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1.

Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) menggunakan pensil 2B sesuai
petunjuk di LJUN.
Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN
Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.
Periksa dan bacalah soal sebelum Anda mengerjakannya.
Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak
lengkap.
Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian bila diperlukan
Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya.
Periksalah kembali perkerjaan Anda sebelum dikumpulkan.
Lembar soal tidak boleh dicoret‐coret.

Bacalah penggalan paragraf berikut dengan saksama!
Perilaku sehat merupakan pilar yang paling utama. Hal ini karena komponen tersebut ternyata
sangat berpengaruh pada kedua pilar lainnya. Seperti seseorang dengan perilaku sehat, tentu akan
menjaga lingkungannya tetap sehat juga. Selain itu, dengan perilaku sehat, seseorang akan
memanfaatkan fasilitas pelayanan kesehatan yang ada untuk memelihara kesehatannya.
Ide pokok paragraf tersebut adalah...
A. memanfaatkan fasilitas kesehatan yang ada
B. menjaga lingkungannya agar tetap sehat
C. perilaku sehat akan berpengaruh pada pilar‐pilar lainnya
D. berperilaku sehat akan menjaga kebersihan
E. perilaku sehat merupakan pilar utama

2.

Kalimat pertanyaan yang tepat sesuai isi paragraf tersebut adalah..
A. Mengapa perilaku sehat merupakan pilar paling utama?
B. Bagaimana cara menjaga agar lingkungan tetap sehat?
C. Apakah fungsi pelayanan kesehatan terhadap masyarakat?
D. Mengapa masyarakat harus memelihara kesehatan lingkungan?
E. Kapan pemerintah harus memberi pelayanan kesehatan?
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Bacalah paragraf berikut untuk soal nomor 3 s.d. 5!
Uang tidak bisa membeli cinta? Tanyakan hal itu kepada Kaka dan Manchester City. Tawaran City
senilai Rp2,1 triliun dan gaji tertinggi di dunia tak bisa memisahkan Kaka dari AC Milan. Dia terus
memberikan suntikan moral dan tenaga pada klub “merah hitam” itu pada pekan‐pekan krusial seri‐A.
Isu soal uang dan sepak bola tidak akan berakhir dengan kolapsnya pembelian Kaka. City dengan
dana tak terbatas akan beralih ke tempat lain membawa sekoper uang. Uang yang akan membuat City
sebagai salah satu klub kaya di jajaran liga Inggris. Namun, budaya lama loyalitas kepada klub ternyata
masih bisa mengalahkan uang.
3. Pernyataan yang sesuai dengan bacaan di atas adalah, kecuali... .
A. Saat ini dengan uang Rp2,1 triliun dapat membuat City sebagai salah satu klub terkaya.
B. Tawaran senilai Rp2,1 triliun akhirnya tidak bisa menarik Kaka dari AC Milan.
C. City dengan dana tak terbatas akan beralih ke tempat lain membawa sekoper uang.
D. Gaji tertinggi di dunia ditawarkan City untuk Kaka.
E. Loyalitas Kaka memberikan suntikan moral bagi AC Milan.
4. Kalimat sumbang paragraf tersebut adalah.....
A. Isu soal uang dan sepak bola tidak akan berakhir dengan kolapsnya pembelian Kaka.
B. Uang yang akan membuat City sebagai salah satu klub kaya di jajaran liga Inggris.
C. City dengan dana tak terbatas akan beralih ke tempat lain membawa sekoper uang.
D. Namun, budaya lama loyalitas kepada klub ternyata masih bisa mengalahkan uang.
E. Tanyakan hal itu kepada Kaka dan Manchester City.
5. Pertanyaan yang sesuai dengan isi bacaan adalah ....
A. Mengapa pihak City kecewa dengan Kaka dan AC milan?
B. Apa yang mendorong City “ngebet” untuk membopong Kaka?
