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PETUNJUK UMUM
 Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan 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.
 Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada tiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban.
 Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
 Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
 Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya.
 Periksalah kembali perkerjaan Anda sebelum dikumpulkan.
 Lembar soal tidak boleh dicoret-coret.

1.

Bacalah penggalan berita berikut dengan saksama!

2.

Bacalah teks di bawah ini dengan saksama!
.....

Manusia selalu senang bermimpi. Dalam
mimpi, apa pun selalu bisa diwujudkan sesuai
dengan keinginan pemimpi. Bangsa Indonesia
agaknya senang bermimpi. Melalui visi Indonesia 2030 negeri ini bermimpi
Informasi inti yang terdapat dalam teks di atas
ialah.....
A. Manusia selalu senang bermimpi.
B. Manusia selalu saja bermimpi.
C. Bangsa Indonesia agak senang bermimpi.
D. Semua bisa terwujud dalam mimpi setiap
pemimpi.
E. Melalui Visi Indonesia 2030 Indonesia bermimpi.

Para perwira di kepolisian seharusnya mempunyai kekuatan memotivasi dan menjadi
sumber inspirasi serta lambang moralitas bagi
organisasinya. Dengan cara ini, hierarki kepolisian terjaga secara terhormat, dengan integritas yang tinggi.
.....
(Sumber: Kompas, 23 Maret 2007)

Teks di atas termasuk jenis karangan.....
A. Narasi
B. Deskripsi
C. Eksposisi
D. Argumentasi
E. Persuasi
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3.

Topik-topik di atas dapat dijadikan kerangka karangan yang tepat dengan urutan.....
A. (1)-(3)-(2)-(4)-(5)
B. (1)-(3)-(4)-(2)-(5)
C. (2)-(3)-(1)-(5)-(4)
D. (2)-(5)-(4)-(1)-(5)
E. (2)-(3)-(5)-(4)-(1)

Bacalah paragraf berikut secara saksama!
Krisis minyak bumi menambah parahnya inflasi. Dalam waktu singkat harga minyak bumi naik
empat kali lipat. Ongkos produksi pun menjadi
naik karena pabrik banyak menggunakan minyak. Tentu saja harga barang-barang menjadi
semakin tinggi lebih-lebih harga sembako

6.

Penalaran yang digunakan dalam teks di atas
adalah.....
A. Deduktif
B. Induktif
C. Campuran
D. Deduktif-induktif
E. Induktif-deduktif
4.

(1) Asap arus utama ialah asap yang dihirup
oleh perokok.
(2) Dalam tubuh si perokok, arus utama ini
meninggalkan partikel-partikel di paruparu.
(3) Lebih dari 85% paparan terhadap perokok pasif diperoleh dari arus samping ini.
(4) Asap rokok terdiri atas arus utama dan
arus samping.

Bacalah paragraf rumpang berikut dengan saksama!
Pria yang bernama lengkap David Robert Joseph Beckham ini lahir di Leytonstone, pada
tanggal 2 Mei 1975. Selain dikenal karena
bakatnya yang luar biasa, dia juga dikenal temperamental. Bakatnya yang luar biasa dalam
dunia sepak bola telah tampak semenjak ia
duduk di bangku sekolah dasar. Pada umur sebelas tahun ia memenangkan Bobby Charlton
Soccer Skills Awards. Beckham terus melejit
dan menjadi primadona dunia sepak bola.
....., karier cemerlang Beckham dan keharmonisan kehidupan rumah tangganya tidak
lepas dari olokan media massa Inggris yang
dikenal pedas dan selalu ingin tahu urusan
pribadi para selebriti. Julukan pria takut istri
pun mampir padanya. Di sisi lain, dunia akademis Inggris justru mengagungkannya sebagai
simbol baru dunia maskulin.
Kata hubung yang tepat untuk kedua paragraf di
atas adalah.....
A. Karena itu
B. Dengan demikian
C. Akan tetapi
D. Dan
E. Sehingga

5.

Perhatikan topik-topik berikut ini dengan cermat!
(1) Evaluasi terhadap pelaksanaan tata tertib siswa.
(2) Hakikat tata tertib siswa.
(3) Pemberian contoh dari guru.
(4) Pemberian sanksi terhadap pelanggaran.
(5) Pengaruh keteladanan guru terhadap
siswa.
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Cermati kalimat-kalimat ini!

Jika diurutkan menjadi sebuah paragraf, maka
urutan yang tepat dari kelima kalimat tersebut
adalah.....
A. (1)-(2)-(5)-(4)-(3)
B. (2)-(1)-(4)-(3)-(5)
C. (3)-(5)-(2)-(1)-(2)
D. (1)-(4)-(2)-(3)-(5)
E. (4)-(1)-(2)-(5)-(3)
7.

Bacalah paragraf rumpang berikut dengan saksama!
Tahun 1980-an bersama-sama pebulu tangkis Indonesia lainnya, Icuk Sugiarto menjadi
legenda bulu tangkis dunia. Pria kelahiran
4 Oktober 1962 ini, di tahun 1983 menjadi
juara dunia. Meskipun demikian, ia merasa
hidupnya selama ini belum dimanfaatkan secara optimal. Menurutnya, kalau mau hidup
berarti, harus memberi manfaat buat orang
banyak.
Pernyataan yang sesuai dengan isi penggalan biografi di atas adalah .....
A. Icuk Sugiarto satu-satunya pebulu tangkis
yang menjadi juara dunia.
B. Hidup yang lebih baik adalah yang banyak
memberi manfaat bagi orang lain.
C. Jika mau hidup yang lebih baik kita harus
menjadi ahli berbuat.
D. Icuk Sugiarto menjadi juara dunia bulu tangkis tahun 1980-an.
E. Dengan menjadi juara dunia, Icuk Sugiarto
merasa hidupnya sudah berarti.

