
1.     Bacalah paragraf di bawah ini dengan cermat ! 

 

                   Hasil laut seperti karang, teripang dan kepiting merupakan komiditas ekspor. Oleh karena itu, 

       para nelayan kita harus pandai-pandai dalam membudidayakan dan memanen hasil laut tersebut, 

       jangan sampai komoditi hasil laut dari luar negri masuk ke Indonesia. Para generasi mudfa 

       hendaknya ikut memikirkan pembangunan kelautan. Janganlah berpandangan bahwa laut adalah 

       sesuatu yang menakutkan, tetapi harus sebaliknya,laut merupakan sahabat. 

 

       Simpulan isi paragraph di atas adalah   … 

       A.   Laut adalah sahabat sejati manusia.  

       B.   Hasil laut merupakan komoditas ekspor. 

       C.   Kita sebaknya tidak mengimpor hasil laut. 

       D.   Budi daya kelautan perlu diajarkan sejak dini. 

       E.   Laut dan isinya perlu diadakan pembangunan.  

 

2.    Bacalah paragraf berikut dengan cermat ! 

 

                    Aktivitas itu selaras dengan pengembangan ekonomi  Credit Union  ( Koperasi Kredit )  

        kedepan .  UP (Usaha Produktif ) tersebut diharapkan dapat menambah penghasilan aktif. 

        “Pengembangan UP kakao ini sangat diperlukah oleh anggota CU Pancur Dangeri karena dapat 

        menambah pendapatan aktif anggota. Selain itu,aktivitas ini juga merupakan salah satu bentuk 

        pelestarian lingkungan . Dikhawatirkan jika lingkungan tidak dijaga dengan baik mulai sekarang pada 

        masa yang akan dating kerusakanya akan semakin parah oleh orang yang tidak bertanggung jawab. 

        Apabila hutan dan tanah rusak dan habis,pendapatan aktif anggota pun tidak ada,”terang Akilas, 

        ketua CU Pansur Dangeri kepada KR 

    

       Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf di atas adalah  …. 

       A.  Usaha produktif yang dikembangkan terutama peningkatan penghasilan aktif anggota usaha 

            produktif. 

       B.  Usaha prodiktif CU Pnacur Dangeri patut mendapat acungan jempol karena penyebaran kakao 

            sampai pelosok. 

       C.  Kegiatan pelesatarian lingkungan dapat dilakukan bersama dengan kegiatan di bidang lain. 

       D.  Usaha menambah penghasilan akan terhambat jika tanah dan hutan rusak dan itu yang 

            diinginkan anggota. 

       E. Pengembangan usaha produktif kakao dapat melestarikan lingkungan karena jenis ini bandel. 

 

 

 

 

 

 

 



3. Bacalah paragraf berikut dengan seksama !  

 

     Membangun perfilman Indonesia yang berwawasan nusantara merupakan impian yang harus  

     diwujudkan. Mewujudkan impian ini tentunya bukan tugas insane perfilman semata,namun juga    

     menjadi tanggung jawab seluruh pihak terkait. Mengingat kehadiran film tidak dapat dipisahkan  

     dari kehidupan masyarakat di luar film itu sendiri. Oleh sebab itu, apabila berbicara tentang perfilman 

     Indonesia yang berwawasan kebangsaan,mau tidak mau kita dihadapkan pada suatu pertanyaan, 

     sejauh mana gagasan pokok menunjang perwujudannya ? …. 

 

     Gagasan pokok paragraf diatas adalah … 

     A. pembangunan perfilman Indonesia 

     B. perwujudan pembangunan 

     C. kehadiran film 

     D. perfilman Indonesia yang berwawasan 

     E. tugas insane perfilaman 

 

4. Bacalah dengan seksama paragraf berikut ! 

 

     Peningkatan permintaan pasar internasional terhadap komoditas ikan hidup seperti kerapu,udang 

     dan lobster,serta peningkatan permintaan pasar domerstik atas komoditas ikan hias ,gurami,ikan mas 

     dan lain-lain merupakan peluang bisnis yang menjanjikan. Namun,banyak masalah yang dihadapi oleh  

     nelayan ,antara lain dalam hal penyimpanan ikan hidup. …. Oleh karena itu dibutuhkan alat  

     penyimpanan ikan yang baik supaya ikan hasil tangkapan tersebut dapat terjaga kualitasnya. 

 

    Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah … 

    A. Selain itu faktor permodalan juga masih kendala yang belum terpecahkan sampai saat ini. 

    B. Kebutuhan oksigen untuk ikan di tempat penyimpanan bias dipasok menggunakan aerator. 

    C. Dengan aerator suplai oksigen ke dalam ai,akan terjaga dan ikan akan tetap segar dan berkualitas. 

    D. Air yang ditambah es dan sedikit garam akan membantu ikan untuk bertahan hidup lebih lama. 

    E. Karena rendahnya kualitas penyimpanan,ikan menjadi kurang sehat sehingga harganya turun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Cermatilah paragraf berikut ! 

 

     Pembunuhan ini sangat mengerikan. Korban mutilasi tersebut adalah istrinya, sedangkan dua  

     anaknya mengalami luka bacok pada kepala dan punggung mereka. Namum uang Rp 50.000.000,00 

     yang dilemari korban tidak hilang. Pembunuhan ini terjadi di Jalan Rasuna Said kira-kira pukul 08.30  

     beberapa waktu lalu. 

 

     Paragraf di atas berisi laporan tentang … 

     A. kegiatan 

     B. kejadian 

     C. kunjungan 

     D. penelitian 

     E. pengamatan 

 

6. Bacalah petunjuk kerja berikut dengan cermat ! 

 

     Petunjuk menanam semangka melalui teknik intensifikasi : 

     1).  Membuat bedengan kasar,lebar 20 m,panjang menyesuaikan lahan. 

     2).  Membuat parit lebar 40 cm,kedalaman 40 cm, dibuat sehari setelah panen padi. 

     3).  Pemupukan dasar di hari berikutnya dengan NPK. 

     4).  Pupuk disebar merata bedengan,kenudia ditutup dengan lumpur dari parit. 

