
1. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa terlalu sering mengkonsumsi kafein membuat seseorang menjadi 

 pelupa. Survei tentang kopi menyatakan kafein bisa merusak ingatan jangka pendek atas sejumlah kata-kata. 

Kafein akan membuat orang lebih sulit mendapatkan kata-kata yang sudah dikenal dan diingat sebelumnya. 

Para peneliti menyebut fenomena itu sebagai slip of tongue. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh  

The Internasional School for advanced Studies,Italia,mengatakan kopi memang bisa meningkatkan kesiagaan 

(tahan mengantuk) seseorang, tetapi efek kafein dapat menghancurkan bagian otak yang lain. 

 

Ungkapan pokok paragraf tersebut adalah  … 

a.  penelitian terbaru tentang kopi 

b.  kopi merusak daya ingat 

c.  kafein menghilangkan kata-kata 

d.  efek samping kafein 

 

2.  Upaya pemeliharaan kesehatan tak akan berhasil jika tak ada perubahan sikapmental dan perilaku. 

 Dari sekian banyak dan ragam penyakit terkini, sumber akarnya tiada lain adalah gaya hidup (way of life) 

 yang keliru. Bila menjalankan gaya hidup yang sehat dan benar penyakit akan jauh dari kita. 

  Gaya hidup sehat dan benar hanya dengan empat kalimat : makan yang pantas, berolah raga dengan 

takaran yang pas, stop rokok, dan kurangi alkohol, serta mental batin yang tenang dan seimbang. 

Menurut penelitian, gaya hidup sehat ini dapat mengurangi penyakit tekanan darah tinggi 55%, stroke dan 

jantung koroner dapat berkurang 75%, diabetes dapat berkurang 50%, tumor dapat berkurang 35%, usia 

rata-rata dapat diperpanjang 10 tahun ke atas dari rata-rata usia harapan hidup orang Indonesia. 

 

Simpulan tersirat dari paragraf tersebut adalah  …  

a. Upaya pemeliharaan kesehatan sangan penting bagi orang Indonesia. 

b. Gaya hidup sehat dan benar dapat menghindarkan kita dari berbagai penyakit. 

c. Jika ingin sehat jauhi merokok dan alkohol serta mental batin yang tenang. 

d. Gaya hidup orang Indonesia berpengaruh banyak pada penyakit tumor dan stroke. 

 

3. Perundang-undangan terkait penanganan kesehatan perlu ditinjau kembali agar pengelola kesehatan 

               masyarakat bisa lebih terintergrasi. Hal itu diungkapkan ketua lembaga bantuan hukum kesehatan Iskandar 

               Sitorus di sela diskusi tentang kesehatan masyarakat Indonesia. Undang-undang yang ada perlu ditinjau lagi 

 sehingga tercapai keterpaduan dalam pengelolaan kesehatan masyarakat. 

 

 Rangkuman paragraf tersebut adalah  … 

 a.  Diskusi tentang kesehatan masyarakat Indonesia di tinjau lagi. 

 b.  Perundang-undangan tentang kesehatan perlu ditinjau kembali. 

 c.  Sambutan ketua lembaga bantuan hukum kesehatan ditanggapi 

 d.  Pengelolaan kesehatan masyarakat harus terintergrasi. 

 

 

 

 



4. (1) Bagi pak Radi, laut merupakan penghidupannya. (2) Ia mengais rezeki dari hasil laut. (3) Menurut beliau 

 dalam sehari tak kurang dari sepuluh ton ikan yang dapat ditangkapnya. (4) Dari ikan-ikan itulah tampaknya 

 kehidupan keluarga pak Radi berjalan lancar. 

 

 Kalimat yang berisi fakta pada paragraf tersebut ditandai nomor … 

 a.  (1) 

 b.  (2) 

 c.  (3) 

 d.  (4) 

 

5. Sulit meminta maaf dan memberi maaf, sesungguhnya merupakan sifat manusia pada umumnya. Namun, 

               peluang untuk meminta maaf dan memberi maaf pastilah selalu ada. Jika setiap orang bersedia memberi 

               maaf, alangkah tenteram dan nikmatnya kehidupan di muka bumi ini. Apalagi bila setiap orang sadar bahwa 

               memberikan maaf itu bahkan lebih mulia daripada meminta maaf. 

