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t.

3. Kalimat utama paragraf tersebut adalah ....
A. (1)
B. (2)
c" (3)
D. (4)
E" (s)

2.

Pendidikan merupakan modal yang sangat penting dalam membangun bangsa"
Tidak saja untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, tetapi juga daiam membangun jati
diri bangsa. Insan-insan terdidiklah yang akan berperan besar membangun bangsa dalam
mencapai kesejahteraan dan keadilan di tengah era globalisasi yang tidak bisa dihindari
ini. Kegagalan dalam pendidikan akan membuat bangsa kita lemah. Sistem dan mutu
pendidikan Indonesia masih harus diperbaiki. Pembenahan harus dilakukan mulai dari
hulu hingga hilir. Kebijakan-kebijakan pendidikan yang belum mendekatkan pada
tercapainya fungsi dan tujuan perldidikan nasional, harus ditinjau kembali. Kurikulum
pendidikan dasar dan menengah masih terlalu padat sehingga tidak memberikan
ruang-ruang yang memadai bagi peserta didik untuk memahami dan mendalami suatu
materi dari berbagai aspek, dengan memanfaatkan berbagai metode dan media

mbelaiaran.
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Bahasa Indonesia SMA/MA IPS

Nama

No Peserta : )c

Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2!

Ide pokok paragraf tersebut adalah . . ..

A. peranan pendidikan terhadap pembangunan bangsa
B. kegagalan dalam pendidikan di tanah air kita
C. kurikulum pendidikan yang terlalu padat
D. kualitas pendidikan yang belum memadai
E. model-model pembelajaran yang masih minim

Apa modal yang sangat penting dalam membangun bangsa?
A" Keamanan dan ketenteraman rakyat dengan menyejahterakan kehidupan.
B. Mengganti kurikulum dengan mengasah keterampilan anak bangsa.
C. Pendidikan yang membangun jati diri bangsa dan insan yang terdidik.
D. Media pendidikan harus bervariasi agar tercapai tujuan pembelajaran.
E. Metode pembelajaran harus ditentukan dan disesuaikan dengan tuntutan.

Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 s.d. 5!

(1) Transplantasi ginjal tidak mudah untuk dilakukan. (2) Selain faktor biaya,
donor yang cocok juga tidak mudah untuk ditemukan. (3) Sementara itu, cuci darah juga
akan membebani, baik secara material maupun psikis. (4) Biaya transplantasi ginjai
sebesar lima puluh juta rupiah. (5) Pasien diharuskan menyediakan uang minimal sebesar
biava tersebut.

tr-zc-2013t201,1 ")l Iak Cipta pacla Pusut Pcnilaiirn I)e'ndicliltarr-llAI-l'fBAN(i-l(llN,1DII(Bt lt)



DOKUMEN N.EGARA

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

fb@urip.kalteng

4 
Bahasa

ililr ilililr llil il lllllll llll lllll llll llll

lndonesia SMA/MA IPS

4. Kalimat fakta dalam paragraf tersebut adalah ....
A. (1)
B. (2)
c. (3)
D (4)
E. (s)

Arti istil ah transplantasi dalam paragraf tersebut adalah ....
A. penyambungan
B. pencangkokan
C. pemotongan
D. perbaikan
E. penggantian

Cermati teks berikut!

5"

6.

Kalimat tidak padu dalamparagraf tersebut terdapat pada nomor ....

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

Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 7 dan 8.

Bacalah dengan saksama!

Kalimat simpulan dalam paragraf tersebut adalah . . 
"

A. Objek wisata bersejarah di Bantul menarik bagi wisatawan.

B. Wisatawan banyak berkunjung ke tempat bersejarah di Bantul.

C. Bantul memiliki mitos kecantikan Gusti Kanjeng Ratu Kidul.
D. Kabupaten Bantul memiliki objek wisata alam yang menarik.

E. Wisatawan banyak datang ke Pantai Selatan untuk berwisata.

7"

(t; Humpir setiap orang pernah mengalami sakit kepala. (2) Bahkan, sebagian

orang sering menganggap sepele terhadap penyakit ini. (3) Banyak penyebab yang

membuat seseorang yang menderita sakit. (4) Jika Anda mengalami sakit kepala

berkelanjutan, segeralah memeriksakan diri ke dokter atau orang yang ahli untuk

mengobati penyakit tersebut. (5) Keterlambatan seseorang dalam menangani keluhan

sakit kepala akan berakibat fatal terhadap dirinya di kemudian hari.

ob@diBantu1membuatpengunjungnyaberdecakkagum.
Demikian pula dengan wisata alam buatan dan tempat-tempat bersej arah di Kabupaten

Bantul memiliki daya tarik bagi wisatawan. Pemandangan alam dan perbukitan yang

menawan dengan bentangan Pantai Selatan yang berselimut mitos kecantikan Gusti

Kanjeng Ratu Kidul adalah pesona tersendiri yang membuat wisatawan selalu berduyun-

duyun datang ke wilayah selatan Bantul. Wisata alam Pantai Selatan masih menjadi

tuiuan kuniungan wisatawan di daerah itu'
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9.

8. Tujuan penulis dalam paragraf tersebut adalah .. .

A. Mengimbau agar masyarakat melestarikan berbagai objek wisata di Bantul.
B" Menginformasikan banyaknya objek wisata yang dikunjungi wisatawan

mancanegara.
C. Memberitahukan bahwa di Kabupaten Bantul banyak objek wisata yang menarik.
D. Memastikan bahwa wisatawan yang ada di Kabupaten Bantul sangat banyak.
E. Memperlihatkan keindahan Pantai Selatan yang disukai banyak masyarakat.