     5).  Bedengan dirapikan dan ditutup dengan MPHP(Mulsa Plastik Hitam Perak) 

     6).  Hari ketiga, MPHP dilubangi dengan jarak 50 cm – 80 cm,dan langsung dtugal dengan  

            kedalaman 7 cm 

     7).  Hari berikutnya bedengan sudah siap ditanami bibit semangka dari hasil persemaian  

 

     Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan petunjuk kerja tersebut adalah  …. 

     A. Parit dibuat setelah bedengan dibuat pada hari yang sama. 

     B. Parit dibuat dengan lebar 40 cm dan kedalaman 40 cm. 

     C. Bedengan yang sudah disebari pupuk kemudian ditutup dengan lumpur parit. 

     D. Kegiatan hari pertama membuat bedengan dan parit,hari kedua pemupukan . 

     E. Keda;aman tugal 7 cm dan langsung ditanamai bibit semangka pada hari yang sama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Bacalah penggalan biografi berikut dengan seksama ! 

 

     Oto Iskandar Dinata Lahir di Bandung, 31 Maret 1897. Tahun 1920 ia lulus diploma sekolah guru atas 

     kemudian diangkat menjadi guru di Banjarnegara Jawa Tengah. Ia menemukan tambatan hatinya di   

     tempat ia bertugas. 1921 ia pindah tugas ke Bandung menjadi guru di Perguruan Rakyat 

     (volksonderwijs), disana ia diangkat menjadi ketua Budi Utomo cabang Bandung. Kecintaan kepada 

     kelahirannya,ia tumpahkan pada Paguyuban Pasundan. Ia berhenti menjadi guru dan berkiprah di 

     dunia sosial politik. Otista terpilih menjadi ketua Persib pada 14 Maret 1933 saat Persib menjadi 

     kampium turnamen tahunan. Bidang jurnalis ia tekuni pula dan menjadi pimpinan Koran Tjahaya 

     pada tahun 1942- 1945 Terpilih menjadi anggota BPUPKI,anggota PPKI pada tahun 1945, dan 

     puncaknya menjadi Menteri Negara dalam kabinet Indonesia pertama . 

 

     Pernyataan yang sesuai dengan biografi tersebut adalah  … 

     A. Oto Iskandar Dinata Mempersunting gadis Bandung pada tahun 1920 dan menetap di sana. 

     B. Oto Iskandar Dinata kiprahnya di awali dengan menjadi guru,kemudian menjadi politikus,wartawan 

          dan negarawan . 

     C. Sepak bola menjadi salah satu hobi Oto Iskandar Dinata terbukti ia menjadi pengurus Persib. 

     D. Oto Iskandar Dinata sebagai pahlawan Nasional ia hanya mencintai kota Bandung sebagai tempat 

          kelahirannya. 

     E. Ia menghabiskan sebagian hidupnya untuk mengabdi menjadi guru dan mengurus Negara 

         Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Cermati grafik berikut ini ! 
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    Pernyatan yang sesuai dengan data grafik di atas adalah  ….. 

    A. Transmigrasi umum mencapai 20.000 KK pada tahun 1998/1990. 

    B. Transmigrasi swadaya tidak meningkat pada tahun 1990/1991. 

    C. Transmigrasi swadaya mencapai puncak tertinggi pada tahun 1992/1993. 

    D. Transmigrasi umum tidak mencapai 60.000 KK pada tahun 1993/1994. 

    E.  Transmigrasi umum dan swadaya tidak meningkat pada tahun 1992/1993. 

 

9. Cermati matriks berikut !    

 
No Nama Kegiatan Jul        Ags   Sep Okt Nop Des Jan   Feb Mar   Apr Mei Jun Ket 

1 Masa Orientasi siswa    x    -     -    -    -    -    -    -    -    -    -   

2 Peringatan Hari Besar Nas   -     x      -    x    -    -      -    -    -    -    -   

3 Buka Puasa Bersama   -    -     -        x    -    -    -    -    -    -    -   

4 Ulang tahun kota Ambon   -    -     x    -     -    -    -    -    -    -    -   

5 Kerja Bakti   x    x     x    x      x      x    x    x    x    x    -   

6 Razia Tata tertib Seragam   x    x     x    x      x    x    x    x    x    x    -   

7 Natal   -    -     -    -    -    x    -    -    -    -    -   

     Pernyataan yang sesuai dengan isi matriks diatas adalah  … 

     A. Kegiatan di bulan September paling banyak. 

     B. Jumlah kegiatan OSIS selama setahun adalah sepuluh. 

     C. Kegiatan di Semester genap lebih banyak. 

     D. Kegiatan Oktober sama jumlahnya dengan Desember. 

     E. Razia tata tertib seragam dilaksanakan tiap bulan. 

 

 



10. Bacalah penggalan berikut !   

   

       Perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Tengah kini memanfaatkan limbah cangkang dan serabut  

       Kelapa sawit sebagai bahan bakar pengganti solar untuk pembangkit listrik tenaga uap. Ini untuk  

       Mengatasi krisis energi listrik di Kalimantan dan tingginya harga bahan bakar minyak. 

       “Penggunaan limbah sawit sebagai bahan bakar pembangkit listrik ini lebih hemat dibanding solar”, 

       kata manajer senior penggilingan PT Agro Indomas Posma Sinurat,Kamis(5/6) di Kabupaten Seyuran 

       Kalimantan Tengah. 

 

       Tanggapan logis terhadap paragraf di atas adalah … 

       A.  Limbah kelapa sawit sebagai bahan bakar. 

       B.  Penggunaan limbah sawit sebagai bahan bakar perlu dikembangkan. 

       C.  Pembangkit listrik tenaga uap tidak dibutuhkan lagi. 

       D.  Solar bahan bakar yang tepat untuk pembangkit listrik tenaga uap. 

       E.  Limbah cangkang dan serabut kelapa sawit dinilai kurang efisien. 

 

11. Bacalah teks di bawah ini dengan cermat !   

 

                        Menjadi keprihatinan kita,masih tingginya konsumsi rokok. Perokok dikalangan anak, 

        remaja, dan wanita cenderung meningkat akibat gencarnya promosi rokok di berbagai media.  