C. Bagaimana Kaka menyikapi adanya tawaran dari pihak City?
D. Bagaimana apresiasi AC Milan menyangkut kepindahan Kaka.
E. Sejak kapan City menjadi sebagai bagian klub terkaya di dunia?
6. Bacalah penggalan laporan dengan saksama!
Kami berangkat dari lokasi pukul 06.30. Semua peserta masih berpakaian lengkap. Kami
beristirahat dan makan siang di Rindu Alam pukul 11.40. Hidangan khas Jawa Barat kami nikmati. Kami
berkemas‐kemas dan memasuki kendaraan kembali pukul 12.50.
Teks di atas termasuk jenis laporan.....
A. kunjungan
B. peristiwa
C. kegiatan
D. perjalanan
E. pengamatan
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7. Bacalah petunjuk kerja berikut dengan cermat!
Budi Daya Tanaman Anggur
(1) Kalau berhasil, anggur akan bersemi, (mengeluarkan tunas baru) berbunga lalu berbuah. Kalau
belum berhasil, ulangi lagi setelah daun pulih seperti semula.
(2) Siram secara teratur tiap hari dan berikan pupuk kandang sebulan sekali.
(3) Setelah berumur 8 bulan, paculah untuk berbuah dengan cara memangkas pucuk‐pucuk tangkai
yang muda sampai batas yang tua hingga semua habis. Ingat, semua ujung tangkai dan daun harus
habis.
(4) Siapkan polibag, isi dengan tanah gembur (separuh saja).
(5) Pilih batang yang tua, potong sepanjang kira‐kira 20 cm.
(6) Bibit yang sudah berumur satu bulan ditanam di tanah yang gembur dan subur. Waktu menanam,
jangan lupa membuka polibagnya.
(7) Masukkan batang anggur ke polibag, tambahkan tanah ke polibag hingga hampir penuh, siram
secara teratur pagi dan sore hingga bibit tumbuh.
Urutan proses budi daya tanaman anggur yang benar adalah ...
A. (4), (5), (2), (7), (6), (3), dan (1)
B. (4), (5), (7), (2), (6), (3), dan (1)
C. (4), (5), (6), (2), (3), (7), dan (1)
D. (4), (5), (7), (6), (2), (3), dan (1)
E. (4), (6), (5), (7), (2), (3), dan (1)
8. Bacalah teks berikut dengan saksama!
Untuk mengelola kedua restoran baksonya, Pak Slamet menerapkan pola manajemen yang khas.
Semua kegiatan restorannya dipercayakan sepenuhnya kepada dua karyawan kepercayaannya yang
telah benar‐benar teruji kejujurannya. Mulai dari belanja bahan mentah, proses produksi sampai
menggaji ke‐42 karyawannya didelegasikan kepada asisten‐asistennya. Pak Slamet kini tinggal di
Wonogiri, Solo, Jawa Tengah. Dia seolah dipensiun oleh kedua restorannya. Pengawasan usahanya
dilakukan dengan sistem jarak jauh. Cukup sebulan sekali ia mendatangi restorannya.
Penggalan laporan tersebut berisi tentang …
A. latar belakang masalah yang diungkapkan penulis
B. rumusan tujuan penulisan laporan
C. pengelolaan restoran bakso Pak Slamet
D. kegiatan restoran Pak Slamet dalam kurun waktu tertentu
E. simpulan atas usaha yang dilaksanakan Pak Slamet
9. Bacalah penggalan biografi dengan seksama!
Rendra pemilik berbagai kepiawaian yang karismatik, sehingga dicintai oleh kalangannya.
Sekaligus ia juga disegani atau malah dibenci dan ditakuti oleh pihak‐pihak yang selalu menjadi
sasaran kritik‐kritiknya. Nama Rendra ditulis lengkap dengan sebutan W.S. Rendra. Nama aslinya
adalah Willibrodus Surendra Broto. Setelah memeluk Islam, namanya menjadi Wahyu Sulaiman
Rendra. Rendra lahir di Solo tanggal 7 November 1935.
Keistimewaan tokoh Rendra dari kutipan tersebut adalah …
A. piawai dalam menyampaikan kritiknya
B. hanya dicintai khusus oleh kalangannya
C. sangat disegani oleh lawan yang dikritik
D. kharismatik dalam menyampaikan gagasannya
E. memiliki kepiawaian dalam membaca puis
3