8.

Bacalah penggalan teks berikut ini!
Setelah sempat bertahan selama dua hari, warga
korban penggusuran di Rawasari akhirnya menyerah. Mereka lebih memilih mengambil uang
ganti rugi antara Rp 7,5 juta-Rp 10 juta. Menurutnya pemerintah sudah tidak mau mendengarkan
suara rakyatnya lagi. “Mereka sudah tidak mau
memberi ganti rugi lagi karena bangunan kami sudah rata dengan tanah. Jadi, lebih baik kami mengambil uang ganti rugi sesuai dengan ketentuan
pemerintah yang sebenarnya tidak sesuai dengan
apa yang menjadi harapan warga Rawasari.“ Begitu kata Seno Budiarto, humas warga Rawasari.
(Kompas, 12 Februari 2008)

Tanggapan positif terhadap teks di atas adalah.....
A. Warga Rawasari tidak perlu menerima uang
ganti rugi yang diberikan pemerintah.
B. Pemerintah sebaiknya memindahkan warga
Rawasari secara paksa karena sudah diberi
peringatan sebelumnya.
C. Ganti rugi yang diberikan pemerintah kepada warga Rawasari tidak sesuai dengan
kondisi bangunan yang ada.
D. Uang ganti rugi yang tidak diambil oleh warga Rawasari dalam jangka waktu tertentu
dinyatakan hangus.
E. Warga Rawasari seyogianya sadar bahwa
penggusuran yang dilakukan pemerintah
merupakan upaya untuk menertibkan tempat-tempat penjualan secara liar.
9.

Bacalah penggalan karangan berikut dengan cermat!
Ancaman pemanasan global telah menjadi isu
internasional, tetapi di Indonesia penghancuran
lingkungan terus terjadi. Perambahan hutan dan
perusakan ekosistem pesisir terus berlanjut, sementara reboisasi yang dilakukan berjalan sangat
lambat.
.....
(Kompas, 24 September 2007)

Tanggapan negatif terhadap penggalan karangan
di atas adalah.....
A. Penghancuran lingkungan harus dihentikan
karena dampaknya dirasakan oleh semua
orang.
B. Berilah sanksi hukum yang tegas bagi perambah hutan dan perusak lingkungan.
C. Reboisasi harus dipercepat untuk mengurangi laju dampak perubahan iklim.
D. Menjadikan peduli terhadap lingkungan tidak hanya slogan tapi kenyataan.
E. Ancaman pemanasan global adalah urusan
pemerintah.

10. Bacalah dengan cermat teks berikut!
Mei 2007, tepat sembilan tahun sudah usia
reformasi (1). Meski demikian, belum ada
tanda-tanda perbaikan yang signifikan (2).
Sebaliknya, yang terjadi justru, negeri ini berangsur seperti sedang menuju kebangkitan
(3). Dalam kondisi demikian, wajar jika muncul pertanyaan, siapa sebenarnya yang paling
menikmati buah reformasi? (4). Maka, amat
tepat jika kita mengarahkan telunjuk ke.....(5).
Kalimat yang berisi fakta terdapat pada kalimat
nomor.....
A. (1)
D. (4)
B. (2)
E. (5)
C. (3)
11. Cermati penggalan berita berikut!
Gempa bumi yang terjadi di Pulau Sumatra,
Rabu, 12 September 2007 berkekuatan 7,9
skala richter (1). Kerusakan meliputi wilayah
Provinsi Sumatra Utara, Aceh, Sumatra Barat,
Bengkulu, dan Sumatra Selatan (2). Akibat
gempa ini sistem kelistrikan di Pulau Sumatra
menjadi lumpuh (3). Infrastruktur listrik mengalami kerusakan paling parah terjadi di Sumatra Bagian Tengah dan Selatan serta Sumatra
Barat (4). Menurut Direktur Utama PT PLN,
Edie Widodo, untuk merehabilitasi kerusakan
infrastruktur listrik akibat gempa ini memerlukan waktu yang relatif lama karena kerusakannya cukup parah (5).
(Tempo, 14 September 2007).
Kalimat dalam paragraf di atas yang berbentuk
opini adalah kalimat nomor.....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)
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D.

12. Perhatikan grafik berikut!

Grafik Hasil Penelusuran
Tamatan SMK ETNIZ Tahun 2006
5
25

Kursus 5
Kuliah 25
Belum bekerja 10
Wiraswasta 15

45
15

10

Swasta 45

Pernyataan yang sesuai dengan isi grafik tersebut
adalah.....
A. Perbandingan antara tamatan yang bekerja
dan melanjutkan untuk belajar adalah 1 : 2.
B. Jumlah tamatan yang bekerja lebih sedikit
daripada yang belum bekerja.
C. Jumlah tamatan yang mengelola usaha
sendiri lebih banyak dibandingkan dengan
yang bekerja di perusahaan.
D. Tamatan yang masih menganggur lebih sedikit dibandingkan dengan yang memiliki
penghasilan.
E. Persentase tamatan yang belum bekerja
adalah 1% dari jumlah keseluruhan tamatan.
13. Bacalah paragraf berikut dengan cermat!
Dengan Pesawat
BOING 737 dan AIRBUS A320
KEBERANGKATAN DARI TERMINAL 1B
Bandara Soekarno-Hatta

