
1 

 

 

 

Pilihlah satu jawaban yang benar! 

Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 – 3.Bacalah dengan saksama! 

 

(1) Pemerintah saat ini terus membenahi penyelenggaraan program transmigrasi. (2) 

Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas penempatan dan pengembangan 

wilayah. (3)  Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi menargetkan penempatan 

10.000 keluarga transmigran ke kawasan yang bebas masalah dan siap dihuni di daerah. 

(4) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengemukakan hal itu saat dihubungi dari 

Jakarta di sela kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara. (5) Beliau mengatakan bahwa 

Kemenakertrans sejak tahun 2006 mengembangkan 44 kota terpadu mandiri (KTM) 

sebagai kawasan transmigrasi terintegrasi. 

 

1. Ide pokok paragraf tersebut adalah ... .  

A. peningkatan kualitan kehidupan para transmigran 

B. pembenahan penyelenggaraan program transmigrasi 

C. penempatan dan pengembangan wilayah transmigrasi 

D. masalah penempatan para transmigran ke wilayah 

E. pengembangan kota terpadu mandiri (KTM) 

 

2. Mengapa pemerintah terus membenahi penyelenggaraan program transmigrasi? 

Jawaban yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah untuk ...  

A. mengembangkan kota terpadu mandiri. 

B. membentuk kawasan transmigrasi. 

C. meningkatkan kualitas pengembangan wilayah 

D. meningkatkan kesejahteraan transmigran 

E. menargetkan penempatan transmigran 

 

3. Kalimat berisi opini dalam paragraf tersebut adalah nomor ... . 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

      Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5, bacalah dengan cermat! 

 

(1) Sampai sekarang, pendidikan di Indonesia masih jauh tertinggal oleh negara-

negara lain. (2) Padahal, sistem pendidikan di Indonesia sudah cukup baik. (3) Hanya 

harus dibenahi lagi agar kualitasnya semakin meningkat. (4) Pendidikan dan kemajuan 

iptek  sangat berhubungan erat. (5) Oleh karena itu, kualitas pendidikan di Indonesia 

harus ditingkatkan agar kelak banyak orang Indonesia menjadi ilmuwan yang dapat 

memajukan pendidikan Indonesia. 

 

4. Kalimat utama paragraf tersebut adalah nomor ... . 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

5. Kalimat penjelas yang tidak padu adalah nomor … . 

A. (1) 

B. (2) 
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C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

    Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 6 – 8, bacalah dengan saksama!  

 

(1) Ketika terjadi gempa, di hotel itu tidak ada sirene, pengumuman, atau sistem petunjuk yang 

menandakan datangnya bahaya. (2) Pada saat itu, seharusnya segera muncul pemandu yang 

memimpin evakuasi para tamu ke tempat yang aman. (3) Sangat disayangkan, para tamu 

dibiarkan berlari menyelamatkan diri masing-masing. (4) Untung malam itu para tamu 

berbondong ke arah yang sama. (5) Bayangkan seandainya mereka menyebar ke berbagai arah 

tentu lebih sulit untuk menyelamatkannya. 

         

6. Kalimat berupa fakta terdapat pada nomor … . 

A. (1) dan (3) 

B. (1) dan (4) 

C. (2) dan (3) 

D. (3) dan (4) 

E. (4) dan (5) 

 

7. Tujuan penulis dalam paragraf tersebut adalah …  

A. Menginformasikan terjadi gempa yang mengagetkan para tamu di hotel. 

B. Memberitahukan agar berhati-hati jika terjadi gempa yang mendadak. 

C. Mengkritik sarasana hotel yang tidak dilengkapi dengan tanda bahaya 

D. Mengingatkan kepada tamu hotel agar berhati-hati dalam menghadapi gempa. 

E. Menginformasikan kepada khalayak untuk berhati-hati memilih hotel. 

 

8. Arti istilah yang tercetak miring dalam paragraf tersebut adalah … . 

A. pelarian    

B. pengumpulan 

C. pengelompokan 

D. pengungsian 

E. pertolongan 

 

9. Cermati paragraf berikut!  
 

Ki Hajar Dewantara Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889.Terlahir dengan nama 

Raden Mas Soewardi Soeryaningrat. Ia berasal dari lingkungan keluarga kraton Yogyakarta. 

Raden Mas Soewardi Soeryaningrat, saat genap berusia 40 tahun menurut hitungan Tahun 

Caka, berganti nama menjadi Ki Hadjar Dewantara. Semenjak itu, ia tidak lagi menggunakan 

gelar kebangsawanan di depan namanya. Hal ini dimaksudkan supaya ia dapat bebas dekat 

dengan rakyat, baik secara fisik maupun hatinya. Perjalanan hidupnya benar-benar diwarnai 

perjuangan dan pengabdian demi kepentingan bangsanya. 

    

     Keteladanan tokoh dalam biografi tokoh tersebut adalah ...  

A. mau menanggalkan gelar kebangsawanannya. 

B. terlahir dengan menyandang gelar bangsawan 

C. mau mengganti nama tanpa gelar bangsawan 

D. sangat pandai bergaul dengan siapa saja 

E. mau berjuang demi kepentingan bangsanya. 
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     Teks berikut untuk menjawab soal nomor 10 dan 11. Bacalah dengan saksama! 

