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1. Bacalah paragraf berikut! 

Kebutuhan kornea donor di Indonesia sangat, tetapi kesadaran masyarakat untuk mendonorkan kornea 

rendah. Sumbangan kornea donor dari sejumlah negara belum mampu memenuhi permintaan yang ada. 

Akibanya, antrean warga yang ingin mendapatkan kornea donor kian panjang. Manajer laboratorium Bank 

Mata Indonesia (BMI) menuturkan ada sekitar  80 orang masuk daftar antrean.  Di BMI cabang DKI ada 

sekitar 1000 orang yang antre. Antrean panjang itu tidak sebanding denagn kornea donor yang diperoleh 

BMI. 

 

Ide pokok paragraf tersebut adalah... 

A. Rendahnya kesadaran masyarakat 

B. Antrean donor kian panjang 

C. Kebutuhan kornea donor di Indonesia 

D. Perolehan kornea donor oleh PMI 

E. Rendahnya kesadaran mendonorkan kornea. 

 

Teks berikut untuk soal nomor 2 dan 3. 

Penanaman karakter sangat penting dilakukan sejak dini oleh orang tua. Misalnya, penalaran percaya diri 

anak sebagai kunci awal sebagai tanggung jawab pembangun karakter. Begitu pula kedisiplinan, dengan 

demikian kemandirian anak dan kedisiplinan membangun fighting spirit dan surviving di dunia ini. 

Artinya, melalui disiplin dan tanggung jawab, si anak mengerti tugasnya dengan penuh percaya diri. Selain  

itu, perlu pula menanamkan keempatian terhadap orang lain dan lingkungannya. 

 

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. Agar setiap jenjang pendidikan diajakrkan pendidikan karakter bangsa. 

B. Supaya orang tua member kebebasan kepada anak untuk bergaul di masyarakat. 

C. Agar orang tua menanamkan pendidikan karakter pribadi baik terhadap anak sejak dini. 

D. Mengharapkan pemerintah memiliki kepedulian terhadap anak-anak usia sekolah. 

E. Agar anak-anak mulai usia dini sudah belajar mandiri dan disiplin diri 

 

Bacalah tajuk rencana berikut untuk soal nomor 4 dan 5! 

Kita menggarisbawahi pernyataan PM Abe bahwa Kepulauan Senkaku merupakan wilayah teritorial 

Jepang, baik secara historis maupun berdasarkan hokum internasional. Dan, mengenai wilayah itu, Jepang 

tidak akan berkompromi serta akan mempertahankan kedaulatan wilayah darat, laut, dan udara Jepang. 

Kita juga menggarisbawahi kapal-kapal China yang sering menyusup ke wilayah itu, yang kita tahu 

tentunya cepat atau lambat, akan memancing Jepang untuk menanggapinya secara keras. Keadaan seperti 

itu pastilah tidak diinginkan oleh siapa pun, apalagi akhir-akhir ini muncul dorongan di dalam negeri 

Jepang untuk meningkatkan kemampuan pasukan bela diri Jepang. Peningkatan kemampuan militer 

Jepang pasti tidak diinginkan oleh siapa pun. Rasanya tidak ada yang mengingkan pengalaman pada Perang 

Pasifik (1941-1945) berulang kali.Itu sebabnya, kita berharap jika China berniat menggugat kepemilikan 

Jepang atas Kepulauan Senkaku, sebaiknya China membawa sengketa wilayah tersebut ke Mahkamah 

Internasilan bukan  memprovokasi Jepang. 

 

4. Opini penulis dalam tajuk rencana tersebut adalah . . . 

A. Jepang tidak akan berkompromi dan mempertahankan wilayah Kepualuan Senkaku. 

B. Kapal-kapal China menyusup dan memancing emosi Jepang dan mereka menggugat. 

C. Negara manapun tidak menginginkan terulangnya Perang Pasifik yang terkenal kejam.  

D. Sebaiknya China membawa sengketa wilayah Kepulauan Senkaku ke Mahkamah Internasional. 

E. China harus menciptakan damai bukan memprovokasi agar sengketa terus berlanjut. 
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5. Keberpihakan penulis dalam kutipan tajuk rencana tersebut adalah . . . 

A. Jepang 

B. China 

C. Indonesia 

D. PM Abe 

E. Masyarakat 

 

Bacalah kutipan biografi berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7! 

Kisah perjalanan hidup Chrisye diawali pada masa kanak-kanaknya yang berlatar belakang etnis Cina. 

Latar belakang ini sering membuatnya dihina. Akan tetapi, ia tetap merasa sebagai orang Indonesia. 

Chrisye memiliki cita-cita sebagai penyanyi. Suaranya lembut dan empuk. Ia terkenal sebagai penyanyi 

bersuara merdu. Dengan kelebihannya, ia mampu bertahan di setiap generasi berbeda. Meskipun demikian, 

ia tetap bersikap rendah hati. Chrisye pernah tampil di layar perak, tetapi ia mengaku tidak pandai 

berakting. Oleh karena itu, ia tidak terlalu banyak gerak ketika tampil di panggung. Meskipun demikian, 

ia memiliki banyak pengemar. 

 

6. Hal yang diteladani pada tokoh tersebut  adalah …. 

A. Chrisye memiliki impian sebagai penyanyi terkenal sejak ia masih berusia anak-anak. 

B. Chrisye adalah penyanyi terkenal yang mampu bertahan di setiap generasi berbeda tetapi ia tetap bersikap 

rendah hati. 