Cermati paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 9 dan 10!

(1) Tentu saja masyarakat berkeberatan dengan dicalonkannya seorang figur yang
selama ini tidak memberikan keteladanan. (2) Posisi kepemimpinan di tengah kehidupan
sosial adalah hal yang mulia dan sangat penting. (3) Seorang pemimpin adalah lambang
dari rakyatnya. (4) Pemimpin yang baik untuk rakyat yang baik. (5) Pemimpin pulalah
yang akan membawa banyak kebaikan kepada rakyatnya. (O Bagaimana mungkin posisi
yang sangat tinggi ini diberikan kepada seorang yangjelek jejak perjalanan hidupnya. (7)
Tentu akan hancurlah masyarakat tersebut. (B) Sedang untuk memimpin dirinya sendiri
saja ia tidak bisa, apalagi akan memimpin orang banyak. (9) Seharusnya, parlai yang
mencalonkan pemimpin yang buruk seperli itu harus kembali memeriksa niat baik
mereka dalam berpolitik. (10) Sepertinya mereka hanya menjadikan politik sebagai

sebuah tarqet oen ian vang bisa diperoleh densan segala cara.

Opini redaksi dalam tajuk rencana tersebut terdapat pada nomor . . ..

A. (1) dan (2)
B. (3) dan (a)
C. (s) dan (6)
D. (7) dan (8)
E. (e) dan (10)

Pihak yang dituju oleh redaksi dalam tajuk tersebut adalah ....
A. pemerintah pusat
B" pengurus parpol
C. pemimpin
D. rakyat
E. masyarakat pemilih

10"
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ini untuk menjawab pertanyaan nomor 11

11.

12,
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dan 12!

Kontribusi terhadap PDB Dunia
(persen) China

lndonesia

AS

2000

30,78

22,44 21,26

Kalimat pernyataan yang sesuai dengan isi grafik tersebut adalah . . .

A. Produk domestik bruto (PDB) China tahun 2000 lebih rendah daripada AS.
B. Produk domestik bruto (PDB) AS tahun2010 lebih rendah daripada China.
C. Produk domestik bruto (PDB) AS tahun201B lebih rendah daripada China.
D" Produk domestik bruto (PDB) China tahun 1980 lebih tinggi daripada AS.
E. Produk domestik bruto (PDB) China tahun 2000 lebih tinggi daripada AS.

Simpulan grafik tersebut adalah ...
A. PDB China selalu meningkat sementara Indonesia dan AS tidak stabil.
B. PDB Indonesia cukup stabil sama halnya dengan China dan AS.
C. PDB AS sangat stabil dibandingkan dengan China dan juga Indonesia.

D. PDB Indonesia selalu meningkat tajam sama halnya China dan AS.
E. PDB AS selalu meningkat tajam sementara China dan Indonesia stabil.

Cermatilah paragraf untuk soal l3 dan 14!

13. Keteladanan Rosihan Anwar dalam kutipan tersebut adalah ...
A" Berani mengungkapkan kebenaran dan ketidakadilan dalam tulisannya.
B. Selalu konsisten dan tidak mengikuti perkembangan zaman.
C. Tidak menolak dikatakan oleh orang sebagai seorang arogan.

D. Selalu membanggakan karisma yang ada pada dirinya kepada orang lain.

E. Menyimpan love-hati terhadap pemerintahan Orde Baru dan Orde Lama.

14. Masalah yang dihadapi tokoh Rosihan Anwar adalah ...

A. Sering mendapat kecaman dalam menyuarakan kebenaran dan ketidakadilan.

B. Hanya dapat memusatkan perhatiannya terhadap kejurnalistikan.
C. Selalu mengikuti insting kejurnaiistikannya dalam bertindak atau bersikap.

D. Tidak disebut arogan dan juga dikatakan memiliki karisma yang menarik.

E. Idenya selalu mendapat tantangan dari pemerintahan yang berkuasa.

Rosihan Anwar dikenal sebagai seorang wartawan. Sepanjang hidupnya di

samping dia seorang penulis, pendidik, seniman, ia juga seorang sejarawan. Sosoknya

sebagai simbol kebebasan berpikir Rezim Orde Baru dan Lama menyimpan love-hati
terhadapnya karena dia selalu mengikuti insting jurnalistiknya menyuarakan isi hatinya,

mengungkapkan kebenaran dan ketidak-adilan. Tidak satu pun yang dapat mengunci

kebebasan berpikimya sekalipun sering mendapat kecaman dan dianggap arogan. Akan
tetapi, dia sebetulnya mempunyai karisma dan selalu konsisten dalam bersika

lt-ZC-20131201/l
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Kutipan berikut untuk soal nomor 15 dan
saksama!

Bahasa lndonesia

16. Bacalah kutipan
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berikut dengan

( 1) Maka Baginda berangkat ke mahligai maka didapatkannya tuan putri lagi
duduk diidap oieh Mak inang pengasuhoya serta dayang-dayang biti-biti pewara sekalian
lagi membicarakan perilaku arif bijaksana Baginda itu. (2) Maka Raja Syah Johan pun
datang lalu duduk pada sisinya Tuan Putri itu seraya katanya, "sudahkah Tuan nyawa
kakanda santap?" (3) Maka sahut Tuan Putri sambil tersenyum seraya katanya
"Sudahkah kakanda, bukan juga beta santap karena iamalah beta akan menantikan
kakanda belum juga kakanda datang itu." (a) Maka baginda itu pun duduklah dengan
Tuan Putri sambil bersenda dan bergurau-gurauan. (5) Maka seketika itu hari pun malam,
maka Baginda dan Tuan Putri itu pun masuklah ke peraduan.