 

Mengerikan membayangkan bahwa lahan dan ekosistem yang begitu luas bisa dengan sekejap 

mata menjadi kering kerontang digantikan oleh “lahan” baru bernama bangunan, kawasan 

industri, perkantoran, bahkan kebun sawit sekalipun. Tetapi, percaya atau tidak, itulah yang 

terjadi di berbagai wilayah di negara kita. Kita mungkin bisa menyebutnya sebagai konversi. 

Tetapi, konversi yang satu ini menyebabkan kerugian yang amat sangat. Kawasan yang sangat 

kaya akan ekosistem dan plasma nuftah yaitu hutan lindung, mangrove, hutan hujan, dan 

kawasan khusus lainnya akan kehilangan regenerasi alamiahnya. Selain itu, potensi genetika 

yang ada di dalamnya juga hilang dalam sekejap. Yang paling menyedihkan adalah bahwa 

hutan yang ada di dalamnya justru dijadikan sumber uang untuk memperkaya diri sendiri atau 

sekelompok orang.                                                                                             

 

10. Opini penulis yang sesuai dengan isi kutipan tajuk rencana tersebut adalah …  

A. Perubahan ekosistem menyebabkan kerugian yang sangat besar. 

B. Banyak penebang hutan ilegal yang memperkaya diri sendiri. 

C. Hutan-hutan banyak yang disulap menjadi bangunan bertingkat. 

D. Penebangan hutan di mana-mana menyebabkan banjir. 

E. Penebangan hutan yang tak terkendali menjadikan sumber uang. 

 

11. Pihak yang dituju dalam kutipan tajuk rencana tersebut adalah …  

A. pengembang 

B. pengusaha  

C. pemerintah 

D. masyarakat 

E. pejabat 

    Tabel berikut untuk soal nomor 12 dan 13, bacalah dengan saksama! 

Bencana Alam di Indonesia (2006 – 2011) 

Jenis                                  Jumlah Kejadian Korban Jiwa Kerugian (juta rupiah) 

Banjir 302 1066 191.312 

Longsor 245 645 13.928 

Gempa Bumi 38 306 13.928 

Gunung Berapi 16 2 - 

Angin Topan 46 3 4.015 

Jumlah 647 2022  

     Sumber: Bakornas PB. 

 

12. Pernyataan yang sesuai dengan isi tabel tersebut adalah …  

A. Korban jiwa yang paling banyak terjadi pada bencana longsor. 

B. Bencana angin topan paling banyak menelan korban jiwa. 

C. Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia adalah banjir. 

D. Kerugian yang paling banyak, dialamai bencana gunung berapi. 

E. Jumlah korban jiwa bencana longsor lebih kecil daripada angin topan. 

                                                   

13. Simpulan isi tabel tersebut adalah …  

A. Bencana alam yang terjadi di berbagai wilayah Indoensia selama kurun waktu enam 

tahun menelan korban jiwa yang sangat banyak.  

B. Bencana alam gempa bumi  di berbagai wilayah Indonesia pada tahun 2006 – 2011  

paling sedikit menelan korban jiwa.  

C. Pada tahun 2006 – 2011 terjadi bencana alam di berbagai wilayah Indonesia yang 

tidak begitu mengkhawatirkan. 

D. Kejadian bencana alam di Indonesia pada tahun 2006 – 2011 menelan korban jiwa dan 

kerugian yang tidak sedikit. 
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E. Setiap kejadian bencala alam di berbagai wilayah Indonesia selalu menelan kerugian 

yang sangat tinggi 

 

       Teks berikut untuk menjawab soal nomor 14 – 16! Bacalah dengan saksama! 

Maka kata perempuan itu, “Jika sungguh-sungguh engkau hendak berbuat bakti kepada 

raja dan hendak bertambah-tambah daulatnya dan umurnya pun lanjut, maka hendaklah 

engkau bunuh anakmu yang kaukasihi itu dengan tulus hatimu, supaya segera aku kembali 

ke istana raja kamu.” 

 Maka oleh Taifah diambilnya seorang anaknya yang dikasihi itu, dibawanya pergi 

kepada perempuan itu, lalu diikatnya, serta dihunusnya kanjar,
1)

 dihantarkannya pada leher 

anaknya. Baharu hendak disembelihnya maka oleh perempuan itu segera ditangkapnya 

tangan Taifah itu, seraya katanya, “Janganlah anakmu ini kaubunuh. Bahwa sesungguhnya 

kembalilah kau ke istana rajamu, daripada tulus hatimu berbuat bakti kepada rajamu; maka 

berbahagialah raja kamu dan daulatnya pun bertambah-tambah dan umurnya pun panjang 

dilanjutkan Allah subhanahu wa ta’ala.” Maka perempuan itu pun lenyaplah. Maka oleh 

Taifah pun dilepaskan anaknya yang diikat itu, lalu dibawanya kembali ke rumahnya. 