 

 Tanggapan yang tepat sesuai paragraf adalah  … 

 a.  Memberikan dan meminta maaf merupakan sikap yang baik 

 b.  Meminta maaf lebih mulia daripada memberi maaf 

 c.  Kita sangat sulit meminta maaf lebih dahulu 

 d.  Kita jangan meminta maaf jika tidak bersalah 

 

 

6.                       Areal Sawah Yang mengalami Kekeringan              568.619 

                                            (Dalam  Ha) 

                                                                        398.512 

 

                                                  151.390                                        

                       104.539        91.105                                  41.690         117.006        

                          12.631         5.116              12.434                                                        39.500   2.899 

                          

                              1999            2000             2001                       2002              2003                   2004 

 

                                              =     Kekeringan                  =      Puso     

            

 

 

 Pernyataan yang sesuai dengan grafik tersebut adalah  … 

 a.  Areal sawah yang mengalami poso paling rendah terjadi pada tahun 2000 

 b.  Areal sawah yang mengalami kekeringan meningkat tajam pada tahun 2000 

 c.  Areal sawah yang mengalami peningkatan kekeringan dan puso tertinggi tahun 2000 

 d.  Areal sawah yang mengalami kekeringan dan puso turun drastis pada tahun 2004 



7. Pembelajaran berbasis tekhnologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu cara yang tepat 

                                              1                2                3                          4                                                      5                                               

  meningkatkan mutu pendidikan di daerah terpencil  

                                            6               7                  8             9  

 Kata-kata bernomor pada paragraf tersebut tepat disusun menjadi kamus kecil dengan urutan  … 

 a. 1  -  8  -  5  -  3  -  4  -  7  -  9  -  6  -  2 

 b. 1  -  8  -  4  -  3  -  2  -  5  -  6  -  9  -  2 

 c. 1  -  8  -  5  -  4  -  3  -  7  -  6  -  9  -  2 

 d. 1  -  5  -  8  -  7  -  3  -  4  -  6  -  9  -  2 

 

8. Anggrek adalah bunga yang sangat mempesona, warnanya bermacam-macam dan bentuknya indah. 

 Aromanya wangi, bunganya tahan lama, harganya pun tetap lebih mahal  …  bunga-bunga lainnya.   

 Oleh karena itu, tanaman anggrek perlu dibudidayakan. 

 

 Kata penghubung perbandingan yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang pada paragraf tersebut 

 adalah  … 

 a.     seperti 

 b.     daripada 

 c.     laksana 

 d.     bagai 

 

9. Pembina OSIS sekolahmu menulis memo kepada ketua OSIS. Memo tersebut berisi pesan agar ketua OSIS 

 mengadakan rapat koordinasi persiapan pelaksanaan kegiatan Kemah Bakti Siswa  … 

 

 Berdasarkan ilustrasi tersebut, isi memo yang tepat adalah  … 

 a.     Harap, siapkan pelaksanaan Kemah Bakti Siswa! 

 b.     Tolong, adakan rapat koordinasi para pengurus OSIS! 

 c.     Harap adakan rapat koordinasi persiapan Kemah Bakti Siswa! 

 d.     Siapkan pelaksanaan Kemah Bakti Siswa sebaik-baiknya! 

 

10. Topik :  Pentingnya olahraga bagi kebugaran tubuh.       

 Rumusan permasalahan karya ilmiah sesuai topik tersebut adalah … 

 a.     Siapa yang suka berolahraga di pagi hari? 

 b.     Mengapa orang gemar berolahraga di pagi hari? 

 c.     Apa manfaat olahraga bagi kebugaran tubuh? 

 d.     Bagaimana olahraga bias dilakukan di Sekolah?     

 

 

 

 

 

 



11. 1.     Bungkus adonan dengan daun pisang, kemudian dikukus. 

 2.     Udang di cuci kemudian dihaluskan. 

 3.     Demikian pembuatan kerupuk udang. 

 4.     Diiris tipis-tipis kemudian jemur sampai kering. 

 5.     setelah masak ± 30 menit diangkat dan dibiarkan dingin. 

 6.     Dicampur dengan tepung pati (singkong), garam, bawang putih. 

 

 Urutan membuat kerupuk udang yang tepat adalah  … 

 a.     2  -  1  -  4  -  5  -  6  -  3 

 b.     2  -  6  -  1  -  5  -  4  -  3 

 c.     2  -  4  -  5  -  6  -  1  -  3 

 d.     2  -  5  -  6  -  1  -  4  -  3         

 

12. Anita bersama Tuti menhadiri resepsi pernikahan Rani, teman sekantornya. 

 Anita : (sambil mendorong) Ayo, kamu duluan! 