PONTIANAK
6X
Pkl.: 06.15, 08.20, 10.50
12.45, 14.35, 18.05
Telp. (0561) 734488
PONTIANAK
6X
Pkl.: 07.00, 07.15, 09.35,
10.20, 13.05, 16.20
Telp. (0561) 4537620

MAKASAR
3X
Pkl.: 07.00, 12.10, 13.20,
Telp. (0411) 3655255
PEKANBARU
2X
Pkl.: 07.00, 09.10,
Telp. (0761) 856031

Kalimat berikut yang sesuai dengan jadwal tersebut adalah.....
A. Keberangkatan Gatotkaca Air dari terminal
1 B Bandara Soekarno-Hatta hanya dengan
pesawat Boeing 737.
B. Penerbangan ke Pontianak dan Makassar
sama, yaitu enam kali, telepon yang bisa dihubungi pun sama.
C. Keberangkatan dari terminal 1 B Bandara
Soekarno-Hatta, Gatotkaca Air menggunakan pesawat Boeing 737 dar Airbus A320.

6

E.

Penerbangan ke Pekanbaru hanya tiga kali,
yaitu hari Senin, Rabu, dan Sabtu pukul
07.00 dan 09.10.
Penerbangan ke Makassar tiga kali, dengan
waktu atau jam yang sama dengan penerbangan ke Medan.

14. Bacalah teks berikut dengan cermat!
Saya bercita-cita menjadi sastrawan sejak di
SMA, tapi sudah mulai menulis gurindam ketika masih kelas dua Sekolah Rakyat (sekarang
bernama Sekolah Dasar) di Semarang. Gurindam empat baris karangan saya itu dimuat di
Koran Sinar Baroe, tempat ayah saya bekerja
sebagai wartawan. Sajak-sajak saya mulai
dimuat di majalah Mimbar Indonesia dan
Kisah, ketika saya masih kelas dua SMA Pekalongan. Lahir di Bukittinggi, 25 Juni 1995
dan dibesarkan di Pekalongan, saya tumbuh
dalam keluarga guru dan wartawan yang suka
membaca.
Penggalan teks di atas merupakan…..
A. Opini
D. Autobiografi
B. Cerpen
E. Biografi
C. Esai
15. Cermati penggalan teks berikut!
Masyarakat Suku Laut, adalah bagian dari masyarakat Provinsi Kepulauan Riau. Masyarakat
Suku Laut hidup di atas laut, artinya semua aktivitas kehidupan dilaksanakan di atas rumah
yang terapung di laut. Untuk bertahan hidup
masyarakat Suku Laut memiliki mata pencaharian menangkap ikan dengan cara tradisional
yaitu dengan jala dan memancing.
Untuk membantu masyarakat Suku Laut
dalam menambah keterampilan diperlukan
peran serta yang tidak kenal lelah seperti yang
dilakukan oleh OSIS SMK Kartini Batam dalam
memberikan pengetahuan dan keterampilan
seperti: kesehatan, membaca dan menulis,
membuat bakso ikan, memelihara ikan dengan sistem tambak, dan sebagainya. Aktivitas
siswa SMK Kartini tersebut, berlangsung selama tiga hari.
Penggalan teks di atas termasuk jenis laporan.....
A. Kegiatan
B. Pertunjukan
C. Hasil seminar
D. Perjalanan wisata
E. Pandangan mata

16. Cermati penggalan laporan berikut!
(1) Aktifkan blender hingga buah lumat dan
homogen.
(2) Masukkan buah dan bahan pelengkapnya
ke dalam blender.
(3) Siapkan bahan-bahan untuk membuat jus
buah.
(4) Hidangkan dengan dilengkapi garnis.
(5) Tuangkan dalam gelas jus
Urutan petunjuk kerja yang tepat adalah.....
A. (1)-(2)-(3)-(4)-(5)
B. (5)-(4)-(3)-(2)-(1)
C. (3)-(2)-(1)-(5)-(4)
D. (1)-(3)-(2)-(4)-(5)
E. (2)-(4)-(1)-(3)-(5)
17. Cermatilah teks berikut!
.....Teman-teman dan orang-orang yang hadir
di sekitar tempat kerja Dodi bisa memaklumi
hal itu karena Dodi menderita keterbelakangan mental.
Makna kata keterbelakangan pada kalimat di atas
adalah.....
A. Tidak menghiraukan
B. Tidak berani tampil
C. Kelambatan perkembangan
D. Kelambatan dalam berkomunikasi
E. Kelambatan dalam beraktivitas.
18. Kalimat di bawah ini yang mengandung arti konotatif adalah.....
A. Kucing itu mati tertabrak motor.
B. Kami berjalan pada malam yang gelap.
C. Pakaian Andi yang kotor sulit dibersihkan.
D. Pohon jambu kami sudah berbuah.
E. Jangan mudah percaya pada laporannya, dia
wartawan amplop.
19. Kalimat berikut yang menggunakan kata “panas”
bermakna denotatif adalah.....
A. Suhu bumi kian panas akibat rusaknya ekosistem.
B. Jangan sampai kita menerima uang panas.
C. Seminar tentang budaya nasional makin panas karena terjadi adu argumentasi.
D. Fauzan merasa panas ketika melihat temannya meraih gelar juara.
E. Telinganya panas saat mendengar fitnah
yang menimpa keluarganya.