C. Chrisye tidak memiliki banyak penggemar karena ia selalu tampil kaku dan tidak terlalu banyak gerak 

ketika tampil di panggung. 

D. Chrisye pernah tampil di layar perak dan ia sangat pandai berakting ketika tampil di panggung. 

E. Chrisye kehilangan penggemar karena tidak mampu bertahan di setiap generasi berbeda. 

 

7. Mengapa Chrisye sering dihina? 

A. Chrisye tidak mampu bertahan di setiap generasi yang berbeda. 

B. Chrisye selalu tampil kaku ketika di panggung. 

C. Chrisye tidak pandai berakting. 

D. Chrisye adalah orang Indonesia. 

E. Chrisye berlatar belakang etnis cina. 

 

Cermati paragraf berikut untuk soal nomor 8 dan 9! 

(1) Model pembelajaran bahasa jawa cenderung monoton dan konfensional sehingga animo pelajar untuk 

belajar menjadi kurang. (2) Keberadaan aplikasi belajar baca tulis dan game aksara Jawa Hanacaraka 

diharapkan menjadi solusi dan motivasi bagi generasi mudan termasuk pelajar untuk terlibat aktif dalam 

upaya pelestarian bahasa Jawa. (3) Dengan adanya aplikasi ini, bahasa Jawa semakin mudah dipelajari. (4) 

Pelajar semakin tertarik mendalami sejarah bahasa Jawa dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-

hari. (5) Kekurangmaksimalan penguasaan bahasa Jawa sering menjadi kendala tersendiri.  

 

8. Kalimat penjelas yang tidak padu dalam paragraf tersebut ditandai oleh kalimat nomor … 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

9. Kalimat yang menunjukkan kata tidak baku terdapat pada kalimat nomor … 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 
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10. Cermati paragraf berikut! 

Dilihat dari penampilannya, bunga rosela termasuk kategori tanaman hias. Warnanya merah segar bak 

warna buah mahkota dewa yang sudah matang. Ranting bunga rosela panjang-panjang seperti ranting 

pohon kopi. Pohon kopi memiliki bunga yang kecil-kecil.  Hampir di sepanjang ranting rosela tersebut 

berisi bunga berjajar.  

 

 Bagaimana bentuk ranting bunga rosela? 

A. Berbentuk kecil-kecil dan berisi bunga berjajar. 

B. Berbentuk panjang-panjang seperti ranting pohon kopi. 

C. Mirip dengan bunga mahkota dewa. 

D. Berbentuk panjang-panjang seperti mahkota dewa. 

E. Seperti tanaman hias pada umumnya. 

 

Bacaan berikut untuk soal nomor 11 – 12! 

1). Objek wisata Pangandaran menyediakan transportasi rekreasi untuk memudahkan wisatawan 

menikmati keindahan pantai. 2) Wisatawan domestik maupun mancanegara dapat menggunakan 

transportasi untuk menikmati keindahan alam. 3) Di sepanjang tepi Pantai Pangandaran terlihat berjejer 

perahu untuk disewakan. 4)Dengan biaya Rp10.000,00 saja per orang, para wisatawan dapat berputar di 

sekitar pantai dan menikmati keindahan taman laut. 5) Para pedagang ikut meramaikan situasi Pantai 

Pangandaran. 

 

11. Kalimat utama paragraf tersebut pendapat pada nomor … 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

  

12. Makna istilah domestik dalam paragraf tersebut adalah … . 

A. asli Indonesia 

B. dalam negeri 

C. pribumi 

D. luar negeri 

E. kenegaraan  

 

13. Cermati teks berikut! 

Teks 1 

Aparat Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai (KPPBC) Kudus hingga kemarin menetapkan 17 

pengusaha rokok masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), keberadaan mereka hingga saat ini masih 

diburu. Hal itu terkait serangkaian pelanggaran ketentuan cukai yang dilakukan pelaku usaha dibidang 

rokok. 

Teks 2 

Produk rokok tanpa cukai atau dilengkapi pita cukai tetapi diduga palsu beredar di sejumlah desa di 

Blora.Meski sudah gencar dilakukan operasi dan penyuluhan tentang cukai dan ancaman hukumannya, 

tetap saja masih saja beredar rokok illegal tersebut di pasaran. 

 

Kesamaan informasi kedua kutipan tersebut adalah … 

A. Penggunaan pita cukai palsu di Kudus dan di Blora. 

B. Penggunaan pita cukai palsu merugikan Negara. 

C. Pengusaha rokok yang nakal. 

D. Pita cukai beredar di Blora. 

E. Pelanggaran penggunaan pita cukai. 
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Kutipan cerpen berikut untuk soal nomor 14 dan 15. 

(1) Hingga belasan tahun usia pernikahan kami. (2) Hingga aku tidak kunjung hamil. (3) Kecemasan itu 

mulai timbul. (4) Ah, sederhana sekali kenapa kecemasan itu datang, buat apa suamiku bekerja siang-

malam jika tidak akan nada yang mewarisi seluruh kekayaan ini. (5) Terputusnya garis keturunan keluarga. 

(6) Kenyataan itu membuatnya cemas. (7) Dan begitu juga aku, lebih cemas lagi. (8) Dia berusaha 

menenangkan siang-malam. (9) Ah, di luar segala tabiat buruknya, suamiku amat mencintaiku, aku tahu 

itu. 

