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1. Bacalah paragraf berikut!
(1) Gingseng memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. (2) Gingseng diadopsi banyak negara karena
bermanfaat bagi kesehatan. (3) Gingseng dapat membantu prosesperncernaan dan meningkatkan selera
makan. (4) Gingseng juga dapat digunakan sebagai obat ampuh penyakit diare, efektif mengobati asma,
dan gangguan pernapasan. (5) Selain itu, gingseng juga dapat meminimalkan resiko terkena kanker dan
meingkatkan kekebalan tubuh.

Ide pokok paragraf tersebut adalah...
A. Gingseng mampu meningkatkan kekebalan tubuh.
B. Gingseng merupakan obat ampuh penyakit diare.
C. Gingseng bermanfaat mengobati asma dan gangguan pernapasan.
D. Gingseng memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh.
E. Gingseng telah diadopsi banyak negara.

Paragraf berikut untuk soal nomor 2 dan 3!
1)Kualitas pendidikan di Indonesia semakin hari semakin rendah. 2)Berdasarkansurvey UNESCO terhadap
kualitas pendidikan di negara-negara berkembang di Asia Pasifik, Indonesia menempati peringkat ke-10
dari 14 negara. 3)Salah satu faktor rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia adalah lemahnya para guru
dalam menggali potensi anak. 4)Para pendidik sering memaksakan kehendaknya tanpa pernah
memperhatikan kebutuhan, minat, dan bakat siswanya. 5).Pendidikan seharusnya memperhatikan
kebutuhan anak, bukan memaksakan sesuatu sehingga membuat anak kurang nyaman dalam menuntut
ilmu.

2. Kalimat fakta dalam paragraf tersebut adalah nomor …
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)

3. Tujuan penulis pada paragraf tersebut adalah …
A. Memperhatikan kebutuhan anak bukan memaksakan sesuatu sehingga membuat anak kurang nyaman

dalam menuntut ilmu.
B. Mengajak guru untuk tidak memaksakan kehendaknya kepada para siswa karena akan membuat siswa

tertekan.
C. Memberitahukan kelemahan para guru dalam menggali potensi anak dapat menyebabkan kualitas

pendidikan di Indonesia semakin rendah.
D. Mengajak siswa untuk kreatif dalam menggali potensi diri siswa itu sendiri.
E. Menunjukkan tidak ada keterkaitan antara rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia dengan lemahnya

guru dalam menggali potensi anak.

Bacalah tajuk rencana berikut untuk soal nomor 4 dan 5!
Pemerintahan Joko Widodo meluncurkan program Simpanan Keluarga Sejahtera, program Kartu
Indonesia Pintar (KIP), dan Program Indonesia Sehat. Program ini bertujuan memudahkan masyarakat
dalam mengakses fasilitas pendidikan, kesehatan, dan meningkatkan kesejahteraan. Program-program
tersebut akan menggunakan dana Anggaran Pendapat dan Belanja Negara. Program ini menggantikan
Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu. Keseluruhan program tersebut
merupaka era baru dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat kurang mampu. Pemberian bantuan
ditujukan untuk mendorong akses terhadap sistem keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat. Pemberian
bantuan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemerataan
pendapatan serta menjaga stabilitas sistem  keuangan. Program Joko Widodo ini sangatlah baik.
Sasarannya adalah masyarakat miskin dapat menikmati layanan pendidikan, kesehatan, dan kehidupan
layak. Tentu masyarakat menyambut baik program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.
Prosesnya tidak bertela-tele dan bantuannya juga langsung kepada penerima dalam bentuk tunai.



2 A50
BAHASA INDONESIA IPA/ IPS SMA/MA

©PRIMAGAMA

4. Opini penulis dalam tajuk rencana tersebut adalah . . .
A. Program-program tersebut akan menggunakan dana Anggaran Pendapat dan Belanja Negara.
B. Program ini menggantikan Kartu Perlindungan Sosial (KPS) sebagai penanda keluarga kurang mampu.
C. Pemberian bantuan ditujukan untuk mendorong akses terhadap sistem keuangan bagi seluruh lapisan

masyarakat.
D. Pemerintahan meluncurkan program Simpanan Keluarga Sejahtera, program Kartu Indonesia Pintar

(KIP), dan Program Indonesia Sehat.
E. Program Pemerintahan Joko Widodo ini sangatlah baik karena sasarannya adalah masyarakat miskin.

5. Keberpihakan penulis dalam kutipan tajuk rencana tersebut adalah . . .
A. Pemerintah
B. Joko Widodo
C. Masyarakat
D. Program Indonesia Sehat
E. Program Indonesia Pintar

Bacalah kutipan biografi berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7!
Rosihan Anwar dikenal sebagai seorang wartawan. Sepanjang hidupnya di samping dia seorang jurnalis,
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 jurnalistinya,
menyuarakan isi hatinya, mengungkapkan kebenaran dan ketidakadilan. Tidak satu pun yang dapat
mengunci kebebasan berpikirnya sekalipun sering mendapat kecaman dan dianggap arogan. Akan tetapi,
dia sebetulnya mempunyai karisma dan selalu konsisten dalam bersikap.