        Informasi dampak merokok tidak menyebabkan perokok menjadi takut dan berhenti merokok. 

 

        Tanggapan yang tidak sesuai dengan isi paragraf di atas adalah  … 

        A.  Kita prihatin terhadap masih tingginya konsumsi merokok. 

        B.  Promosi produk membuat masyarakat tidak merokok. 

        C.  Seharusnya masyarakat menyadari bahaya merokok. 

        D.  Perlu ditumbuhkan kesadaran dampak merokok secara rutin. 

        E.   Sungguh menyedihkan perokok ada di kalangan anak-anak. 

 

12. Bacalah paragraf berikut dengan seksama !  

 

       Sekolah dikatakan bertaraf internasional jika sedara de facto kualitasnya diakui oleh dunia  

       internasional. Sekolah yang sudah menyandang SBI tersebut harus bias merealisasikan janji 

       kinerjanya agar statusnya tidak didegredasi     

 

       Makna istilah de facto dan degredasi pada paragraf di atas adalah  … 

       A.  aturan dan kedudukan. 

       B.  kesungguhan dan dijatuhkan. 

       C.  kenyataan dan diturunkan. 

       D.  hukum dan disingkirkan. 

       E.  realitas dan penilain. 

 



13. Bacalah paragraf berikut dengan seksama ! 

 

       (1) Banyak ibu yang sedih menyaksikan acara lomba nyanti anak-anak. (2) lagu-lagu yang  

       dinyanyikan adalah kagu untuk orang dewasa. (3) Belum lagi dandanannya yang nggak cocok buat 

       anak-anak. (4) Kadang penilaian komentator selalu menjatuhkan anak-anak. (5) Padahal mereka  

       sebenarnya membutuhkan motivasi untuk meningkatkan kreativitasnya. 

 

       Kalimat yang menggunakan kata tidak baku dalam paragraf di atas adalah nomor  … 

       A.  (1) 

       B.  (2) 

       C.  (3) 

       D.  (4) 

       E.  (5) 

 

14. Bacalah paragraf berikut dengan seksama  

       

        (1) Kondisi jalan raya akan bertahan baik jika semua pihak yang terkait melakukan aktivitas sesuai  

        dengan aturan. (2) Para kontraktor membangun jalan dengan kontruksi yang valid. (3) Kendaraan 

        angkutan membawa muatan tidak melebihi kapasitas yang sudah ditentukan. (4) Aparat pengawas 

        proyek pembangunan dan petugas di jembatan melaksanakan tugas dengan benar. (5) Sayangnya, 

        semua itu menjadi berantakan oleh adanya amplop yang diterimanya. 

 

       Kata yang berkonotasi negatif dalam paragraf di atas terdapat pada kalimat nomor … 

       A.  (1) 

       B.  (2) 

       C.  (3) 

       D.  (4) 

       E.  (5)  

 

15. Bacalah paragraf berikut dengan seksama !   

    

         Di tengah situasi tidak menentu,masih ada yang peduli dengan nasib dunia pendidikan,seperti  

         penerbit Galang Press. Seminggu sekali menyediakan buku-buku bacaan untuk berbagai kalangan 

         dengan perpustakaan keliling. Masyarakat bebas meminjam dan membaca, namun hanya di  

         tempat mobil berhenti. Buku tidak boleh dibawa pulang. 

 

         Kalimat Tanya yang jawabannya terdapat dalam paragraf tersebut di atas adalah… 

         A.   Siapakah yang memerintahkan Galang Press melayani pinjaman buku ? 

         B.   Di daerah manakah tempat mobil keliling itu melayani pinjaman ? 

         C.   Berapakah junlah maksimal buku yang boleh dipinjam dan dibaca ? 

         D.  Dalam jangka berapa lama mobil keliling itu datang meminjamkan buku ? 

         E.   Mengapa penerbit Galang Press peduli terhadap nasib dunia pendidikan ?  



16. Bacalah laporan berikut dengan cermat !   

 

        Kepulauan Karimunjawa terdiri atas 27 pulau. Akan tetapi,baru lima pulau yang berpenghuni, yaitu  

        Krimunjawa, Kemojan, Parang, Nyamuk, dan Genting. Penduduk yang bermukim di sana multietnis 

        ada yang dari Jawa, Madura, Bugis, Buton(Sumsel) dan Bajau (Sulut). Makna nama Karimunjawa  

        adalah kremun-kremun (samar-samar) di tengah Laut Jawa. Secara administratif, kepulauan  

        tersebut menjadi salah satu dari empat belas kecamatan yang berada di Kabupaten Jepara. 

 

     Klafikasi Tanya berbentuk klarifikasi berdasarkan laporan di atas adalah … 

     A.   Di wilayah kabupaten manakah Karimunjawa berada ? 

     B.   Ada berapa pulaukah yang berada di gugusan Kepulauan Karimunjawa ? 

     C.   Apakah semua pulau di Kepulauan karimunjawa sudah dihuni penduduk ? 

     D.   Benarkah penduduk yang bermukim di Karimunjawa itu multietnis ? 

     E.   Apakah arti istilah nama Karimunjawa yang terdapat dalam paragraf ? 

 

17. Bacalah paragraf berikut dengan seksama ! 

  

         (1) Karena harga tinta tidak bias dikatakan murah,harus piker-pikir dulu sebelum mencetak foto 

         dengan kualitas terbaik. (2). Berikut ini adalah “kompromi” yang bias dilakukan agar hasil cetak 

         tetap bagus,tetapi tinta tidak cepat habis. (3) Banyak orang dengan kantong pas-pasan lebih 

         memilih tinta printer tidak asli. (4) Hal tersebut justru akan menguras kantong karena beresiko 

         printer rusak. (5) Pada kenyataannya,membeli tinta asli sangat mahal dan isinya sedikit. 

 

         Kalimat yang berisi opini terdapat pada kalimat … 

         A.  pertama 

         B.  kedua 

         C.  ketiga 

         D.  keempat 

         E.  kelima  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18. Bacalah penggalan proposal berikut dengan cermat ! 

   

        Sekolah menengah khususnya SMK sebagai subsistem pendidikan nasional mempunyai posisi 

        strategis dalam penyiapan  SDM (Sumber Daya Manusia) yang profesional. Jika SDM yang  

        diharapkan itu terwujud, tentu angka pengangguran yang tinggi sedikit demi sedikit akan terkikis.  