15. Kalimat
'terdapat

A.
B.
C.

D.
E.

yang berisi karakteristik is,tanasentris pada kutipan Sastra Melayu Klasik tersebut
pada nomor terlihat pada isi cerita ....

Menceritakan raja dan tuan putri hidup dalam kerukunan dan kegembiraan.
Seorang raja yang selalu menyerahkan segala urusannya kepada pegawai istana
Seorang raja yang menganggap tuan putri sebagai belahan jiwanya atau
nyawanya
Raja yang memiliki kebiasaan berkumpul dengan pegawai istana
Raja dan tuan putri yang suka bermanja-manja dari pagi sampai malam hari

16" Nilai moral yang terkandung dalam kutipan tersebut adalah ....
A. Isteri menunggu suami tidak sabar.
B. Isteri melakukan sesuatu seizin suami.
C" Isteri yang patuh terhadap suami.

- D. Suami-isteri selalu rukun dan bersenda gurau.
E. Isteri yang ditinggal sendiri oleh suami.

Kutipan cerpen berikut untuk menjawab soal nomor 17 dan 18. Bacalah dengan
saksama!

"Ternyata benar dugaanku," kata Arifin, yang sebelumnya secara khusus
meminta agar Chaerul segera datang ke Jakarta. "seperti pernah aku bilang, menjelang
terkena stroke Papa sering bicara masalah piutang, dan ternyata setelah tiga bulan tak
sadar put, Papa siuman lagi hanya untuk mengatakan yang sama. Jelas ini suatu
pertanda bahwa papa akan merasa tenang hanya setelah urusan piutang diselesaikan."

Chaerul merasa keringat dingin membasahi seluruh badannya. "Bang Amri
kemarin mengembalikan tiga buah lukisan Papa yang selama ini dipajang di rumahnya.
Mbak Rosa rnengembalikan dua almari antik kesayangan Papa. Vina transfer Cua puluh
juta buat membayar utangnya waktu dia perlu membiayai operasi usus buntu anaknya.
Tinggal Bang Chaerul yang belum, pembayaran utang Abang benar-benar ditunggu
karena kami mulai kekurangan dana untuk menutup biaya rumah-sakit,"

Utang-Piutang Menielang Aial, Juiur Prananto

17. Keterkaitan watak tokoh papa dalam kutipan dengan kehidupan sehari-hari adalah ...
A" Orang akan merasa tenang jika semua urusan duriia seiesai.
B" Menjenguk orang'sakit panas dapat memberi semangat kescmbuhan.
C" Orang yang berutang harus segera membayar utangnya.
D. Memberi bantuan dana kepada si sakit dan keluarganya.
E. Rela mengorbankan hartauntuk membantu orang iain.
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18" Konflik dalam keluarga yang muncul dalam kutipan cerpen tersebut adalah ...
A, Kebingungan Chaerul memenuhi utang ayahnya.
B. Anak-anak tokoh Papa memiliki banyak utang.
C" Keinginan tokoh Papa untuk bertemu Amri.
D" Chaerul belum melunasi hutangnya.
E" Chaerul merasa bersalah karena tokoh Papa sakit.

Bacalah kutipan berikut untuk menjawab soal nomor 19 s.d. 21!

( 1) Kedua tangan Tamin yang besar itu terangkat, memegang kedua lengan

ayakr;rya yang tinggal tulang dan bibir yang tidak dapat ia berkata. "Aku datang, Pak.

Untuk merebut tanah itu kembali, untuk mengerjakannya seperti engkau pernah bergulat
bertahun-tahun dengan lumpurnya. (2) Aku sedia memikul itu sebagai kewajiban seorang

anak terhadap orang tua!" (3) Ia berhenti menanti jawaban, tetapi keheningan cuma, dan

hujan telah tinggal tetesannya yang terakhir menimpa atap. "Tidakkah engkau percaya

aku kuat untuk menunaikan kewajiban itu?"
(a)Tak ada suara jawaban. Dan hati Tamin bertambah bergelora.
(5)"Katakan, Pak. Aku ingin mendengar suara Bapak!" (6) Akhirnya ia menangis

lantaran itu. (7) Ia tak dapat menahan air matanya yang membasahi pelupuk matanya

selama berkata. (B) Lalu tangan tua itu terangkat ke atas kepala Tamin, membelai
rambutnya pelan dengan penuh mesra. (9) Dan ia mengerti, itu adalah jawaban yang

dinanti-nantikannya. (10) Mesra benar belaian itu, seperti hangatnya semua urat-urat dan

sekujur tubuhnya.

oha Mohtar: Pulang,hal. 42

-Watak tokoh Tamin dalam kutipan novel tersebut adalah ....
A. sangat setia
B. teguh pendirian
C. rela berkorban
D. bertanggung jawab
E. tegas sekali

Pendeskripsian watak tokoh Tamin juga mudah terharu dalam kutipan tersebut

diungkapkan melalui ....
A. jalan pikiran tokoh
B. tindakan tokoh
C. dialog antartokoh
D. perilaku tokoh
E. uraian langsung pengarang

Kalimat yang menunjukkan latar sltasana haru dalam kutipan tersebut adalah kalimat
nomor ....