 Tuti : Kamu yang duluan! 

 Anita : (Berjabat tangan) … 

 Tuti : Terima kasih Nit! 

 

 Ucapan selamat Anita yang tepat adalah … 

 a.     Selamat membangun rumah, Rani! 

 b.     Selamat menaiki bahtera hidup, Rani! 

 c.     Selamat menempuh hidup baru, Rani! 

 d.     Selamat melaksanakan pernikahan Rani, Rani!          

 

13. Kami bermaksud menggunakan gedung pertemuan “ABADI” pada hari sabtu dan Minggu tanggal 14 dan 15  

 Agustus 2005 dalam acara pertemuan para remaja. Karena gedung tersebut merupakan tanggung jawab 

 Bapak, kami  mohon izin penggunaannya kepada Bapak. 

 …. 

 Kalimat di bawah ini yang tepat digunakan untuk melengkapi paragraf tersebut adalah  … 

 a.     Atas bantuan dan pemberian izinnya, kami menghaturkan terima kasih. 

 b.     Atas perhatian dan izin bapak, kami sampaikan terima kasih. 

 c.     Mengingat pentingnya acara ini, harap bias dipertimbangkan. 

 d.     Atas terkabulnya permohonan ini, diucapkan termia kasih banyak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



14.  Inovasi baru di dunia otomatif lahir. Seorang Insinyur Australia, Angelo Di Pietro, berhasil menciptakan 

 kendaraan bermotor bertenaga udara, yang diklaim sebagai pertama di dunia. Di Pietro mengembangkan 

 mesin putar bertenaga udara yang dimampatkan. Misalnya sama sekali tidak menimbulkan polusi gas 

 atau suara bagi lingkungan. Mobil udara itu mampu menempuh kecepatan 50 km per jam 

 

 Mengapa kendaraan hasil ciptaan di Pietro tidak menimbulkan polusi gas atau suara? 

 

 Jawaban yang benar adalah, sebab  … 

 a.   Di Pietro menggunakan inovasi baru didunia otomatif,khususnya motor. 

 b.   Mobil udara ini mampu menempuh kecepatan 50 km per jam. 

 c.    Di Pietro seorang insinyur dari Australia yang berhasil 

 d.   Di Pietro mengembangkan mesin putar bertenaga udara yang dimampatkan. 

 

15. Wabah penyakit demam berdarah sedang melanda perkampungan. Beberapa anak terpaksa dibawa 

 ke rumah sakit karena wabah itu. Penyebar penyakit tersebut adalah nyamuk. Oleh karena itu,  

 pemberantasan terhadap perkembangbiakan nyamuk itu dilaksanakan besar-besaran. 

 

 Kalimat poster yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah   … 

 a.   Biasakanlah pola hidup setiap saat. 

 b.   Jangan biarkan nyamuk ada di sekitar kita. 

 c.   Demam berdarah merupakan penyakit berbahaya. 

 d.  Berantaslah sarang nyamuk di manapun berada. 

 

16. Setelah Sambutan Pengarahan Ketua RW, dilanjutkan uraian tentang sejarah perjuangan bangsa oleh  

 salah satu tokoh masyarakat yang sudah berusia 83 tahun. bernama Bapak Rahmat. 

 

 Kalimat yang tepat digunakan oleh pembawa acara untuk mempersilahkan Pak Rahmat. 

 a.   Untuk menambah semangat perjuangan bangsa marilah kita ikuti acara berikut yaitu renungan oleh 

        Bapak Rahmat. Tepuk tangan yang meriah. 

 b.    Acara selanjutnya adalah uraian tentang sejarah perjuangan bangsa yang akan disampaikan oleh 

        Bapak Rahmat. Bapak Rahmat kami persilahkan. 

 c.    Sampai pada acara renungan yaitu uraian perjuangan bangsa yang akan disampaikan beliau yang 

        terhormat Bapak Rahmat. 

 d.   Para hadirin yang saya hormati tibalah saat yang kita nant-nantikan yaitu uraian sejarah perjuangan 

        Bangsa. Kepada Bapak Rahmat waktu dan tempat kami persilahkan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

17. Joy dinobatkan sebagai pemenang pertama Indonesia Idol. Kemenangan itu diraih berdasarkan 4 juta SMS 

 dan telepon pemirsa yang dikirim kepada panitia. 