                                                                                 Dikutip dari Bayan Budiman 

 

14. Karakteristik sastra Melayu Klasik yang terlihat dalam kutipan tersebut adalah ... .   

A. fabel dan kemustahilan 

B. istanasentis dan kemustahilan 

C. fabel dan kepahlawanan 

D. istanasentris dan fabel 

E. kepahlawanan dan istanasentris 

 

15. Nilai sosial yang terkandung dalam kutipan sastra Melayu Klasik adalah ... . 

A. Seorang yang rela melepaskan anaknya dari perbuatan nekatnya. 

B. Mengikuti perintah orang lain demi kebahagiaan bangsa dan negaranya. 

C. Salah seorang rakyat yang menolong raja dari serbuan rakyatnya 

D. Seseorang menolong seorang perempuan dari kemurkaan rajanya sendiri. 

E. Seseorang mau mengorbankan anaknya demi perpanjangan umur rajanya 

 

16. Isi kutipan tersebut adalah ...  

A. seorang rakyat yang berbakti kepada rajanya 

B. kesetiaan seorang raja kepada rakyatnya 

C. keperkasaan seorang rakyat melawan musuh 

D. kegagahan seorang raja menghancurkan musuh 

E. kebanggaan raja atas keberanian rakyatnya 

 

Teks berikut untuk menjawab soal nomor 17 – 19. Bacalah dengan cermat! 

  

Suatu hari, Novi teman sekelasku mendekat dengan muka rumpi habis. Bisiknya 

dengan kalimat menuduh dan rada nyinyir, “Umi, lo...suka ya sama Deka? Tapi, katanya 

Deka cuma anggap lo sebagai temen”.  

Duaaar! Aku kaget bagai disambar petir di siang bolong. “lo denger dari mana?” 

“Dari Yovi.” 

“Sial! Desisku, marah hatiku langsung meradang. 

“Gosipnya udah nyebar ke mana-mana lagi, Mi. Emang lo gak tahu?” 

Aku menggeleng. Badanku langsung lemas. Otakku tak bisa buat mikir apa-apa lagi 

selain mengutuki Yovi. Punya mulut nggak terdidik. Dasar cowok rumpi! Cowok 

penggosip!  
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“Kasihan banget sih, Mi. Cinta bertepuk sebelah tangan” Novi menambahkan 

kalimatnya. Sepertinya dia suka sekali melihatku marah.                                                                                        

 

17. Bagaimana sikap Novi terhadap Umi? 

Jawaban yang tepat atas pertanyaan isi cerpen tersebut adalah …   

A. prihatin 

B. senang 

C. sedih 

D. cemburu 

E. marah 

 

18. Pendeskripsian watak tokoh Novi  yang menyatakan dia seorang yang pemarah 

digambarkan melalui ... 

A.  penjelasan secara langsung 

B.  tanggapan tokoh lain 

C.  gambaran lingkungan tokoh 

D. pikiran-pikiran tokoh 

E. dialog antartokoh 

 

19. Amanat yang sesuai dengan isi kutipan cerpen tersebut adalah... 

A. Janganlah kita  suka menghina orang lain. 

B. Jangan suka memancing kemarahan orang lain 

C. Sampaikanlah maaf dengan baik kepada teman. 

D. Jangan menyebarkan fitnah yang belum jelas. 

E. Janganlah iri hati kepada kelebihan orang lain. 

 

Puisi berikut untuk menjawab soal nomor 20 dan 21, bacalah dengan cermat!  

 

Kiara Payung I 

 

Ayah 

 

Belai lembut jemarimu 

Selalu ingin kubawa 

Kasihmu jadikan aku lekat pada cinta 

Langkahmu bentang sinar hariku 

 

Di sini aku bertahan 

Menorehkan cita pada dahan kiara 

Membuktikan setiap ucapan bertuahmu 

Hingga di ujung jalan ini 

Tak hanya sebatas mimpi 

 

                                                      Annisa Nurazizah, 2009 

 

20. Makna kata berlambang dahan kiara dalam puisi tersebut adalah …  

A. kelembutan hati 

B. kesetiaan jiwa 

C. semangat tinggi 

D. perjuangan sejati 

E. cita-cita luhur 
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21. Maksud isi puisi tersebut adalah …  

A. Mengungkapkan kesungguhan seorang anak dalam menggapai cita-cita. 

B. Mengisahkan kerinduan seorang anak pada belaian lembut seorang ayah. 

C. Mengemukakan keinginan seorang anak untuk bertemu dengan ayahnya. 

D. Menceritakan semangat seorang anak dalam mempetahankan kehidupannya.  

E. Mengisahkan seorang anak yang terus menapaki jalan untuk meraih mimpi. 

 

22. Cermati pantun berikut! 

Sungguh bagus berbaju batik 

Boleh dipakai untuk stelan 

… . 

Bolehkah aku berkenalan 

         

        Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah ...  

A. Timbang rasa di dalam hati 

B. Aku bertanya di dalam hati 

C. Apa gunanya berwajah cantik 

D. Duduk termenung hamba kini 

E. Sungguh manis wajahmu adik 

 

23. Cermati kutipan gurindam berikut!  
 

Apabila terpelihara lidah 

Niscaya dapat daripadanya faedah 

 

Maksud isi bait gurindam tersebut adalah … 

A. Orang yang berhati-hati dalam berbicara akan mendapat kebaikan. 

B. Orang yang mengikuti khawa napsu, akan mendapat kecelakaan.  

C. Siapa yang banyak membicarakan orang akan banyak dosanya. 

D. Orang yang menghindari perbuatan dosa, akan mendapat pujian. 

E. Tutuplah mulut jika tidak ada hal yang harus dibicarakan. 

 

24. Cermati kalimat-kalimat berikut!  

 

1. Ada lima jurus untuk mengatasi rasa takut tersebut. 

2. Pernahkah Anda mengalami rasa takut untuk melakukan suatu kegiatan? 

3. Tingkatkan percaya diri dan keyakinan Anda! 

4. Persiapkan diri Anda untuk menghadapi situasi tersebut! 

5. Tingkatkan kecakapan dan keahlian Anda dengan mengikuti berbagai pelatihan! 

  