10.Cermatilah grafik berikut ini!
Komposisi Penduduk Jakarta Tahun 2008
No.
Kotamadya
Laki‐laki Perempuan
1. Jakarta Pusat
2.401
2.754
2. Jakarta Selatan 4.002
5.129
3. Jakarta Timur
3.333
4.011
4. Jakarta Utara
4.238
4.342
5. Jakarta Barat
5.170
5.296
19.144
21.532

Total Persentase
5.155
12.673
9.131
22.448
7.344
18.055
8.580
21.094
10.466 25.730
40.676 100.000

Penyataan yang sesuai dengan isi tabel tersebut adalah …
A. Jumlah perempuan di Jakarta Pusat lebih sedikit daripada jumlah peremupan di Jakarta Timur.
B. Jumlah perempuan di Jakarta Pusat sama banyak dengan jumlah perempuan di Jakarta Selatan.
C. Jumlah laki‐laki di Jakarta Utara lebih sedikit daripada jumlah laki‐laki di Jakarta Selatan.
D. Di Jakarta Utara jumlah laki‐laki dan penduduk perempuan sama jumlahnya.
E. Jumlah penduduk di Jakarta Timur lebih banyak daripada di Jakarta Utara.
11.Simpulan isi tabel tersebut adalah …
A. Wilayah Jakarta yang terpadat penduduknya di Jakarta Pusat.
B. Komposisi penduduk Jakarta tahun 2008 dido‐minasi kaum perempuan.
C. Wilayah Jakarta Pusat masih kekurangan pen‐duduk.
D. Kaum perempuan cenderung lebih suka tinggal di wilayah Jakarta Selatan.
E. Willayah Jakarta Pusat kurang diminati sebagai tempat tinggal.
12. Bacalah dengan cermat teks berikut!
Perajin kain songket tradisional Minangkabau, Sumatera Barat, bertahan dengan motif kuno
berusia ratusan tahun. Perajin memunculkan kembali motif kuno dari songket tua yang tersimpan.
Untuk menjaga keaslian produksi, perajin menggunakan alat songket bukan mesin
Tanggapan logis terhadap paragraf di atas adalah.....
A. Perajin kain songket tradisional Minangkabau bertahan pada motif kuno.
B. Motif kuno yang dipertahankan perajin berusia ratusan tahun.
C. Jenis songket tua yang tersimpan kembali dimunculkan.
D. Untuk menjaga keaslian produksi, penggunaan alat songket perlu dipertahankan.
E. Mesin tidak cocok untuk para perajin kain songket.
.
13. Cermati penggalan berita berikut!
PT Pupuk Sriwijaya siap menggunakan batu bara sebagai bahan baku pengganti gas alam dalam
proses produksi pupuk urea. Teknologi pengolah batu bara ke sintesis gas dengan investasi awal 250
juta dolar AS itu dinilai menjadi salah satu jawaban atas masalah ketidakpastian pasokan gas yang
terus berulang sehingga mengancam proses produksi.
Tanggapan yang tidak sesuai dengan isi paragraf di atas adalah.....
A. Batu bara sebaiknya memang dijadikan bahan baku pengganti gas alam.
B. Dalam proses produksi pupuk urea, penggunaan batu bara sangat tepat.
C. Teknologi pengolah batu bara ke sintesis belum menjawab ketidakpastian pasokan gas.
D. Masalah ketidakpastian pasokan gas diramalkan akan terus berulang.
E. Ketidakpastian pasokan gas berpotensi mengancam proses produksi.
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14. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Pendidikan karakter yang dipahami secara parsial dan tidak tepat sasaran justru bersifat
kontraproduktif bagi pembentukan karakter anak didik.
Makna istilah parsial dan kontraproduktif pada paragraf di atas adalah.....
A. Sepihak dan tidak mampu.
B. Sepotong‐potong dan tidak mampu.
C. Sepenggal‐sepenggal dan menggagalkan.
D. Tidak genap dan merugikan.
E. Sebagian dan tidak menguntungkan.
15. Bacalah paragraf berikut dengan cermat!
(1)
Pemburu ular yang semula merasa tidak bisa digigit ular berbisa itu akhirnya harus
mengakhiri kesombongannya. (2) Ketika senja tiba ia sudah mendaki dan menuruni bukit. (3) Tentu
lengkap dengan peralatannya. (4) Dari lampu sorot sampai makanan alakadarnya. (5) Nun jauh di
sana anak‐istri menunggu dengan sabar dan tabah.
Kalimat yang menggunakan kata berantonim ditandai dengan nomor.....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)
16. Bacalah teks berikut dengan cermat!
Sebuah pasar swalayan yang rusak karena gempa beberapa waktu lalu roboh. Beberapa orang
sedang berada di pasar tersebut. Sementara itu ratusan ribu warga korban gempa masih tidur di
jalanan. Mereka sangat menantikan bantuan yang belum juga dating.