6. Hal yang diteladani pada tokoh 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 yang arogan.
D. Selalu membanggakan karisma yang ada pada dirinya kepada orang lain.
E. Menyimpan love-hati terhadap pemerintahan Orde Baru dan Orde Lama

7. Mengapa Rosihan Anwar dijuluki sebagai simbol kebebasan berpikir Rezim Orde Baru dan Lama?
A. Karena Rosihan Anwar mempunyai karisma dan selalu konsisten dalam bersikap.
B. Karena Rosihan Anwar selalu mengikuti insting jurnalistinya, menyuarakan isi hatinya,

mengungkapkan kebenaran dan ketidakadilan.
C. Karena Rosihan Anwar seorang jurnalis, pendidik, seniman, dan ia juga seorang sejarawan.
D. Karena Rosihan Anwar dikenal sebagai seorang wartawan yang terkenal.
E. Karena Rosihan Anwar dapat mengunci kebebasan berpikirnya.

Bacaan berikut untuk soal nomor 8 – 9!
(1) Lubang biopori belakangan ini ramai dibicarakan sebagai salah satu bentukkepedulian kita terhadap
kelestarian lingkungan. (2) Secara alami, biopori adalah lubang-lubang kecil pada tanah yang terbentuk
akibat aktifitas organisme dalam tanah, seperti cacing atau pergerakan akar-akar dalam tanah. (3) Lubang
tersebut akan berisi udara dan menjadi jalur mengalirnya air. (4) Jadi, air hujan tidak langsung masuk ke
saluran pembuangan air, tetapi meresap ke dalam tanah melalui lubang tersebut. (5) Banyaknya
pepohonan tidak selalu mengartikan akan ada banyak air di dalam tanah.

8. Kalimat yang menunjukkan kata tidak baku terdapat pada kalimat nomor …
A. 1)
B. 2)
C. 3)
D. 4)
E. 5)
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9. Kalimat penjelas yang tidak padu dalam paragraf tersebut ditandai oleh kalimat nomor …
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)

10. Cermati paragraf berikut ini!
Indonesia adalah penghasil utama minyak sawit mentah (CPO) dengan produksi 19,2 juta ton pada 2008.
CPO kini menguasai 27 persen pangsa pasar minyak nabati dunia, mengalahkan minyak kedelai dan
kanola. Harga CPO pun kini kian menarik sehingga mendorong pengusaha terus berekspansi.
Diperkirakan 2,8 juta hectare lahan gambut masuk konsesi kelapa sawit. Menurut Irsal, lahan dengan
ketebalan gambut kurang dari tiga meter dapat ditanami kelapa sawit selama dikelola taat asas. Pemerintah
akan menerbitkan berbagai regulasi untuk itu.

Apa yang mendorong pengusaha CPO terus berekspansi?
A. Produksi CPO pada tahun 2008 sangat tinggi, yaitu mencapai 19,2 juta ton.
B. Menanami lahan gambut dengan kelapa sawit secara terprogram.
C. CPO menguasai pangsa pasar minyak nabati dunia dengan harga yang tinggi.
D. Penanaman kelapa sait pada lahan gambut dengan ketebalan tiga meter.
E. Pemerintah sudah menerbitkan regulasi untuk penanaman lahan gambut.

Bacaan berikut untuk soal nomor 11 – 12.
1) Menurut penelitian Badan kesehatan Dunia (WHO), rokok berbahaya bagi kesehatan. 2) Rokok
mengandung 4.000 zak kimia yang berbahaya. 3) Sedikitnya 25 jenis penyakit yang timbul sebagai akibat
merokok. 4) Di dunia ditemukan 70 juta kematian dalam kurun waktu 50 tahun terakhir karena penyakit
yang disebabkan dan kebiasaan merokok. 5) Satu diantaranya adalah kanker. 6) Sebuah survei pernah
menyebutkan bahwa kematian di Australia pada tahun 1993. 7) Meskipun banyak anggota yang meninggal
karena penyakit akibat merokok, hal itu ternyata tidak cukup kuat menjadi shock teraphy para pecandu
rokok. 8) Sebaliknya, jumlah perokok aktif kian bertambah, termasuk di Indonesia.

11. Kalimat utama paragraf tersebut adalah nomor. . . .
A. 1)
B. 2)
C. 3)
D. 4)
E. 5)

12. Arti kata survei dalam bacaan tersebut adalah . . . .
A. pemahaman
B. peninjauan
C. pencapaian
D. perkiraan
E. penetapan

13. Cermati teks berita berikut!
Berita I Berita II

Presiden Joko Widodo menyatakan hanya
sebagian kecil diantara jajaran menteri Kabinet
Kerja sekarang ini yangmasih akan menjalankan
tugas bersamanya pada masa lima tahun
mendatang. Adapun sebagian besar menteri
lainnya akan mengakhiri masa baktinya dengan
ucapan terima kasih dari presiden. Keputusan ini
diambil Presiden Jokowi bukan hanya karena
diperlukan adanya penyegaran di pemerintahan,
melainkan juga mengingat realitas politik yang
berubah.

Komposisi kabinet mendatang akan mengalami
perombakan. Presiden Joko Widodo menegaskan
hanya sebagian kecil menteri dipertahankan dalam
kabinet nanti.Alasan Jokowi perlu penyegaran dalam
jajaran kabinet dan pemerintahan mendatang. “Hal itu
juga berkaitan dengan realitas politik. Oleh karena itu,
saya mohon pengertian semua sebab hanya sebagian
kecil yang masih mendapatkan tugas di lingkungan
kabinet,” kata Jokowi dalam sambutan perpisahan
dengan Kabinet Kerja (KJ) di Istana Negara, Senin
(17/10).