 

14. Watak tokoh suami dalam kutipan tersebut adalah seorang … 

A. pendiam  

B. bimbang 

C. tegas 

D. penyayang 

E. pemarah 

 

15. Amanat kutipan novel tersebut . . . 

A. Kita harus mempunyai tabiat baik terhadap orang lain. 

B. Hidup berumah tangga harus hidup sederhana. 

C. Kita harus percaya kepada seorangsuami. 

D. Seorang istri mahrus menghargai seorang suami. 

E. Kita tidak boleh berburuk sangka kepada suami. 

 

16. Bacalah kutipan cerpen berikut!  

Setelah Raja Habsyi mendengar kata utusan itu maka baginda itu pun sangat marahnya bagai api bernyala-

nyala dan seperti ulat berbelit-belit seraya memandang kiri dan kanan maka baginda pun mengambil 

prajuritnya yang mebar itu seraya katanya. “Hai, Wira Maya dan Wira Santika, pergilah engkau segera-

segeralah ke Negara Mesir, ambil olehmu Putri Siti Bagdad.” 

Setelah itu maka Wira Maya dan Wira Santika pun menyembah lalu berjalan ke luar kota maka lalu terbang 

ke udara menuju Negara Mesir. Maka tiadalah tersebut lagi di jalan maka segeralah samapai. Maka Wira 

Maya dan Wira Santika pun masuk ke dalam puri pada ketika tengah malam ia membaca aji halimunan 

dan sirep. Maka orang dalam puri pun tidurlah seperti akan mati, tiadalah khabarkan lagi daripada sebab 

kena sirep Wira Maya dan Wira Santika itu. Maka Tuan Putri pun sangatlah tidur. Maka Wira Maya dan 

Wira Santika pun segeralah ia mengambil Tuan Putri itu serta dimasukkannya ke dalam peti maka lalu 

dibawanya terbang ke udara pulang ke negeri Habsyi. 

 

Nilai moral yang tersirat kutipan cerita tersebut adalah . . . . 

A. berdoa sebelum mengerjakan sebuah tugas 

B. menghianati kepercayaan yang diberikan seseorang 

C. patuh terhadap perintah pimpinannya 

D. kebaikan seseorang dibalas dengan kejahatan 

E. melakukan berbagai cara untuk mendapatkan kebaikan 

 

1. Cermati pantun berikut! 

Pantun 1 

 

Pisang emas dibawa berlayar, 

masak sebiji di atas peti. 

Hutang emas boleh kubayar, 

hutang budi kubawa mati. 

Pantun 2 

 

Kalau hendak mencari telaga 

Pergilah anada tanpa menunggu 

Kalau hendak mencari surga 

Bersujudlah di bawah kaki ibu 
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Perbedaan isi kedua pantun tersebut adalah … 

 Pantun 1 Pantun 2 

A. Utang budi tidak akan pernah bisa dibayar dengan materi. Surga berada di telapak kaki ibu 

B. Emas adalah harta yang paling berharga. Imbauan untuk menghormati ibu 

C. Utang materi dapat dibayar sebelum mati. Mencari surga harus seijin dari ibu 

D. Utang budi akan membayar jika sudah mati. Ajakan untuk bersujud di kaki ibu 

E. Utang-piutang dalam hidup adalah hal biasa. Mencari surga tidak perlu menunggu 

 

Bacalah kutipan cerpen berikut untuk menjawab soal nomor 18 s.d 20! 

1) Bu Mus mulai terdengar seperti warta berita RRI pukul 07.00.2)Lintasan berita:”Nilai-nilai ulanganmu  

merosot  tajam.3) Kita akan segera menghadapi Ebtanas.4)Nilaimu  bahkan tidak memenuhi syarat untuk 

melalui caturwulan tiga ini.5)Jika nanti ujian antaramu masih seperti ini, Ibunda tidak akan 

mengizinkanmu ikut kelas  catur terakhir.6) Itu artinya kamu tidak boleh Ebtanas.” 

... 

7) Suasana kelas menjadi tegang. 8)Kami harap Mahar segera minta maaf  dan menyatakan pertobatan;tapi 

sungguh sial, ia malah menjawab dengan nada bantahan. 
 

17. Penggambaran watak Bu Mus yang tegas adalah … 

A. secara langsung 

B. tingkah laku tokoh 

C. tanggapan tokoh lain 

D. dialog tokoh 

E. keadaan sekitar pelaku 
 

18. Pernyataan yang membuktikan latar tempat terdapat dalam kalimat nomor … 

A. 3)  

B. 4)   

C. 5) 

D. 6) 

E. 7) 
 

19. Konflik dalam kutipan cerpen tersebut adalah … 

A. Mahar tidak boleh ikut ujian jika nilainya masih merosot. 

B. Bu Mus merasa kecewa terhadap Mahar. 

C. Mahar membantah Bu Mus. 

D. Mahar tidak mau mendengarkan Bu Mus. 

E. Nasihat Bu Mus pada Mahar. 
 

20. Bacalah kedua kutipan novel berikut! 

Kutipan 1 Kutipan 2 

Wak Odang nyaris tak pernah berubah nasibnya. 

Tubuhnya perlahan-lahan remuk digasak 

penyakit tua. Dirawat istri dan anak-anaknya 

dengan pengobatan seadanya. Berkali-kali papa 

dan mama datang mengunjunginya, menawarkan 

bantuan, agar Wak Odang dapat berobat secara 

layak, tetapi ia selalu menolak. “Ajalku akan 

lebih cepat bila berobat dengan  uang subhat-mu 

itu,” kata Wak Odang sambil terbatuk-batuk. Ia 

benar-benar telah menutup segala pintu bagi 

papa, keponakan kesayangannya. Sepeser pun 

Wak Odang tak sudi mencicipi kekayaan papa. 