  

 Kalimat laporan yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah  … 

 a.  Joy meraih juara pertama Indonesia Idol dengan 4 juta SMS. 

 b.  Joy menduduki juara Indonesian Idol karena suaranya bagus. 

 c.  Joy sudah menjadi juara Indonesian Idol dan menang pantas. 

 d.  Joy betul-betul sesuai menjadi juara pertama Indonesian Idol. 

 

18. … 

 hari, tanggal : Sabtu, 12 Juni 2004 

 waktu  : pukul 19.00 s.d. 21.00 

 tempat  : Balai RT 07 

 agenda rapat : Pembentukan Panitia HUT ke-59 RI 

 Atas kehadiran Saudara tepat waktu, kami ucapkan terima kasih. 

 

 Kalimat yang sesuai untuk melengkapi bagian rumpang surat tersebut adalah  … 

 c.   Mengharapkan kehadiran Saudara pada pertemuan yang akan diselenggarakan pada. 

 b.   Rapat dilaksanakan pada hari Sabtu. Diharapkan semua hadir pada 

 c.   Tempat pelaksanaan rapat HUT ke-59 RI di balai RT 07 pada 

 d.   Rapat warga RT 07 bertempat di balai RT pada 

 

19. Kami mempunyai seorang guru, panggilannya Pak Ahmad. Orangnya sangat sabar dan taat beribadah. 

 Ia pernah terpilih sebagai guru teladan se-Indonesia. Kami senang, jika belajar dengan beliau. 

 

 Perbaikan penggunaan tanda baca pada paragraf tersebut adalah  … 

 a.   Tanda koma ditambahkan setelah kata panggilannya. 

 b.    Ada tanda koma setelah kata sabar. 

 c.   Tanda koma pada kalimat keempat dihilangkan. 

 d.   Tanda hubung pada kalimat ketiga dihilangkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

20. Setiap Anak Cerdas adalah buku karangan Thomas Amstrong, Ph D. yang diterjemahkan oleh Rina Buntaran 

 dan diterbitkan oleh PT Gramedia Pustaka Utama Jakrta pada 2002. Buku tersebut mengungkap 8  

kecerdasan yang terdapat pada diri seorang anak bahasa, matematika, gambar, gerak, musik, antarpribadi, 

intrapribadi dan naturalis. Bahasa yang digunakan cukup komunikatif. 

  Selama ini perhatian masyarakat hanya tertuju pada sekelompok anak dengan menyebut mereka 

 sebagai anak yang cerdas atau anak yang berbakat. Mereka lupa terhadap jutaan anak sebenarnya juga 

 mempunyai potensi kecerdasan yang dimilikinya, potensi anak dapat berkembang secara optimal dan 

 semua anak menjadi cerdas. 

 

 Hal pokok yang dikemukakan dalam tulisan buku tersebut adalah  … 

 a.  penciptaan gaya belajar yang sesuai dengan kecerdasan anak dan penggunaan bahasanya. 

 b.  upaya mengoptimalkan kecerdasan yang dimiliki anak dan fisik bukunya 

 c.  pengungkapan delapan kecerdasan yang terdapat pada diri anak disertai contohnya 

 d.  usaha yang harus dilakukan agar semua anak menjadi cerdas dengan contohnya  

 

21. OSIS hendak mengadakan berbagai kegiatan lomba dalam rangka menyambut ulang tahun XIII SMP 3 

 Ujung Pandang. Untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan tersebut, OSIS akan mengadakan rapat  

 pengurus pada hari Sabtu 21 Agustus 2004, pukul 13.00, di ruang Kaur Kesiswaan. 

 

 Kalimat pengumuman yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah  … 

 a.  Dimohon kehadirannya segenap pengurus OSIS pada rapat persiapan pelaksanaan lomba pada hari 

       Sabtu, 21 Agustus 2004 di ruang Kaur Kesiswaan. 

 b.  Mengharap kehadiran segenap pengurus Osis ada rapat persiapan pelaksanaan lomba pad hari Sabtu, 

      21 Agustus 2004 pukul 13.00. 

 c.  Diberitahukan pada seluruh pengurus OSIS, rapat persiapan pelaksanaan lomba, pada hari Sabtu,  

      21 Agustus 2004 pukul 13.00 di ruang Kaur Kesiswaan. 

 d.  Dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan lomba pada hari Sabtu, 21 Agustus pukul 13.00 

       diadakan rapat seluruh pengurus OSIS. 