4 A50
BAHASA INDONESIA IPA/ IPS SMA/MA

©PRIMAGAMA

Kesamaan informasi kedua teks berita tersebut adalah …
A. Ucapan terima kasih dari Presiden.
B. Komposisi kabinet mengalami perombakan.
C. Perpisahan Presiden Jokowi dengan Kabinet Kerja.
D. Tugas di jajaran menteri Kabinet Kerja.
E. Menjalankan tugas Kabinet selama lima tahun

Kutipan novel berikut untuk soal nomor 14 dan 15.
Ibu Isa meletakkan kantong hitam dari kain yang ujungnya diikat dengan benang putih di atas meja.
“Apa ini, Bu?”
“Peninggalan almarhum bapakmu. Dulu bapakmu berpesan, jika sudah tiba waktunya berikan benda ini
kepada Fatih. Ibu kira ini waktu yang tepat. Sebentar lagi kamu akan ke negeri orang. Mudah-mudahan
peninggalan bapakmu ini bisa membuatmu selalu ingat pada kami!”
“Mengapa Ibu bicara begitu?” Tanpa  benda ini pun, Fatih akan selalu ingat almarhum Bapak, Ibu, Fuad,
dan Rizal!”
“Ibu tahu kamu adalah anak yang berbakti pada orang tua. Ibu hanya menjalankan amanah dari bapakmu.
“Terimalah,” Ibu Isah menyodorkan bungkusan itu kepada Fatih.
“Ibu tahu apa isinya?” Tanya Fatih sambil menggenggam bungkusan itu.
Ibu Isa menggeleng pelan. Lalu katanya, “Bapakmu juga berpesan, kamu baru boleh membukanya setelah
meninggalkan desa kelahiranmu ini.”

Dikutip dari: Hadi S. Khuli, Derap-Derap Tasbih, Yogyakarta, DIVA Pres, 2007

14. Watak tokoh Fatih dalam kutipan novel tersebut adalah . . .
A. bertanggung jawab dan pasrah
B. penuh kasih dan ceroboh
C. penurut dan penyayang
D. tabah dan penakut
E. setia dan pengalah

15. Amanat yang dapat dipetik berdasarkan kutipan novel tersebut adalah . . .
A. Orang tua sebaiknya memberikan warisan kepada anaknya.
B. Lebih baik kita mengelak apabila keinginan orang tua tidak sesuai hati.
C. Hendaknya kita meminta doa kepada orang tua sebelum pergi jauh.
D. Keberuntungan hidup seseorang bergantung dari pemberian orang tua.
E. Kita harus menyampaikan amanah yang telah diberikan dengan baik.

16. Cermati kutipan cerpen berikut!
. . .
Maka Khoja Bakhti Jamal pun masuk ke dalam lubang itu, dilihatnya di dalam lubang itu ada sesuatu
pintu. Di sebalik pintu itu ada sebuah bilik yang diikat dengan batu. Di dalam bilik itu dilihatnya sesuatu
dengan pembendaharaan berisi empat puluh buah tempayan, penuh dengan emas. Maka di bawah berisi
emas itu, tempat kedudukan pembendaharaan Karun, tandanya adalah tersurat pada batu di hadapan
tempayan berisi emas itu.
Setelah Khoja Bakhti Jamal melihat emas itu terlalu banyak, maka ia pun berfikir di dalam hatinya.
“Adapun akan harta ini harta baithulmal, apa gunanya; baiklah aku memberi tahu sahabatku Alkhis
Mentri, supaya harta ini dibagikan kepada segala fakir miskin.”

(Hikayat Amir Hamzah)

Nilai moral yang tergambar dalam kutipan cerpen tersebut . . . .
A. memberikan harta temuan kepada yang berhak
B. harta temuan merupakan milik sendiri
C. menjaga harta temuan dari dalam lubang
D. karun orang yang sangat kaya-raya
E. harta baithulmal tak dapat digunakan
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17. Cermati pantun berikut!
Pantun 1
Pergi berlibur ke pantai
Pulangnya naik odong-odong
Jadilah anak yang pandai
Perangai baik dan tidak sombong
Pantun 2
Pohon belimbing di pinggir jalan
Buahnya sudah terlihat matang
Kalau kita disayang teman
Pastilah hidup terasa senang

Perbedaan isi kedua pantun tersebut adalah …
Pantun 1 Pantun 2

A. berisi imbauan untuk tidak sombong menghimbau agar kita menyayangi teman yang jauh

B. berpesan agar kita jadi anak pintar berpesan untuk selalu mengingat teman
C. mengimbau agar bersikap baik dan tidak

sombong
agar kita memetik pohon belimbing di tepi jalan

D. berpesan agar menjadi pintar dengan tidak
sombong

mengingatkan arti persahabatan

E. berpesan untuk berlibur ke pantai menghimbau agar kita menyayangi teman

Bacalah kutipan cerpen berikut untuk menjawab soal nomor 18 s.d 20!
1) Malam itu Ibu berkali-kali menumpahkan kalimat-kalimat pedas padaku. 2)Tujuannya satu, agar aku
tak pergi. 3)Bagiku, sikap Ibu saat itu sangat egois dan kekanak-kanakan. 4)Sementara orang lain akan
menyambut gembira keberhasilan anak-anaknya meraih bea siswa macam ini, beliau sebaliknya. 5)Tak
tahukah Ibu, kalau aku harus menyingkirkan ribuan orang untuk meraih prestasi ini?6)Kucoba menuliskan
telinga, tetapi kalimat-kalimat pedasnya tak berangsur surut. 7)Malah bertambah keras.

