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l{o Peserta:

Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan
Bacalah dengan saksama!

2"

Salahsatujenissayuranyangmengandungmultikhmempunyai khasiat sebagai antikej?ng, antikanker, dan penghalau ganggru.r p.*buluh
darah. Karena kandungan striknin, skopalamin, skopaletin, dan siopiio, yurrg dapat
menghambat serangan sawan, gugup atau kejang saraf, terong bisa digunakan untuk
mencegah dan mengobati serangan epilepsi dan penyakit kejang lainnya. Terong yang
telah dikeringkan bila dikonsumsi dapat mengobati sakit pinggang, encok, Oan iat<it
nyeri lainnya. Peneli,tian di Jepang menunjukkan bahwa jui- terong bisa menekan
kerusakan sel-sel dengan
lmpangan kromosom sebagai pertanda adanya kanker.
1.

2.

Ide pokok paragraf tersebut adalah ....
A. multikhasiat terong
B. penelitian terong di Jepang
C. penelitian terong
D. manfaat jus terong
E. kandungan zat dalam terong
Apa manfaat terong yang dikeringkan?
A. Dapat mengobati penyakit kanker yang ganas.
B. Berkhasiat mengobati penyakit kejang pada manusia.
c. Dapat menghalau gangguan pembuluh darah di tubuh.
D. Mengobati penyakit pingg?Dg, encok, dan nyeri lainnya.
E" Menghambat serangan sawan, gugup, atau kejang saraf lainnya.

Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 3 s.d. 5.
Bacalah dengan saksama!

(l) Tawa riuh para penonton di Gedung So
pelawak Marwoto Kawer dan Susilo Nugroho (pendiri Teater Gandrik) menghidupkan
suasana panggung. Q) Lelucon dan canda juga keluar saat Yani Sapto Hoedojo, yang
menjadi Nyonya Belanda dari Banyumas memainkan perannya. (3) Selain mereka, adi
pula pemain ketoprak, Widayat, yan1 berperan sebagai bupati. (4) Juga Sundari, sang
istri, yang begitu luwes memainkan perannya. (5) Semua'pemain ketoprak benar-benai
memUeritan t iU"ra" Va
daq rngnyegarkan.
J.

Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada nomor .. ..
A" (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
(s)
E.
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Kalimat yang berisi fakta dalam paragraf terdapat pada nomor
A" (1), (2), dan (3)
B" (l), (3), dan (5)
C. (2), (3), dan (a)
D. (2), (4), dan (5).
(3), (4), dan (5)
E.

5.

Arti kata ketoprak dalam kalimat nomor (3) pada paragraf tersebut adalah ....
B"
C.

D.
E.
6.
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..

..

makanan khas Jakarta
tarian tradisional Jawa Tengah
gerak dan lagu khas Jawa Timur
drama tradisional Jakarta
sandiwara tradisional Jawa Tengah

e ermati paragraf

berikut!

(1) Banjarmasin dikenal dengan julukan Kota Seribu Sungai. (2) Ada banyak
sungai yang mengelilingi Kota Banjarmasin. (3) Mulai dari Sungai Martapura, Sungai
Andai, Sungai Miai, hingga Sungai Barito. (4) Di sungai banyak anak mandi dan
berenang. (5) Tak heran, jika keberadaan sungai tidak asing bagi masyarakat
Baniarmasin.

Kalimat penjelas yang tidak padu dalam paragraf tersebut terletak pada nomor
(1)
(2)
(3)
(4)
(s)

A.
B.

..

..

c.

D.

E.

Cermati paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 7 dan 8!
Beberapa tahun terakhir ini, banyak sekali atlet yang berprestasi, baik nasional
maupun internasional, tidak bisa hidup layak di masa tuanya. Ellyas Pical adalah salah
satu contoh dari ribuan atlet berprestasi internasional yang sangat memprihatinkan di
masa tuanya. Ia bekerja sebagai Satpam pada sebuah perusahaan di Jakarta. Hal itu
mengundang keprihatinan karena tiadanya jaminan di hari tua bagi para atlet berprestasi
ang telah mengharumkan nama bangsa dan negara. ...
7.

Kalimat simpulan dalam paragraf tersebut adalah ...
A. Beberapa tahun terakhir ini, banyak sekali atlet yang berprestasi baik nasional
maupun internasional, tidak bisa hidup layak di masa tuanya.
B" Ellyas Pical adalah salah satu contoh dari ribuan atlet berprestasi internasional
yang sangat memprihatinkan di masa tuanya.
C. Ia bekerja sebagai Satpam pada sebuah perusahaan di Jakarta.
D. Hal itu mengundang keprihatinan karena tiadanya jaminan di hari tua kepada
para atlet berprestasi yang telah mengharumkan nama bangsa dan negara.
E. Untuk itulah pemerintah perlu memperhatikan masa tua para atlet berprestasi
dengan memberikan penghargaan yang layak untuk hari tuanya.
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Tujuan penulis dalam paragraf tersebut adalah ...
A. Menjelaskan kesulitan hari tua para atlet setelah mereka tidak berprestasi.
B" Menggambarkan kehidupan para atlet setelah mereka tidak berprestasi.
C. Mengingatkan para atlet agar gemar menabung sehingga hari tuanya bahagia dan
damai.
D. Mengimbau pemerintah untuk memberikan perhatian terhadap hari tua para atlet
berprestasi.
E. Menginformasikan keberadaan beberapa atlet berprestasi di Indonesia saat ini.