A. (1), (2), dan (3)
B" (3), (4), dan (5)
C" (4), (5), dan (6)
D. (6), (7), dan (8)
E. (8), (9), dan (10)

19.

20.

2t.
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berikut untuk mengerjakan soal nomor 22 s.d. 24. Bacalah dengan

Mamma,
Burung darajantan yang nakal
yang sejak dulu kau piara
kini terbang dan telah menemu jodohnya
Ia telah meninggalkan kandang yang kau buatkan
dan tiada akan pulang
buat selama-lamanya

-t1ZJ.

22.. Suasana yang terdapat dalam puisi tersebut adalah . " ..A. haru
B. khusyuk
C. senang
D. tenang
E. sepi

24.

Makna lambang pada kata yang bercetak miring (kandang)
adalah . . ..

A. sangkar dengan hiasannya
B. rumah dengan perabotannya
C. rumah dengan aturannya
D. kurungan dan hewannya
E. penjara dan aturannya

Maksud isi larik kedua puisi tersebut adalah ...
A" Burung darajenis kelamin jantan berwatak nakal.
B. Anak laki-laki yang nakal sewaktu masih remaia.
C. Seorang lelaki dewasa yang mata keranjang.
D" Anak lelaki yang lucu tingkah lakunya.
E. Sejenis burung yang suka mematuk kawannya.

Cermati teks gurindam berikut!25.

Surat ke a Bunda tentan Calon Menantun a, Rendra

dalam penggalan puisi tersebut

Ingatkan dirinya mati
Itulah asal berbuat bakti

Maksud isi gurindam tersebut adalah ....
A" Selalu berbuat baik sebagai bekal menghadapi kem atian.
B. Seseorang selah-r beramal baik ketika kematian sudah dekat.
C. Berbuat baik akan memberi ketenangan hidup.
D. Kematian seseorang tidak diketahui kapan datangnya,
E. Kalau ingin mati, lakukan hal yang baik.
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26. Cermati puisi berikut!

Ciri yang menonjol dari puisi kontemporer tersebut adalah ....

A. membolak-balik kata
B. mantra
C" simbol
D. campur aduk bahasa

E. tipografi

Bacalah dengan saksama kutipan naskah drama berikut!

Masalah dalam kutipan tersebut adalah ....
A. kebimbangan Imran untuk membunuh si Gadis

B. kebimbangan Imran untuk membunuh serdadu NICA
C. keraguan Imran untuk segera bersembunyi ke balik bukit
D. kecurigaan Imran atas pertolongan si Gadis pada dirinya
E. kecurigaan Imran atas pertolongan si Gadis pada serdadu NICA

tua
dunia
usia

sujud
zikir

harapan

kerat
kepadamu

luka
cabik

ditimba
Surga

Abdul Karim Ibrahim)

27.

Imran (Putui asa) "Brenti ! Brenti" (Tapi si gadis tidak berhenti, tidak

Si Gadis

gentar. Sikap dan wajahnya begittt tenang dan pasti. Tangan Imran
yong mengacungkan pistol jadi gemetar penuh keraguan. Lolu sedepa

di hadapon Imran, si Gadis berhenti.)
"Bapak, kalau saya bersalah, dan harus mati, hukumlah saya! Saya

meminta, sebagai permintaanpenghabisan, sebelum Bapak menjalankan

hukuman mati pada saya. Bapak, saya minta pada Bapak, pergilah

bersembunyi ke balik bukit di atas sana, sebelum patroli Belanda datang ke

sini. Saya tidak mau meniadi sebab kematian Bapak, saya tidak mau!

(Gadis terdiam dan Imran tidak bergerak. Suara truk semakinielas).
"Saya hanya menolong. Menolong saja. Serdadu NICA ini datang luka

parah ke sini. Dia saya rawat. Bapak dan adik saya pergi memanggil patroli

Belanda ke danau, untuk menjemputnya supaya dibawa ke rumah sakit.

Saya juga merawat Bapak sedapat saya. Salahkah saya memberikan

pertolongan pada dia, Pak? Atau salahkah saya telah memberi pertolongan

kepada Bapak?" (Air mato si Gadis begitu bening dan suci. Imran tidak

bisa menjawab. Dan keadaan tambah sunyi.)

Si Gadis

Sekelumit l{yanyian Sunda, Nasyah Jamin

Lr-zc-201312011
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28. Perhatikan paragraf berikut!

@nomiansebuahbangsa,idealnyatidakhanyadengan
economic grand policy yang berorientasi pada ekspor semata, tetapi jrga pada pasar

domestik. Meningkatkan dan memperkuat pasar domestik adalah sebuah pilihan tepat di

tengah kondisi perekonomian negeri saat ini. Pasalnya, bila orientasi perekenomian

hanya mengacu kepada ekspor semata imbas akan didapat saat krisis ekonomi global

terjadi. Koniekuensinya jelas,.... Dalam situasi seperti inilah pasar domestik mengambil

ran sebagai penyelamat perekonomian dulqq rgggg

Isian yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang adalah . . ..

A" 
- 
kita dihadapkan dengan tantangan dalam menggeliatkan pasar domestik

B. negara-negara lain tidak menanamkan modalnya

C" permintaan dari negara-nggaratujuan ekspor akan merosot tajam

D" menggeliatkan pasar domestik harus dihindari
E. produk dalam negeri menjadi primadona di negeri sendiri

29. Cermatilah silogisme berikut!

PU : Pegawai yang baik tidak mau korupst.