     Susunan kalimat yang tepat untuk menjadi paragraf eksposisi proses adalah … 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 



7 

 

25. Cermati paragraf generalisasi yang rumpang berikut!  

 

Musim hujan telah tiba. Masyarakat Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Jogyakarta 

harus mewaspadai Sungai Bengawan Solo yang sangat memungkinkan airnya 

meluap. Aliran Sungai Bengawan Solo ini juga melalui beberapa daerah di Jawa 

Timur, seperti Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, dan bermuara di Pantai Utara 

Jawa. Peringatan banjir juga disampaikan kepada warga Jawa Barat, terutama 

wilayah Bandung yang dekat dengan aliran sungai seperti, Baleendah, Cicalengka, 

Rancaekek, dan Ciparay yang dinilai berpotensi banjir. Demikian juga warga Depok, 

Bogor, Tangerang, dan Bekasi tidak luput dari peringatan banjir karena aliran air 

yang kadang-kadang tidak tertampung oleh kapasitas sungai yang ada. Bahkan, 

Jakarta termasuk salah satu kota yang berpotensi tinggi mengalami banjir pada bulan 

Januari ini karena air mengalir ke wilayah pantai utara. ... 

       

      Kalimat simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf generalisasi tersebut adalah … 

A. Daerah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat akan terkena banjir pada setiap 

musim hujan. 

B. Semua wilayah di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat mengalami banjir pada 

musin hujan. 

C. Daerah yang berada di dekat sungai harus mewaspadai datangnya banjir pada musim 

hujan 

D. Semua wilayah yang termasuk kota besar di Pulau Jawa akan mengalami banijr pada 

musim hujan. 

E. Banjir  besar akan mengancam sebagian besar wilayah di Pulau Jawa pada musim 

hujan tahun ini.  

 

26. Bacalah paragraf berikut dengan cermat! 
 

Perkembangan mode busana semakin maju. Tidak ada salahnya jika Anda 

bereksperimen untuk mengubah penampilan dengan gaya baru yang segar dan 

ekspresif. Warna-warni dan motif cerah masih menjadi paduan yang bagus untuk 

Anda sematkan dalam padu padan busana. Jika belum terlalu percaya diri mengubah 

gaya secara drastis, sisipkan  beberapa aksesori sederhana yang mampu memberi 

aksen segar. ... 

  

 Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf sebab-akibat tersebut adalah ... 

A. Anda boleh mengikuti perkembangan mode asalkan sesuai dengan karakter Anda.  

B. Penampilan busana yang serasi memerlukan kreativitas dan aksesori sederhana. 

C. Warna dan motif busana  mengikuti perkembangan mode yang terus maju. 

D. Hal itu akan membuat penampilan Anda mampu mencuri perhatian orang lain. 

E. Oleh karenanya, Anda harus berani bereksperimen demi perkembangan mode busana. 

 

27. Cermati silogisme berikut!  

Premis Umum    :  Semua peraih medali emas Sea Games 2011 mendapat bonus  

                              200 juta rupiah dari pemerintah. 

Premis Khusus :   Arif peraih medali emas pada cabang olahraga kempo di Sea  

                             Games 2011. 

Simpulan          :  ... 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi silogisme tersebut adalah ... 

A. Arif akan mendapat bonus 200 juta rupiah dari pemerintah. 

B. Arif mendapat bonus 200 juta rupiah dari pemerintah. 

C. Arif mendapat bonus 200 juta rupiah karena peraih medali emas. 
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D. Arif pasti mendapat 200 juta rupiah sebagai bonus Sea Games 2011. 

E. Arif telah menerima bonus 200 juta rupiah dari pemerinta 

 

28. Cermati paragraf naratif berikut! 

 

Pada hari itu, pada saat aku berusia genap 26 tahun, tepatnya tanggal 5 Juni 2007, aku 

mengadakan pesta yang sangat mewah. Pada tanggal tersebut, aku bukan hanya 

memperingati hari ulang tahunku, akan tetapi juga memperingati hari jadi kami –aku 

dan Carlos – yang  ke-5 tahun. … .  Namun, di balik kesenangan itu, aku menyimpan 

kesedihan yang teramat dalam, dan mungkin hal itu juga yang dirasakan Carlos. 

         

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

A. Selama lima tahun hubungan kami baik sekali. 

B. Aku dan Carlos saling penuh pengertian. 

C. Betapa senangnya perasaanku pada saat itu. 

D. Semua tamu yang kuundang tampak senang. 

E. Ternyata hubungan kami tidak sampai tujuan. 

 

29. Cermati teks pidato  berikut! 

 

Saudara-saudara yang berbahagia! 

Penyalahgunaan narkoba dapat dicegah melalui program-program, di antaranya 

mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, tidak bergaul dengan pengguna atau pengedar 

narkoba, tidak mudah terpengaruh ajakan atau rayuan untuk menggunakan narkoba. 

Pengguna narkoba biasanya lebih didominasi oleh para remaja dan anak sekolah. …  . 

Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan, apabila ada kesalahan dalam bertutur 

kata, saya mohon maaf. Atas perhatian Saudara-saudara saya mengucapkan terima 

kasih. 

 

         Kalimat persuasif yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah …  

A. Untuk pencegahan pengguna atau pemakai di sekolah, marilah kita sama-sama 

mengantisipasi dengan sebaik-baiknya. 