18. Penggambaran watak ibu yang egois adalah …
A. dialog antar tokoh
B. secara langsung
C. tingkah laku tokoh
D. tanggapan tokoh lain
E. keadaan sekitar pelaku

19. Pernyataan yang membuktikan latar waktu terdapat dalam kalimat nomor …
A. 1)
B. 2)
C. 3)
D. 4)
E. 5)

20. Konflik dalam kutipan cerpen tersebut adalah …
A. Seorang anak yang tidak diizinkan ibunya untuk kuliah.
B. Ibu yang marah pada anaknya.
C. Perbedaan pendapat antara anak dengan ibunya.
D. Ibu yang melarang anaknya pergi.
E. Seorang anak yang harus menghadapi keegoisan ibunya.
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21. Bacalah kedua kutipan novel berikut!
Kutipan 1 Kutipan 2
Di sinilah ayah dulu mengajariku berenang, mengajariku bunyi
gemeletar punggung buaya lapar dan kecipak anak-anak ikan
kemuring. Di sini juga ayah mendidikku membedakan suara
katak daun dan suara keciap ular manau, yang menyaru suara
katak untuk melahapnya. Sering aku dan ayah menyusupi
celah-celah nifah, menyelam di bawah gemerisik pelepahnya,
saling menguji ketahanan dengan tidak bernapas. Lamunanku
buyar ketika telapak kakiku yang mencelup air dikerumuni
ikan pari dan batu tempat aku duduk tidak tersinari lantaran
matahari hampir tenggelam.

Setiap pagi dari jendela kendaraan Papa,
Rani selalu mengucapkan terima kasih
dan berpesan agar tidak mengebut dan
tidak lupa makan siang. Papa yang harus
melanjutkan perjalanan ke kantor, selalu
tersenyum cerah mendengar pesan Rani.
Ia merasa sangat bangga pada karakter
putrinya. Rani, putri semata wayang
yang sangat membanggakan kedua
orang tuanya.

Persamaan unsur intrinsik kedua kutipan novel tersebut adalah ...
A. Menceritakan kedekatan anak dengan kedua orang tuanya.
B. Menceritakan kedekatan anak dengan ayahnya.
C. Menggunakan sudut pandang orang pertama.
D. Latar kedua cerita terjadi pada pagi hari.
E. Menggambarkan suasana haru.

22. Certmati teks negosiasi tersebut!
Istri : “Pak, keadaan rumah kita sudah memprihatinkan. Atap bocor sana-sini, dapurjuga sudah reyot.”
Suami : “Mau bagaimana lagi, Bu, kita kan tidak punya cukup dana untukmemperbaikinya.”
Istri : “Tidak harus memperbaiki semua sekaligus, Pak. Kita bisa melakukan perbaikansedikit demi

sedikit nanti lama-lama pasti beres.”
Suami : “Wah, ide bagus, Bu. Baiklah mulai besok kita perbaiki atap dulu.”

Hal utama yang disepakati dalam teks tersebut adalah …
A. Perbaikaan rumah harus secepatnya dilakukan.
B. Memperbaiki kerusakan rumah sedikit demi sedikit.
C. Memperbaiki rumah tidak punya cukup dana.
D. Memperbaiki atap rumah yang bocor.
E. Memperbaiki rumah secara total.

23. Cermati gurindam berikut!
Ingatkan dirinya mati
Itulah asal berbuat bakti

Maksud isi kutipan gurindam tersebut adalah . . .
A. Berbuat baik sebelum kematian sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia.
B. Jangan mendadak berbuat baik ketika waktu kematian semakin mendekat.
C. Kita harus selalu mengingat kematian yang tidak pasti kapan tibanya kematian.
D. Ingatlah kematian dan lakukan kebaikan di dunia menjelang hari kematian.
E. Kita harus berbuat kebaikan selama masih hidup di dunia.

24. Bacalah kutipan novel berikut!
Demikian pula pikiran Damarwulan! Banyak yang dingat, dikenang, dan dipikirkannya, tetapi tiada satu
pun dapat diwujudkannya, ada yang serasa-rasa ditangkapnya sesaat kemudian atau seketika itu juga
terlepas dan lenyap pula kembali.
“Damarwulan!” ujar Maharesi Paluh Ambaya seraya menghampiri cucunya, yang sejak dari tadi diamat-
amatinya dengan diam-diam. “Ingatlah engkau, tiada mungkin sesuatu persoalan, begitu timbul begitu
dapat dipecahkan. Engkau bawalah dahulu berpikir tenang-tenang!”
Damarwulan berpaling agak terkejut. Dengan tiada diketahuinya sedikit juga, maharesi itu telah ada di
sisinya.
“Tidak hamba duga Eyang sudah ada di sisi hamba. Pada sangka hamba Eyang sedang duduk membaca …
atau tengah memuja di pertapaan,” sahut Damarwulan.
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Keterkaitan peristiwa dalam kutipan novel tersebut dengan kehidupan sehari-hari adalah …
A. Suka berpura-pura mengasihi keadaan orang lain.
B. Suka mencampuri urusan orang lain.
C. Tidak sanggup menghadapi permasalahan hidup.
D. Peduli dengan masalah yang menimpa orang sekitarnya.
E. Senang berterus terang menceritakan keburukan orang lain.

25. Cermati paragraf berikut!
Beberapa tanaman hias di halaman depan rumah itu setiap hari disiram dan pada waktu-waktu tertentu
tidak terlewatkan diberi pupuk. Meskipun daunnya tumbuh subur, tanaman itu tidak mendapat sinar
matahari karena terhalang oleh pohon-pohon kayu besar yang ditanam di tepi pagar depan rumah. …
Sementara itu, tanaman hias sejenis yang ditanam di samping rumah mendapat sinar matahari dan tumbuh
subur serta berbunga indah.