PK : Bapak Syuryo pegawai yang baik.

S: Bapak Syuryo tidak mau koruPsi.

Entimem silogisme tersebut adalah ...
A" Bapak Syuryo adalah pegawai yang tidak mau korupsi.

B. Bapak Syuryo pegawai yang baik karena ia tidak mau korupsi.

C" Bapak Syuryo tidak baik karena ia melakukan korupsi.

D. Bapak Syuryo baik maka ia tidak mau korupsi'
E" Bapak Syuryo tidak mau korupsi karena ia pegawai yang baik.

Cermatilah paragraf berikut!

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf generalisasi tersebut adalah '..
A. Jadi, penduduk Pulau Jawa lebih banyak daripada Sumatera.

B. Jadi, penduduk Pulau Jawaperlu dipindahkan ke Papua.

C. Jadi, penyebaran penduduk Indonesia tidak merata.

D" Jadi, pemerintah harus melaksanakan program transmigrasi"

E" Jadi, Pulau Jawa adalah daerah yang makmur penduduknya.

30.

l@"g1uasnya6,7o^dari1uasIndonesiadihunio1eh60%
penduduk Indonesia. Kepadatan penduduk di Jawa kurang lebih 900 orang per kilo meter

per segi" Di wilayah Semarang mencapai 1.832 orang per kilo meter per segi. Kepadatan

penduduk ini sangat luar biasa bedanya dengan wilayah Indonesia lainnya. Di Papua
^kepadatannya 

hanya 4 orang per kilo meter per segi. Bahkan, di Kabupaten Marauke

yang luasnya hampir sama dengan Pulau Jawa, pendudukryu hairya 270.000 orang,

keoadatannva hanva 2 orang. per kilometer per segi. ...
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31. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

Kalimat
A.

B.

C.

D.

E.

simpulan analogi yang tepat untuk paragraf tersebut adalah . . .

Jelaslah, bahwa sebatang lidi yang mudah dipatahkan sama dengan manusia

yang individualistis.
iadi, sekelompok manusia yang bersatu dapat disamakan dengan fungsi sapu lidi

membersihkan kotoran.
Jadi, cita-cita manusia tidak akan mudah dipatahkan bila manusia itu meniru sifat

sapu lidi.
Jeiaslah, bahwa persatuan yang kuat pada manusia dapat diibaratkan dengan

seikat sapu lidi.
Jadi, sapu lidi merupakan kumpulan lidi yang sulit dipatahkan atau dihancurkan

manusia"

Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

Frasa yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah . . . .

A. tidak mendalam, kurang dipahami, tidak muncul

B. kurang mendalam, cukup memahami, pasti muncul

C. agak mendalam, tidak memahami, belum muncul

D" cukup mendalam, kurang memahami, dapat muncul

E. sangat mendalam, dapat memahami, akan muncul

12

32.

iapuh, mudah dipatahkan dan dihancurkan. Namun,

bila beberapa batang lidi disatukan menjadi seikat sapu lidi, ia akan menjadi sangat kuat

dan sulit dipatahkan. Ia juga akan dapat berguna untuk membersihkan halaman yang

kotor. Manusia yang hidup seorang-seorang atau secara individu ternyata juga sangat

mudah untuk dipengaruhi orang lain. Cita-citanya akan mudal-r dihancurkan. Namun, bila

ia hidup bersatu dengan kelompoknya, ia akan dapat mewujudkan cita-citanya itu karena

teman-temannya menolongnya. Ia pun tak akan mudah dihasut sehingga kehidupannya

akan tetap tenang dan sentosa. Sekelompok manusia yang bersatu akan mudah

menqhalau orans-orang iahat yang ada di sekitarnya, ..-

tis, ambigu, yang dikemas secara intens dan

konsens.Intens artinya..., konsens artinya memusat. Untuk dapat memahami tema, isi,

dan pesan sebuah puisi, diperlukan kegiatan perenungan (kontemplasi). Hanya melalui

perenun Edfl, ,.r"o.ung ukut, o o. ) menghayati, menilai, sekaligus mengapresiasi

imenghargai) puisi. Diri hasil perenung?n, ... kemampuan menginterpretasikan atau

menafsirkan makn a/ arti puisi.

r)-zc-201312011
ol,lali C)ipta pacla Pusat Pcniluian Pc'ndiclikrrn-BAI-ll BANG-I(EN4DIKBtTL)



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

fb@urip.kalteng

DOKUMEN NEGARA

13
I lllll ilililt ilt il ilIilil ilil ililt ]il ffil

Bahasa Indonesia SMA/IUA IPS

JJ" Cermatilah paragraf berikut!

Kesuksesan orang tidak datang begitu saja.
dirinya mau bekerja keras. Hal ini akan teriihat dari
samping itu, dia berani melakukan ...

seseorang akan maju bila
yang dilakukannya. Di

Kata baku yang tepat melengkapi paragraf tersebut adalah ....
A. kariir, aktipitas, inopasi-inopasi
B. karir, aktifitas, inovasi-inovasi
C. karier, aktipitas, inovasi-inovasi
D" karier, aktipitas, inopasi-inopasi
E. karier,aktivitas,inovasi-inovasi

34. Cermatilah paragraf berikut!

Di kaca mobil banyak gambar" Salah satunya gambar seorang gadis sedang . ..

dengan baju merah dan latar belakang pemandangan alam. Tema tersebut adalah
"dancing"" 'Warna merah dalam gambar tersebut menjadi ... semangat. Selain itu, warna
merah dipilih terkait bendera Merah Putih.