Kalimat tanya yang jawabannya terdapat dalam paragraf tersebut adalah.....
A. Mengapa gempa sampai melanda kota tersebut?
B. Di mana ratusan ribu warga korban tidur?
C. Siapa yang membeli barang di pasar swalayan?
D. Bagaimanakah sikap pemerintah setempat terhadap gempa?
E. Bantuan jenis apa yang sudah mereka terima?
17. Cermati penggalan teks berikut!
Pukul 06.00 ketika warga siap‐siap berangkat ke tempat tugas, tiba‐tiba terdengar ledakan hebat.
Semua warga berebut keluar rumah. Ternyata sumber kebakaran berasal dari rumah Pak Tirto.
Semua orang menuju TKP. Penyebab kebakaran ternyata kompor gas yang selangnya bocor.
Kalimat tanya berikut ini yang berbentuk klarifikasi adalah.....
A. Apakah yang terjadi pada pukul 06.00 pagi?
B. Benarkah kebakaran disebabkan bocornya selang gas?
C. Apakah penyebab kebakaran di rumah Pak Tirto?
D. Mengapa warga setempat keluar rumah?
E. Di manakah posisi Pak Tirto ketika rumahnya terbakar?
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18. Perhatikan kalimat berikut dengan seksama!
(1) Ia berjalan menuju rumah temannya. (2) Sesampai di sana sungguh nasib buruk menimpa. (3)
Calon mertua keluar rumah. (4) Matanya tajam menatap ke arahnya. (5) Ia pun masuk rumah dengan
gemetar.
Kata yang mengalami perubahan makna sinestesia terdapat pada kalimat ....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)
19. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
(1) Slamet mengaku urusannya baru lancar setelah memberi uang rokok atau pelicin kepada
Ketua RT. (2) Hal inilah yang mengejutkan Triatman. (3) Triatman mengaku sudah dua hari berkasnya
terhenti di tangan Ketua RT. (4) Keduanya sepakat menemui Ketua RT demi kelancaran surat
pengantar Triatman tersebut. (5) Belum sempat menuju ke rumah Ketua RT, mendadak Ketua RT
datang sambil menyerahkan surat pengantar yang diharapkan.
Kata yang berkonotasi negatif dalam paragraf di atas terdapat pada kalimat nomor.....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)
20. Bacalah ilustrasi berikut dengan saksama!
Sudah sekian tahun Pak Ibnu meninggal dunia, tetapi orang masih mengenangnya. Ia orang yang
sangat taat menjalankan ibadah dan sangat dermawan. Walaupun ia kaya‐raya, namun ia tetap
rendah hati. Ia sangat peduli dengan orang lain, terlebih orang‐orang yang berada di sekitarnya.
Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah …
A. Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang jua.
B. Karena nila setitik rusak susu sebelanga.
C. Bunga yang harum itu ada juga durinya.
D. Belakang parang pun kalau diasah pasti tajam juga.
E. Buruk muka cermin dibelah.
21. Bacalah paragraf berikut dengan cermat!
Dokter Utomo adalah seorang dokter umum. Banyak pasien datang dengan berbagai penyakit
diderita, seperti sakit kepala, demam, tifus. Beliau terkenal …, sehingga setiap pasien yang
diobatinya pasti sembuh. Oleh karena itu, pasien harus antre jika akan berobat kepadanya.
Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah …
A. berbulu hatinya
B. bermulut manis
C. ringan tangan
D. bersih hatinya
E. bertangan dingin
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22. Bacalah puisi berikut dengan saksama!
INDONESIA PUSAKA
Oleh: Ismail Marzuki
Di sana tempat lahir beta
Dibuai dibesarkan bunda
Tempat berlindung di hari tua
Sampai akhir menutup mata
Makna ungkapan menutup mata yang terdapat dalam penggalan lirik lagu tersebut adalah ....
A. meninggal dunia
B. tidur nyenyak
C. memejamkan mata
D. tidak peduli
E. tidak sadar
23. Tema penggalan puisi tersebut adalah ....
A. pengorbanan
B. pahlawan
C. kemerdekaan
D. nasionalisme
E. perjuangan
24. Bacalah puisi berikut dengan saksama!
KUCARI JAWAB
Y.E. Tatengkeng
Di mata air, di dasar kolam
Kucari jawab teka‐teki alam
…
Di situ juga jawabnya kucari
Di warna bunga yang kembang
Kubaca jawab penghilang bimbang