Kalimat yang berupa akibat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah …
A. Akibatnya, tanaman hias di halaman depan rumah itu tidak berbunga.
B. Akibatnya, tanaman yang berbunga indah semua ditanam di samping rumah.
C. Agar tanaman hias itu tumbuh subur dan berbunga, perlu diberi pupuk bunga.
D. Jadi, pohon kayu besar di tepi jalan harus ditebang agar tanaman hias mau berbunga.
E. Akibatnya, tanaman hias hanya mau berbunga apabila mendapat sinar matahari.

26. Bacalah teks berikut!
Masyarakat Kuna di Kepulauan San Blas, Panama, tercatat memiliki risiko penyakit jantung lebih rendah
hingga Sembilan kali lipat disbanding penduduk lainnya yang tinggal di luar Panama. Alasannya? Warga
Kuna rajin sekali meminum kokoa yang kaya flavanols, antioksidan yang dapat membantu memperlancar
peredaran darah. Menjaga kesehatan pembuluh darah berarti menekan risiko tekanan darah tinggi,
diabetes tipe 2, penyakir ginjal dan demesia

Makna istilah antioksidan dalam paragraf tersebut adalah …
A. Penyakit yang tidak berbahaya
B. Zat yang mencegah proses oksidasi
C. Jaringan yang melindungi tubuh
D. Penyebab dan penular penyakit
E. Kotoran yang menganggu tubuh

27. Bacalah pendapat-pendapat berikut dengan seksama!
Kalimat pendapat:
Konsumsi sayuran masyarakat Indonesia ternyata masih sangat rendah.
Kalimat argumentasi:
1. Konsumsi sayuran masyarakat Indonesia hanya 91 gram per hari per orang.
2. Rutin mengonsumsi buah dan sayur sudah terbukti akan mencegah berbagai penyakit mulai dari

sembelit, sampai stroke dan kanker.
3. Selain menyediakan vitamin, mineral, dan serat yang dibutuhkan tubu ah, rutin mengonsumsi buah

dan sayur juga bisa membuat umur lebih panjang.
4. Mengonsumsi buah dan sayur akan membantu proses pencernaan yang optimal sehingga saluran

cerna tetap sehat.
5. Tingkat konsumsi sayuran masyarakat Indonesia berbeda jauh jika dibanding konsumsi masyarakat

Singapura yang sebesar 518 gram.

Kalimat argumentasi yang mendukung pendapat tersebut adalah …
A. 1) dan 2)
B. 1) dan 4)
C. 1) dan 5)
D. 2) dan 3)
E. 3) dan 4)
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28. Bacalah teks berikut!
Cara mencuci batik:
1) Setelah itu bilas hingga bersih dengan air biasa.
2) Perlu diingat, batik tidak tepat bila dicuci dengan deterjen.
3) Merawat kain batik agak sulit sebab jika salah rawat, warnanya akan memudar.
4) Jika diperlukan, sabun lerak dapat digunakan sebagai pengganti deterjen.
5) Keringkan di tempat yang teduh dan setrika tidak terlalu panas.
6) Agar warna tetap bagus, sebelum kain dicuci, rendam dengan air kelapa selama kurang lebih dua jam.

Kalimat imperatif (perintah) dalam teks tersebut terdapat pada nomor …
A. 1), 2), dan 5)
B. 1), 5), dan 6)
C. 2), 3), dan 4)
D. 2), 5), dan 6)
E. 3), 4), dan 5)

29. Perhatikan kalimat-kalimat petunjuk acak berikut!
Petunjuk membuat kerupuk udang
(1) Bungkus adonan dengan daun pisang kemudian dikukus.
(2) Udang dicuci kemudian dihaluskan.
(3) Demikian pembuatan kerupuk udang.
(4) Iris tipis-tipis kemudian jemur hingga kering.
(5) Setelah masak +30 menit diangkat dan dibiarkan dingin.
(6) Dicampur dengan tepung pati (singkong), garam, dam bawang putih.

Urutkan tepat petunjuk membuat krupuk udang tersebut adalah …
A. (2) – (1) – (4) – (5) – (6) – (3)
B. (2) – (4) – (5) – (6) – (1) – (3)
C. (2) – (5) – (6) – (1) – (4) – (3)
D. (2) – (6) – (1) – (5) – (4) – (3)
E. (2) – (6) – (1) – (4) – (5) – (3)

30. Cermati paragraf berikut!
Televisi sekarang telah menjelma sebagai sahabat yang … mengunjungi anak-anak. Bahkan di
lingkungan keluarga yang para … nya sibuk bekerja di luar rumah, televisi telah berfungsi ganda sebagai
penyaji hiburan serta mendampingi keseharian anak-anak. Kehadiran televisi telah …  pola … dan
kreativitas anak.

Kata baku yang tepat untu melengkapi bagian rumpang pada paragraf di atas adalah …
A. aktif, orangtua, mengubah, pikir
B. aktiv, orang tua, merubah, fikir
C. aktif, orang tua, mengubah, pikir
D. aktiv, orang tua, merubah, pikir
E. aktif, orang tua, mengubah, fikir

31. Cermati kalimat berikut!
Sulit bagi pemerintah menangani anak-anak yang kecanduan narkoba, jikaorang tua tidak turut serta
dalam melindungi anak dari bahaya narkoba.