Kata berimbuhan untuk melengkapi paragraf tersebut adalah . . . 
"

A. menari, mewarnai, didorongkan
B. menarikan, warnai, pendorongan
C. menari, berwarna, pendorong
D" tarian, berwarna, dorongan
E. menari, diwarnai, terdorong /

Cermati paragraf berikut!

Istilah yang tepat untuk mengganti kata yang bercetak miring pada paragraf tersebut
adalah . . ..

A. inovatif, fantasi, infrastruktural
B. inovasi, fantastik, infrastruktural
C. inovatif, fantastis, infrastruktur
D. inofasi, fantastis, infrastruktur
E. inovative, fantastic, infrastruktur

35.

Para pengembang di beberapa kota besar kini berkompetisi bisnis properti yang

semakin keras dan penuh inofasi di lapangan. Para pengembang berusaha optimal meraih
kinerja pantasi. Mereka mengembangkan antara lokasi, desain, integritas perusahaan,

dan membangun sendiri inprastruktur " Ada yarlg membangun kompleks hunian,
perkantoran, dan perbelanjaan dengan penekanan pada konsep hijau. Masyarakat
diharapkan tertarik dan membeli produk yans ditawarkan.
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Perhatikan kutipan resensi berikut!

ada bumbu asmara tokoh-tokoh di dalamnya"

Manjali clan Cakrsbirswa, terbagi menjadi tiga tema besar. Rahasia, Misteri, dan

Teka-Teki. Semua terangkai dalam satulalinan berurut, seperli kebetulan bisa terangkai

begitu. Dan masing-masing mewujud cerita sendiri. Dalam buku ini, lebih dieksplorasi

kisah asmara a*ariparang Jati dan Ma.Ja, yang di buku Bilangan Ftr ttdak diungkapkan

secara detail.
Sumber : htt :/evidi.word ress/cate o rilre sen s i-buku-fi ks i)

Kalimat resensi yang tepat berdasarkal kutipan tersebut adalah " "
A" Novei ,,Murrjuli dan Cakrabirawa" terbagi menjadi tiga tema besar: Rahasia,

Misteri, dan Teka-Teki.
B" Bagi yang sudah Pernah membaca

tokohnYa.

novel "Bilangan Fu" tentu masih ingat tokoh-

C. Novel dengan latar belakang

memiliki daYa tarik sendiri.
sejarah yang dikaitkan dengan mitos-mitos leluhur

t4

36.

Menurut Ayu Utami nantinYa ada

yaitu "Menjali dan Cakrabirawa"
Ayu Utami menulis "Menjali dan

"Bilangan Fu".

37 . Cermati ilustrasi berikut!

12 seri Bilangan Fu dan saat iai sudah terbit 2,

dan "Lalita".
Cakrabirawa" lebih ringan dibandingkan novel

D.

E,.

Peribahasa yang tepat untuk melengk api paragraf tersebut adalah " '

A" Air Yang tenang menghanYutkan"
B. Memikul di bahu, memikul di kepala'

C. Seperti ilmu padi, kian berisi, kian merunduk'

D. Pikir itu pelita hati.

E" Air beriak tanda tak dalam"

u-zc-2013t201,t
olluk clipta pacla [rusut Pcrrilaiart Pcndiclilian-8.'\L,ll'I]ANG-l(L:N'lDII(BLil)



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

fb@urip.kalteng

DOKUMEN NEGARA

38. Cermati paragraf berikut!

39.
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Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragtaf tersebut adalah ....

A. muka manis
B. lapang dada
C. buah bibir
D. sambutan hangat
E. pelukan manis

Cermatilah ilustrasi berikut!

OSIS SM A 2 akan mengadakan lomba pidato dalam peringatan hari Pendidikan

Nasional Tahun 2013. Lomba akan dilaksanakan pada hari Kamis,2 Mei 2013 pukul

09.00 sampai 13.00, di Aula SMA 2. Oleh karena itu, OSIS mengundang guru-guru

untuk menqhadiri kesiatan lomba tersebut.

Berdasarkan ilustrasi tersebut penulisan pemerian untuk surat undangan adalah ....

Kamis/2 Mei 2013
09.00 - 13.00
Aula SMA 2
lomba pidato Hardiknas

Kamis, 2 Mei 2013
09.00 - 13.00
Aula SMA 2
Lomba Pidato Hardiknas

: Kamis; 2 Mei 2013
Pukul 09.00 s.d 13.00

Aula SMA 2
Lomba Pidato Hardiknas

Kamis l2Mei20l3
09.00 s/d 13.00
Aula SMA 2
lomba pidato Hardiknas

KAMIS
2 MEr 2013
09.00 - 13.00
lomba pidato Hardiknas

A. Hari/tanggal
Pukul
Tempat
Acara

B. hari, tanggal
pukul
tempat
acara

C. Hari, Tanggal
Waktu
Tempat
Acara

D. hari/tgl
pukul
tempat
acara

E. HARI
TANGGAL
PUKUL
ACARA

Sore itu s"asrna di aula tempat melaksanakan pelatihan menulis karya fiksi

sangat ramai. Para remaja sangat antusias karena acara tersebut langsung dipantau oleh

Raditya Dika yang terkenal dengan buku komedi yang berjudul "Kambing Jantan".