 

22. 1. Dalam penyebaran informasi itu sudah barang tentu memperhatikan kaidah bahasa. 

 2. Berdasarkan hubungan tersebut, media massa telah berperan dalam pembinaan dan pengembangan 

     bahasa Indonesia. 

 3. Melalui media, setiap hari disebarkan informasi yang sarananya menggunakan bahasa. 

 4. Media massa merupakan salah satu sarana penting untuk membina dan mengembangkan bahasa  

      Indonesia 

 

 Agar menjadi paragraf yang padu, susunan yang tepat kalimat-kalimat tersebut adalah  … 

 a.   4  -  3  -  1  -  2 

 b.   4  -  2  -  3  -  1 

 c.   2  -  3  -  4  -  1 

 d.   2  -  4  -  3  -  1 



 

23. Dodi diterima di SMA yang dicita-citakan Kakak sepupunya, Maria, memberikan hadiah kepadanya. 

 Maria : Hebat benar, Adikku! 

 Dodi : Ala biasa, Kak 

 Maria  : … 

 Dodi : Terima kasih, Kak!(Berjabat tangan) 

 

 Situasi pada teks tersebut menjadi akrab apabila bagian yang rumpang teks tersebut dilengkapi dengan  

 kalimat … 

 a.   Terimalah hadiah dari kakak untuk adikku. 

 b.    Hadiah ini kuberikan kepadamu. 

 c.    Jangan malu, terimlah ini! 

 d.   Ini buat adikku yang hebat. 

 

24. Sejak itulah aku mengetahui bahwa perpustakaan sekolah bukan saja sebagai tempat membaca-baca,  

 melainkan juga sebagai tempat  …  dan melakukan praktik penelitian sederhana. Syukurlah aku dapat 

               membantu mengurusnya. 

 

 Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah  … 

 a.   diskusi 

 b.   orientasi 

 c.   eksposisi 

 d.   transaksi 

 

25. Berbagai tumbuhan ditanam di pekarangan rumahnya yang luas. 

 

 Kata khusus dari kata bercetak miring pada kalimat tersebut pada kalimat  …  

 a.   Berbagai binatang langka dibesarkan di wilayah Jawa bagian Barat ini. 

 b.   Secara umum manusia selalu menginginkan hal terbaik bagi kehidupannya. 

 c.   Berabagai kendaraan bermotor ikut meramaikan karnaval 17 Agustus di kotaku. 

 d.   Selain untuk tanaman hias, bunga sepatu juga dapat digunakan sebagai obat.  

 

26. Hujan tidak turun berbulan-bulan. 

 Tanah kering merekah. 

 

 Kalimat yang menyatakan pengandaian yang tepat dari kalimat terbut adalah  … 

 a.   Tanah kering yang merekah karena hujan tidak turun berbulan-bulan. 

 b.    Hujan tidak turun berbulan-bulan akibatnya tanah kering merekah. 

 c.    Walaupun hujan tidak turun berbulan-bulan, tanah kering merekah. 

 d.    Tanah kering merekah jika hujan tidak turun berbulan-bulan. 

 

 



 

27. Hanya padanya seorang ke kandung dosa 

 Berberita ringkik kuda muncullah Joko Pandan 

 Segala menyibak bagi derapnya kuda 

 ridla dada deranya dendam yang tiba 

 

                                              W.S. Rendra 

 

 Larik kutipan puisi tersebut yang menggunakan sinestesia adalah  … 

 a.     pertama 

 b.     kedua 

 c.     ketiga 

 d.     keempat 

 

28. Budi, Reni, dan Bambang bermaksud ke rumah Pak Ramli, gurunya.  … sepakat berangkat Minggu pagi 

 pukul 07.00 agar bisa bertemu dengan Pak Ramli. Namun sayang, begitu sampai rumah Pak Ramli, keadaan 

 sepi, … pergi pagi sekali. Begitu tutur anak tetangga sebelah rumah Pak Ramli … mengatakan bahwa Pak 

 Ramli berpesan kalu ada tamu harap menungu karena … pergi sebentar. 

 

 Kata yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah  …  

 a.   kami, dia, beliau, beliau 

 b.   kami, beliau, beliau, dia 

 c.   mereka, beliau, dia, beliau 

 d.  mereka, dia, beliau, saya 

 

29.  Ester Gayatri  O, adalah sosok wanita nomor satu di Asia. Ia menekuni profesi langka sebagai pilot penguji 

pesawat terbang. Pilot penguji merupakan profesi langka yang pada umumnya didominasi kaum laki-laki. 