        Membenahi SDM bukankah hal yang mudah. 

 

      Tujuan proposal di atas adalah SMK … 

      A.  memerlukan kemandirian dan keprofesionalan. 

      B.  membenahi pengangguran yang semakin meningkat. 

      C.  menumbuhkan angka pengangguran yang tinggi 

      D.  mengurangi angka pengangguran yang tinggi 

      E.  mempunyai posisi strategis dalam penyiapan SDM 

 

19. Perhatikan judul proposal dan jenis kegiatannya berikut !  

 

       Judul Proposal      :  Peringatan Hari Kartini 

       Jenis Kegiatan       :  (1) Lomba memasang dasi 

                                          (2) Lomba merangkai bunga 

                                          (3) Lomba membuat tumpeng 

                                          (4) Lomba menyanyikan lagu Ibu Kita Kartini 

                                          (5) Lomba narik tambang 

 

       Jenis Kegiatan yang tidak sesuai dengan judul proposal di atas ditandai dengan nomor … 

       A.  (1) 

       B.  (2) 

       C.  (3) 

       D.  (4) 

       E.  (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20. Bacalah penggalan karangan berikut ini !   

 

        Kisah pengobatan dengan menggunakan batu ajaib yang dilakukan Ponari minggu ini akan ditutup. 

        Hal ini ditegaskan oleh Polres Jombang  Jawa Timur. Pihak orang tua Ponarilah yang  

        menginginkannya. Pasalnya,Ponari ingin hidup layak seperti anak-anak yang lain. Lagi pula orang tua 

        Ponari tidak mau dituntut karena dianggap telah mengeksploitasi anak dibawah umur seperti yang 

        dikemukakan oleh Kak Seto Mulyadi dari Komnas Perlindungan Anak. 

 

     Pernyataan teks di atas termasuk jenis karangan  … 

     A.  narasi 

     B.  deskripsi 

     C.  eksploitasi 

     D.  persuasi 

     E.  argumentasi 

 

21. Cermatilah paragraf berikut ! 

 

          (1) Kerangka karangan ada dua macam,yaitu krangka topik  dan kerangka kalimat. (2) Keduanya  

          sama baiknya. (3) Perbedaannya terletak pada bentuk dan pemakaiannya. (4) Kerangka topik  

          terdiri dari butir-butir yang merupakan topic-topik dan digunakan jika mengemukakan  taraf-taraf 

          suatu proses. (5) Sedangkan kerangka kalimat terdiri dari butir-butir yang merupakan kalimat dan 

          merupakan bentuk yang lebih baik jika kita mengemukakan gagasan. 

 
                                                                                                                                        (Wijoyono,2007:210)  

 

     Kalimat yang merupakan perbandingan dalam paragraf di atas ditandai dengan nomor … 

     A.   (1)   dan   (2) 

     B.   (2)   dan   (3) 

     C.   (3)   dan   (4) 

     D.   (3)  dan    (5) 

     E.   (4)   dan   (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22. Bacalah paragraf berikut dengan seksama !  

 

       (1) Mereka yang akan memasuki dunia perguruan tinggi pada tahun ini harus bersiap-siap untuk  

       merogoh kocek lebih dalam. (2) Pasalnya pada tahun ini biaya masuk perguruan tinggi  (PT) akan 

       lebih mahal dari pada tahun sebelumnya. Misalnya biaya ini disebabkan oleh adanya beberapa 

       biaya lain selain SPP mahasiswa (3) Biaya lain itu seperti biaya tambahan ,baiaya partisipasi,biaya  

       pembinaan pendidikan,biaya penyelenggara pendidikan. (4) Setiap PT menggunakan nama yang  

       berbeda. Mahalnya biaya ini diantisipasi dengan cara atau solusi tertentu. (5) Ada perguruan tinggi 

       yang menerapkan cara membayar dengan mengangsur. 

 

     Kata yang tercetak mering yang penulisannya tidak sesuai dengan EYD terdapat pada kalimat nomor… 

     A.   (1) 

     B.   (2) 

     C.   (3) 

     D.   (4)  

     E.   (5) 

 

23. Cermati kalimat rampang berikut !  

   

         Dalam pertandingan semalam,regu putri Indonesia mampu  …  juara II setelah menundukkan regu  

         putri Thailand. 

 

       Kata yang paling tepat untuk melengkapi bagian kalimat yang dirumpangkan adalah … 

       A.  menduduki 

       B.  mengalahkan  

       C.  memperoleh 

       D.  mendapatkan 

       E.  meraih 

 

24. Cermati kerangka berikut !   

 

           Pikiran utama :  Kenaikan harga BBM bia dipastikan meningkatkan jumlah rakyat miskin 

           Pikiran penjelas :  (1) biaya transportasi naik; (2) biaya produksi berbagai produk naik, (3) harga  

                                               Komoditas-komoditas lain naik. (4) pendapatan masyarakat masih tetap, 

                                               (5) kualitas barang-barang impor naik, (6) tidak adanya kejahatan 

 

        Pikiran penjelas yang tidak sesuai dengan pikiran utama tersebut adalah  … 

        A.  (1) dan (2) 

        B.  (2) dan (5) 

        C.  (3) dan (6) 

        D.  (4) dan (6) 

        E.  (5)  dan (6) 



25. Bacalah teks berikut ini dengan seksama ! 

        

          (1) Bunga bank yang sangat tinggi sekali memang bias menyerap peredaran uang dan menurunkan  

          inflasi. (2) Akan tetapi ini akan berdampak pada melemahnya sector riil. (3) Jika bunga bank tinggi, 

          masyrakat enggan berinvestasi karena mereka akan memilih menyimpan uangnya di bank dengan 

          mengharapkan pendapatan dari bunga. (4) Padahal melemahnya sektor riil akan berdampak pada 

          turunnya kesempatan kerja. (5) Jumlah penganggur yang saat ini tercatat lebih daripada 10 juta  

          tidak akan terserap oleh pertumbuhan ekonomi yang hanya 5%. 