Bacalah tajuk rencana berikut dengan saksama untuk menjawab pertanyaan nomor
9 dan 10!
Secara nasional, penyebaran penduduk dan tingkat sosial-ekonomi tidak merata
dianggap sebagai ancaman terhadap ketahanan nasional. Karena itu, pengendalian
pertumbuhan penduduk harus serius dilakukan. Indonesia pernah berhasil menurunkan
jumlah penduduk, dari 2,32 persen pada 1970 menjadi 1,45 persen pada tahun 2000,
tetapi naik kembali 1,49 persen sampai kini.
Pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali berdampak pada kualitas manusia
dan daya saing Indonesia. Pendidikan 47 ,3 persen dari 1 18 juta angkatan kerja kita
hanya tamat SD dan 18,5 lulus sekolah menengah pertama. Hal ini tercermin pada
lapangan pekerjaan, hampir 56 persen berada di sektor informal yang berisiko tinggi.
Tanpa upaya serius, kita akan gagal mendapatkan manfaat terbesar bonus
demografi yang puncaknya pada tahun 2025-2030, yaitu saat jumlah penduduk usia
produktif lebih besar daripada penduduk usia muda dan lanjut. Tanpa pengendalian
jumlah penduduk, keluarga kehilangan kesempatan membiayai pendidikan serta
memelihara kesehatan dan gizi keluarga, gagal menabung yang diperlukan untuk modal
pembangunan, dan tidak mampu bersaing di pasar kerja yang akan segera terbuka
secara regional.

9"

10.

Opini redaksi terdapat dalam kutipan tajuk rencana tersebut adalah ...
A. Banyaknya penduduk menghilangkan kesempatan membiayai pendidikan.
B. Upaya pengendalian jumlah penduduk, harus serius dilakukan pemerintah.
C" Keberhasilan Indonesia menurunkan jumlah penduduk perlu diapresiasi.
D. Pemeliharaankesehatan dan gizi keluarga sangat penting dilakukan.
E" Penduduk usia produktif lebih besar daripada penduduk usia lanjut.
Pihak yang dituju oleh redaksi dalam tajuk rencana tersebut adalah ....
A. pemerintah Indonesia
B. penduduk usia anak-anak
C. penduduk usia lanjut
D. penduduk usia produktif
E. penduduk usia sekolah
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Cermatilah tabel berikut untuk soal nomor 11 dan 12!
Prod uksi
ksi Jagung
No. Tahun
I
2007
2.
2008

11.

1

2009

4.

201 0

5.

20tt

6.

2012

7.

20t3

Fernyataan yang sesuai dengan data dalam tabel tersebut adalah ...
Produksi jagung setiap tahun mengalami penurunan.
Peningkatan produksi jagung tertinggi terjadi pada tahun 2009.
Produksi jagung terendah terjadi pada tahun 2007 dan 2010.

A.
B.
C.
D.
E.

12"

(dalam ton
Flasil Jaguns
560.800
545.723
940.630
s90.735
57 t .244
621.450
640.600

Produksi jagung tahun 2011lebih tinggi daripada rahun 2OlO.
Tahun 2013 produksi jagung meningkat paling tinggi.

Simpulan yang sesuai dengan isi tabel tersebut adalah...
A. Produksi jagung mengalami peningkatan karena adanya bibit unggul.
B. Produksi jagung sejak tahun 2007 selalu mengalami peningkatan.
C. Terjadi pasang surut (naik-turun) produksi jagung pada 2AO7-2013.
D. Sejak tahun 2007-2013 terjadi penurunan produksi jagung empat kali.
E. Produksi jagung terendah terjadi pada tahun 2OA7 dan 2009.

Kutipan biografi berikut untuk soal nomor 13 dan 14. Bzcalah dengan saksama!

Leo Tolstoy lahir di Rusia, 28 Agustus 1828 dari sebuah keluiiga nrngrar
Meskipun demikian, ia tidak angkuh dan tidak ingin dihormati. Ia malah dikenal sebagai
filsuf moral dan reformator sosiai. Tolstoy rela hidup di tengah kaum petani. Ia
membebaskan para budak yang akhirnya malah tetap tinggal dengan tuannya yang baik
hati ini. Ia pun lalu membentuk sekolah untuk anak petani di daerahnya. Kehidupan dari
pengembaraannya itu, hatinya dipenuhi rasa muak akan peradaban barat dan
materialisme dalam kehidupan masyarakat borjuis Eropa. Kaum ningrat, bangsawan kaya
hidup dalam kemewahan, ternyata tidak selamanya memperoleh ,.rnru kekayaan
I vuns
itu
dengan
cara yang benar. Novel pertamanya yang berbentuk autobiografi yaitu
I
(,;hildhood, Boyhood and Youth menceritakan tentang anak tuan tanah kaya yang
|
I rnenyadgli_I]glqedaan dirinya dengan teman-temannya yang berasal dari solonsan petani.

13.