 Beruntunglah IPTN karena memiliki wanita itu. Dengan segala kecintaannya pada profesi ini, dia korbankan 

hidupnya untuk menguji pesawat-pesawat yang diproduksi IPTN. 

 

 Pertanyaan wawancara yang tepat untuk mengetahui alasan pemilihan profesi tersebut adalah  … 

 a.   Bagaimanakah pandangan anda terhadap profesi ini ? 

 b.   Apakah yang membuat Anda memilih profesi langka bagi kaum wanita ini? 

 c.   Apakah keberatan  yang Anda rasakan dalam menjalankan profesi ini? 

 d.   Kapan Anda memulai karier sebagai penerbang? 

 

 

 

 

 

 

 



 

30. Perkembangan media komunikasi yang digunakan di Indonesia saat ini bermacam-macam. Media tersebut 

 seperti buku, majalah, surat kabar, radio, televisi, dan telepon. Dari segi kualitas, televis dan handphone 

  mengungguli media lainnya. Televisi bahkan dapat menayangkan suatu peristiwa secara lengkap saat 

 terjadinya suati peristiwa. 

 

 Tanggapan yang logis dari isi berita tersebut adalah … 

 a.   Media komunikasi yang termahal dan yang paling banyak digunkan adalah televisi. 

 b.   Televisi mampu merekam dan menampilkan gambar, garis, warna, gerak dan suara. 

 c.   Bermacam-macam media komunikasi yang ada di Indonesia, televisi dan handphone jarang digunakan. 

 d.   Memang benar televisi memiliki keunggulan sebab dapat menayangkan peristiwa secara lengkap dan 

        langsung. 

 

31. Partisipasi Setyowati dalam lomba baca tulis di kecamatan sudah tepat karena Setyowati pernah menjadi  

 juara pertama tingkat kabupaten. 

 

 Sanggahan logis terhadap isi pernyataan tersebut adalah  … 

 a.   Biar juaranya banyak sebaiknya Setyowati tidak diikut sertakan. 

 b.   Ikutnya Setyowati dalam lomba tingkat kecamatan merendahkan derajatnya. 

 c.   Beri kesempatan kepala siswa lain agar memiliki pengalaman berlomba. 

 d.   Penempatan Setyowati dalam lomba sudah tepat karena berpeluang menang. 

 

32. Profesi sebagai penerbang banyak di geluti oleh kaum laki-laki daripada perempuan. 

 

 Kata bercetak miring dalam kalimat tersebut bersinonim dengan kata dalam kalimat. 

 a.   Menjadi seorang pilot sebenarnya tidak harus pria, wanitapun bisa. 

 b.   Profesi lain yang juga banyak diminati adalah pelaut. 

 c.   Profesi penerjun memiliki resiko lebih tinggi dibanding yang lain. 

 d.   Bagi seorang perempuan menjadi pelayar sangat membanggakan. 

 

33.  Hanya bahan pokok di pasaran mencekik leher. 

 

 Majas sejenis dengan kalimat tersebut adalah  …  

 a.   Suaranya dapat memecahkan gendang telingaku. 

 b.   Dengan Garuda, Ayah pergi ke Papua tadi pagi. 

 c.   Matahari telah mulai tenggelam ke peraduannya. 

 d.   Sudah dua hari ini ia tidak kelihatan batang hidungnya. 

 

 

 

 

 



 

34.  Aku tidak habis fikir, apa yang dicita-citakan anak itu? Seolah-olah tiada hari tanpa gitar. Pulang sekolah, 

 gitar yang dipegang. Sore hari gitar juga yang ada di tangannya. Malam, saat belajar, tetap asyik dengan 

 gitarnya. 

 

 Kata tidak baku dalam paragraf tersebut adalah  … 

 a.   tetap asyik 

 b.   seolah-olah 

 c.   dicita-citakan 

 d.   habis fikir 

 

35. Usman selalu hati-hati dalam bersikap dan bertindak. 

 

 Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah  … 

 a.   Berjalan pelihara kaki, berkata pelihara lidah. 

 b.   Kemana angin bertiup, kesitu condongnya 

 c.   Karena nila setitik, rusak susu sebelangga 

 d.   Setinggi-tingginya bangau terbang, hinggapnya ke kubangan juga. 