Wak Odang seolah-seolah  tahu  dari mama 

sumber keberlimpahan di rumah amplop kami. 

Di matanya, kami lebih kotor dari najis, yang 

akan membatalkan wudhu-nya. Kami sangat 

malu bertemu dengannya. 

Bagi Bendara Gemuk, daripada hidup berkalang malu, 

tentulah lebih baik mati berkalang tanah. Ia bertahan di 

rimba Cempuya, menggelepak di dangau lapuk dengan 

bekal seadanya. Meski lengang dan hawa dingin 

menusuk-nusuk tulang tuanya, tetap saja terasa lebih 

baik ketimbang terus-menerus mendengar desas-desus 

yang tak kunjung reda. 

“Kenapa awak mesti menghamba pada aturan using 

itu?” begitu Julfahri berkelit ketika Gemuk 

mendesaknya untuk membatalkan rencana itu. 

Mentang-mentang bersekolah tinggi, berani kau 

melanggar pantangan adat?” bentak Gemuk. 

“Kami tidak punya hubungan tali-darah, jadi kami bisa 

menikah! Kami siap dibuang dari Larenjang!” 

“Tapi, bagaimana dengan kami yang akan menanggung 

malu seumur-umur?” 

“Bila tidak berbuat salah, kenapa harus malu?” 
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Persamaan unsur intrinsik kedua kutipan novel tersebut adalah ... 

A. Mengangkat tema yang sama yaitu perpecahan antarsaudara kandung. 

B. Tokoh cerita memiliki karakter sama yaitu teguh pendirian. 

C. Latar cerita di sebuah pedesaan 

D. Menggunakan sudut pandang orang pertama sentral. 

E. Latar suasana bahagia dan haru. 

 

21. Certmati teks negosiasi! 

Wawan         : Sejak kapan kamu menjadi orang yang suka mencampuri urusan keluargaku? 

Wiwin          : Sejak aku tahu kamu bekerja untuk dia. 

Wawan         : Apa yang salah dengan semua itu? 

Wiwin          : Tentu saja itu kesalahan besar! 

Wawan         : Kesalahan besar? Coba pikir! Aku bekerja mencari uang untuk keluargaku.  

                        Dan yang lebih penting aku melakukan itu dengan cara yang halal. 

Wiwin          : Kamu sudah lupa! Dia adalah orang yang telah menghancurkan mendiang ayah kita. 

 

Hal utama yang disepakati dalam kutipan drama tersebut adalah … 

A. Wiwin tak setuju wawan bekerja untuk menafkahi keluarganya. 

B. Wiwin telah mencampuri urusan keluarga Wawan. 

C. Wiwin tidak setuju dengan pilihan pekerjaan yang dipilih Wawan. 

D. Wawan telah melakukan kesalahan besar karena bekerja pada orang yang telah menghancurkan mendiang 

ayahnya. 

E. Wiwin tak setuju Wawan bekerja pada orang yang telah menghancurkan mendiang ayah mereka 

meskipun itu halal. 

 

22. Cermati gurindam berikut! 

Perkataan tajam jika dilepas 

Ibarat beringin racun dan upas 

 

       Maksud isi kutipan gurindan tersebut adalah . . . 

A. Kalau diri punya masalah akan menyusahkan 

B. Orang yang suka berkata-kata akan ditimpa bahaya besar 

C. Kalau kita berbicara kasar akan melukai hati orang lain. 

D. JIka gemar berkata kasar nanti akan mendapat nista. 

E. Orang yang suka berbuat jahat nanti namanya tercemar.  

 

23. Bacalah kutipan cerita berikut! 

“Tidak lagu Indonesia Raya itu tidak boleh ditukar. Kita harus mendengarnya sampai selesai.” 

“Tetapi, telingaku sakit mendengarnya!” kata orang yang berseragam hijau dengan tiga pistol di 

pinggangnya. 

“Apa katamu? Sakit telingamu mendengarnya? Itu artinya kau tidak cinta pada Tanah Airmu!” 

“Tetapi, tidak saatnya lagu kebangsaan itu diputar sekarang!” 

“Sekarang adalah saat yang tepat! Tidakkah kau lihat mereka sudah mulai berkelahi. Masing-masing telah 

meminta lagu daerah mereka sendiri-sendiri.” 

“Tetapi telingaku sakit mendengar lagu Indonesia Raya itu!” 

“Berarti kau penghianat! Silahkan keluar dari dalam bus ini!” 

“Tetapi …,” kata orang berseragam hijau dengan tiga pucuk pistol. 

“Tetapi apa, kau sudah membayar ongkos? Itu maksudmu,” kata orang berseragam hijau dengan dua pistol 

di pinggangnya. 

“Saya akan ganti uang ongkos perjalananmu. Lagu Indonesia Raya ini harus tetap berkumandang sampai 

tujuan berakhir. Kalau tidak suka, kau boleh keluar dari dalam bus ini! Tak ada tempat bagi yang tidak 

suka lagu kebangsaan sendiri. Siapa yang tidak suka lagu kebangsaannya sendiri? 

                                                                                        (Lagu di Atas Bus, Hamsad Rangkuti) 
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Keterkaitan peristiwa dalam kutipan cerpen tersebut dengan kehidupan sehari-hari adalah … 

A. Banyak orang yang lebih menyukai segala sesuatu yang bersifat kedaerahan dibandingkan dengan yang 

bersifat nasional. 