20. Bacalah penggalan karangan berikut dengan cermat!
Perkebunan stroberi dan perkebunan apel
merupakan kawasan ..... yang sangat menarik
dikunjungi untuk mengisi liburan sekolah.
Istilah yang tepat untuk melengkapi bagian kalimat yang rumpang adalah.....
A. Agrobisnis
D. Agrostologi
B. Agrowisata
E. Agroindustri
C. Agrokimia
21. Bacalah paragraf berikut dengan cermat!
Untuk dapat sampai ..... Pulau Biawak yang
berjarak 22 mil ini dapat ditempuh lewat
Pelabuhan Karang Song ..... Kota Indramayu
dalam waktu 2,5 – 3,5 jam atau ..... Pelabuhan
Dadap dengan menggunakan perahu nelayan
bermesin 25 PK selama 5 jam.
Kata depan yang tepat untuk mengisi bagian yang
rumpang dari paragraf di atas adalah.....
A. Di, ke, dari
D. Di, dari, ke
B. Ke, dari, di
E. Dari, di, ke
C. Ke, di, dari
22. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Toko kami menjual ..... merek komputer dan
perlengkapannya.
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah.....
A. Segala
D. Seutuh
B. Selengkap
E. Sebanyak
C. Segenap
23. Kalimat tanya yang memerlukan jawaban “ya”
atau “tidak” terdapat dalam kalimat ...
A. Apakah Anda mengetahui cara pengelompokan buku di perpustakaan?
B. Menggunakan sistem apakah pengelompokan buku di perpustakaan?
C. Mengapa buku-buku di perpustakaan perlu
dikelompokkan?
D. Bagaimana cara mencari sebuah buku di
perpustakaan?
E. Buku apakah yang terakhir Anda pinjam dari
perpustakaan?
24. Kalimat-kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat tanya retorik adalah.....
A. Apa penyebab terjadinya krisis lingkungan?
B. Apakah kita diam saja melihat kerusakan
lingkungan?

7

C.
D.
E.

Apakah yang dimaksud ketahanan ekologi?
Apakah penting lingkungan hidup kita lestarikan?
Apakah korban bencana alam sudah dievakuasi oleh para petugas?

25. Cermati paragraf berikut!
Kasus HIV/AIDS di kalangan pelajar semakin meningkat. (2) Karena itulah informasi
tentang masalah daripada HIV/AIDS sangat
penting sekali. (3) Namun memasukkan daripada materi tentang HIV/AIDS secara khusus
ke dalam mata pelajaran tersendiri memang
sulit. (4) Salah satu solusinya adalah dengan
menyisipkan materi ini ke mata pelajaran yang
berdekatan, misalnya biologi, agama, serta
olahraga dan kesehatan. (5) Peran serta pihak
sekolah untuk menangani masalah ini sangat
diperlukan.
(Wartakota, Kamis 17 Mei 2007)
Dikutip dengan perubahan

Kalimat tidak efektif dalam penggalan berita di
atas adalah kalimat nomor.....
A. (1) dan (3)
D. (2) dan (4)
B. (2) dan (3)
E. (1) dan (5)
C. (3) dan (5)
26. Cermati topik-topik berikut!
Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan topik tentang merancang kegiatan sambil
menanti pengumuman Seleksi Penerimaan
Mahasiswa Baru (SPMB). (2) Dengan tidak
mengurangi rasa hormat, mohon yang membawa handphone dimatikan. (3) Kalau boleh
dirunut, dari sekian macam kegiatan yang ada
di dunia ini, menunggu adalah hal yang paling menjengkelkan. (4) Ada berbagai cara untuk mengatasinya. (5) Membaca buku untuk
mengusir penat dan stres atau melakukan berbagai kegiatan yang berguna adalah beberapa
hal positif yang bisa dilakukan selama penantian pengumuman hasil ujian.
Kalimat salah nalar pada paragraf tersebut ditandai dengan nomor.....
A. (1)
D. (4)
B. (2)
E. (5)
C. (3)
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27. Cermati penggalan bagian proposal berikut ini!
Demikianlah, semoga kegiatan latihan dasar
kepemimpinan ini bermanfaat bagi pengurus
OSIS yang akan menjalani tugas kepengurusan
pada tahun ajaran ini.
Penggalan bagian proposal tersebut menguraikan tentang.....
A. Pendahuluan
B. Tujuan
C. Sasaran kegiatan
D. Waktu pelaksanaan
E. Penutup
28. Cermati iklan lowongan pekerjaan berikut!
Sebuah bank swasta nasional membutuhkan
beberapa karyawan dengan persyaratan sebagai
berikut:
(1) Pria, umur maksimal 27 tahun dan belum
menikah.
(2) Sarjana/Sarjana Muda/dan lain-lain, jurusan Ekonomi, Perbankan, Akuntansi, lulusan
unifersitas atau academi negeri/disamakan.
(3) Indeks prestasi minimal 2,75.
(4) Menguasai bahasa Inggris dan Mandarin.
(5) Tersedia ditempatkan di Surabaya dan sekitarnya.
Lamaran ditujukan langsung ke Kotak Pos 056
Kks.Jakarta Selatan paling lambat 20 Oktober
1999.
Pelamar yang memenuhi persyaratan akan dipanggil lewat pos.
Kata yang tidak baku dalam iklan tersebut
adalah.....
A. Perbankan, bank swasta
B. Indeks prestasi, minimal
C. Unifersitas, academi
D. Nasional, akuntansi
E. Bahasa inggris, bahasa Mandarin
29. Cermati isi poster berikut ini!
TANAM BAKAU
Ayo...., ikuti TANAM BAKAU
Jika Anda peduli dengan lingkungan bergabunglah dengan CADAS!
Lokasi pantai Muara Angke, Minggu 28 Oktober 2007, pukul 06.00
Kegiatan ini diselenggarakan oleh pecinta
alam CADAS SMK ETNIZ
Ada kaos hijau daun menanti Anda lho!