B. Karena itu, sekolah hendaknya memberikan penyuluhan kepada para siswa tentang 

bahaya dari narkoba. 

C. Dengan demikian, waspadalah terhadap siswa yang menggunakan narkoba dengan 

cara mengenali ciri-cirinya. 

D. Untuk itu, marilah kita hindari dan ikut memberantas penggunaan narkoba melalui 

program-program tersebut. 

E. Oleh karena itu, waspadai adanya tamu yang tak dikenal atau pengedar yang secara 

diam-diam masuk di lingkungan sekolah. 

 

30. Cermati paragraf berikut!  

Beberapa wilayah di Jakarta amblas. Akhir-akhir ini  …  banyak  wilayah Jakarta yang 

ambles. Belum lama ini, Jalan Pluit Indah Raya, tepat di depan Mega Mall Pluit, 

Jakarta Utara, ambles. Amblesan yang terjadi pada September 2011 itu membentuk … 

berdiameter sekitar 1 meter lebih dengan kedalaman … 2 meter. Sebelumnya, akhir 

Juli 2011 tanah di kawasan Kelurahan Rawajati, Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan 

juga ambles. Akibatnya, 21 rumah penduduk di RW 4 Kelurahan Rawajati rusak berat. 

Bahkan, pagar pembatas antara warga dan Apartamen Kalibata City setinggi 2 meter 

juga ikut ambles. 

         

        Kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ... .  

A. mangkin, kubang, sampai 
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B. makin, lobang, hampir 

C. mangkin, kubangan, sampai 

D. makin, kubang, ampir 

E. makin, lubang, hampir 

 

31. Cermati paragraf berikut! 

 

Andika menjelaskan bahwa pertambangan di Polandia dilakukan di bawah tanah, 

sedangkan di Indonesia masih bersifat terbuka. Keduanya sama-sama bagus asal 

dikelola dengan baik. Ia pun mengatakan potensi untuk investasi di bidang energi bagi 

pengusaha Polandia masih terbuka. Hal ini mengingat, Indonesia membutuhkan banyak 

batu bara untuk memproduksi energi. 

       

         Kata serapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah … . 

A. investor, energi, produksi 

B. investasi, teknologi, produktif 

C. investasi, energi, memproduksi 

D. ekonomis, teknik, produktivitas 

E. invest, energi, memeroduksi 

 

32. Cermati paragraf berikut!  
 

Hancurnya kawasan Gunung Kunyit layak disayangkan. Pasalnya, pada masa lalu, 

terutama kala meletusnya Gunung Krakatau tahun 1883, perbukitan Karst yang 

menjulang itu menjadi benteng alamiah … tsunami. Awan panas yang keluar dari 

tubuh Krakatau … terjadinya tsunami atau gelombang raksasa yang … pesisir di barat 

Jawa dan Lampung, termasuk pesisir tempat Bukit Kunyit berada hingga ketinggian 

30 meter. 

 

Kata-kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ... . 

A. penyebab, menimbulkan, melindas 

B. penahan, mendorong, menyapu 

C. penghalang, didorong, menggerus 

D. pendorong, penyebab, penyapu 

E. menimbulkan, pembersih, didorong 

 

 

33. Bacalah paragraf berikut dengan cermat! 

 

Pada hakikatnya, setiap makhluk hidup di dalam suatu ekosistem merupakan sumber 

materi dan energi bagi makhluk hidup lainnya. Kenyataannya  setiap jenis makhluk 

hidup tidak hanya memakan satu jenis makhluk hidup lainnya. Akibat dari semua itu, 

di dalam suatu ekosistem, … makanan itu akan saling berhubungan satu sama lain 

sedemikian rupa sehingga membentuk seperi … . 

 

Kata ulang yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah …. 

A. zat-zat, benang-benang 

B. rantai-rantai, jaring-jaring 

C. bahan-bahan, gumpalan-gumpalan 

D. berantai-rantai, jaring-menjaring 

E. rantaian-rantaian, berjaring-jaring 
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34. Bacalah paragraf berikut dengan cermat! 

 

Bu Hanifah usianya cukup tinggi. Dia sampai sekarang belum bersuami. Padahal, kalau 

dilihat dari penampilannya tidak tampak kekurangannya, bahkan ia dapat dikatakan 

wanita sempurna. Ia berpendidikan tingggi, cantik, dan mempunyai jabatan di 

kantornya. Sebenarnya banyak laki-laki yang … kepadanya, tetapi Bu Hanifah tidak 

menggubrisnya.  

 

Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah … . 

A. patah hati 

B. jatuh hati 

C. jantung hati 

D. mendua hati 

E. belahan hati 

 

35. Cermati paragraf berikut dengan saksama! 

Kemarin siang  terjadi tawuran antarpelajar di Jalan Raya Patimura, Ambon. Belum 

diketahui apa penyebab  mereka berkelahi.  Akibat dari tawuran tersebut  4 orang luka 

berat dan 3 orang luka ringan. Sebenarnya peristiwa seperti itu tidak ada gunanya 

seperti peribahasa … .  

 

Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah… . 