Setelah pembukaan oleh pihak panitia dan hiburan, acara inti pun dimulai. Raditya Dika

dengan penampilan yang sederhana menaiki panggung yang disediakan pihak panitia.

Penonton pun memberikan . .. kepada novelis yang sering tampil dalam acara Stand up

Comedv ini.
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40.

Kalimat
bercetak

A.
B.
C.

D.
E.

I llil llililll iltllllllllllltil lllll llll llil

41"

Kalimat pembuka yang tepat untuk surat balasan lamaran pekerj aan adal,ah ...

A. Menjawab rrrrut Saudara tanggal 2! Januari 2014 tentang penerimaan pegawai

baru, kami ingin memberitahukan beberapa hal berikut.

B. Membalas surat Saudara tanggal 2l Januari 2Ol4 tentang penerimaan pegawai

baru, kami sampaikan beberapa hal berikut'

C. Menunjuk surat Saudara tanggal 2l Januari 2Ot4 tentang penerimaan pegawai

baru, maka kami ingin menjelaskan beberapa hal berikut.

D. Mengingat Surat Siudara ianggal 21 Januari 2014 tentang penerimaan pegawai

Ua.rr]mata kami ingin memberitahukan tentang beberapa hal berikut.

E. Sesuai dengan Suiat Saudara tanggal 2l Januari 2014 ti:ntarlg penerimaan

pegawai baru kami memberitahukan beberapa hal berikr'rt.

Cermatilah penutup surat lamaran pekerjaan herikut!

16 
Bahasa Indonesia SMA/IUA IPS

yang tepat untuk memperbaiki kalimat penutup surat lamaran pekerjaan yang

miring adalah . ...
kebitkannya drganti kebaikan Bapak, dihatttrkan diganti Saya mengucapkan

kebaikannya diganti perhatian Bapak, dihattrkan diganti saya mengucapkan

ke b ai kanny a diganti p e r h a t i a n ny a, d i h a t ur ka n dtganti s ay a m e n g h a t ur kan

kebaikannya difafii perhatian bapak, dihaturkan diganti dittcapkan

kebaikannya difafii kebaikan bapak, dihaturkan diganti saya ucapkan

42. Perhatikan dialog berikut!

n yang Bapak pimpin. Atas kebaikannya,

dihaturkan t erima kas ih.

Parjo

Rahmat
Parjo
Rahmat
Parjo
Rahmat

put kerja ini!"(sambil mengspalkan tangan

penuh kemarahan).
i,Adu apa Jo, mbok yang sabar! Kenapa?" (berkata rendah)
,,Apa yang aku lakukan kok selalu salah". (suaranya meninggi)

,,r",: 
kau kan sudah hafal dengan sifatnya" (meredakan)

,,ya, itulah yang selalu dilakukan pada kita, tidak menghargai hasil kerja

orang lain."

Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang dialog tersebut adalah ...

A. tngin rasanya aku memukul wajahnya yang selalu tampak mehjengkelkan.

B" Dia rnemang selalu memandang orang lain dengan sebelah mata'

C" Sebetulnyuiuorang yang rendah diri karenaiatidak berpendidikan tinggi.

D. Dia selalu berhati-liati kalau memperbaiki mobilnya di bengkel'

E" Maksudmu, kita harus mengalah terus dan mengakui keunggulannya?

Lj-zc-201312011 'oL{tik Ctipra pacla Pusut Pcnilaian Pcndicliktrn-llAlI'fBANG-KItN'1D111131i1)



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

fb@urip.kalteng

DOKUMEN NEGARA

44.

I fiil lllilll lil lll lllllll lil lllil lil llil

17 Bahasa Indonesia SMA/MA IPS

43. Cermatilah Pantun berikut!

Pergi berlibur ke pantai
Pulangnya naik odong-odong

Jadilah anak yang Pandai

Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah " "
A. Jang4lr selalu tolong-menolong
B. Perangai baik dan tidak sombong

C. PunYa teman suka menolong

D. Jangan bicara omong kosong

E. Punya otak janganlah bolong

Cermati puisi berikut!

Majas yang tepat untuk melengkapi larik puisi tersebut adalah ' ' " '
- A. Supuyu terbang ke angkasa, supaya memiliki cerita gembira

B. Supaya hati senang, supaya kita tenang dan riang

C. Untuk melawan kekejaman ini, untuk menolak penindasan ini

D. Untuk perhiasan, untuk mengisi bagian yang kosong dan rumpang

E. Agar bisa saling mengisi, agar bisa saling berbagi

Doa di Medan Laga

Berilah kekuatan sekeras baja
untuk menghadapi dunia ini, untuk melayani zaman ini

Berilah kesabaran seluas angkasa

Untuk mengatasi siksaan ini, untuk melupakan derita ini

Berilah kemauan sekuat garuda

Berilah perasaan selembut sutera

Untuk meniaga berhadapan ini, untuk mempertahankan kemanus
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pembangunan sarana air bersih.

administrasi aff bersih dibentuklah

l8

45. Bacalah penggalan pidato berikut!

Kalimat
adalah ...

A.

B.

C.

D.

E.

persuasif yang tepat untuk melengkapi bagian teks pidato yang rumpang tersebut

oleh karena itu, kita harus bergotong royong derni kekuatan dan keselamatan

bangsa ini dalam mengisi kemerdekaan hasil perjuangan pahlawan kita.