B. Mencintau segala sesuatu yang berbau daerah dapat memunculkan kemungkinan terjadinya perpecahan. 

C. Jangan terlalu berlebihan menampilkan sesuatu yang bersifat kedaerahan jika ada orang yang tidak 

sedaerah dengan kita. 

D. Kita boleh mencintai segala sesuatu yang bersifat kedaerahan tanpa mengabaikan kepentingan nasional. 

E. Orang yang mencintai segala sesuatu yang bersifat kedaerahan masih lebih baik daripada mereka 

mencintai yang berbau asing. 

 

24. Cermati paragraf berikut! 

Antara bekerja dan kesehatan manusia saling berhubungan bahkan saling berpengaruh. Hal ini terbukti, 

misalnya dari kenyataan bahwa seseorang menjadi lebih sehat bila ia bekerja daripada tidak bekerja. Atau 

kenyataan yang lain sebaliknya, yaitu seseorang yang bekerja malah menjadi sakit karena kondisi 

pekerjaannya tidak sesuai dengan karakteristik orang itu. …. 

 

Kalimat yang berupa akibat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah … 

A. Tentu saja setiap orang mengharapkan agar dengan bekerja itu agar bisa hidup sehat. 

B. Oleh karena itu, dalam memilih pekerjaan harus sesuai dengan karakter dan kemampuan yang dimiliki. 

C. Hal itu akan terjadi bila bekerja tidak sesuai dengan imbalan atau upah yang diharapkan. 

D. Jadi, pekerjaan yang tidak sesuai dengan karakter yang dimiliki akan menimbulkan berbagai dampak. 

E. Memang setiap orang berhak memiliki karakter dan kemampuan yang berbeda-beda dalam memilih 

pekerjaan. 

 

25. Bacalah teks berikut! 

Saat ini kinerja tekstil dan produk tekstil (TPT) masih cukup bagus. Bahkan produksi TPT mengalami 

kenaikan dibandingkan tahun lalu. Ekspor TPT juga meningkat. Bukan hanya produksi dan ekspor TPT 

yang meningkat, melainkan investasi di sektor industri TPT juga meningkat. Pasar terbesar ekspor TPT 

Indonesia adalah AS dengan estimasi naik 27 persen dari Uni Eropa. 

 

Arti kata estimasi pada teks tersebut adalah … 

A. hasil 

B. target 

C. perkiraan 

D. harapan 

E. sasaran 

 

26. Bacalah paragraf berikut dengan seksama! 

Kerusakan alam merupakan salah satu masalah besar yang dihadapi oleh umat manusia pada era modern 

ini. Hampir setiap hari kita selalu disuguhi berita berbagai macam bencana, seperti banjir, tanah longsor, 

gempa, kekeringan, dan kebakaran hutan. Bencana alam tersebut memakan korban harta dan nyawa. 

Tumbuhan dan hewan tak berdosa pun menjadi korban. …. 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf argumentasi tersebut adalah … 

A. Apabila setiap keluarga sadar dan mulai memperhatikan kebersihan lingkungan, bencana tidak akan 

terjadi. 

B. Diperlukan keinginan  yang kuat untuk menjaga lingkungan dan bumi tempat tinggal kita. 

C. Masyarakat perlu sering mendapatkan penyuluhan, dorongan, dan bantuan untuk menjaga lingkungan. 

D. Peristiwa ini merupakan akibat pola hidup sebagian besar manusia modern yang tidak ramah lingkungan. 

E. Entah mengapa menjaga lingkungan sulit dilakukan oleh masyarakat kita. 
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Perhatikan kalimat-kalimat petunjuk acak berikut untuk soal nomor 28-29! 

(1) Setelah dibiarkan selama 10-15 menit, lalu bilas dengan air hangat. 

(2) Cara menggunakannya yaitu dengan cara mencampur perasanlemon dengan air mawar, lalu oleskan 

ke wajah dan biarkan selama 10-15 menit. 

(3) Lemon dan jeruk nipis ternyata berkhasiat sebagai penghilang jerawat. 

(4) Penerapan terapi ini secara rutin dan konsisten akan memberikan hasil yang luar biasa. 

(5) Kedua buah ini mengandung citrit acid yang sangat kaya dan sangat baik untuk memindahkan sel-sel 

kulit mati yang bisa menjadi penyebab jerawat. 

 

27. Kalimat imperatif (perintah) dalam teks tersebut terdapat pada nomor … 

A. 1) dan 2) 

B. 2) dan 3) 

C. 3) dan 4) 

D. 4) dan 1) 

E. 5) dan 2) 

 

28. Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan seksama! 

1) Seruan tersebut sudah didengung-dengungkan beberapa waktu yang lalu sejak tawuran antarpelajar 

kembali pecah di kawasan Bulungan, 24 Maret 2013. 

2) Peristiwa tersebut membuktikan bahwa seruan saja tidak akan mampu memutus mata rantai kekerasan 

di sekolah. 

3) Berita terbaru adalah satu siswa SMP di Depok yang menjadi korban penculikan mendapat sindiran 

keras dari pihak sekolah. 

4) Stop kekerasan di dunia pendidikan 

5) Seruan tersebut harus disertai upaya-upaya mendasar dalam pendidikan intelektual dan mental generasi 

muda. 

 

Urutan kalimat tersebut yang tepat untuk dijadikan paragraf padu adalah . . . 

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

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

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

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

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

 

29. Cermati paragraf berikut! 

Tidak dapat disangkal bahwa … berpidato semakin menjadi obat kuat untuk membangun rasa percaya diri. 

Jika rasa percaya diri itu sudah besar, kita dapat tampil tenang tanpa digoda rasa malu, takut, dan …. 