A. Perang bermalaikat, sambung berjuara. 

B. Ayam bertelur di atas padi mati kelaparan 

C. Kalah jadi abu menang jadi arang 

D. Tertumbuk biduk dikelokan, tertumbuk kata dipikiri 

E. Kalau takut dilimbur pasang, jangan berumah di tepi pantai 

 

36. Bacalah paragraf berikut dengan cermat! 

Berdasarkan hasil penelitian, jika disiplin siswa tidak ditingkatkan maka prestasi 

sekolah akan menurun. Hal itu terbukti, tiga tahun terakhir hasil ujian nasional siswa 

tsekolah tersebut setiap tahunnya menurun karan disiplinnya kurang. 

 

 

Perbaikan kalimat yang salah strukturnya (tercetak miring) dalam paragraf tersebut yang 

tepat adalah …  

A. Disiplin siswa tidak ditingkatkan, prestasi sekolah menurun. 

B. Disiplin siswa harus ditingkatkan, jika prestasi ingin baik. 

C. Jika prestasi sekolah menurun, disebabkan disiplin kurang baik 

D. Disiplin siswa akan menurun jika disiplin tidak diperhatikan. 

E. Jika disiplin siswa tidak ditingkatkan, prestasi sekolah akan menurun. 

 

37. Bacalah paragraf berikut dengan cermat! 

Kuta terkenal dengan tempat shopping atau tempat belanja yang mengasyikkan dan 

kehidupan malam yang hingar bingar. Di tempat ini terdapat beberapa hotel yang  …  

terutama bagi para lokal baik penduduk tetap atau pelancong. Lokasinya  …  di depan 

pantai Kuta dan suasananya juga  … .  

      Frasa ajektiva yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah … . 

A. Baik  sekali, sangat indah, kokoh sekali 

B. menarik sekali, cukup sejuk, sangat indah 

C. sangat besar, sejuk sekali, indah sekali 

D. sangat terkenal, sangat strategis, sangat nyaman 

E. nyaman sekali, indah sekali, sangat strategis 
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38. Bacalah paragraf berikut dengan cermat! 

 

Campur semua bahan … merata dan simpan dalam bejana kaca yang tertutup rapat. 

Ketika siap untuk perawatan, ambil 1/5 bagian scrub. Setelah itu, dalam sebuah 

mangkuk dangkal, campur bahan dengan minyak almond sampai menjadi semacam 

pasta. Buka semua pakaian … berdirilah di dalam bath up. Oleskan scrub tadi di seluruh 

tubuh sambil dipijat dengan lembut. Berikan perhatian khusus pada area kulit kering dan 

keras … sikut, lutut dan tumit. Bersihkan sisa-sisa scrub … berendam atau menyiram. 

 

     Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah… . 

A. sehingga, juga, misal, ketika 

B. hingga, dan, seperti, sebelum 

C. hingga, atau, misalnya, sebelum 

D. sampai, serta, contoh, sewaktu 

E. sehingga, juga, bak, sesudah 

 

39. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 

Saat ini membuat paspor sangatlah mudah, tapi kita harus mempunyai ekstra kesabaran 

untuk menunggu. Pembuatan paspor bisa di kantor migrasi dimana saja, selama  kantor 

tersebut masih di wilayah RI. Sebagai contoh, jika Anda mempunyai KTP Tangerang 

dan ingin membuat paspor di Jakarta, Anda bisa melakukannya karena sistem 

pembuatan paspor sudah online seluruh Indonesia. 

 

      Perbaikan istilah yang tercetak miring dalam paragraf tersebut adalah … . 

A. migrant 

B. imigrasi 

C. imigran 

D. transmigrasi 

E. transmigran 

 

40. Cermati ilustrasi berikut!  

 OSIS akan mengundang guru-guru dalam kegiatan pentas seni  yang 

pelaksanaannya di SMA Negeri 78 Jakarta,  pukul 8 – selesai ,  tanggal 18 Maret 2012, 

hari Minggu. 

 

Penulisan pemerian yang tepat dalam surat undangan resmi sesuai dengan ilustrasi 

tersebut adalah … .  

Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada: 

A. Tempat  :  SMA Negeri 78 Jakarta 

     Pukul   :  8 – selesai  

     Tanggal  :  18 Maret 2012 

     Hari   :  Minggu 

 

B. hari,tanggal : Minggu, 18 Maret 2012 

pukul      : 08.00 – selesai  

        tempat  : SMA Negeri 78 Jakarta 

        acara  : Pentas Seni 

 

C. Hari,tanggal : Minggu, 18 Maret 2012 

Pukul      : 08.00 – selesai  

        Tempat  : SMA Negeri 78 Jakarta 

        Acara  : Pentas Seni 
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D. Hari,tanggal : Minggu, 18 Maret 2012 

        Tempat  : SMA Negeri 78 Jakarta 

        Acara  : Pentas Seni 

Pukul      : 08.00 – selesai  

 

E. tempat  :  SMA Negeri 78 Jakarta 

       pukul  :  8 – selesai  

       tanggal  :  18 Maret 2012 

       hari   :  Minggu 

 

41. Cermati iklan lowongan pekerjaan berikut! 

DIBUTUHKAN 

Sebuah perusahaan swasta yang sedang berkembang membutuhkan seorang insinyur 

mesin, berpengalaman, bahasa Ingris, komputer, usia 25-30 tahun. Kirimkan lamaran ke 

PO BOX 653 JKT 5432 paling lambat 10 hari setela iklan ini dimuat.  

                                                                                            Kompas, 15 Maret  2012 

 

 

      Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan yang sesuai dengan iklan tersebut  adalah ...   

A. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Irena , 24 tahun, sarjana teknik mesin,  

berpengalaman di bidang mesin, menguasai bahasa Inggris dan komputer  mengajukan 

lamaran pekerjaan di perusahaan yang Bapak pimpin. 

B. Saya membaca iklan Bapak yang dimuat di harian Kompas, 15 Maret 2012 yang 

menyatakan bahwa perusahaan Bapak membutuhkan tenaga yang berpengalaman 

dalam bidang mesin dan menguasai bahasa Inggris, serta komputer 

C. Bedasarkan iklan di harian Kompas 15 Maret 2012, maka saya mengajukan lamaran 

pekerjaan sebagai tenaga mesin yang berpengalaman, menguasai bahasa Inggris dan 

komputer  di perusahaan yang Bapak pimpin.  

D. Dengan ini saya mengajukan permohonan lamaran pekerjaan sebagai tenaga mesin 

yang sudah berpengalaman, lebih dari dua tahun, menguasai bahasa Inggris dan 

komputer  sesuai dengan permintaan iklan  tersebut. 

E. Sehubungan dengan iklan yang dimuat di harian Kompas, 15 Maret 2012, saya 

seorang insinyur mesin  yang berpengalaman dan memenuhi persyaratan yang 

diminta, mengajukan lamaran kerja untuk mengisi lowongan tersebut.  

   

42.  Atas kehadirannya diucapkan terima kasih. 

 

 Perbaikan kalimat penutup surat undangan resmi yang tepat adalah ….  

A. Atas kedatangannya saya mengucapkan terima kasih. 

B.  Atas kehadirannya, kami haturkan terima kasih. 

C. Atas kehadiran Saudara, kami mengucapkan terima kasih. 

D.  Atas kehadiran Saudara, saya mengucapkan terima kasih. 

E. Atas kedatangan Saudara, saya ucapkan terima kasih. 

 

43. Judul karya tulis: pendalaman materi sukses ujian nasional bahasa dan sastra Indonesia  

                               untuk siswa sma 

   Penulisan judul sesuai dengan EYD yang tepat adalah …  

A. Pendalaman Materi Sukses Ujian Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia untuk Siswa 

SMA 

B. Pendalaman materi sukses ujian nasional bahasa dan sastra Indonesia untuk siswa 

SMA 
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C. Pendalaman materi sukses Ujian Nasional Bahasa dan Sastra Indonesia untuk siswa 

SMA 

D. Pendalaman Materi Sukses ujian nasional Bahasa dan Sastra Indonesia untuk siswa 

SMA 

E. Pendalaman Materi Sukses Ujian Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia Untuk 

Siswa SMA 

 

44. Topik karya ilmiah : Upaya Pelestarian Kain Tenun Ikat bagi Generasi Muda 

        Latar belakang yang sesuai dengan topik tersebut adalah ... 

A.  Belajar tenun ikat dapat dipelajari dengan baik ,asal dilakukan secara sungguh-

sungguh. 

B.  Nilai yang terkandung dalam tata cara pembuatan tenun ikat yang ada di NTT sangat 

banyak. 

C. Kain tenun ikat NTT merupakan kekayaan negara Indonesia yang langka dan perlu 

dilindungi. 

D. Dewasa ini banyak remaja Indonesia  yang tidak mengenali secara baik tenun ikat 

yang ada di NTT. 

E.  Remaja Indonesia harus mengenal  dan memahami tata cara pembuatan tekun ikat. 

 

45. Topik karya tulis ilmiah : Peran dan fungsi kalimat pasif dalam bahasa Indonesia   

                                    

 Rumusan masalah yang sesuai dengan judul tersebut adalah …  

A. Bagaimana contoh kalimat pasif dalam bahasa Indonesia? 

B. Bagaimana peran dan fungsi kalimat pasif dalam bahasa Indonesia? 

C. Bagaimana cara mendeskrpsikan kalimat pasif dalam bahasa Indonesia? 

D. Mengapa peran dan fungsi kalimat pasif dalam bahasa Indonesia sangat penting? 

E. Ada berapa macam peran dan fungsi kalimat pasif dalam bahasa Indonesia? 

 

46. Bacalah puisi berikut dengan cermat! 

    

                                  SENJATA 

        … 

        Dari dada pahlawan yang gugur 

        Panji perjuangan pantang mundur 

        Merebut tampuk hari 

        Serta menggenggam dalam kepalan 

        Dalam arus waktu yang menghapus kesabaran 

        Senjata kita adalah  keringat 

  Senjata kita adalah darah 

  Keringat dan darah dari jiwa yang  luhur 

            

                                            (Dari Pembebasan, Abd. Wahid S.) 

 

   

Majas hiperbola yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada puisi tersebut 

adalah ... .  

A. Keringat keluar bercucuran tiada henti 

B. Darah mengalir di dalam tubuhnya 

C. Keringat mengucur darah memancar 

D. Keringat mengucur membasahi tubuh 

E. Darah biru mengalir dalam tubuhnya 
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47. Cermati kutipan drama berikut yang dirumpangkan salah satu kalimatnya! 

 

       Cinta : Seru nih kayaknya. Lagi nogomongin apa sih? 

Mawar : Hei, ini loh, Cin. Soal pesta ulang tahun ke-17 Fitri. Kita lagi bantu  

                   dia rencanakan soal itu. Eh...tunggu! bukannya kamu juga sebentar  

                   lagi ulang tahun, ya? 