Dirgahayu RI semoga rahmat Tuhan yang Maha Esa senantiasa menyertai kita

dalam segala aktivitas yang kita jalani, amin

Untuk itulah dengan semangat Proklamasi Kemerdekaan RI, seluruh masyarakat

Indonesi a dapatrienciptakan iklim yang kondusif, aman, dan damai'

oleh karena itu, maritatr t<ita ikuti upacara peringatan hari kemerdekaan kita ini

dengan penuh fritmat sebagai wujud syukur kita kepada Tuhan'

Melalui tema ini, saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk

menyukseskan pembangunan dengan semangat Bhinneka Tunggal lka'

46. Cermatitah kalimat topik karya ilmiah berikut!

kebutuhan alr.

B. Kenyataannya banYak

terhadap air bersih.

C. Setelah melalui beberapa tahap, dimulailah

D. Untuk terpeliharanya pembangunan dan

Kalimat latar belakang yang tepat sesuai dengan topik tersebut adalah ...

A. inisiatif mayarakat bermunculan ukibut tekanan yang luar biasa dalam memenuhi

pengelola air bersih.

E. Pembangunan sarana air bersih perlu ditingkatkan agar seluruh elemen

masyarakat menikmati.

keluarga miskin saat ini yang tidak mempunyai akses

47 . Cermatilah toPik berikut!

Rumusan masalah karya ilmiah yang sesuai dengan topik tersebut adalah

A. Mengap a orangperlu tertib berlalu lintas?

B. Apa manfaat orang tertib berlalu lintas?

C. Bagaiman a caraberlalu lintas secara tertib dan aman?

D" Siapa saja yang harus tertib berlalu lintas?

E. Apa tujuan orang tertib berlalu lintas secara tertib dan aman?

lah momentum Yang membawa

seribu satu kebanggaan dan keharuan yang dalam. Kita menyadari bahwa lntu]<
mencapai dan mene[akkan Indonesia, telah ditempuh dengan perjuangan yang panJang,

penuh kegigihan, pengorbanan j iwa dan raga, ,".tu harta benda yang tidak terkira dari

seluruh potensi rakyat Indonesia. Semangat seperti itulah yang kita hayati dengan

sungguh-sungguh setiap kali melaksanakan puncak perin gatan kemerdekaan RI dengan

memDerineati Peristiwa tersebutturut serta dalam upacara mempertnBatt Perlsllwa ters
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48. Penulisan judul yang sesuai dengan EYD adalah ....

A. Peningkatan Swa Sembada Pangan
B. Perhatian pada Wawasan Kebangsaan dan Swa Sembada Pangan

C. Penanganan Swa Sembada Pangan oleh Petani
D. PemberdayaanPetani dalam Peningkatan Swasembada Pangan

E. Peningkatan Kesejahteraan Bangsa Dengan Swasembada Pangan

49. Cermati kutipan berikut!

Kalimat laitik yang tepat sesuai dengan kutipan tersebut adalah ...
A. Sajak "Mencari" Karya Sanusi Pane memiliki kekhususan yang temanya hanya

dipahami para penulis sufi dan sulit dipahami oleh masyarakat awam.

B. Tema 'pencarian hakekat diri manusia' menjadi ciri khas puisi-puisi Sanusi Pane

karena dia termasuk salah satu penyair berpaham sufi.
C. Sajak "Mencari" karya Sanusi Pane sangat terkait dengan tema'pencarian

hakekat diri batin rnanusia' yang merupakan ciri khas sajak Sufi.
D. Puisi-puisi yang berfungsi sebagai sarana atau tangga menuju pengalaman

transendental merupakan ciri khas puisi-puisi kaum sufi.
E. Puisi tetap disebut sebagai puisi transendental selama selalu berkaitan dengan

'pencarian hakikat diri batin manusia'.

Cermatilah kutipan esai berikut!

Simpulan paragraf tersebut adalah ...
A. Banyak sekali siswa yang tidak mau belajar.
B. Sangat sulit memahami karya sastra itu.
C. Sungguh menyenangkan belajar sastra itu.
D. Pembelajaran sastra di sekolah bermasalah.
E. Ternyata tidak hanya sastra yang bermasalah.

DOKUMEN NEGARA

50.

Salah satu tema yang disukai penyair sufi adalah tema 'pencarian hakikat din
yang batin, universal, dan tidak berjejak di mana pun selain dalam wujud diri manusia

yang terdalam'. Sajak Sanusi Pane "Mencari" menunjukkan kepada kita bahwa puisi

merupakan sarana atau tangga naik menuju pengalaman transendental walaupun

menggunakan ungkapan-ungkapa4 yang diambil dari perjalanan lahir. Sajak tersebut
'juga memiliki kaitan dengan tema 'pencarian hakikat diri batin manusia' yang digemari

a oenulis sufi.

Pengajaran sastra di sekolah dari hari ke hari semakin sarat dengan persoalan.

Keluhan dari para guru dan sastrawan tentang rendahnya tingkat apresiasi sastra menjadi

bukti konkret persoalan dalam pembelajaran sastra di sekolah. Persoalan yang dimaksud
di antaranya pengetahuan dan kemampuan dasar para guru di bidang kesastraan sangat
terbatas, buku dan bacaan penunjang di sekolah juga terbatas, kurikulum yang hanya
menempelkan pembelajaran sastra pada pembelajaran Bahasa Indonesia, serta minat
siswa terhadap sastra sangat rendah. ...
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