Ketenangan inilah yang menjadi modal utama untuk meraih keberhasilan pidato. Dengan latihan pidato 

recara rutin, kita akan memperoleh … atau bahkan kemahiran berpidato. 

 

Kata baku yang tepat untu melengkapi bagian rumpang pada paragraf di atas adalah … 

A. praktik, gerogi, keterampilan 

B. praktek, grogi, keterampilan 

C. praktik, grogi, keterampilan 

D. praktek, gerogi, ketrampilan 

E. praktik, grogi, ketrampilan 
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30. Cermati kalimat berikut! 

Kalimat pendapat: 

Korupsi telah mendarah daging di Indonesia. 

 

Kalimat yang logis untuk mendukung kalimat argumentasi tersebut adalah … 

A. Masyarakat miskin Indonesia semakin disengsarakan dengan berbagai penemuan kasus korupsi dengan 

nominal yang sangat besar. 

B. Lembaga pemerintahan pemberantas korupsi telah bekerja dengan maksimal untuk mengungkap praktik 

korupsi. 

C. Para pelaku korupsi yang tertangkap oleh KPK tetap tersenyum gembira meskipun telah ditetapkan 

sebagai terdakwa. 

D. Kepercayaan public terhadap otoritas negeri kian terkikis. 

E. Berbagai temuan kasus korupsi di berbagai institusi dan instansi menunjukkan bahwa korupsi semakin 

merajalela. 

 

31. Cermati paragraf berikut! 

Secara alamiah, mengemudi di jalan basah memang menantang … mengasyikkan. …, perlu disadari bahwa 

dalam keadaan permukaan jalan basah, kontrol, dan traksi menjadi sulit diantisipasi. Semakin dalam 

genangan air, akan kian mudah terjadinya aquaplaning. … berkaitan dengan kecepatan, semakin cepat mobil 

menerjang genangan, ban semakin tidak memiliki kesempatan untuk menyingkirkan air. Ban baru sekalipun 

akan segera kehilangan kontak dengan permukaan aspal basah saat kendaraan melaju di atas 50 km/jam. 

 

Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah … 

A. dan, dan, karena itu 

B. agar, maupun, walaupun demikian 

C. karena, dan, walaupun demikian 

D. dan, namun, karena itu 

E. namun, tetapi, walaupun demikian 

 

32. Perhatikan kalimat acak berikut! 

(1) Menurut Kepala Kantor Wilayah Pekerjaan Umum Jakarta, banjir disebabkan terbatasnya kemampuan 

sarana pengendali banjir di DKI Jakarta.  

(2) Banjir kembali melanda sebagian besar wilayah DKI. 

(3) Keterbatasan sarana itu disebabkan oleh usia sebagian pompa yang sudah tua. 

(4) Pompa-pompa yang tersedia, ditambah pompa-pompa tua, tidak mampu menangani penormalan 

sejumlah sungai. 

(5) Selain itu, juga akibat kurangnya pemeliharan waduk yang ada karena tebatasnya anggaran. 

 

Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi paragraf yang padu jika disusun dengan urutan … 

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

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

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

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

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

 

33. Cermati paragraf berikut! 

Setelah diadakan ... ke beberapa sekolah di Jawa Timur, ternyata masih banyak sekolah yang belum 

memiliki fasilitas lengkap untuk pembelajaran ... berbahasa sehingga berpengaruh pada ... lulusannya. 

 

Kata serapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah … 

A. survey, praktek, kwalitas 

B. survei, praktik, kwalitet 

C. survei, praktik, kualitas 

D. survei, praktek, kualitas 

E. survei, praktek, kwalitas 
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34. Cermatilah paragraf berikut dengan seksama! 

Masih terbuka peluang … penetrasi internet di kalangan pelaku usaha kecil masih bisa ditingkatkan di 

masa yang akan datang. Yang perlu dilakukan adalah  bagaimana memahami faktor-faktor yang 

memengaruhi keputusan mereka … mengadopsi … tidak mengadopsi internet  dilihat dari perspektif para 

pelaku usaha kecil. 

 

Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada paragraf tersebut adalah … 

A. bahwa, dengan, atau 

B. bahwa, untuk, dan 

C. untuk, dengan, dan 

D. bahwa, akan, atau 

E. bahwa, untuk, atau 

 

35. Bacalah paragraf berikut! 

Secara terpisah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyambut baik terbentuknya alat-lat kelengkapan 

DPR. “Presiden menyatakan dirinya tidak akan . . . masalah internal yang terjadi di DPR”, demikian 

diungkapkan Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra seusai mendampingi presiden bertemu dengan 

pimpinan DPR, Jumat di Istana Merdeka. 

 

Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah . . . . 

A. campur tangan 

B. lepas tangan 

C. jabat tangan 

D. lempar tangan 

E. sembunyi tangan 

 

36. Bacalah teks berikut! 

Aldi hanya tamatan SMA dan memiliki pekerjaan rendah sebagai tenaga tata usaha di sebuah kantor 

pemerintah. Dia menyenangi seorang gadiscantik. Nabila namanya, anak orang kaya di kampungnya, 

berpendidikan tinggi (S-1), dan sebagai atasan di akntor tempat Aldi bekerja. Kalau Aldi meminangnya, 

orang tua Nabila mungkin akan keberatan menerimanya karena perbedaan status sosial. Padahal, dia sudah 

lama memimpikan memperistri Nabila. Ya, mimpi, tinggal mimpi sesuatu yang tidak mungkin dapat 

diraihnya seperti kata pribahasa . . . 