Cinta : (gugup)  iya. 

Fitri : … . 

Cinta : Wah, aku juga masih bingung nih. Aku mah terserah Ayahku saja deh  

                   gimana jadinya. 

Melati : Jadi yang akan mengurus semuanya Ayah kamu? 

Mawar : Enak sekali, punya Ayah perhatian seperti itu. 

Ayah-ayah Cinta, drama Aditya Gilank Pratama 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan drama tersebut adalah ...  

A. Mengapa, kamu harus bingung, Cin? 

B. Apa alasannya ayah kamu bingung? 

C. Wah, kamu sudah persiapan apa, Cin? 

D. Kelihatannya kamu bingung banget, Cin? 

E. Apa yang yang kamu bingungkan, Cin? 

 

48. Bacalah teks berikut dengan cermat! 

 

Cerpen Hamzah Rangkuti “Ketupat Bat Paku dan Nyak Bedah” yang terdapat dalam 

buku kumpulan cerpen “Bibir dalam Pispot” banyak menggunakan bahasa daerah yang 

tidak dimengerti oleh pembaca, alur campuran banyak digunakan dalam cerpen-

cerpennya. 

 

 

      Kalimat resensi yang mengungkapkan kelemahan cerpen, sesuai dengan ilustrasi tersebut    

      adalah ...  

A. Alur campuran yang dipakai dalam cerpen tersebut membuat para pembaca sulit untuk 

mengikutinya. 

B. Penggunaan bahasa daerah dalam cerpen “Ketupat Bak Paku dan Nyak Bedah” 

menimbulkan kesulitan bagi pembacanya. 

C. Alur campuran yang dipakai dalam “Ketupat Bak Paku dan Nyak Bedah” sangat 

membosankan bagi pembaca. 

D. Buku kumpulan cerpen “ Bibir dalam Pispot” banyak menggunakan bahasa daerah dan 

alur campuran. 

E. Para pembaca akan mengalami kesulitan dalam membaca buku kumpulan cerepn 

“Bibir dalam Pispot” 

 

49. Cermati penjelasan buku sastra berikut!  

Garind Nathaniel begitulah judul cerpen yang dimuat oleh Suara Merdeka minggu ini. 

Tokoh utama dalam cerpen ini sudah bisa ditebak pada judulnya. Cerpen ini 

mengisahkan seorang lelaki bernama Garind  yang telah melakukan sesuatu hal dan 

mengakibatkan tewas ibunya. Rasa sesal dan kesalahan yang dirasakan tokoh terlalu 

dibelit-belitkan, sehingga kurang mendapatkan gambaran cerita yang baik nan jelas. 

Pada empat sampai lima paragraf, pembaca akan merasa bosan dan menghentikan 

pembacaan. Seperti halnya film D’Girlz Begin yang memaksa saya membuang CD-nya 

setelah memutarnya pada menit kelima. 
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Kalimat kritik yang sesuai dengan penjelasan buku tersebut ...  

A. Bahasa yang digunakan dalam cerpen tersebut sulit dimengerti. 

B. Gambaran peristiwa dalam cerita cerpen itu sangat jelas. 

C. Ibu tokoh utama dalam cerpen itu tewas karena dibunuh. 

D. Tokoh utama dalam cerpen itu menyesal karena telah membunuh. 

E. Tokoh utama cerpen tersebut sudah bisa ditebak pada judulnya. 

 

50.  Bacalah teks berikut dengan cermat! 

 

Barangkali ada benarnya STA menyebut Belenggu karya Armijn Pane sebagai 

"romantika gelap-gulita", sebab membaca Belenggu mungkin dapat melemparkan 

pembaca pada kondisi kekosongan jiwa yang labil. Namun, realitas Tono, Tini, dan 

Yah itu memang beranjak dari realitas faktual, seperti kata Jassin, betapa pun hendak 

masyarakat mengelakkannya. Tidak berlaku hanya pada masa-masa itu saja, saya kira, 

bersepakat dengan sastrawan Radhar Panca Dahana (2008), saat mengatakan "roman 

Belenggu menyodorkan realitas manusia Indonesia yang sebenarnya dibelenggu oleh 

dirinya sendiri...kita masih mudah menyaksikannya di sekitar kita...jiwa yang sempit, 

pikiran yang kerdil, imajinasi yang pandak", hingga zaman berlari kencang seperti 

sekarang ini, belenggu "Tono-Tini-Yah" itu ternyata masih ada, belum lerai juga bila 

bukan kian sengit dan kuat keberadaannya, sebab makin tampak samar dan wajar saja 

semua belenggu itu kini kita dapati. 

 

Hal yang diungkapkan dalam kutipan esai tersebut adalah ...  

A. Belenggu berisikan kehidupan seorang dokter yang tergoda oleh seorang wanita lain 

sesuai dengan kehidupan. 

B. Penokohan yang kuat dan menarik yang diperankan oleh Tono, Tini, dan Yah dalam 

roman Belenggu.  

C. Belenggu berisikan realitas kehidupan manusia Indonesia yang berjiwa sempit dan 

berpikiran kerdil. 

D. Latar dan kondisi yang diungkapkan dalam roman Belenggu karya Armijn Pane 

kurang sesuai dengan kehidupan. 

E. Penokohan roman Belenggu karya Armijn Pane yang diungkapkan pengaran  samar 

dan tidak wajar. 

 

 

 

 