Inti poster tersebut adalah.....
A. Kegiatan menanam pohon bakau di sebuah
pantai.
B. Ajakan bagi pecinta lingkungan untuk menanam pohon bakau.
C. Ajakan menanam pohon bakau yang diselenggarakan oleh CADAS.
D. CADAS adalah kelompok pecinta alam SMK
ETNIZ.
E. Peserta akan mendapat kaos menarik dari
penyelenggara.
30. Cermati penggalan lirik lagu berikut ini!
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
31. Cermati ilustrasi berikut!
Bapak Hadi seorang pengusaha yang sukses. Dia
banyak memberi bantuan kepada pengusaha kecil yang memerlukan modal. Pengusaha kecil wajib mengembalikan pinjamannya sesuai dengan
janji yang disepakati.
Peribahasa yang tepat untuk ilustrasi di atas
adalah.....
A. Besar pasak daripada tiang.
B. Lempar batu sembunyi tangan.
C. Tong kosong nyaring bunyinya.
D. Bila mengikat hendaklah bertali.
E. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.
32. Cermati penggalan puisi berikut ini!
KOTAK SUARA
Di sebuah kerajaan dilangsungkan pemilihan
Di sebuah pemilihan dilakukan penghitungan
Di sebuah penghitungan berlangsung keajaiban
Di sebuah keajaiban semua mata ditutupkan
(Kotak Suara, Taufik Ismail)

Majas yang terdapat dalam penggalan puisi
tersebut adalah.....
A. Ironi
B. Anafora
C. Repetisi
D. Litotes
E. Metafora
33. Cermati penggalan puisi berikut ini!
DENDAM
Berdiri tersendak
Dari mimpi aku bengis dielak
Aku tegak
Bulan bersinar sedikit tak nampak
(Kerikil Tajam dan Yang Terhempas dan Yang
Terputus, Chairil Anwar)
Unsur intrinsik yang dominan dari penggalan puisi di atas adalah.....
A. Rima/persajakan
B. Ritme/irama
C. Metrum
D. Tema
E. Pesan/amanat
34. Bacalah penggalan naskah drama berikut dengan
cermat!
Bapak

: Mereka datang. Cepat bertindak.
Dan kau anakku, ikutlah bersama
bakal suamimu.
Bungsu : Bapak juga .....
Bapak
: Tidak! Aku tidak akan pergi! Aku
akan tetap di sini. Mereka akan
segera kemari. Mereka akan menjumpai jenazah abangmu. Dan aku
akan bikin perhitungan dengan
mereka.
Bungsu : Tidak! Bapak mesti ikut kami. (Terdengar ledakan bom-bom bergemuruh, bersusul tembakan meriam).
Bapak
: Cepat pergilah! Cepat!
Latar penggalan drama di atas adalah.....
A. Peperangan yang mencekam.
B. Tempat meledaknya bom.
C. Suasana perkabungan.
D. Di tengah para pemberontak.
E. Malam hari di tengah para pejuang.
35. Bacalah penggalan naskah drama berikut ini dengan cermat!
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SAMPEK : Pergilah sendiri. Lelaki tidak pantas ke taman bunga.
ENGTAY : Kenapa tidak? Kita hanya dudukduduk. Selagi masih muda dan
masih punya banyak kesempatan
untuk bersuka-suka. Masa muda
cuma datang satu kali, kalau tidak
dinikmati tak akan ada kesempatan lagi. Sebab begitu tua, yang
datang cuma persoalan-persoalan.
SAMPEK : Aku hendak belajar. Justru lantaran masa muda datang sekali, kita
harus mengisinya dengan baik dan
hati-hati. Belajar. Begitu kita lengah dan gemar sedikit saja bersuka-sukaan, maka sesudahnya kita
akan kecanduan.
(SAMPEK & ENGTAY, N. Riantiarno)

Amanat penggalan naskah drama tersebut
adalah.....
A. Untuk menghilangkan kepenatan, laki-laki
pun perlu rekreasi.
B. Jangan menghambur-hamburkan uang untuk hal-hal yang tidak perlu.
C. Manfaatkanlah masa muda dengan hal-hal
yang baik agar tidak menyesal.
D. Masa tua akan datang karena itu hadapilah
dengan senang hati.
E. Janganlah mengganggu orang yang sedang
belajar.
36. Bacalah penggalan novel berikut ini!
Ayahku terbunuh. Kuyakin kautahu, pernah
kusurati engkau. Ia termasuk korban orang
yang kalap di pasar. Di samping ayah, beberapa korban jatuh, termasuk seorang ibu yang
sedang hamil. Waktu itu beritanya tersiar luas.
Tetapi kehidupan keluarga kami tidak dapat
berhenti dengan berita dan terali bagi pelakunya.
(Surat Kasih, Korvei Layun Rampan)