Keteladanan tokoh Leo Tolstoy yang sesuai dengan kutipan tersebut adalah ....
A. menulis buku moral autobiografi
B. menjadi filsuf moral dan refonnator sosial
C" mengembara berkeliling Eropa Barat
D. membebaskan budak dan mendirikan sekolah
E. hidup di tengah kaum petani dan ingin dihormati
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14. Konflik yang dialami tokoh pada kutipan biografi

A^
B.
C"
D.
E.

tersebut adalah ....
Ia lahir dalam lingkungan keluarga ningrat yang kaya raya.
Tolstoy justru lebih dikenal sebagai f-ilsuf moral dan reformator sosial.
Ia muak melihat peradaban barat dan materialisme masyarakat borjuis Eropa.
Tolstoy membebaskan para budak, tetapi mereka itu tidak mau pergi.
Ia melihat kemewahan kaum bangsawan yang suka berfoya-foya.

Bacalah kutipan teks sastra Melayu Klasik berikut dengan saksama untuk menjawab
soal nomor 15 dan 16!

itu.

Syahdan maka Maharaja Bulia Kesna pun segeralah berenang di tengah kolam
Setelah sampai lalu Baginda berhenti berpegang pada pohon bunga itu. Seketika

maka diambil oleh Baginda bunga itu, dibawanya berenang kembali pada isterinya.
Setelah sampai maka diberikannya kepada isterinya. Maka disambut oleh permaisuri
dengan sukanya lalulah disantap Baginda laki-istri. Setelah sudah maka titah Baginda,
"Marilah Tuan, kita turun mandi menyelam sama-sama!" Serta dipegang Baginda tangan
isterinya itu dibawanya menyelam dalam air itu. Seketika timbul maka Baginda laki-istri
pun menjadi gajah terlalu besarnya serta indah-indah rupanya.Setelah Maharaja Bulia
Kesna laki-istri melihat akan halnya sudah menjadi gajah itu, kalakian maka keduanya
pun heran akan dirinya serta salahnya mandi ke dalam kolam itu.
15.

Karakteristik sastra Melayu Klasik yang menunjukkan kejadian yang mustahil adalah ...
A. Raja berenang ke tengah kolam dengan berpegang pada pohon bunga.
B. Raja memetik bunga di tengah kolam untuk diberikan kepada isterinya.
C. Raja dan permaisuri bersama-sama mandi di kolam sesudah makan.
D. Raja dan permaisuri menjadi gajah setelah menyelam di kolam.
E. Keherananruja atas perubahan dirinya menjadi gajah besar.

16"

Nilai moral yang terdapat pada kutipan tersebut adalah ...

A"
B.
C.
D.
E"

u-zc-20t312014

Suami-istri melakukan pekerjaan bersama-sama.
Suami-istri saling berbagi suka dan duka.
Suami menuruti permintaan isteri tercinta.
Suami-istri makan bersama-sama setiap saat.
Kebahagiaan istri atas kesuksesan suaminya.
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Cermatitah teks berikut untuk soal nomor 17 dan 18!
Pada suatu petang matahari tiba-tiba memantulkan sinarnya menerobos awan
dan seekor burung kesiangan mulai berkicau. Waktu Kyoto tiba di kebunnya, daun-daun
sayur mengkilap seperti baru digosok layaknya. Awan berwarna merah muda yang
menggumpal di puncak-puncak pegunungan itu memesonanya. la terkejut sewaktu
mendengar suaminya tiba-tiba memanggilnya, dan tergesa-gesa ia ke atas, tanpa
menunggu sampai tangannya yang penuh lumpur dicuci dulu. Suaminya terengah-engah
karena pemusatan tenag a yang dibutuhkan untuk berteriak memanggilnya.
"Aku memanggil dan memanggil! Apa kau tidak dengar?"
"Aku sangat menyesal !"
"Berhentilah dengan kerjamu di kebun itu! Bila aku tiap kali harus berteriak
memanggilmu, dalam sekejap saja aku akan mati. Lagi pula aku tidak bisa melihat di
mana kau berada dan apayangkau |akukan".
"'Aku bekerja di kebun sayur. Tapi kalau tidak suka aku akan berhenti bekerja."
Suaminva meniadi asak tenan
17.

Keterkaitan watak tokoh istri seorang yang patuh terhadap suami pada cerita dengan
kehidupan sehari-hari adalah ...
A. Seorang istri akan selalu menuruti kehendak suaminya.
B. Suami yang membatasi kehidupan dan pekerjaan istrinya.
C. Suami merasa tenang jika mengetahui keberadaan istrinya.
D. Suami selalu memerlukan bantuan dari istrinya.
E. Suami melarang istrinya bekerja di kebun orang lain.

18.

Konflik

pada suami yang terdapat dalam cerita adalah ...

A.
B.
C.
D.
E.

u-zc-2013t20r4

Suami terengah-engah karena pemusatan tenaga untuk terteriak.
Ia terkejut ketika tiba-tiba suaminya memanggilnya.
Kekhawatiran suami karena tidak mengetahui keberadaan istrinya.
Seorang suami tidak mengetahui keberadaan istrinya.
Istri memutuskan berhenti bekerja di kebun sesuai permintaan suami.
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Kutipan novel berikut untuk mengerjakan soal nomor 19 s.d. 21. Bacalah dengan
saksama!