 

          Kalimat tidak efektif pada kalimat paragraf di atas adalah  … 

          A.  (1)  dan  (2) 

          B.  (1)  dan  (3) 

          C.  (2)  dan  (3) 

          D.  (3)  dan  (4) 

          E.  (3)  dan  (3) 

 

26. Bacalah urutan topik berikut ini dengan cermat !   

 

          (1) Perdagangan setelah berlakunya pasar bebas 

          (2) Pengertian pasar bebas 

          (3) Strategi menhadapi pasar bebas 

          (4) Dampak pasar bebas terhadap suatu Negara 

          (5) Eksis di era pasar bebas 

 

       Urutan secara deduktif dari topik di atas adalah … 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



27. Bacalah teks berikut dengan seksama !   

 

          (1) Hakikatnya, alam adalah milik Tuhan yang diamanahkan kepada manusia untuk mengelolanya 

          (2) Sumber daya alam yang merupakan milik umum harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat 

          (3) .  .  .  (4) Pertama sumber daya alam milik umum merupakan milik bersama dan untuk bersama. 

          (5) Oleh karena itu tidak boleh dikuasai oleh individu atau kelompok. 

 

       Kalimat yang tepat untuk mengisi kalimat (3) pada paragraf di atas adalah  … 

       A.  Oleh karena itu masyarakat harus memahami kata amanah tersebut. 

       B.  Untuk itulah pemerintah harus mengevaluasi kepemilikan sumber daya alam. 

       C.  Berdasarkan hal ini ada beberapa prinsip dalam pengelolaan sumber daya alam 

       D.  Atas dasar itu rakyat jangan mencemari kekayaan alam karena bukan milik pribadi. 

       E.  Sebaiknya masyarakat berpatisipasi kegiatan ini agar dapat menikmati. 

 

28. Bacalah ilustrasi berikut dengan seksama !  

 

          Setalh kehilangan bapaknya anak itu berubah. Anak itu terkadang marah, menangis, atau diam 

          seribu basa. Namun, sang bunda begitu sabar dan ikhlas. Ia begitu serta menuntun anak sulungnya 

          menuju pertumbuhan. Ia seorang ibu yang tabah, yang mampu menerima cobaan demi cobaan. 

 

       Ungkapan yang tepat untuk menggambarkan sifat ibu dalam teks di atas ialah … 

       A.  tulus ikhlas 

       B.  besar kepala 

       C. lapang dada 

       D. ringan tangan  

       E. bertangan dingin 

 

29. Bacalah penggalan surat keluarga berikut dengan seksama ! 

  

           

. 

 

     

   Isi surat berita keluarga di atas adalah  … 

       A.  permohonan 

       B.  tanggapan 

       C.  keluhan 

       D.  pemberitahuan 

       E.  permintaan   

 

 

 

Ma, liburan kali ini saya tidak pulang. Karena,selain dana yang tidak 

mencukupi,saya juga fokus untuk penelitian. Untuk itu,saya mohon pengertian 

Mama karena tahun ini tidak bias berkumpul. 



30. Bacalah penggalan surat berikut dengan cermat !   

 

 

 

 

 

 

 

      Isi penggalan surat keluarga di atas adalah menggambarkan … 

        A.  kesulitan mempresentasikan menggunakan bahasa Inggris di perkuliahan 

        B.  hambatan berbahasa dalam perkuliahan di Perancis 

        C.  hambatan berbahasa dalam mempresentasikan Perancis 

        D.  hambatan mempresentasikan Perancis di perkuliahan  

        E.  hambatan penyesuaian diri yang sulit di Perancis  

 

31. Bacalah dengan seksama penggalan surat berikut !    

 

   

 

 

 

 

 

 

        Kalimat penutup surat permohonan izin yang tepat adalah … 

         A.  Kami mohon Bpak/Ibu guru mengizinkan dengan ikhlas. 

         B.  Atas izin Bapak/ Ibu guru kami mengucapkan terima kasih. 

         C.  Atas perhatian Bapak/Ibu guru, kami ucapkan terima kasih. 

         D.  Harapan kami Bapak/Ibu guru mengizinkannya dengan ikhlas. 

         E.  Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak/Ibu guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… Semua teman sudah mempresentasikan hasil kerja kelompok,giliran saya menyimpulkannya. 

Namun, saya terbata-bata, Ma, apa boleh buat terpaksa saya menggunakan bahasa Inggris. Semua 

yang hadir tertawa termasuk dosen. Mujur Ma, dosen itu memperbolehkannya. Benar kata Mama, 

segala sesuatu perlu waktu untuk penyesuaian. Tak terasasudah hampir tiga bulan saya di Perancis 

dan berpisah dengan sanak saudara. …  

…                                                                                                                                                             

Kami orang tua M.P Saragih siswa kelas XI AK,memohonkan izin anak kami kepada 

Bapak/Ibu guru untuk tidak mengikuti pelajaran dari pukul 10.00 pada hari ini karena 

akan berobat gigi. 



32. Bacalah penggalan surat perjanjian jual beli berikut dengan seksama ! 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Pernyataan yang tidak sesuai dengan maksud surat perjanjian jaul beli di atas adalah  … 

        A.  Di atas tanah yang akan dijual terdapat bangunan dan tanah tersebut bersetifikat. 

        B.  Tanah yang akan dijual memiliki sertifikat hak milik dan terletak di desa Punggur. 

        C.  Pada tanggal 21 Juni 2008 dibuat gambar situasi atas tanah tersebut. 

        D.  Kedua belah pihak sepakat untuk menjual tanah seluas 540 meter persegi. 

        E.  Kedua belah pihak terikat oleh ketentuan dan syarat yang telah disepakati. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pihak pertama dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk menjual kepada pihak kedua 

yang berjanji dan mengikatkan diri untuk membeli dari pihak pertama:                                                  

Sebidang tanah hak milik dengan sertifikat Hak Milik Nomor 3-VIID, dengan luas 540 (lima 

ratus empat puluh) meter persegi, yang terletak di Desa Punggur,  Kecamatan Sungai 

Kakap, Kabupaten Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat, yang diuraikan dengan gambar 

situasi  Nomor 43C tanggal 21 Juni 2008, berikut dengan bangunan yang terletak di atas 

tanah hak tersebut, dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-sayarat yang ditetapkan dan 

disepakati kedua belah pihak, dibawah ini :                                                                                                                               

                                            sebagai berikut  :  Pasal  1 

                                                                                  …..                                                                                     

.                                                                                 ….. 