Jenis alur yang digunakan dalam penggalan novel
tersebut adalah.....
A. Alur maju
B. Alur mundur
C. Alur gabungan
D. Alur klimaks
E. Alur antiklimaks
37. Bacalah penggalan cerpen berikut dengan cermat!
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Sampai pagi, aku tak bisa tidur. Benakku
penuh diisi keputusan menceraikan dan tidak
menceraikan Asmah. Aku ragu, apakah Asmah
benar-benar terlindung dari derita bila berada di tangan Bahrum. Aku tak mau membuat
penderitaan baru dalam kehidupan Asmah, di
samping dituduh melepaskan Asmah ke mulut
harimau. Mungkin saja, niat Bahrum merujuk
Asmah karena kesepiannya dan setelah kesepian itu hilang, ia melemparkan Asmah begitu
saja. Aku punya hak untuk tidak melepaskan
Asmah alias menceraikannya.
(Cerpen Kawin Sementara karya Taufik Ikram
Jamil)
Watak tokoh Aku dalam penggalan cerpen di atas
adalah.....
A. Pendendam
B. Tidak bertanggung jawab
C. Tidak punya pendirian
D. Bertanggung jawab
E. Penakut
38. Bacalah penggalan cerpen berikut ini dengan cermat!
Penyakit lupa Ira pernah dua kali dimanfaatkan pembantunya. Itu yang diketahui. Ya,
si pembantu mencuri uang. Dan Bonar yang
memergoki. Ira kena semprot Bonar, yang
samar-samar mulai menyadari sifat teledor
istrinya. Sejak itu, Ira takut sekali kepada
Bonar. Apa pun yang terjadi, terutama yang
menyangkut sifat pelupanya, dia tidak ingin
Bonar mengetahui.
(Utang, N. Riantiarno)

Konflik yang digambarkan dalam penggalan cerpen tersebut adalah.....
A. Ira yang ketakutan kalau sifat pelupanya
diketahui Bonar.
B. Ira yang pelupa sehingga dimanfaatkan oleh
pembantunya.
C. Bonar yang tidak mengetahui sifat istrinya
yang pelupa.
D. Bonar yang memahami istrinya karena teledor.
E. Pembantu yang dimarahi Bonar karena ketahuan mencuri uang.

39. Bacalah penggalan novel berikut ini!
Dia dinamai ayahnya Zainuddin. Sejak kecilnya telah dirundung oleh kemalangan. Untuk mengetahui siapa dia, kita harus kembali
kepada suatu kejadian di suatu negeri kecil
dalam wilayah Batipuh X Koto (Padang Panjang) kira-kira 30 tahun yang lalu.
Seorang anak muda bergelar Pendekar Sutan, kemenakan Datuk Mantari Labih, adalah
Pendekar Sutan kepala waris yang tunggal
dari harta peninggalan ibunya, karena dia tidak bersaudara perempuan. Menurut adat
Minangkabau, amatlah malangnya seorang
laki-laki jika tidak mempunyai saudara perempuan, yang akan menjagai harta benda, sawah
yang berjenjang, lumbung berpereng, rumah
nan gadang. Setelah meninggal dunia ibunya,
maka akan mengurus harta benda hanya tinggal mamaknya, Datuk Mantari Labih. Mamaknya itu, usahkan menuruk dan menambah,
hanya pandai menghabiskan harta saja. Harta
benda, beberapa sawah, dan sebuah gong pusaka telah tergadai ke tangan orang lain. Kalau Pendekar Sutan mencoba hendak menjual
atau menggadai pula, selalu dapat bertahan,
selalu tidak bermufakat dengan mamaknya
itu. Sampai dia berkata “Daripada engkau
menghabiskan harta itu, lebih baik engkau hilang dari negeri ini, saya lebih suka”.
(Tenggelamnya Kapal Van Der Wijk, HAMKA)
Unsur intrinsik yang terdapat dalam penggalan
novel di atas adalah.....
A. Agama
D. Sosial
B. Budaya
E. Biografi
C. Ekonomi
40. Penulisan alamat surat yang benar adalah.....
A. Kepada
yth. Sdr. Hari Nugroho
Jalan Siliwangi 57
Cirebon
B. Kepada Yth. Sdr. Hari Nugroho
Jalan Siliwangi 57
Cirebon
C. Kepada Yth :
Sdr. Hari Nugroho 57
Cirebon
D. Yth. Sdr. Hari Nugroho
Jalan Siliwangi 57
Cirebon
E. Yth : Sdr. Hari Nugroho.
Jalan Siliwangi 57.
Cirebon