Kalimat yang logis untuk mendukung kalimat argumentasi tersebut adalah …
A. Maraknya peredaran narkoba akhir-akhir ini telah sampai pada anak-anak usia sekolah dasar
B. Narkoba sangat berbahaya bagi anak-anak. Oleh karena itu, setiap orang tua harus memberikan

pengertian yang cukup agar anak terhindar dari narkoba
C. Orang tua seharusnya bertanggung jawab jika anaknya terlibat kasus narkoba dan memperhatikan

bagaimana mengatasinya
D. Narkoba adalah benda yang sangat berbahaya. Untuk itu setiap bahaya harus selalu diwaspadai.
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E. Maraknya peredaran narkoba bukan hanya menjadi tanggung jawab pihak aparat kepolisian, melainkan
juga setiap keluarga

32. Bacalah teks berikut!
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman bertekad mengurangi proses perizinan pemasangan […]
perawatan kabel bawah laut. Para pembuat kebijakan belum sadar pentingnya kabel bawah laut dalam
meningkatkan pemerataan konektivitas antardaerah. […], 98% komunikasi suara dan data, semua kabel
lewat bawah laut, di Indonesia, kapal yang mengurusi pemasangan kabel hanya ada satu unit, […] di
Singapura ada tiga kapal.

Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah . . .
A. dan, padahal, sedangkan
B. dan, meskipun, tetapi
C. serta, tetapi, walaupun
D. serta, maka, meskipun
E. serta, maka, sehingga

33. Bacalah kalimat-kalimat berikut!
Topik : Kemarau Melanda Kota Bengkulu
Kalimat penjelas
1) Sudah lebih delapan bulan kemarau melanda Bengkulu.
2) Sawah dan ladang kering kerontang serta sumur tidak berair
3) Rumput hijau terlihat di sepanjang jalan dan di ladang
4) Bahkan ternak nampak kurus-kurus, tidak ada lagi makanannya
5) Air di sumur Pak Lurah melimpah karena penuh.

Kalimat penjelas yang sesuai dengan topik tersebut adalah nomor . . .
A. 1), 2), dan 3)
B. 1), 2), dan 4)
C. 2), 3), dan 4)
D. 2), 3), dan 5)
E. 2), 4), dan 5)

34. Cermati paragraf berikut!
Spesies hiu langka yang baru ditemukan di Teluk Meksiko ini lebih menggemaskan. Bentuknya.
Ukurannya mini dengan panjang 14 cm dan bobot 14,6 g. […] genetik mengungkap bahwa hiu jantan
muda ini adalah anggota genus Mollisquama. Grace dan timnya lalu membandingkan dengan […] tertulis
foto-foto hiu Mollisquamaparini, yang dikumpulkan pada 1984

Kata serapan untuk melengkapi paragraf tersebut adalah . . . .
A. analisa, spesies, diskripsi
B. analiys, spesimen, diskripsi
C. analisis, spesies, diskripsi
D. analisis, spesimen, deskripsi
E. analisis, spesies, deskripsi

35. Cermati paragraf berikut!
Scrub diperlukan wajah untuk mengangkat sel-sel kulit mati yang terdapat di wajah karena wajah menjadi
lebih bersih. Walaupun, scrub tidak dianjurkan untuk dipakai setiap hari .Namun, scrub dipakai setiap
hari, butiran scrub kasar justru akan menyebabkan wajah berjerawat dan iritasi.

Kata penghubung untuk menganti kata yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah . . .
A. agar, maka, tetapi
B. sehingga, namun, jika
C. untuk, dan serta
D. sementara itu, dan supaya
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E. juga, atau sehingga
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36. Cermati paragraf berikut!
Ayah dan ibu mengikuti pesta perkawinan. Acara pesta itu dihadiri oleh banyak tamu undangan. Pada saat
upacara adat perkawinan berlangsung, tiba-tiba ibu mendapat telepon dari kakak. Kakak memberitahukan
bahwa adik dirawat di rumah sakit karena kecelekaan jatuh dari sepeda motor. Ayah dan ibu . . . karena
akan segera menuju ke rumah sakit.

Ungkapan yang tepat untuk mengisi bagian rumpang paragraf di atas adalah . . .
A. minta ampun
B. minta diri
C. minta janji
D. penjang permintaan
E. diminta orang

37. Cermati cerita berikut!
Don, tampaknya kau sudah tidak mau lagi bertemu denganku. Tolong dengarkan baik-baik perkataanku
ini! Aku bukanlah perempuan murahan. Simpan baik-baik kalimat tadi dalam memorimu. Siapa bilang
perempuan bisa bermain hati tanpa rasio. Aku  berusaha sekuat tenaga meyakinkan Doni. Namun ,
upayaku sia-sia, sepertiya . . . .

Peribahasa yang tepat untuk melengkapi cerita tersebut adalah . . .
A. pungguk merindukan bulan
B. kacang akan lupa kulitnya
C. tong kosong nyaring bunyinya
D. melukis di atas air
E. kerakap tumbuh di batu

38. Cermatilah paragraf berikut!
Gerobak itu bentuknya persegi panjang, dua setengah meter panjangnya. Keseluruhan sisi gerobak
berbahan seng yang mulai berkarat itulah tempat tinggalnya. Dalam kerentaannya, bibir keringnya selalu
gemelutuk . . . istrinya, kakinya . . . kepalanya . . . tubuhnya selalu meminta untuk berbaring. Dan gerobak
itu menjadi tempat satu-satunya ia membaringkan diri.