Bu Mus mulai terdengar seperti warta berita RRI pukul 7. LintuJ* U..ita, "Xitui
nilai ulanganmu merosot tajam. Kita akan segera menghadapi ulangan catur wulan
ketiga. Setelah itu catur wulan terakhir menghadapi Ebtanas. Nilaimu bahkan tak
memenuhi syarat untuk melalui catur wulan tiga ini. Jika nanti ujian antaramu masih

seperti ini, Ibunda tidak akan mengizinkanmu ikut kelas catur wulan terakhir. Itu artinya
kamu tidak boleh Ebtanas."

Suasana kelas menjadi tegang. Kami harap Mahar segera minta maaf dan
menyatakan pertobatan; tapi sungguh sial, ia malah menjawab dengan nada bantahan.
"Aku mencari hikmah dari dunia gelap Ibunda dan penasaran karena
keingintahuan. Tuhan akan memberiku pendamping dengan carayangmisterius..."
Kurang ajar betul. Bu Mus bersusah payah menahan emosinya. Aku tahu beliau
sebenarnya ingin langsung melabrak Mahar. Air mukany a yang sabar menjadi merah.
Beliau segera keluar ruangan menenangkan dirinya.
Laskar Pelan

Andrea Hirata

19.

Watak tokoh Bu Mus dalam kutipan tersebut adalah .. ..
A. rajin dan tegas
B. jujur dan ramah
C. tegas dan sabar
D. jujur dan bijaksana
E. sabar dan bertanggung jawab

20.

Watak tokoh Mahar dalam kutipan tersebut dideskripsikan melalui cara ....
A. tingkah laku tokoh
B" suasana di sekitar tokoh
C. pendapat tokoh lain
D. uraian langsung
E. uraian fisik tokoh

21.

Kutipan tersebut mempunyai latar cerita dunia pendidikan. Hal tersebut dibuktikan dengan
pemakaian kata-kata ....
A. nilai ulangan, caturwulan, Ibunda
B. nilai ulangan, Ebtanas, kelas
C. catur wulan, Ebtanas, Ibunda
D. Ibunda, menjawab, ruangan
E" kelas, ujian, keingintahuan
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Cermati puisi berikut untuk soal 22 s.d.24!
Tuhan, Kita Begitu Dekat
Karya Abdul Hadi W.M.
Tuhan
Kita begitu dekat
Seperti api dengan panas
Aku panas dalam apimu
Tuhan
Kita begitu dekat
Seperti kain dengan kapas
Aku kopas dalam kainmu

Tuhan
Kita begitu dekat
Seperti angin dengan arahnya
Kita begitu dekat
Dalam gelap
Kini nyala
Pada lamou oadammu

22.

23.

Suasana yang terungkap dalam puisi tersebut adalah

A.
B.
C.
D.
E.

terancam

hening
takut
sendu

Makna kata kapas dalam baris keempat bait kedua melambangkan ...

A.
B"
C.
D.
E.

24.

....

pilu

benang

manusia
bunga
benda
tumbuhan

Maksud isi larik yang dicetak miring dalam puisi tersebut adalah ....
A. ketakutan seorang hamba dengan Tuhannya
B. ketaatan seseorang terhadap Tuhan
C. kebimbangan seseorang terhadap Tuhannya
D. seseoran g yarLg bersungguh-sungguh
E. seseorang yang sedang menyesali dirinya
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Cermatilah gurindam berikut!
Apabila banyak berkata-kata
Di situlah jalan masuknya dusta
Maksud isi gurindam tersebut adalah ...
A. Orang yang sering berdusta pasti banyak bicaranya.
B. Orang yang banyak bicara, mudah membuat kebohongan.
C. Seseorang yang banyak bicara tentang sesuatu, ia pasti berdusta tentang itu.
D. Kebohongan akan terjadi jika kita banyak bercerita khayal.
E. Orang yang suka bercerita pasti mudah membuat dusta.

26.

Cermatilah puisi kontemporer berikut!

DI BLOK APA
Kalau
Chairil Anwar
Binatang jalang

Di blok apa
Tempatnya
Di Ragunan?
lado

Ciri yang menonjol pada puisi tersebut adalah ....

A.
B.
C.
D.
E.

tJ-zc-2013t2014

kenakalan ide
tipografi
membolak-balik kata
mantra
menggunakan simbol
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Bacalah kutipan drama berikut!
Ibu
Pemilik

Pemilik
Ibu

Udin
Udin

"Tuan, saya... saya belum dapat lunasi sekarang. Untuk berobat juga
tidak ada... " (batuk-batuk)
(mengejek) "Saya tidak memaksa, Mak Udin, tetapi saya jrga perlu
uang. Kalau terus menunggu. Kapan saya dapat hidup? Padahal banyak
orang lain yang mau menyewa rumah ini, .."
(mencoba duduk, tetapi rebah kembali karena lemah). "Saya mohon
kemurahan hati, Tuan... kalau saya sembuh akan segera melunasinya
(batuk-batuk), atau... atau kami akan pindah saja,"
(berdiri dan menutup pintu) "Bagus, tapi yang enam bulan jangan
(terbaring lemah, tangannya menggapai meja dekat tempat tidur akan
mengambil gelas, tqtapi gelas terjatuh).
(memasuki ruangan, di tangannya ada bungkusan).
(mendekat, memegang bahu ibunya): "Ibuuu! (menangis)"
Udin terduduk di dekat tempat tidur, kepalanya menelungkup ke dekat
bantal tempat ibunya berbaring dengan tenang.