 

Peribahasa yang tepat untuk melengkapi cerita tersebut adalah . . . 

A. Tak ada gading yang tak retak. 

B. Karena hati mati, karena mata buta. 

C. Seperti berumah di tepi pantai. 

D. Lempar batu sembunyi tangan 

E. Bagai pungguk merindukan bulan 

 

37. Bacalah paragraf berikut! 

Matahari pagi sudah mulai merambati puncak-puncak pohon kelapa. Air laut yang tadinya berwarna […] 

kini tampak berkilau seperti pecahan kaca. Sinarnya menyilaukan pemandangan. Pasirnya yang tadinya 

berwarna cokelat memulai memutih. Ombak […] menuju pantai. Tidak jauh dari tempat kami duduk […] 

dengan kaki telanjang bermain air di pasir. Mereka tampak gembira sekali. 

 

Kata ulang yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang paragraf tersebut adalah . . . 

A. biru-kebiruan, berkejar-kejaran, anak-anak 

B. kebiru-biruan, berkejar-kejaran, anak-anak 

C. kebiruan, berkejar-kejaran, anak-anak 

D. biru-biruan, berkejar-kejaran, anak-anak 

E. biru-biru, berkejar-kejar, anak-anak 
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38. Cermati paragraf berikut! 

Dalam permainan video games itu terlihat sebuah pesawat tempur terbang . . . gedung-gedung tinggi. 

Pilotnya . . . pesawat itu dengan sangat mahir. Walaupun serangan musuh bertubi-tubi, ia tidak gentar 

menghadapinya. Kalau kita . . . lebih saksama, permaianan itu dapat meningkatkan kreativitas meski 

mengandung unsur kekerasan 

 

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

A. melewati, membawa, perhatikan 

B. mengatsi, mengemudikan, memerhatikan 

C. melintas, menerbangkan, memperhatikan 

D. menglintas, menkemudikan, memperhatikan 

E. melintas, menterbangkan, memerhatikan 

 

39. Cermati kalimat berikut! 

Laksmi meminta adiknya yang malas belajar:”Jangan malas belajar nanti tinggal kelas.” 

 

Alasan kesalahan penggunaan tanda baca dalam kalimat tersebut adalah . . . 

A. Setelah kata belajar seharusnya menggunakan tanda baca koma. 

B. Setelah kata belajar seharusnya menggunakan tanda titik koma 

C. Setelah kata belajar seharusnya menggunakan tanda pisah. 

D. Setelah kata kelas seharusnya menggunakan tanda seru 

E. Setelah kata kelas seharusnya menggunakan tanda titik setelah tanda petik 

. 

40. Cermati paragraf deskripsi berikut! 

Kelurahan Bibi Ani terletak di sebuah lereng gunung yang sangat subur. Jarak tempat tinggal Bibi Ani 

dengan puncak gunung itu hanya sekitar 8 kilometer. Dari puncak gunung itu kita bisa memandang 

hamparan sawah yang padinya telah menguning untuk siap panen … Rumah penduduk yang dikelilingi 

oleh pepohonan yang menghijau membuat suasana menyenangkan. Aku rasanya ingin lebih lama tinggal 

bersama Bibi Ani. 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi deskripsi di atas adalah… 

A. Sungai di kaki gunung itu berkelok-kelok menyisir kaki gunung. 

B. Sungai sekitar pegunungan itu sering menyebabkan banjir. 

C. Sungai yang ada di sekitar pegunungan itu sangat dalam. 

D. Sungai di dekat gunung itu sangat kotor. 

E. Sungai di sekitar pegunungan itu menambah keindahan. 

 

41. Cermati paragraf berikut! 

Kamar mandi rumah itu desainnya sangat bagus. Mereka mencontoh desain kamar mandi hotel. Kesannya 

… bila berada di dalamnya, terasa … Apalagi, dindingnya dihiasi …. 

 

Frasa yang sesuai untuk mengganti frasa yang dicetak miring dalam paragraf tersebut adalah … 

A. Sangat baik, tenteram sekali, banyak foto 

B. Sangat besar, sangat harum, ukiran jati 

C. Sangat mewah, nyaman sekali, lukisan pemandangan 

D. Amat besar, terang sekali, lukisan pemandangan 

E. Lumayan mewah, sangat tinggi, mahal sekali 

 

42. Cermatilah kutipan teks berikut dengan seksama! 

Pengajaran sastra di sekolah dari hari ke hari semakin sarat dengan persoalan. Keluhan dari pada guru dan 

sastrawan tentang rendahnya tingkat apresiasi sastra menjadi bukti konkret persoalan dalam pembelajaran 

sastra di sekolah. Persoalan yang dimaksud diantaranya 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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Kalimat tanggapan (esai) yang sesuai dengan penjelasan 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. 

 

43. Bacalah penggalan cerpen berikut!  

Aku member selamat kepada kedua pengantin. Mereka tersenyum keliahatan agak sungkan. 

“Monggo, Den Yanto, silakan duduk.” 

Den Yanto! Ia memanggilku den, tidak lain nak. 

Aku tertarik pada seorang bocah patah di sebelah Sumarni. Entah mengapa aku ingin menegurnya. Apakah 

karena matanya mirip dengan Sri? 

“Sopo jenengmu, cah ayu?” tanyaku sambil menjawil pipinya. 

“Yanti ….,” jawabnya dengan cukup kenes. 

(Perkawinan, I Yudhi Sunarto) 

 

Kalimat kritik yang sesuai dengan resensi novel tersebut adalah … 

A. Cerpen perkawinan memiliki cerita yang menarik walaupun bahasanya sangat sederhana, tetapi tetap 

segar dan komunikatif. 