Kata ulang yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah . . . .
A. Memanggil-manggil, gerak-gerak, kantuk-mengkantuk
B. Memanggil-manggil, menggerak-gerak, mengantuk-antuk
C. Memanggil-manggil, bergerak-gerak, terkantuk-kantuk
D. Memanggil-manggil, mengerak-gerakan, terkantuk-kantuk
E. Memanggil-manggil, gerak-gerakan, terkantuk-kantuk

39. Cermati paragraf berikut!
Lena sudah berkali-kali ditanya oleh orang tuanya, kapan ia akan menikah. Untuk . . . . tekanan dari orang
tuannya itu. Lena akhirnya berterus terang bahwa sebenarnya ia ingin . . . diri dengan menjadi biarawati.
Akan tetapi orang tuanya . . . pengakuan Lena sebagai upaya Lena menolak lamaran Robert.

Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi paragraph tersebut adalah . . .
A. menghindari, mensucikan, menafsirkan
B. menghindari, menyucikan, menafsirkan
C. menghindar, mensucikan, mentafsirkan
D. menghindari, menyucikan, menterjemahkankan
E. menghindar, mensucikan, menafsirkan
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40. Cermati kalimat-kalimat berikut!
1). Rania adalah seorang siswa yang rajin, namun kakaknya pemalas.
2). Penderita penyakit diabetes tidak boleh mengkonsumsi banyak gula.

Alasan kedua kalimat tersebut salah karena menggunakan . . .
A. Kata namun dan kata mengkonsumsi.
B. tanda baca koma setelah kata rajin.
C. penggunaan kata banyak.
D. kalimat aktif untuk mengkonsumsi.
E. kataadalahdiganti kata merupakan.

41. Cermati paragraf deskripsi berikut!
Kekeringan yang melanda pulau ini berakibat sangat parah. Sumur penduduk sudah tidak banyak
mengeluarkan air. Ternak sudah lama tidak memeroleh makanan. Pepohonan pun tampak layu. Banyak
sawah tidak digarap lagi …

Kalimat yang tepat untuk melengkapi deskripsi di atas adalah…
A. Tanahnya mengeras dan berbatu-batu
B. Hujan sudah lama tidak turun
C. Petani terancam gagal panen
D. Air tidak mengalir ke arah itu
E. Petani tidak dapat menanam padi

42. Cermati paragraf berikut!
Pak Andi memiliki tiga orang anak.Semua anaknya adalah perempuan. Anak yang besar sekali,ia beri
nama Rini. Rini yang kini usianya menginjak enam belas tahun merupakan salah satu siswa paling pandai
di sekolahnya. Setelah lulus SMA nanti, Rini ingin melanjutkan studinya di universitas lebih favorit di
kota Surabaya.

Frasa yang sesuai untuk mengganti frasa yang dicetak miring dalam paragraf tersebut adalah …
A. paling besar, sangat pandai, amat favorit
B. paling besar, sangat pandai, sangat favorit
C. sangat besar, sangat pandai, paling favorit
D. paling besar, cukup pandai, cukup favorit
E. paling besar, sangat pandai, paling favorit

43. Cermatilah kutipan teks berikut dengan seksama!
Berbicara tentang masalah sajak, kita sering menjumpai kata-kata masih mentah, gagal sebagai sebuah
sajak, atau tidak berbobot. Penyebabnya ada dua kemungkinan. Pertama, mungkin lantaran penulisnya
belum mahir dalam teknik menulis sajak. Kemungkinan kedua kurangnya penghayatan terhadap hidup,
tidak menaruh perhatian pada filsafat, atau memang usianya belum memungkinkan untuk berkecimpung
dalam dunia filsafat. Realitas yang terdapat dalam dirinya belum sanggup dia kaitkan dengan realitas di
luar karena usianya masih muda remaja.

Kalimat tanggapan (esai) yang sesuai dengan penjelasan tersebut adalah …
A. Karya sastra yang berkualitas terlahir dari sastrawan yang berpengalaman.
B. Penulis sajak yang berkualitas memerlukan penghayatan
C. Ilmu filsafat sangat menentukan kualitas karya sastra yang dibuatnya.
D. Banyak karya sastra berupa sajak, tetapi tidak tergolong ke dalam sajak berkualitas.
E. Penulis sajak harus mahir dalam teknik menulis sastra.
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44. Bacalah penggalan novel berikut!
Dalam novel Laskar Pelangi pengarang menggunakan sudut pandang orang pertama. Narator merupakan
salah satu tokoh dalam kisah, seorang anak Melayu Belitung. Pilihan sudut pandang orang pertama seperti
ini punya keunggulan dan kelemahan sendiri-sendiri dan pengarang dapat mendayagunakannya dengan
lebih baik. Yang mengganggu adalah narator berkisah seperti orang dewasa. Membaca Laskar Pelangi
seperti membaca Andrea Hirata yang sudah besar bertutur kepada pembaca. Bahasa sang narator terlalu
rumit dan terlalu modem untuk seorang anak kecil (atau remaja). Lalu kenapa? Bukankah memang
kenyataannya demikian? Ya, namun dalam suatu novel narator tidak selalu harus dipandang sama dengan
pengarang itu sendiri. Bila pengarang adalah lelaki Jawa berumur 20-an, naratornya bisa punya identitas
lain: misalnya seorang Eropa yang tinggal di Indonesia, seorang perempuan tua sunda berumur 70-an, atau
seorang Cina yang mengungsi karena kerusuhan 1998.