34. Bacalah contoh pengumuman berikut dengan seksama !  

 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH 
Jalan RS. Fatmawati, Kebayoran, Jakarta Telepon/Fax. 7656354 

Kotak pos : 6302/JKSGU kajarta 12063 

 

 

PENGUMUMAN 

NO. 7278/CKP/2008 

Tentang 

PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  

DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH  

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL TAHUN 2008 

 

 Berdasarkan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional Nomor 30234.A121KP 

         2008 tanggal 17 )ktober 2008. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun anggaran 

         2008 akan mengadakan penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai teknisi pada lembaga  

         Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) Yogjakarta) Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar  dan  

         Menengah. Jenis pekerjaan dan Kualifikasi Pendidikan yang dibutuhkan secara rinci debagai berikut 

                    No              Jenis Pekerjaan                           Kualifikasi Pendidikan              Jumlah        Kode   

                      1               Perekayasa Kurikulum                S1 A4 Kurikulum Tek.                      1              532 

                                                                                                     Pendidikan 

                                                                                               S1 A4 PLB                                           1             522 

                                                                                               S1 Bahasa Indonesia                        1             001 

 

 

     Kalimat pembuka lamaran pekerjaan sesuai dengan pengumuman tersebut adalah  … 

     A.  Atas dasar pengumuman Nomor 7278/CKP/2008 tentang penerimaan calon pegawai negeri sipil di 

           lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional 

           Berkenaan dengan hal tersebut, dengan ini saya mengajukan lamaran sebagai  … 

     B.  Dengan membaca pengumuman  nomor 7278/CKP/2008 tentang penerimaan calon pegawai 

           negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen 

           Pendidikan Nasional. Maka dari itu, dengan ini saya mengajukan lamaran sebagai  …   

     C.  Berdasarkan pengumuman No. 7278/CKP/2008 tentang penerimaan calon pegawai negeri sipil di  

           lingkungan  Direktorat  Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan 

           Nasional, dengan ini saya mengajukan lamaran sebagai  …  

     D.  Setelah membaca pengumuman nomor 7278/CKP/2008 tentang penerimaan calon pegawai 

           negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen 

           Pendidikan Nasional, bersama surat ini saya mengajukan lamaran sebagai … 

     E.  Saya telah membaca pengumuman nomor 7278/CKP/2008 tentang penerimaan calon pegawai 

          negeri sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen  

          Pendidikan Nasional. Oleh karena itu saya mengajukan lamaran sebagai  … 



35. Cermatilah ilustrasi di bawah ini !  

          

         Kamis depan menjelang liburan kenaikan kelas di SMK Budi Mulia diadakan acara wisuda kelas XII. 

         Agar kegiatan tersebut diketahui oleh semua siswa,yakni kelas  X  dan  XI,  OSIS  perlu  

         mengumumkannya. 

 

       Kalimat pengumuman yang tepat,sesuai dengan ilustrasi di atas adalah  … 

        A.   Berhubung dengan libur kenaikan kelas,sekolah mengadakan acara wisuda kelas XII. 

        B.   Diumumkan kepada semua siswa SMK Budi Mulia, bahwa kelas XII akan diwisuda Kamis depan. 

        C.   Sebelum kenaikan kelas dan libur, Kamis depan kelas XII akan diwisuda di sekolah ini. 

        D.   SMK Budi Mulia menjelang libur kenaikan kelasnya, mengumumkan kepada siswa kelas X dan IX  

               untuk mengadakan acara wisuda kelas XII. 

        E.   Diumukan kepada siswa kelas X dan XI bahwa Kamis depan,akan diadakan acara wisuda                   

              kelas XII. 

 

36. Bacalah penggalan laporan berikut !  

        

         Banjir di kawasan perkotaan umumnya terjadi akibat sebagian besar bangunan di kawasan itu  

         terbuat dari bahan-bahan yang menghalangi peresapan air ke dalam tanah. Akibatnya, sebagian 

         besar air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah dan mengalir. Dan menjadi genangan atau  

         banjir. Saluran drainase dan kolam konservasi dapat dilakukan untuk menampung air hujan yang 

         akan diresapkan dan dialirkan pelan-pelan. 

 

      Simpulan isi penggalan laporan hasil penelitian di atas adalah  … 

       A.  Saluran drainase dan kolam konservasi perlu dibuat untuk mengatasi genangan air hujan. 

       B.  Air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah karena tidak adanya saluran drainase. 

       C.  Kolam konservai berfungsi mengalirkan air hujan akibat bangunan di perkotaan.  

       D.  Air hujan akan menjadi air tanah jika dibuatkan drainase dan kolam konservasi. 

       E.  Saluran drainase yang tidak mampu menampung air larian dapat mempercepat resapan air. 

37. Cermati sumber kutipan berikut !   

 

         Sumber kutipan   : Ketika Cinta Bertasbih  

         Penulis    : Habiburrahman El Shitaiy 

         Penerbit   : Republik, Jakarta 2008 

         Halaman yang dikutip  : 221 

 

      Penulisan catatan kaki yang benar berdasarkan data-data di atas adalah  … 

        A.  Habiburrahman El Shiray, Ketika Cinta Bertasbih ( Republika,Jakarta, 2008 ), hlm.221. 

        B.  El Shira, Habiburrahman, Ketika Cinta Bertasbih ( Replubika, Jakarta, 2008 ), hlm 221. 

        C.  Habiburahman El Shiray, Ketika Cinta Bertasbih ( Jakarta, Replubika,2008 ), hlm 221. 

        D.  El Shiray, habiburrahman, Ketika Cinta Bertasbih, 2008 ( Jakarta, Replubika), hlm 221. 

        E.  Habiburrahman El Shiray, Ketika Cinta Bertasbih,( Jakarta, Replubika) 2008, hlm 221. 



38. Bacalah catatan hasil rapat berikut dengan seksama !    

   

          (1) Semua siswa diharapkan turut menjaga kebersihan kelas. 