Kalimat bermajas yang tepat untuk melengkapi puisi rumpang tersebut adalah …
A. Di situ awan bersama angin.
B. Di situ awan tertiup angin.
C. Di sana awan tertiup kian kemari.
D. Di kawan awan kian kemari.
E. Di atas awan berwanta hitam.
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Teks berikut untuk soal 25 dan 26.
Bacalah teks berikut dengan cermat!
Jati : “Pantesan. Ternyata cita‐citamu mau jadi dosen ta! Oalah Agus!”
Agus : “Aku hanya menggapai sebuah cita‐cita masa kecilku kok.”
Jati : ....
Agus : “Pulanglah duluan kalau kamu dah ngantuk. Aku masih belajar nih!”
25. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang di atas adalah... .
A. Apa peduliku? Itukan cita‐citamu dulu.
B. Sudahlah, Gus, mari kita pulang saja.
C. Ya moga‐moga semua berjalan baik.
D. Gus, dah malam ntar kos tutup lo!
E. Mau pulang ya?
26. Watak Agus dalam penggalan dialog tersebut adalah... .
A. penuh perhatian
B. mudah tersinggung
C. rajin dan suka berkhayal
D. kerja keras dan rajin
E. tidak suka serius
27. Cermatilah penggalan novel berikut!
Di PM, Alif bertemu dan berteman baik dengan Raja Lubis dari Medan, Atang dari Bandung, Said Jufri
dari Surabaya, Baso dari Gowa dan Dulmajid dari Madura. Mereka berenam kerap berkumpul di
menara samping masjid. Maka dari itu mereka sering disebut Sahibul Menara, orang yang punya
menara. Di bawah menara PM pula mereka berangan‐angan akan suatu benua impian, benua yang
entah bagaimana caranya bisa mereka raih. Alif melihat awan‐awan itu bagaikan sebuah Benua
Amerika, sedangkan Raja melihatnya sebagai Benua Eropa, Atang melihatnya Benua Asia dan Baso
melihat itu semua sebagai Benua Afrika. Sedangkan Said dan Dulmajid melihatnya sebagai negara
Indonesia.
(Negeri Lima Menara)
Latar penggalan cerpen terseut adalah ….
A. di lapangan
D. di kampus
B. di bawah menara
E. di kantin
C. di masjid
28. Teks berikut untuk soal 28 dan 29!
“Aku ingin bicara empat mata dengan Karto,” kata Jagabaya Karjan setelah para warga desa
menggiring Karto yang dipapah Jagabaya dan dilindungi para hansip sampai balai desa. Semua ingin
berdesakan masuk, tapi para hansip menahannya. “Tolong semua warga tenang dulu, kami akan
bicara dengan Karto.” ”Semua warga jangan sembrono,” tambah Jagabaya.
Sudut pandang penggalan cerpen di atas adalah ....
A. orang pertama tunggal
B. orang pertama sampingan
C. orang ketiga pelaku utama
D. orang ketiga serba tahu
E. orang ketiga sampingan
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29. Watak tokoh si Karjan dalam penggalan cerita tersebut adalah ....
A. gegabah
D. pemarah
B. bijaksana
E. tenang
C. tanggung jawab
30. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Rai anakku, janganlah engkau beringin‐ingin peperangan. Jikalau mudah sekalipun, ketahui
bahwa segala perbuatan itu niscaya berbalas jua. Maka pelihara engkau kan akhir pekerjaan, bahwa
bahaya itu terkejut datangnya. Maka seyogianya engkau dari dahulu pelihara daripadanya dan
perteguh olehmu barang kata yang keluar daripada mulutmu dengan akalmu.
(“Hikayat Iskandar Zulkarnain “dalam
Kesusastraan Melayu Klasik Sepanjang Abad
Karya Teuku Iskandar)
Nilai‐nilai yang terkandung dalam kutipan di atas adalah ....
A. Setiap orang hendaknya selalu menjaga persahabatan bukan permusuhan.
B. Setiap pekerjaan itu ada bahayanya maka berhati‐hatilah dengan ucapan.
C. Setiap terjadi peperangan pasti akan timbul pembalasan.
D. Segala kata yang terucap harus dilandasi dengan emosi.
E. Segala ucap hendaknya dipikirkan bersama‐sama.
31. Cermatilah penggalan cerita berikut!
Suasana tempo dulu itu, mirip zaman Perang Dunia II. Sepatu putra dewa menderap di Asia,
menggilas bumi nusantara. Telingan rakyat dipenuhi janji‐janji muluk, padahal perut mereka semakin
lapar. Surga dan kemakmuran didengungkan ke telinga setiap hari sementara berpuluh ribu rakyat
bergelimpangan di jalan raya. Begitu banyak orang mati kelaparan. Mereka tidak dapat makan.
Setting dari pengglan cerpen tersebut adalah ....
A. keadaan sosial
B. agama
C. sejarah
D. waktu
E. tempat
32. Cermatilah penggalan cerita pendek berikut
... tapi itu tak dapat dicapai dengan kenduri saja. Masa dan keadaanlah yang menentukan. Ompi
yakin, masa itu pasti akan datang. Dan, ia menunggu dengan hati yang disabar‐sabarkan. Pada suatu
hari yang gilang‐gemilang, angan‐angannya pasti merupa jadi kenyataan. Dia yakin itu bahwa Indra
Budiman‐nya akan mendapat nama tambahan dokter di muka namanya sekarang. Atau salah satu
titel yang mentereng lainnya. Ketika Ompi mulai mengangankan nama dambaan itu, diambilnya
kertas dan potlot ditulisnya nama anak‐anak, Dr. Indra Budiman. Dan, Ompi merasa bahagia sekali. Ia
yakinkan kepada para tetangganya akan cita‐citanya yang pasti tercapai itu.
(A.A. Navis, Anak Kebanggaan)
Amanat yang terkandung dalam penggalan prosa di atas ialah ...
A. Janganlah terlalu yakin dengan angan‐angan sendiri.
B. Hendaklah kita yakin dengan apa yang kita cita‐citakan.
C. Cita‐cita pasti tercapai kalau dilandasi keyakinan akan keberhasilannya.
D. Asal kita yakin, pengaruh dari orang lain tak ada artinya.
E. Cita‐cita orang tua akan tercapai kalau didukung oleh anaknya.i
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33. Cermatilah penggalan cerita berikut!
”Janganlah adinda bertanya jua”, jawab baginda dengan sedihnya. ”Pertanyaan itu hanya menam‐bah luka
Tuanku jua semata.”
”Ampun, Tuanku, orang yang arif tiada pernah putus asa sekalipun bagaimana juga cobaan yang datang ke atas
dirinya. Tiada pula ia bersedih hati karena kesedihan tiada buahnya selain daripada menguruskan badan saja
yang sudah ditakdirkan tiada juga akan tertolak olehnya.”
(Hikayat Kalilah dan Dimnah)
Nilai moral yang tertuang dalam penggalan cerita di atas tampak pada perbuatan ….
A. Menghormati orang lain
B. Mendahulukan kepentingan umum
C. Menegur orang dengan bahasa yang sopan
D. Menolong orang yang sedang menderita
E. Membantu orang yang sedang bersedih hati