41. Bacalah penggalan surat di bawah ini!!
Pada saat ini ananda sedang menghadapi
ulangan semester genap yang akan diadakan
pertengahan bulan Juli. Untuk itu, ananda
mohon doa restu ayah dan ibu. Setelah selesai ulangan semester, ananda berniat mengisi
waktu luang dengan kursus komputer. Ananda
harap ayah bisa memakluminya. Sehubungan
dengan hal itu, ananda mohon dikirimi uang
sebesar Rp150.000,00 (Seratus lima puluh
ribu rupiah).
Maksud penggalan surat pribadi di atas adalah.....
A. Memberi kabar tentang ulangan semester
pertengahan Juli mendatang.
B. Mengisi waktu luang dengan kursus komputer dan kiriman uang.
C. Meminta kiriman uang untuk biaya kursus
komputer.
D. Mohon doa restu dari ayah, ibu, dan keluarga di rumah.
E. Ananda mengharapkan ayah, ibu, dan keluarga di rumah memakluminya.
42. Cermatilah ilustrasi di bawah ini!
Pandu akan membuka kursus komputer. Ia
membutuhkan beberapa komputer. Untuk itu,
ia mengirimkan surat permintaan penawaran
ke beberapa toko yang menjual komputer untuk mengetahui harga dan spesifikasinya.
Kalimat permintaan penawaran yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah.....
A. Kami membutuhkan sejumlah mesin komputer. Oleh karena itu, mohon dikirimkan ke
alamat kami secepatnya karena kursus akan
segera dimulai.
B. Kami akan membuka kursus komputer dan
membutuhkan sejumlah komputer. Dapatkah Anda mengirimkannya?
C. Lembaga pendidikan kami yang bergerak di
bidang kursus membutuhkan sejumlah komputer. Untuk itu, kami akan memesan sejumlah komputer pada perusahaan Anda.
D. Lembaga pendidikan kami membutuhkan
sejumlah komputer, dapatkah kiranya Bapak
mengirimkan komputer kepada kami sesuai
spesifikasi yang telah ditentukan?
E. Lembaga pendidikan kami yang bergerak
di bidang kursus komputer membutuhkan
sejumlah komputer, untuk itu, kami mohon
Bapak dapat mengirimkan brosur untuk
kami pelajari.
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43. Cermati ilustrasi berikut!
Sari memesan sejumlah komputer jinjing
pada perusahaan Elektindo. Saat barang yang
dipesan tiba ternyata ada satu yang mereknya
tidak sama. Sehubungan dengan hal itu, Sari
mengajukan pengaduan kepada perusahaan
tersebut.
Kalimat pengaduan yang tepat dan santun sesuai
dengan ilustrasi tersebut adalah.....
A. Komputer jinjing yang saya pesan ada satu
yang mereknya tidak sesuai. Oleh karena itu,
saya tidak akan pesan lagi pada perusahaan
Saudara.
B. Komputer jinjing yang saya pesan sudah
diterima, tetapi ada satu yang mereknya
berbeda, saya kecewa dengan pelayanan
perusahaan Saudara.
C. Saya tidak puas dan kapok dengan pelayanan perusahaan Saudara karena komputer jinjing yang saya terima ada satu yang
mereknya berbeda.
D. Komputer jinjing yang saya pesan sudah
saya terima, namun ada satu komputer yang
mereknya berbeda. Oleh karena itu, saya
mohon penggantinya segera dikirim.
E. Komputer jinjing yang saya pesan ada satu
yang mereknya berbeda. Oleh sebab itu,
penggantinya agar segera dikirim agar kami
tidak kecewa.
44. Kalimat penutup surat balasan lamaran pekerjaan yang santun adalah.....
A. Balasan kami sekian saja, semoga Anda memahami alasan mengapa ditolak dan tidak
sakit hati.
B. Cukup sekian saja balasan kami mudah-mudahan Anda tidak kecewa dan tidak marah
atas penolakan kami.
C. Demikian balasan kami, nama Saudara telah
dicatat dan bila ada lowongan lagi Saudara
akan kami hubungi.
D. Sampai di sini dulu balasan surat lamarannya, atas perhatiannya kami ucapkan terima
kasih dan teruslah mengirim hingga diterima
bekerja.
E. Sekian saja balasan surat lamarannya, kami
mengucapkan banyak-banyak terima kasih
dan jangan ragu untuk tetap mengirim surat
lamaran.
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45. Bacalah penggalan surat lamaran berikut dengan
saksama!
Dengan hormat,
Bersama ini saya, Gita Monika, 19 tahun, lulusan SMK tahun 2007 mengajukan lamaran
sebagai tenaga penjualan pada.....
Perbaikan kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan di atas agar cermat adalah.....
A. Bersama dengan surat ini dijelaskan bahwa
saya, Gita Monika, 19 tahun, lulusan SMK tahun 2007.....
B. Yang tertulis namanya di bawah ini adalah
saya, Gita Monika, 19 tahun, lulusan SMK
tahun 2007.....
C. Yang bertanda tangan di bawah ini saya,
Gita Monika, 19 tahun, lulusan SMK tahun
2007.....
D. Yang dicantumkan di bawah ini saya, Gita
Monika, 19 tahun, lulusan SMK tahun
2007.....
E. Melalui surat ini saya menerangkan bahwa
saya, Gita Monika, 19 tahun, lulusan SMK tahun 2007.....
46. Urutan bagian-bagian laporan ilmiah yang tepat
adalah.....
A. Judul – Kata Pengantar – Daftar Isi – Pendahuluan – Pembahasan – Penutup – Daftar
Pustaka – Lampiran.
B. Judul – Daftar Isi – Kata Pengantar – Pendahuluan – Pembahasan – Penutup – Daftar
Pustaka – Lampiran.
C. Judul – Kata Pengantar – Daftar Isi – Pendahuluan – Pembahasan – Penutup – Lampiran
– Daftar Pustaka.
D. Judul – Daftar Isi – Kata Pengantar – Pendahuluan – Pembahasan – Penutup – Lampiran
– Daftar Pustaka.
E. Judul – Pendahuluan – Daftar Isi – Kata
Pengantar – Pembahasan – Penutup – Daftar
Pustaka – Lampiran.
47. Bacalah ilustrasi penggalan bab pendahuluan
berikut dengan cermat!
Selain melakukan wawancara dengan perajin
batik, penulis juga menyebarkan kuesioner
untuk 60 responden yang meliputi perajin
(responden), pembeli (20 responden), dan
masyarakat sekitar (20 responden) pusat kerajinan batik di Trusmi, Cirebon.