Masalah yang diungkap dalam kutipan drama tersebut adalah ....
A. kemiskinan yang dialami sebuah keluarga
B. ketidakberdayaan dalam mengambil sebuah keputusan
C. kesetiaan seorang anak kepada ibunya
D. kepedulian seseorang dalam kehidupan sehari-hari
E. ketidaksabaran seseorang dalam menagih janji

28. Perhatikan paragraf berikut!

Kejujuran merupakan suatu kemuliaan di antara sekian banyak kemuliaan lain
yang menjadi dasar ukuran kepercayaan seseorang di mata manusia .... Kejujuran adalah
kunci kehormatan para pejabat pemerintahan. Bagi seorang hakim, kejujuran adalah
kunci kesaksian. Bagi para pedagang, kejujuran adalah kunci keberkahan dari hasil yang
diusahakann
Kalimat yang tepat untuk melengkapai bagian yang rumpang adalah ...
A. Banyak orang mencita-citakan kejujuran dalam kehidupan sehari-harinya.
B. Kejujuran adalah sumber kepercayaan bagi setiap orang.
C. Kejujuran memiliki sifat dan akhlak yang terpuji bagi semua orang.
D. Kejujuran memiliki nilai tersendiri bagi setiap orang sesuai dengan profesinya.
E. Kejujuran memiliki syarat tersendiri bagi profesi setiap orang.

u-zc-20r3120t4

cHak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANC-KE,MDIKBUD

Diunduh da ri http://urip.word press.com
fb@urip.kalteng
DOKUMEN NECARA

13
29

"

I

ililr lllililt

lilt

il ilililI

llll

ilil iilt lil

Bahasa lndonesia SMAflVIA IpS

Cermatilah silogisme berikut!
PU : Siswa SMA di daerah kami mengenakan seragam pramuka setiip hari Ru6u.
PK : Dani adalah siswa SMA di daerah kami.
: Dani mengenakan seragam pramuka setiap hari Rabu.

K

Kalimat entimem yang tepat berdasarkan silogisme tersebut adalah ...
A. Dani adalah siswa SMA di daerah kami yang setiap hari Rabu mengenakan
seragam pramuka.
B. Dani adalah siswa SMA di daerah kami karena ia mengenakan seragam pramuka
setiap hari Rabu.
C. Dani mengenakan seragam pramuka setiap hari Rabu karena ta ad,alah siswa
SMA di daerah kami.
D. Dani mengenakan seragarn pramuka setiap hari Rabu karena SMA di daerah
kami mewajibkannya.
E. Dani adalah siswa SMA di daerah kami yang selalu mengenakan seragam
pramuka setiap hari.

30.

Cermati paragraf berikut!

Hasil survei yarLg diungkapkan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW)
menyebutkan sebanyak 74,9 persen pasien kurang mampu mengeluhkan pelayanan
rumah sakit. Pasien kerap dimintai Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) lebih dulu,
bahkan disuruh pulang, padahal sudah sakit parah. Alasan pihak rumah sakit bermacammacam: terbatasnya tempat tidur 38,6 persen, peralatan rumah sakit tidak atau kurang
memadai untuk pengobatan pasien 17,0 persen, tidak ada dokter spesialis 3,4 persen,
administrasi tidak lengkap 5,7
n, dan tidak ada uang muka 2.3 persen. ...
Kalimat simpulan generalisasi yang tepat untuk paragraf tersebut adalah . . .
A. Maka, tidak ada pengusaha yang memikirkan kesehatan penduduk yang kurang
mampu.
B. Oleh karena itu, orang miskin tidak boleh berobat ke rumah sakit karena
biayanya mahal.
C. Jadi, rumah sakit mempunyai bermacam-macam alasan untuk menolak pasien
tidak mampu.
D. Jadi, dapat dikatakan bahwa masih banyak rumah sakit yang belum memberikan
pelayanan secara baik.
E. Oleh sebab itu, rumah sakit harus menambah dokter spesialis dan memperbaiki
administrasi.
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Cermati paragraf berikut!

Alam semesta berjalan dengan teratur seperti jalannya sebuah mesin. Matahari,
bumi, bulan, dan bintang yang jumiahnya berjuta-juta berjalan seperti berputarnya
sebuah roda mesin yang rumit. Semna bergerak mengikuti irama tertentu. Mesin rumit
itu ada yang membuatnya, yaitu manusia. Manusia yang pandai, teliti, dan senang
memecahkan suatu masalah. Jadi, alam yang luas dan dapat beredar dengan rapi serta
isinya ada yang mencipta, ...
Kalimat simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf analogi tersebut adalah . .
A" Tuhan Mahapandai dan Mahateliti sehingga manusia harus selalu ingat-pada.