34. Bacalah kutipan berikut!
Kemenangan melawan Koo/Tan diakui Kido dan Hendra menambah kepercayaan diri mereka.
Ketika smes Hendra ke sisi lapangan yang kosong pada game ketiga partai final menutup perlawanan
Cai Yun/Fu Haifeng, pantas jika mereka meluapkan kegembiraan bersama sang pelatih dengan
bergulingan di lapangan.
Hal yang tidak terdapat dengan paragraf di atas adalah …
A. Hendra dan Kido menutup perlawanan Cai Yun/Fu Haifeng dengan smes.
B. Setelah mengalahkan Koo/Tan, Hendra/Kido semakin percaya diri.
C. Hendra dan Kido meluapkan kegembiraan dengan bergulingan di lapangan bersama pelatih.
D. Cai Yun/Fu Haifeng bertemu Hendra/Kido di final.
E. Hendra/Kido meraih medali emas di cabang bulutangkis.
35. Ragam kalimat efektif yang benar terdapat pada....
A. Pak Tani sedang mempertinggikan galangan sawah sebelum dibajak oleh derunya mesin.
B. Kesenimanan Kang Ujo dipertahankan sebagai aset provinsi terkulon Pulau Jawa.
C. Setiap siswa yang dapat rangking pertama akan menerima hadiah dari Kepala Sekolah.
D. Lelaki tua itu selalu terbayang‐bayang bininya yang telah diceraikan sebulan lalu.
E. Kemampuan berbahasa merupakan salah satu sebagai syarat pengembangkan diri
36. Cermati paragraf berikut!
Ketika saya akan memasuki ruang ujian ini, saya merasa … tidak akan dapat mengikuti ujian
dengan tenang. Akan tetapi, setelah saya berdoa, perasaan itu menjadi berkurang. Ternyata saya …
ketakutan. Begitu lembar soal saya buka, saya menarik … panjang dan mengucap nama Tuhan,
perasaan saya semakin tenang sehingga dapat menjawab soal dengan baik.
Kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah …
A. kawatir, hanya, nafas
B. khawatir, hanya, nafas
C. khawatir, hanya, napas
D. kawatir, cuma, napas
E. kuatir, cuma, napas
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37. Cermati topik berikut!
Topik karya tulis: Upaya mengendalikan hama ulat api pada kelapa sawit
Rumusan masalah yang sesuai dengan topik tersebut adalah …
A. Bagaimana cara mengendalikan hama ulat api pada kelapa sawit?
B. Sejak kapan mampu mengendalikan hama ulat api pada kelapa sawit?
C. Siapakah yang mengendalikan hama ulat api pada kelapa sawit?
D. Dapatkah kita mengendalikan hama ulat api pada kelapa sawit?
E. Adakah hubungan antara hama ulat api dan kelapa sawit?
38. Cermati paragraf berikut!
Mengonsumsi buah itu sangat baik … kesehatan tubuh. Pada umumnya manusia mengonsumsi buah
setelah makan besar … alasan sebagai pencuci mulut. Kebiasaan itu umum dilakukan manusia …..
meniru cara makan orang barat saat acara pesta. Padahal menurut penelitian beberapa ahli
kesehatan, buah justru lebih baik dikonsumsi sebelum manusia mengonsumsi makanan.
Kata yang tepat untuk mengisi bagian rumpang di atas adalah ….
A. bagi, dengan, karena
D. untuk, karena, itu
B. bagi, dengan, lalu
E. untuk, karena, supaya
C. bagi, dan, karena
39. Cermati topik karya tulis berikut!
Topik karya tulis: Rendahnya minat siswa SMA membaca karya sastra.
Kalimat latar belakang yang sesuai dengan tema karya tulis tersebut adalah …
A. Para siswa SMA umumnya senang mengunjungi perpustakaan untuk membaca karya sastra.
B. Semua siswa SMA lebih senang membaca buku nonsastra daripada membaca buku karya sastra.
C. Siswa SMA membaca karya sastra bila ditugasi oleh gurunya saja, yang harus diselesaikan dengan
cepat.
D. Kebanyakan siswa SMA membaca karya sastra hanya yang isinya berhubungan dengan kehi‐
dupan siswa SMA.
E. Saat ini karya sastra yang beredar di masyarakat kurang bervariasi dan tidak me‐narik.
40. Bacalah penggalan naskah drama berikut dengan cermat!
TUMPAL
REBO
TUMPAL
REBO
TUMPAL
REBO
TUMPAL