 

36. Adikku rajin membantu pekerjaan Ayah dan ibu di rumah. Ketika Ibu sibuk, ia membantu mengepel lantai.  

 Ia senang mencoba hal yang baru. Hal yang menyolok, menurutku adalah mencangkul. Pekerjaan ini tetap 

 ia kerjakan dengan senang hati. 

 

 Perbaikan kata berawalan me- pada paragraf tersebut adalah  … 

 a.   mengepel  →  mempel 

 b.   mencoba  →  menyoba 

 c.   menyolok  →  mencolok   

 d.   mencangkul  →  menyangkul  

  

37. Ibu menjanjikan kepadaku bahwa besok aku akan diajak ke pantai kesukaanku. 

 

 Kalimat langsung yang tepat dari kalimat tersebut adalah  … 

 a.   Ibu berjanji,”Besok kamu akan ibu ajak kepantai kesukaanmu.” 

 b.   Ibu berjanji, “ Besok ajak ke pantai kesukaan saya.” 

 c.   Ibu berjanji, “Saya besok kamu ajak ke pantai kesukaanmu.” 

 d.   Ibu berjanji, “Ibu saya ajak besok ke pantai kesukaanmu.” 

 

 

 

 

 

 



38. “ah senior, saya tahu anda bisa berbuat apa saja. Seperti juga ibuku yang tewas  …  tangan ayah Anda. 

 Saya telah menduga nasib saya akan sama seperti dia. Namun saya yakin saya tidak akan kehilangan 

 keberanian  …  membebaskan diri  …  Anda. 

 

 Kata depan yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang tersebut adalah  … 

 a.     di, untuk, dari. 

 b.     dari, di, untuk. 

 c.     dari, untuk, dari. 

 d.     untuk, di, dari. 

 

39. Ir Soekarno seorang  …  sejati. 

 

 Kata berimbuhan asing yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah  … 

 a.     nasional 

 b.     nasionalis 

 c.     nasionalisasi 

 d.     nasionalisme 

 

40. Olimpiade Athena 2004 memang begitu dinikmati oleh  …  Eropa. Bukan saja oleh orang Yunani sendiri 

 sebagai tuan rumah, tetapi juga oleh para pendatang dari Eropa lainnya. Mereka datang bukan hanya  

 menonton, tetapi juga untuk berlibur dan  …  di musim panas ini. Mereka datang ke Yunani tidak hanya  

 sendiri, tetapi  dengan keluarga. Mereka melihat … bergerombol di sekitar atau di berbagai halaman 

 venues.  

 

 Kata ulang yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah  … 

 a.  orang-orangan, jalan-jalan, santai-santai. 

 b.  orang-orang, berjalan-jalan, duduk-duduk 

 c.  bangsa, bermain-main, duduk-duduk 

 d.  orang-orang, berjalan-jalan, santai-santai. 

 

41. Astaga, siapa orang-orang ini? Tampang mereka seperti orang-orang kriminal. Namun, hak mereka sama 

dengan semua penumpang yang masuk taksiku. Aku tak perlu tahu urusan mereka. Barangkali juga tidak  

 berhak tahu. Meskipun banyak juga yang aku tahu sebagi sopir taksi. 

 

 Nilai moral yang terdapat dalam kutipan novel tersebut adalah  … 

 a.   kehati-hatian seseorang terhadap sekelilingnya 

 b.   ketakutan yang timbul akibat pengalaman masa lalu 

 c.   jangan berprasangka buruk hanya karena melihat penampilannya 

 d.   ketidakpercayaan terhadap orang-orang di sekitarnya 

 

 

 



43. Terkadang kau pun merasa iri 

 Dengan anak yang berseragam yang kau lihat 

 Kau pun ingin pendidikan 

 Mendapatkan semua hakmu 

 Yang selama ini terabaikan 

 Sungguh malang nasibmu 

 Wahai anak jalanan 

 Terlunta-lunta 

 

 Amanat puisi tersebut adalah … 

 a.   penderitaan dan kesengsaraan yang tiada akhir. 

 b.   menghargai dan memberi nasihat pada anak-anak sekolah. 

 c.   hendaknya kita membantu pada sesama yang memerlukan. 

 d.   pekerjaan berat akan terasa ringan bila dikerjakan bersama-sama. 