          (2) Iuran kelas naik menjadi Rp2.000,00 per bulan mulai tahun 2008/2009. 

          (3) Ketua piket wajib hadir pukul 6.00 untuk mempersiapkan peralatan 

          (4) Ketua piket memegang kunci lemari yang berisi peralatan. 

          (5) Petugas piket bertanggung jawab atas kebersihan pada hari piket. 

 

        Kalimat catatan hasil rapat yang berupa saran ditandai dengan nomor … 

         A.   (1) 

         B.   (2) 

         C.   (3) 

         D.  (4) 

         E.   (5) 

 

39. Bacalah dengan seksama penggalan kata pengantar sebuah laporan berikut ini !   

 

          Bahan-bahan dalam laporan ini di susun berdasarkan hasil praktik industri di Dinas Pendidikan 

          dan Olahraga Kota Ambon dari tgl  …  sampai  … 

 

       Inti penggalan kata pengantar di atas adalah  … 

       A.  ucapan terma kasih karena selesai praktik. 

       B.  penegasan maksud dan tujuan laporan. 

       C.  penjelasan tentang sumber laporan. 

       D.  ucapan terima kasih untuk dinas. 

       E.  harapan-harapan dalam menyusun laporan. 

 

40. Perhatikan ilustrasi berikut ini !   

 

         Narkoba adalah narkotika dan obat berbahaya yang dapat menimbulkan ketergantungan,dapat 

         merusak susunan syaraf pusat dan dapat mengakibatkan sakkaw. Untuk itu, janganlah sekali-kali 

         mengkonsumsi obat terlarang tersebut. Narkoba sangat berbahaya. 

 

       Kalimat poster yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah  … 

         A.  Narkoba tidak baik untuk dikonsumsi. 

         B.  Narkoba dapat menimbulkan sakkaw. 

         C.  Narkoba bukan untuk kita. 

         D.  Katakan tidak untuk narkoba. 

         E.  Narkoba dapat menyelesaikan masalah. 

 

 

 



41. Cermatilah lirik lagu dibawah    

 

         …                                         ♫ 

         Kau adalah darahku 

         Kau adalah jantungku       ♪ 

         Kau adalah hidupku 

         Lengkapi diriku                      ♫ 

         Oh sayangku kau begitu, 

         sempurna         ♪ 

 

      Makna ungkapan yang terdapat dalam lirik lagu di atas adalah  … 

        A.  Kekasih dapat di ibaratkan sebagai organ tubuh. 

        B.  Seseorang memerlukan teman untuk hidup. 

        C.  Seseorang yang dianggap sempurna oleh kekasihnya. 

        D.  Kesempurnaan hidup tercermin dari perilaku. 

        E.  Hidup adalah kesempurnaan. 

 

42. Bacalah dengan cermat ilustrasi berikut ! 

 

          Lina dan Leni adalah dua orang sahabat kental. Dimana Lina di situ juga Leni berada. Jika Leni 

          mengikuti suatu kegiatan, Lina juga akan mengikuti kegiatan tersebut. begitu selalu selama  

          mereka bersahabat. Pada suatu hari Lina mengikuti kegiatan di luar lingkungan sekolah yaitu 

          kegiatan mendaki gunung. Leni merasa kegiatan itu kurang sesuai dengan keadaan mereka  

          yang sebentar lagi akan mengikuti Ujian Nasional SMK. Leni merasa perlu mengingatkan Lina 

          akan hal tersebut. Mulanya Lina merasa tersinggung dan marah kepada Leni, tetapi Leni dengan 

          Sabar selalu mengingatkan temannya. Akhirnya, Lina sadar dan menerima saran Leni untuk tidak 

          mengikuti kegiatan tersebut.  

         

      Perbuatan Leni dalam cerita di atas dapat dinyatakan dengan peribahasa  … 

        A.  Lupa mengingatkan, terlelap menjagakan 

        B.  Lupa ketingglan, terlelap kemalingan 

        C.  Lempar batu sembunyi tangan 

        D.  Dalam air dapat diduga dalam hati tidak tahu 

        E.  Mulutmu harimaumu, menerkam kepalamu 

 

 

 

 

 

 

 

 



43. Bacalah penggalan puisi berikut dengan seksama ! 

 

         Dengan Kasih Sayang 

         Bedil dan kelewang 

         Punahlah gairah pada darah 

         Jangan 

         Jangan dibunuh para lintah darat 

         Ciumlah mesra anak jadah tak berayah 

         Dan sumbatlah jarimu pada mulut peletupan 

 

                                                  Oleh  :  W.S. Rendra 

 

      Tema puisi tersebut adalah  … 

        A.  kasih saying untuk menghindari kasih saying 

        B.  lintah darat dan anak jadah tidak perlu disayangi 

        C.  kasih saying punah oleh sifat anarkis 

        D.  kearifan hendaknya dipahami 

        E.  bedil dan kelewang bukan symbol kasih saying 

 

44. Bacalah penggalan puisi berikut dengan seksama ! 

 

                                                Bulan tertusuk ilalang 

                                                 (D. Zamawi Imron) 

 

        bulan rebah 

        angin lelah di atas kandang 

                    cicit kelelawar 

                    mengimbau di ubun bukit 

                    di mana kelak kujemput acak-cucuku 

                    menuntun sapi berpasang-pasang 

        angin termangu di pohon asam 

        bulan tertusuk ilalang 

        ………………………. 

 

     Majas yang digunakan dalam puisi tersebut adalah  … 

       A.  metafora 

       B.  hiperbola 

       C.  metonimia 

       D.  litotes 

       E.  personifikasi 

 

 



45. Cermatilah penggalan cerita di bawah ini !   

 

          “Kalau kau tak keberatan, silahkan ambil uang ini, saya merelakannya, bayarlah uang sekolahmu.” 