: Maaf, Pangeran, apa boleh saya bicara?
: (Berhenti, menanggapi) Ah Panji Tumbal!
Tentu saja. Tetapi, kenapa mesti di sini?
: Ini mendesak. Dan darurat.
: Oh!
: Begini, Pangeran Rebo. Baginda sudah tua.
Apakah Anda tidak ingin menjadi Raja?
: Lho. Apa ini?
: Negara kacau. Rakyat hidup di dalam kemiskinan. Kejahatan merajalela [.....] Inilah
saatnya Anda mengambil alih kekuasaan.

Kalimat yang tepat untuk melengkapi kutipan drama tersebut adalah ....
A. Dialah raja yang berkuasa.
B. Para pejabat menerima piagam.
C. Kejahatan terjadi di kalangan rakyat dan maupun pejabat.
D. Negara dipimpin dengan bijaksana.
E. Raja hidup bersama permaisurinya.
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41. Bacalah penggalan karangan berikut ini!
Sedikitnya 61 ekor unggas di Dukuh Mungur RT 01, Desa Karanganyar, Kecamatan
Sambungmacan, Sragen, mati mendadak dalam dua pekan terakhir. Puluhan unggas yang mati
mendadak itu dinyatakan positif terinfeksi virus avian influenza (A1) atau dikenal sebagai virus flu
burung. Unggas‐unggas itu kemudian dimusnahkan agar tidak menular ke unggas lain yang masih
sehat. Dengan demikian masyarakat di Dukuh Mungur RT 01, Desa Karanganyar, khususnya yang
memiliki unggas, merasa tenang dan aman
Penggalan teks di atas termasuk jenis karangan ....
A. narasi
B. deskripsi
C. persuasi
D. eksposisi
E. argumentasi
42. Cermati kerangka karangan berikut!
Pikiran utama:
Kelangkaan dan kenaikan harga minyak tanah diramalkan akan menambah angka kemiskinan.
Pikiran penjelas:
(1) Kelangkaan minyak tanah, (2) Antrean pembeli minyak tanah di banyak daerah. (3) Ketakutan
beralih elpiji. (4) Lebih nyaman beralih ke kayu. (5) Beralih ke solar yang lebih murah. (6) Pedagang
minyak tanah beralih ke bensin.
Pikiran penjelas yang tidak sesuai dengan pikiran utama tersebut adalah.....
A. (1) dan (4)
B. (2) dan (4)
C. (3) dan (5)
D. (4) dan (5)
E. (5) dan (6)
43. Bacalah urutan topik berikut dengan cermat!
(1) Berakhirnya era pangan murah.
(2) Kesejahteraan petani kurang diperhatikan.
(3) Kita berharap adanya kebijakan memacu petani.
(4) Petani harus ditempatkan sebagai subjek.
(5) Raskin harus tetap disalurkan.
Urutan secara deduktif dari topik di atas adalah.....
A. (1), (3), (5), (4), (2)
B. (1), (2), (3), (4), (5)
C. (2), (4), (3), (1), (5)
D. (3), (4), (1), (2), (5)
E. (5), (4), (3), (2), (1))
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44. Bacalah penggalan proposal berikut dengan cermat!
Pendidikan jurnalistik sangat perlu diajarkan pada siswa SMK. Meski tidak harus menjadi mata
pelajaran formal, jurnalistik perlu dicoba melalui diklat. Cara ini lebih efektif untuk menampung
bakat siswa dalam dunia tulis‐menulis. Kreativitas siswa diharapkan tumbuh dan berkembang secara
maksimal .....
Tujuan proposal di atas adalah.....
A. Pendidikan jurnalistik perlu diajarkan terutama di sekolah kejuruan.
B. Jurnalistik tidak perlu menjadi mata pelajaran yang diajarkan pada sekolah kejuruan.
C. Jurnalistik perlu dicoba melalui diklat khususnya bagi siswa SMK.
D. Diklat bisa menampung bakat siswa dalam menulis khususnya dalam bentuk karangan.
E. Kreativitas siswa diharapkan tumbuh dan berkembang melalui pendidikan jurnalistik).
45.

Perhatikan judul proposal dan jenis kegiatan berikut!
Judul proposal : Ulang Tahun Sekolah.
Jenis Kegiatan :
(1) Lomba membuat taman sekolah.
(2) Lomba berpidato antarkelas.
(3) Mendata calon penerima beasiswa.
(4) Memberi beasiswa bagi murid berprestasi.
(5) Mengadakan seminar pendidikan.
Jenis kegiatan yang tidak sesuai dengan judul proposal di atas ditandai dengan nomor ....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)

46.