 

44. Seorang mahasiswa fakultas kedokteran yang bernama Yusuf, berkenalan dengan kakak beradik Tuti dan 

 Maria, di gedung Akuarium Jakarta. Perkenalan itu menyebabkan pertunangan Yusuf dengan Maria, gadis 

periang dan lincah. akan tetapi, akhirnya Maria meninggal akibat penyakit TBC. Atas permintaan Maria  

 sebelum meninggal. Yusuf menikah dengan Tuti, wanita yang aktif di masyarakat, pemimpin pergerakan 

 wanita. 

 

 Pesan yang ada dalam novel tersebut adalah  … 

 a.   persaingan, antara dua saudara 

 b.   carilah kenalan sebanyak-banyaknya 

 c.   berikanlah kesan yang baik pada saudara 

 d.   berbagi cinta dengan yang lain 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45. Nyanyian Seorang Petani 

        Karya  :  Abdul Hadi 

 Berilah kiranya yang terbaik bagiku 

 tanah berlumpur dan kerbau pilihan 

 biji padi yang manis 

 Berilah kiranya yang terbaik 

 air mengalir 

 hujan menyerbu tanah air 

 Bila masanya buahnya kupetik 

 ranumnya kupetik 

 rahmat-Mu kuraih 

 

 Bagian puisi yang menimbulkan citraan perasaan adalah  … 

 a.   berilah kiranya yang terbaik bagiku 

 b.   tanah berlumpur dan kerbau pilihan 

 c.   air mengalir, hujan menyerbu tanah air 

 d.   ranumnya kupetik, rahmat-Mu kuraih 

 

46. Doni : Selamat siang, Pak 

 Bapak : Selamat siang, silahkan masuk. 

    Ada apa? 

 Doni : Begini, Pak saya Cuma mau mengantar Herman. Dia terluka dipukuli Hendra. 

 Bapak : O, terima kasih, kalau boleh tahu, adik ini siapa ya? 

 Doni : Saya teman sekolahnya. 

 

 Suasana kutipan dialog diatas tersebut adalah  … 

 a.   sedih 

 b.   cemas 

 c.   kecewa 

 d.   takut 

 

47. Hanafi berpacaran dengan Corie, gadis Indo-Belanda. Akan tetapi, ia terikat adat yang menharuskan Hanafi 

 menikahi Rapiah. Hanafi pun menikah dengan Rapiah, tetapi ia tidak bahagia. Kemudian ditinggalkannya 

 Rapiah dan dikejarnya Corie ke Jawa. 

 

 Jenis konflik yang terjadi dalam kutipan novel tersebut adalah  … 

 a.     fisik 

 b.     batin 

 c.     pikiran 

 d.     asosiasi 

 

48. “Copet! Copet! Jambret! Kalung! Kalungku! Tolong! Tolong! Demikian suara seorang ibu hingga semua 



 calon penumpang menoleh kearah itu. Suasana yang semula tenang berubah mendadak menjadi agak 

 ribut. Semua orang melongokkan kepalanya ke segala arah ingin menangkap sesuatu. Banyak di antara 

 penumpang yang berdiri berpegangan di langit-langit seolah bergelantungan di antara tempat duduk. 

 Seorang lelaki setengah baya yang berhasil mengait kalung ibu itu menyuruk-nyuruk di antara penumpang. 

 … 

 

 Latar kutipan cerita tersebut yang tepat adalah … 

 a.     terminal 

 b.     bus 

 c.     halte 

 d.     angkot 

 

49. (1) Mereka tahu makanan tahu itu bergizi. 

 (2) Ia sudah lama tinggal di kaki gunung itu. 

 (3) Kaki adik terkilir ketika berolahraga. 

 (4) Andi membawa apel ketika apel ke rumahku. 

 

 Pasangan kalimat yang menggunakan kata berpolisemi ditandai dengan nomor … 

 a.     (1)  dan  (2) 

 b.     (2)  dan  (3) 

 c.     (3)  dan  (4) 

 d.     (1)  dan  (4)  

 

50. Seminggu sekali, saya meminjam novel remaja di perpustakaan. 

 

 Kalimat yang berpola sama dengan kalimat tersebut adalah  … 

 a.   Tiap minggu, adik menari Janger Bali di sanggar bermodern. 

 b.   Dua hari yang lalu, dia menangis bersedu-sedu di rumah bibi. 

 c.   Kamis Minggu depan, saya akan mengail bersama-sama ke kolam pancing. 

 d.   Setiap hari selasa, Anwar mengendarai motor ke kantor. 

 

 

 

 

        
 

  

                                                                     