Nya-

B.
C.
D.
E.
32.

Oleh karena itu, manusia tidak sombong karena Tuhan adalah Mahakuasa
segalanya.
Manusia yang pandai dan teliti tidak mungkin bisa melebihi kekuasaan Tuhan.
Oleh karena itu, manusia yang pandai dan teliti itu harus selalu bersyukur
kepada-Nya.
Tuhan akan Mahatahu terhadap manusia yang pandai, teliti, maupun bijaksana.

Cermati paragraf berikut!
alingkungankitamasing-masing.Masalah1ingkunganakhirakhir ini ... pefinasalahan dunia. Hampir semua negara di dunia memasukkan masalah
lingkungan lie dalam perencanaan pembangunan termasuk negara Indonesia. Masalah
Iingkungan ... dan tidak sekadar masalah pencemaran. Pembahasan mengenai masalah
ini tidak dapat dipisahkan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya, termasuk
sebagai salah satu unsum
Frasa untuk melengkapi paragraf tersebut adalah

A.
B.
C.
D.
E.

JJ.

'...

bukan menjadi, kurang sekali, banyak remaja
belum menjadi, besar sekali, remaja sekalian
telah menjadi, sangat iuas, para remaja
akan menjadi, sangat kecil, semua remaja
tidak menjadi, kurang luas, sebagian remaja

Cermatilah paragraf herikut!
Kesuksesan orang tidak datang begitu saja.
dirinya mau bekerja keras. Hal ini akan terlihat
ing itu, dia berani melakukan ...

seseorang akan maju bila
yang dilakukannya. Di

Kata baku yungtepat 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

2
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Cermati paragraf berikut!

Hari Kebangkitan Nasional tahun iri, 2
Karena itu, peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun ini mempunyai arti ... khusus.
Kebangkitan Nasional dimulai sejak Budi Utomo berdiri tanggal 20 Mei 1908. Sejak itu,
negeri kita memasuki babak baru. Dikatakan sebagai babak baru karena sejak itu pejuang
mulai menggunakan cara-cara organisasi modern. Perjuangan itu merupakan dari
perjuangan sebelumnya yang gagah berani, walaupun belum ... karenu p.drrungan masih
bersifat kedaerahan.
Kata yang berimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah
A. berjuang, lanjutkan, menghasilkan
B. pejuang, kelanjutan, berhasil
C. memperjuangkan, pelanjutan, menghasilkan
D. diperjuangkan, berkelanjutan, hasil
E. perjuangan, kelanjutan, berhasil
35.

...

.

Bacalah paragraf ini dengan cermat!

Baik di pasar tradisional maupun supermarket, buah-bu;na import mudah
didapat. Saat kita berkunjung ke kerabat, buah-buahan ini pun menjadi pilihan sebagai
buah tangan. Buah-buahan ini tidak hanya digunakan untuk konsumty' sehari-hari, tetapi
juga kepada hal yang lebih subtansi seperti ritual keagamaan. Masyarakat Bali memilih
menggunakan buah-buahan sebaeai sesaiian u
k
Istilah yang tepat untuk mengganti kata yang bercetak miring pada paragraf tersebut
adalah ....

A.
B.
C"
D.
E.

tJ-zc-2013t2014
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Bacalah kutipan berikutl

Dalam beberapa minggu terakhir, perfilman kita dirarnaikan oleh hlm yang
diadaptasi dari salah satu novel karya Dee Dewi Lestari. Perahu Kertas. Film besutan
Hanung Bramantyo tersebut dibuat dua bagian. Mungkin dirasa kurang j ika hanya
dirangkum hanya dalam satu film saja. Perahu Kertas, kisah remaja yang menuju proses
kedewasaan merupakan karya Dee yang cukup ringan dibandingkan karya-karya lainnya.
seperti Supernova, Filosofi Kopi, maupun kumpulan cerita pendek Madre.
Mengisahkan tentang dua orang remaja, Keenan dan Kugy. Keenan baru pulang
dari Amsterdam, digambarkan sebagai seorang cowok yang tinggi, ganteng, cerdas dan
memiliki bakat melukis. Namun kecintaannya pada melukis tidak serta merata mendapat
restu dari orang tuanya, terutama papanya karena papanya berharap Keenan akan
menjadi penerus perusahaan trading miliknya. Selain itu, ada kisah masa lalu yang ingin
dikubur dalam-dalam. Kugy adalah. seorang remaja putri yang tidak terlalu peduli pada
penampilan, bertubuh mungil, memiliki obsesi sebagai penulis dongeng dan menganggap
dirinya sebagai agen Neptunus. Kugy punya kegemaran melukis pesair-pesan khusus di
atas kertas, lalu kertas dilipat seperti perahu kemudian dihanyutkan di laut, atau aliran
air. Kugy berharap pesannya akan sampai pada Neptunus.
Dee cukup piawai merangkai cerita remaj anya yang nama salah satu tokoh
utamanya adalah Keenan, diambil dari nama anak pertamanya. Selayaknya cerita remaja,
memang kisahnya tidak terlalu berat atau rumit yang bikin kening berkerut-kerut. Justru
kisahnva sansat mudah dicerna dan dinikmati.
Kalimat yang menyatakan keunggulan novel berdasarkan kutipan di atas adalah . ..
A. Novel "Perahu Kertas" telah diadaptasi menjadi sebuah film yang sukses.
B. "Perahu kertas" berkisah tentang dunia remaja dengan lika-liku masalah

C.
D.
E"

37.

keseharian.