          “Maaf, saya tidak dapat mengambilnya, karena akan membayarnya nanti …” 

          “Ambil, ambilah !,saya merelakannya. “Tidak, tidak! Biarlah saya istirahat dulu.” “Baik, saya akan 

            membayarkannya langsung kepada wali kelas kita.” 

 

        Amanat yang disampaikan pengarang dalam penggalan cerita di atas adalah … 

          A.  Berilah pertolongan kepada orang yang membutuhkan. 

          B.  Membayangkan uang sekolah teman itu penting. 

          C.  Utang tidak seharusnya di bayar. 

          D.  Wali kelas harus mengerti dengan siswanya. 

          E.  Semua pemberian teman harus diambil. 

 

 46. Bacalah penggalan novel berikan dengan cermat !   

        

          Pak Pong berjalan kaki keliling kota Jakarta ditemani si penjaga. Kejadian siang tadi sama sekali 

          tidak membekas pada wajahnya. Mukanya tetap berseri-seri. Diterimanya kenyataan itu sebagai 

          hal yang wajar. Adiknya orang besar, sibuk dan banyak acara mengurus Negara. Setiap kali melihat 

          mobil merah di dekatnya, tanyanya. 

                      “Bukankah itu mobil adikku?” Jangan-jangan dia menjemput aku, kami memang sudah 

          berjanji, jam tujuh, makan malam.” 

                        Si penjaga menepuk-nepuk bahunya. 

                      “Mobil merah ratusan, Pak, jumlahnya di sini. Dan mala mini pak Jendral ada di Istana, 

          menyambut tamu dari luar negeri.” 

                                                                                                                                Jakarta, Totilawati 

 

       Latar waktu dan tempat pada penggalan di atas adalah  … 

         A.  siang hari, Jakarta 

         B.  sore hari, ibu kota 

         C.  sore hari, istana 

         D.  malam hari, ibu kota 

         E.  malam hari, Jakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47. Bacalah penggalan novel berikut dengan cermat !   

 

          Aku dan Arai ditakdirkan seperti sebatang jarum di atas meja dan megnet di bawahnya. Sejak kecil 

          kami melekat kesana kemari. Aku makin dekat dengannya karena jarak antara aku dan abang 

          pangkuanku, abang langsung, sangat jauh. Arai adalah sekaligus sahabat terbaik untukku. 

 

       Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam penggalan novel tersebut adalah … 

         A.   Arai sebagai orang kedua. 

         B.   Aku sebagai pelaku utama. 

         C.   Aku dan Ria sebagai orang kedua. 

         D.   Arai sebagai orang ketiga. 

         E.    tokoh utama tidak terlibat dalam cerita. 

 

48. Bacalah dengan saksama penggalan naskah drama berikut ! 

 

         Pasien : Selamat pagi dok. Obat dari dokter sudah habis saya minum, tetapi batuk saya tak 

                               kunjung sembuh. 

         Dokter : Bila masih terus minum es dan makan yang digoreng, batuk kamu tidak akan sembuh. 

         Pasien : Apakah betul es dan makanan yang digoreng memperlambat proses kesembuhan 

                               batuk dok?  

         Dokter : Betul sekali, karena es dan makanan yang digoreng akan merangsang tenggorokan 

                                gatal dan mengakibatkan batuk. 

         Pasien : …. 

         Dokter : Terima kasih kembali semoga lekas sembuh ya, Nak 

 

      Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian yang dirumpangkan pada paragraf naskah drama di atas 

      adalah  … 

       A.  Terima kasih, Dok, saya sudah mengerti sekarang. 

       B.  Terima kasih, Dokter baik sekali dan menghiburku. 

       C.  Saya berjanji akan meningglakan minum es dan makanan gorengan. 

       D.  Terima kasih Dok, apa saya bias berhenti tidak minum es. 

       E.  Terima kasih semoga lekas sembuh dan hati-hati ya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49. Bacalah dengan cermat penggalan naskah drama berikut !  

      

           Ibu  : Maimun, mana ayahmu ? 

           Maimun : Tak kulihat lagi, Bu! Hanya kulihat baju ini dan pecinya. 

           Gunarto : (menganngkat kepala dan memandang) Maimun, di mana kau dapat itu ? 

           Maimun : di bawah lampu jalan dekat jembatan. 

           Gunarto  : (kaget) Ayah…,ayah melompat dari jembatan …ke dalam kali. 

           Ibu : Gunarto … 

           Gunarto  : Ayahku…! Ayahku…! Dia tak tahan penghinaanku! Dia yang biasa dihormati 

                               dandisegani, dan dia angkuh seperti aku juga. Tak kuat dia menahan hinaanku, 

                               ayahku, aku bunuh ayahku…Akan kususul dia …(seperti orang gila, dia lari hendak ke 

                               luar. Yang lain mencoba menahan dia sambil tersedu-sedu. 

 

 

       Isi penggalan naskah drama di atas adalah  … 

        A.  Kerinduan seorang anak pada ayahnya yang telah dia bunuh. 

        B.  Keputusan ayah karena ulah anaknya yang sangat nakal dan menyusahkan. 

        C.  Rasa kehilangan seorang ayah atas kepergian anaknya. 

        D.  Penyesuaian seorang anak karena merasa telah membunuh ayahnya. 

        E.  Penyesalan yang selalu datang terlambat pada diri seorang ayah. 

 

50. Bacalah penggalan novel berikut ini dengan cermat ! 

 

         ….  Lalu mengalun suaa kecil Lintang menyanyikan lagu Padamu Negeri, hanya untuk menyanyikan 

         satu lagu itu saja ia dengan gagah berani mengayuh sepeda empat puluh kilometer dari rumahnya 

         di pinggir laut. 

         Di kelas itu, meski suaranya sumbang, ia bersenandung sepenuh jiwa …. 

                                                                                                                      (Maryamah Karpov – Andrea Hinata) 

 

      Unsur ekstrintrik berupa nilai-nilai yang dominan dalam penggalan novel tersebut adalah unsur … 

         A.   budaya 

         B.   pendidikan 

         C.   sosial 

         D.   adat 

         E.   nasionalisme 

 

 

 

 

 