Perhatikan penulisan berikut ini!
No
: 04/DW/09
Lamp
: 1 lembar
Hal
: Undangan Lomba
Penulisan nomor, lampiran, dan hal surat tersebut yang tepat adalah ....
A. Nomor
: 04/V/DW/09
Lampiran
: (1) lembar
Hal
: Undangan Lomba
B. Nomor
: 04/V/DW/09
Lampiran
: Satu lembar
Hal
: Undangan lomba
C. Nomor
: 04/V/DW/09
Lampiran
: Satu (Lembar)
Hal
: Undangan lomba
D. Nomor
: 04/V/DW/09
Lampiran
: 1 (satu) lembar
Hal
: Undangan lomba
E. Nomor
: 04/V/DW/09
Lampiran
: 1 lbr
Hal
: Undangan lomba
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47. Cermatilah penggalan surat berikut!
Memberikan kuasa kepada pihak II
Nama
: Raissa Nugrhita putri
No KTP
: 5562.0914.5676
Alamat
: Jl. Gergaji Pelem No. 92 Semarang
Untuk mengambilkan honorarium dua artikel yang dimuat Harian Saudara tertanggal 1 dan 8
Februari 2010 [.....]
Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan ternyata belum dibayarkan, surat kuasa ini
dinyatakan tidak berlaku.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat kuasa yang dirumpangkan di atas adalah.....
A. Waktu pengambilan honorarium tidak dibatasi.
B. Honor tersebut untuk artikel yang diharap bisa dimuat.
C. Batas waktu pengambilan honorarium 25 Februari 2010.
D. Bagian bendahara harus menelpon pemberi kuasa.
E. Pembayaran honor ditransfer melalui rekening bank.
48.

Cermati sumber kutipan berikut!
Judul
: Kebebasan Semu: Penjajahan baru
di Jagat Media
Penulis : Agus Sudibyo
Penerbit : Kompas, Jakarta
Cetakan : 1 November 2009
Tebal
: XXXViii+250 hal
Dikutip : Hal. 125
Penulisan catatan kaki yang benar berdasarkan data‐data di atas adalah ....
A. Agus Sudibyo, 2009, Kebebasan Semu: Penjajahan baru di Jagat Media (Jakarta: Kompas),hlm.
125.
B. Agus Sudibyo, Kebebasan Semu: Penjajahan Baru di Jagat Media (Jakarta: Kompas) 2009, hlm.
125.
C. Agus Sudibyo, Kebebasan Semu: Penjajahan Baru di Jagat Media (Jakarta: Kompas, 2009), hlm.
125.
D. Agus Sudibyo, Kebebasab Semu: Penjajahan Baru di Jagat Media (Kompas: Jakarta, 2009), hlm.
125.
E. Sudibyo Agus, Kebebasan Semu: Penjajahan Baru di Jagat Media, 2009
(Jakarta: Kompas), hlm. 125.
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49.

Cermatilah ilustrasi berikut ini!
Senin 1 Februari 2010 sampai Kamis 4 Februri 2010, siswa kelas XII akan melaksanakan try out.
Agar kegiatan tersebut berjalan tertib, siswa kelas X dan XI masuk sekolah pukul 10.00 WIB.
Kalimat pengumuman yang tepat sesuai ilustrasi di atas adalah ....
A. Diumumkan kepada siswa kelas X dan XI bahwa Senin s.d Kamis (1 s.d 4 Februari 2010) masuk
pukul 10.00 WIB karena kelas XII akan melaksanakan try out.
B. Kelas X dan XI harap masuk pukul 10.00 WIB selama try out. Sementara itu kelas XII harus
mempersiapkan diri karena akan try out.
C. Selama try out lebih baik kelas X dan XI masuk pukul 10.00 WIB. Sedangkan kelas XII tetap
masuk seperti biasanya.
D. Untuk menjaga ketenangan pelaksanaan try out, kelas X dan XI sebaiknya masuk pukul 10.00
WIB.
E. Diumumkan kepada kelas X dan XI lebih baik masuk pukul 10.00 WIB karena ada kegiatan try
out.

50.

Perhatikan ilustrasi berikut!
Dampak pemanasan global kian memprihatinkan. Cuaca ekstrem dan tidak menentu sudah sering
kita rasakan. Bencana alam berupa banjir dan tanah longsor terjadi di mana‐mana.
Kalimat poster yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah.....
A. Bencana alam harus kita perhatikan.
B. Cuaca ekstrem harus kita waspadai.
C. Banjir dan tanah longsor melanda Indonesia.
D. Selamatkan bumi untuk anak‐cucu kita.
E. Pemanasan global menyebabkan banjir.
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