"Perahu Kertas" disajikan dengan alur yang tidak rumit dan kisahnya sangat
mudah dicerna.
"Perahu Kertas" merupakan karya best seller dari Dewi Lestari selain
"Supernova" dan "Madre".
Keenan dan Kugy adalah dua tokoh utama novel "Perahu Kertas" dengan sifat
dan watak yang berlawanan.

Cermati kutipan berikut!

Nek Yam berharap sekali dapat merengkuh mimpi indah itu. Ingin kakinya
terjejak di tanah Jakarta meski cuma sekali selama masa hayatnya. Sayang, niat itu tak
pernah tervrujud. Apalagi kini kondisinya sebatang kara setelah ditinggal mati suaminya
tuiuh tahun lalu. Angan itu baeinya kini ....
Peribahasa yang tepat untuk melengkapi kutipan cerpen tersebut adalah ....
bagai telur di atas tanduk
seperti anak ayam kehilangan induk
sebagai cendawan di basuh air
laksana pungguk merindukan bulan

A.
B.
C"
D.
E.
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Cermatilah paragraf berikut!
Ombak yang bergulung lembut ,or. it
dengan warna-warni menghias diorama nyata alam terbuka. Kilau rona
temuning bias
sinar matahari sore- Sementara itu, wajah kecut wanita muda berpaling
bahwa pesona
keindahan alam tidak mau berpihak pada kisah asmaranya. PemuOa yurig
telah melukis
kisah indah di hatinya ternyat a tega berkhianat. Tingguitufr kekecewaan, di
hatinya. Ia
telah temedaya oleh ... pemuda itu.
Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ....
A. buah bibir
B" kebahagiaan semu
C. mulut manis
D. mata hati
E" kelembutan hati

39.

Cermati illustrasi berikut!
Menindaklanjuti program sekolah b.,
siswa dalam Kelompok Ilmiah Remaja, OSIS SMA Bumi pertiwi ut * menguni*g
siswa/siswi anggota KIR untuk mengikuti pelatihan menulis karya ilmiah yaig akai
diselenggarakan pada hari Senin,20 Januari 2014, pukul 07.30 14.00, di ruang
aula

-

sekolah.

Penulisan pemenan yang tepat untuk surat undangan berdasarkan ilustrasi tersebut
adalah....
A. hari
Senin
tanggal
20 januari
pukul
07 .30 * 14.00
acata
pelatihan menulis karya ilmiah
B"

hari
tanggal
pukul
acata

Senin
20 Januari 2014
07 .30 - 14.00
menulis karya ilmiah

C.

hari
tanggal
pukul
acara

Senin
20 Jan. 2014
07.30 - 14.00
menulis karya ilmiah

D.

hari
tanggal
pukul
acara

Senin
20 Januari 2014
07 .30 - 14.00
Pelatihan Menulis Karya Ilmiah

E"

Hari
Tanggal
Pukul

20 Jan.2014,

Acara

u-zc-20t3t2014

Senin,
07.30 s.d. 14.00
Pelatihan menulis karya ilmiah
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Kalimat pembuka yang tepat untuk surat tugas menghadiri rapat adalah ...
A Dengan ini kami menugasi Saudara untuk menghadiri rapat pelaksanaan ujian
akhir semester"
B. Dengan ini kami menugaskan Saudara untuk menghadiri rapat pelaksanaan ujian
akhir semester.
C. Kami minta saudara dapat menghadiri rapat pelaksanaan ujian akhir semester.
D. Bersama ini kami minta Saudara hadir dalam rapat pelaksanaan ujian akhir

E"

semester.

Kami berharap Saudara sudi melaksanakan tugas untuk menghadiri

rapat

pelaksanaan ujian akhir semester.

41.

Cermatilah kalimat berikut

Demikian surat lamaran
'terima kasih banyak.

!

ini

saya . sampaikan.

Atas perhatiannya saya mengucapkan

Agar menjadi kalimat efektif, bagian kalirnat penutup surat yang harus diperbaiki
adalah

..

..

A.
B.
C.
D.
E.
42.

-nya pada perhatiannya diganti dengan Bapak atau lbu dan kata banyak
dihilangkan
-nya pada perhatiannya diganti dengan -Nya dan kata banyok diganti dengan
beribu
kata mengucapkan diganti menghaturkan dan kata banyak diganti tak terhingga
kata mengucapkan diganti dengan menyampaikan,kata banyak diganti sekali
-nya pada perhatiannya diganti Bapak, Ibu atau -l'{ya dan banyak dibuang

Perhatikan dialog berikut!
Parjo
Rahmat
Parjo
Rahmat
Parjo
Rahmat

"Saya mau berhenti dari tempat kerja

ini!"

(sambil mengepalkan tangan

penuh kemarahan).
"Ada apa Jo, mbok yang sabar! Kenapa?" (berkata rendah)
"Apa yang aku lakukan kok selalu salah". (suaranya meninggi)
kan sudah hafal dengan sifatnya" (meredakan)
,,r",1

k*

"Ya, itulah yang selalu dilakukan

pada kita, tidak menghargai hasil kerja

orans lain."

Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang dialog tersebut adalah...
A. Ingin rasanya aku memukul wajahnya yang selalu tampak menjengkelkan.
B" Dia memang selalu memandang orang lain dengan sebelah mata.
C" Sebetulnyaia orang yang rendah diri karena ia tidak berpendidikan tinggi.
D. Dia selalu berhati-hati kalau memperbaiki mobilnya di bengkel.
E" Maksudmu, kita harus mengalah terus dan mengakui keunggulannya?
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Cermatilah pantun berikut!
Pergi berlibur ke pantai
Pulangnya naik odong-odong
Jadilah anak yang pandai

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

C.
D.
E.

44.

Punya teman suka menolong
Jangan bicara omong kosong

Punya otak janganlah bolong

Bacalah dengan cermat kutipan puisi berikut!
Doa
Tuhanku
Dalam termangu
Aku masih menyebut nama-Mu
Biar susah sungguh
Mengingat Kau penuh seluruh
Cahaya-Mu panas suci

Chairil Anwar
Larik bermajas yang paling tepat untuk melengkapi puisi tersebut adalah ...
A. Aku sedih sekali karenamu
B. Aku akan pergi sekarang
C. Biarkan aku pergi sendiri
D. Aku tak bisa menyangka
E. Tinggal kerdip lilin di kelam sunyi

u-zc-2013t2014
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Bacalah penggalan pidato berikut!
Tema peringatan Hari Proklamasi kali ini adalah "Dengan Semangat Proklamasi
17 Agustus 7945, Kita Laksanakan Amanat Bangsa untuk Membangun Indonesia yang
Bersatu. Maju, dan Demokratis" Semangat iniiah yang mendukung persatuan dan
kesatuan bangsa dalam memajukan bangsa kita agar mampu bersaing dengan negara lain.
Dengan demikian, kita berharap dapat setara dengan negara-negaralqqfl

Kalimat persuasif yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada teks pidato
tersebut adalah ..
A" Oleh karena itu kita harus bergotong royong demi untuk mewujudkan kekuatan
dan keselamatan bangsa ini.
B. Dirgahayu RI semoga rahmat Tuhan Yang Maha Esa senantiasa menyertai
bangsa Indonesia tercinta" ,
C. Dengan semangat proklamasi seluruh masyarakat Indonesia diharapkan dapat
menciptakan iklim yang kondusif, aman, dan damai.
D" Oleh karena itu, marilah kita syukuri kemerdekaan ini dengan terus memompa
"

semangat persatuan dan kesatuan.
E.

Marilah kita menyukseskan pembangunan dengan semangat Bhineka Tunggal
Ika.

46" Cermatilah kalimat topik karya ilmiah berikut!
Tooik

Mata air sumber keseiahteraan bersama

Kalimat latar belakang yang tepat sesuai dengan topik tersebut adalah ...
A. Inisiatif mayarakat bermunculan akibat tekanan yang luar biasa dalam memenuhi
kebutuhan air.
B. Kenyataannya banyak keluarga miskin saat ini yang tidak mempunyai akses
terhadap air bersih.
C. Setelah melalui beberapa tahap, dimulailah pembangunan sarana air bersih.
D. Untuk terpeliharanya pembangunan dan administrasi air bersih dibentuklah
pengelola air bersih.
E. Pembangunan sarana air bersih perlu ditingkatkan agar seluruh elemen
masyarakat menikmati.

47.

Cermatilah kalimat karya ilmiah berikut!

fopit

: Pengaruh Media

Elektronik terhadap Sikap Siswa dalam Mengikuti

Pembelaiaran.

Kalimat rumusan masalah yang sesuai dengan topik tersebut adalah ...
A. Apakah media elektronik membuat anak malas belajar pada saat mengikuti
PBM?
B. Sejauh mana pengaruh media elektronik terhadap sikap siswa dalam mengikuti
PBM?
Mengapa media elektronik membuat siswa kurang peduli mengikuti
C"
D"

E.

tJ-zc-701312414

pembelaj aran?
Apa sebab siswa lebih senang bermain HP daripada memperhatikan pelajaran di
sekolah?
Kapan saja tampak pengaruh media elektronik terhadap kegiatan pembelajaran?
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48.

Penulisan judul yang sesuai dengan EYD adalah ....
Peningkatan Swa Sembada Pangan
Perhatian pada Wawasan Kebangsaan dan Swa Sembada Pangan
Penanganan Swa Sembada Pangan oleh Petani
Pemberdayaan Petani dalam Peningkatan Swasembada Pangan
Peningkatan Kesejahteraan Bangsa Dengan Swasembada Pangan

49.

Cermatilah puisi berikut!

A.
B.
C.
D.
E.

Pengakuan

Kucari
ke mana saja
kutakut
dosa bersama
baru
kejar
kupusing

Kalimat kritik yang sesuai dengan puisi tersebut adalah ...
A. Kata-kata yang dipakai penyair sudah sering digunakan.
B. Puisi tersebut hemat kata kaya makna.
C. Puisi tersebut menggambarkan keindahan suasana alam.
D. Penyair menggunakan majas dalam puisinya.
E" Puisi menggunakan citraan penglihatan.
50.

Cermatilah kutipan esai berikut!
Pengajaran sastra di sekolah dzri hari ke hari semahin 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. ...
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.
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