Kalimat kritik yang sesuai dengan resensi novel tersebut adalah …
A. Peristiwa – peristiwa yang terjadi dalam novel Laskar Pelangi merupakanpengalaman pribadi Andrea

Hirata.
B. Cerita – cerita dalam novel Laskar pelangi sulit dipahami karena menggunakan bahasa ilmiah.
C. Cerita dalam novel Laskar pelangi dapat memenuhi impian penulisnya.
D. Salah satu tokoh utama dalam novel Laskar Pelangi berperan sebagai narator. Narator tersebut adalah

anak kecil di Pulau Belitung, tetapi suara yang terdengarmasihlah Andrea Hirata dewasa
E. Tokoh dalam novel Laskar Pelangi tidak tergambar dengan jelas.

45. Perhatikan kutipan resensi berikut!
Novel “Bekisar Merah” dengan tokoh Sasi menceritakan kehidupan penduduk Karangsoga yang
miskin.Pemaparan pedesaan sangat kuat. Tokoh cerita digambarkan melalui suara batinnya. Penulis sangat
akrab dengan situasi pedesaan dan kemiskinan.

Kalimat resensi (penilaian) yang menyatakan kelebihan isi novel tersebut adalah …
A. Penduduk Karangsoga yang miskin diangkat oleh penulis Bekisar Merah agar kita lebih paham

memaknai kemiskinan.
B. Novel ini mengisahkan tokoh-tokoh yang hidup di Karangsoga, termasuk Sasi yang hidup dalam

kemiskinan.
C. Penulis yang akrab dengan alam pedesaan mampu mengangkat desa Karangsoga melaui batin

pelakunya dalam sebuah novel.
D. Novel ini menggambarkan batin-batin tokoh yang miskin yang tinggal di Karangsoga tempat tinggal

penulis.
E. Bekisar Merah perlu dibaca orang yang ingin mengentaskan kemiskinan karena batin orang miskin bisa

dirasakan.

46. Bacalah kutipan naskah drama berikut ini dengan cermat!
Bapak : Mereka datang, cepatlah bertindak! Dan kau anakku, ikutlah bersama bakal suamimu!
Bungsu : Bapak juga...
Bapak : Tidak! Aku tidak akan pergi. Aku akan tetap disini. Mereka pasti akan segera kemari. Mereka

akan menjumpai jenazah abangku. Dan aku akan bikin perhitungan dengan mereka. Pistol ini
akan memadai untuk itu.

Bapak : Tidak! Bapak mesti ikut kami.(Terdengar ledakan bom-bom menggemuruh, bersusul tembakan
meriam-meriam)

Bapak : ....(Perwira yang telah mengambil barang-barang sitaan, cepat-cepat menarik tangan si bungsu.
Keduanya berlari keluar, tapi berhenti sejenak di ambang)

Perwira : Selamat tinggal, ya, Bapak.
Bungsu : Selamatlah, ya, Bapak.
Bapak : Selamat berjuang berbahagialah. Lahirkan lah pahlawan-pahlawan! Tuhan bersama kalian,

selamat berjuang !
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Kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan naskah drama tersebut adalah . . .
A. Tidak ada waktu!
B. Berlarilah sekarang.
C. Ya, memang!
D. Cepat pergilah!Cepat!
E. Jangan hiraukan Bapak!

47. Cermatilah pantun berikut!
Buah papaya buah duku
Lebih segar buah semangka
Mengapa ada jarak dan waktu
…

Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah …
A. Membuat kita jarang berjumpa
B. Lupa menjadi orang bijaksana
C. Agar hidup aman sentosa
D. Membuat kita terus merana
E. Menanti kamu di tempat sana

48. Cermati kalimat berikut!
Penyelamatan ekosistem laut dan satwa penyu di desa sarangan, bali.

Penulisan judul karya ilmiah tersebut yang sesuai EYD adalah ....
A. Penyelamatan Ekosistem Laut Dan Satwa Penyu di Desa Sarangan, Bali
B. Penyelamatan Ekosistem Laut dan Satwa Penyu di desa Sarangan, Bali.
C. Penyelamatan ekosistem laut dan satwa penyu di desa Sarangan, Bali.
D. Penyelamatan Ekosistem Laut Dan Satwa Penyu Di Desa Sarangan, Bali.
E. Penyelamatan Ekosistem Laut dan Satwa Penyu di Desa Sarangan, Bali.

49. Bacalah paragraf berikut!
Rapiah sedang sakit-sakitan. Ia begitu merindukan anak kesayangannya yang melanjutkan sekolah di luar
kota. Salah satu obat penghibur hatinya, hanyalah sebuah potret usang . . . Tidak henti-hentinya dia
memandang dan mencium potret itu.

Kalimat yang tepat untuk melengkapi karangan narasi tersebut adalah ...
A. Potret itu tergantung di dinding dan lama ia memandanginya.
B. Potret itu sudah berdebu karena sudah lama tidak dipedulikan.
C. Potret ketika ia berdiri di samping suaminya yang mengenakan seragam kerja.
D. Potret ketika ia menggendong anak perempuannya saat berumur lima tahun.
E. Potret kesayangan anak perempuanya yang berumur lima tahun.

50. Bacalah paragraf berikut!
Pada dasarnya ada dua jenis kritik sastera, yakni intrinsik dan ekstrinsik. Kritik sastera intrinsik
menganalisa karya berdasarkan bentuk dan gayanya secara komplek.

Istilah yang tepat untuk menggantikan istilah yang bercetak miring adalah …
A. sastera, menganalisa, kompleks.
B. sastra, menganalisa, komplek.
C. sastra, menganalisis, kompleks.
D. sastra, menganalisis, komplek.
E. sastera, menganalisis, kompleks