B. Pembaca cerpen perkawinan dihadapkan pada etika berbahasa yang berlaku di Jawa, terutama 

penggunaan sapaan “Den”. 

C. Cerpen perkawinan mengisahkan cerita yang kurang menarik karena alurnya agak berbelit-belit dan susah 

dipahami. 

D. Penggunaan bahasa Jawa dalam cerpen perkawinan agak menganggu karena tidak semua pembaca 

memahami makna pilihan katanya. 

E. I Yudhi telah sukses merangkai peristiwa menjadi alur yang menarik dalam cerpen perkawinan. 

 

44. Perhatikan kutipan resensi berikut! 

Cara menutup cerita membuat pembaca mengulang kembali agar dapat mengerti dan menikmati cerita 

yang disampaikan. Pembaca bertanya-tanya tentang akhir cerita selanjutnya. Banyaknya bahasa Melayu 

dan bahasa Belanda yang digunakan membuat pembaca tidak banyak mengerti. Pemakaian ungkapan dan  

kiasan dalam kalimat menjadikan cerita agak terasa berat. Untuk dapat memahami cerita ini pembaca 

terpaksa berpikir lebih dalam. 

 

Kalimat resensi (penilaian) yang menyatakan kelemahan isi novel tersebut adalah … 

A. Cerita perlu berkali-kali dibaca untuk dapat memahaminya. 

B. Perlu pemikiran dan konsentrasi untuk memahami cerita. 

C. Ungkapan yang sering digunakan menjenuhkan pembaca. 

D. Cerita kurang dapat dipahami karena jalan cerita tidak jelas. 

E. Terdapatnya bahasa yang kurang dipahami pada masa kini. 

 

45. Bacalah kutipan naskah drama berikut ini dengan cermat! 

Bibi         : Maaf, Nyonya. Saya tidak sengaja. 

Nyonya  : Enak saja. Dengan mudahnya kau minta maaf. Lihat ini, kaki anakku patah. Dan, kau harus 

menanggung   hukumannya.  

Bibi         : .... 

Nyonya   : Pokoknya kamu harus tetap dihukum! 

 

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

A. Baiklah, kalau begitu 

B. Jangan, Nya. Saya jangan dihukum. 

C. Jangan, Nya. Saya sadar saya salah. 

D. Anu, Nya. Apa si Parto juga harus dihukum sama seperti saya? 

E. Ya, Nya saya ngaku bersalah, saya siap menerima hukuman 
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46. Cermatilah pantun berikut! 

Kerbau dua menarik pedati 

Pedati ditarik sampai rumah 

Kalau orang suka memberi 

…. 

 

Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah … 

A. Saudaranya akan terus bertambah 

B. Rezekinya menjadi berkah 

C. Hatinya tidak akan susah 

D. Rezekinya terus bertambah 

E. Perasaannya tidak akan gundah 

 

47. Cermati kalimat berikut! 

Judul makalah: Peran orang tua dalam melindungi anak dari bahaya narkoba. 

 

Penulisan judul karya ilmiah tersebut yang sesuai EYD adalah .... 

A. Peran Orangtua dalam Melindungi Anak dari Bahaya Narkoba. 

B. Peran Orangtua Dalam Melindungi Anak Dari Bahaya Narkoba. 

C. Peran Orang Tua dalam Melindungi Anak dari Bahaya Narkoba. 

D. Peran Orang Tua Dalam Melindungi Anak dari Bahaya Narkoba. 

E. Peran orang tua dalam melindungi anak dari bahaya narkoba. 

 

48. Bacalah paragraf berikut! 

Sudah seminggu lamanya aku terbaring di rumah sakit. Penyakit yang kuderita cukup parah, membuat aku 

sangat cemas. Namun, kecemasan menjadi berkurang karena dokter dan perawatnya sangat ramah dan 

perhatian padaku. Pengobatan serta perawatan yang kujalani sangat memuaskan. . . . Akhirnya, aku 

diperbolehkan pulang dan melakukan awat jalan. 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi karangan narasi tersebut adalah ... 

A. Dari hari ke hari perkembangan kesehatanku semakin membaik. 

B. Aku selalu cemas dn takut menerima kenyataanku semakin membaik. 

C. Semula aku khawatir dengan penyakitku yang tidak kunjng sembuh ini. 

D. Aku sangat termotivasi dengan kebaikan dokter yang merawatku. 

E. Aku merasa yakin bahwa penyakit yang kuderita akan sembuh. 

 

49. Bacalah paragraf berikut! 

Arman bisa dikatakan sebagai laki-laki idial di mata rekan-rekan perempuannya. Secara penghasilan ia 

telah mapan, secara pemikiran ia telah dewasa. Ia lahir dari keluarga yang berkecukupan dengan ayah 

seorang pejabat eschelondan ibu seorang executive bank. Didikan orang tuanya yang baik telah 

menempanya menjadi laki-laki yang baik. Setelah menyelesaikan studi manajerial lanjutnya di universitas 

tersohor di Jakarta, kini ia menjadi manajer di salah satu perusahaan di Bogor. 

 

Istilah yang tepat untuk menggantikan istilah yang bercetak miring adalah … 

A. ideal, esselon, eksekutip, managemen 

B. ideal, esselon, eksekutif, managemen 

C. ideal, eselon, exekutif, management 

D. ideal, eselon, eksekutif, manajement 

E. ideal, eselon, eksekutif, manajemen 

 

 

 