Pernyataan tersebut terdapat dalam bab pendahuluan pada bagian.....
A. Latar belakang masalah
B. Ruang lingkup masalah
C. Tujuan atau manfaat
D. Metode perolehan data
E. Sistematika penulisan
48. Penulisan daftar pustaka yang tepat adalah.....
A. Tohari, Ahmad. Jantera Bianglala. 1992. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
B. Tohari, Ahmad. 1992. Jantera Bianglala. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
C. Tohari, Ahmad. (1992). Jantera Bianglala: PT
Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
D. Ahmad Tohari. 1992. Jantera Bianglala. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
E. Ahmad Tohari. 1992. Jantera Bianglala. PT
Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
49. Penulisan judul laporan ilmiah sederhana yang
benar adalah.....
A. Laporan Kunjungan Ke P.T Sari Alam
B. Laporan Kunjungan ke P.T Sari Alam
C. Laporan Kunjungan Ke PT Sari Alam
D. Laporan Kunjungan ke PT. Sari Alam
E. Laporan Kunjungan ke PT Sari Alam
50. Bacalah dengan saksama paragraf berikut!
Angin yang semula semilir berubah menjadi
kencang. Langit tiba-tiba menjadi sehitam
jelaga. Air hujan bagaikan diguyurkan. Angin mengantarkan gelombang yang tiba-tiba
meninggi. Riak gelombang menggila. Penumpang kapal mulai tegang. Mereka segera
mengenakan pelampung. Mereka berteriakteriak histeris saat ombak menghantam kapal.
Peristiwa yang terjadi sesuai dengan paragraf di
atas adalah.....
A. Langit hitam menyebabkan hujan turun dengan deras.
B. Angin yang berubah kencang menyebabkan
terjadinya gelombang.
C. Reaksi penumpang kapal saat badai yang
datang tiba-tiba.
D. Penumpang yang berteriak histeris sambil
mengenakan pelampung.
E. Awak kapal yang sibuk karena kapal terkena
badai.
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PEMBAHASAN UN 2007/2008
1.

Informasi merupakan berita yang berupa fakta.
Informasi inti yang terdapat dalam teks di atas
ialah Semua bisa terwujud dalam mimpi setiap
pemimpi yang sesuai dengan pernyataan atau
berita yang disajikan.

Jawaban : B
8.

Jawaban : D

Tanggapan positif adalah komentar seseorang
yang menunjukkan bahwa seseorang setuju terhadap pernyataan atau memberikan saran yang
baik terhadap inti pesan dalam sebuah bacaan.
Jawaban : E

2.

Bentuk karangan yang berisi pendapat suatu ide
atau gagasan untuk memengaruhi dan meyakinkan pembacanya dengan adanya simpulan. Teks
di atas termasuk jenis karangan argumentasi.

9.

Tanggapan negatif merupakan komentar ketidaksetujuan atau tanggapan yang tidak sesuai dengan tema.

Jawaban : D
Jawaban : E
3.

Penalaran yang digunakan dalam teks di atas
adalah penalaran deduktif, di mana kalimat utama berada di awal paragraf, yaitu krisis minyak
bumi menambah parahnya inflasi.
Jawaban : A

4.

Bagian yang kosong atau rumpang dalam sebuah
kalimat dapat dilengkapi dengan memerhatikan
kata-kata sebelum dan sesudahnya. Kata hubung
yang tepat untuk kedua paragraf di atas adalah
akan tetapi.
Jawaban : C

5.

Topik merupakan inti permasalahan yang dibicarakan dalam suatu tulisan atau wacana. Topiktopik di atas dapat dijadikan kerangka karangan
yang tepat dengan urutan (2)-(3)-(5)-(4)-(1).
Jawaban : E

6.

Jika diurutkan menjadi sebuah paragraf, maka
urutan yang pertama adalah kalimat yang utama
atau yang bersifat umum, kemudian diikuti dengan kalimat-kalimat penjelas. Jadi, urutan yang
tepat dari kelima kalimat tersebut adalah (4)-(1)(2)-(5)-(3).
Jawaban : E

7.
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Biografi adalah riwayat hidup atau kisah seseorang yang ditulis atau diungkap oleh orang
lain.

10. Fakta merupakan keadaan atau peristiwa tentang
suatu hal yang telah terjadi dan terbukti kebenarannya, biasanya disertai dengan bukti-bukti
berupa angka, persen, tahun dan lain-lain. Kalimat yang berisi fakta terdapat pada kalimat nomor 1.
Jawaban : A
11. Opini atau pendapat merupakan cara pandang
terhadap sesuatu hal yang merupakan buah pemikiran tentang sesuatu hal atau peristiwa. Kalimat dalam paragraf di atas yang berbentuk opini
adalah kalimat nomor 5.
Jawaban : E
12. Grafik garis adalah data yang diperagakan dengan
perubahan suatu nilai dari beberapa aspek yang
digambarkan secara naik turun. Pernyataan yang
sesuai dengan isi grafik tersebut adalah Tamatan
yang masih menganggur lebih sedikit dibandingkan dengan yang memiliki penghasilan.
Jawaban : D
13. Kesesuaian kalimat dengan informasi yang diberikan adalah keterpaduan antara pernyataan
dengan ilustrasi. Jadi, kalimat yang sesuai adalah
Keberangkatan dari terminal 1 B Bandara Soekarno-Hatta, Gatotkaca Air menggunakan pesawat Boeing 737 dar Airbus A320.

Jawaban : C
14. Dalam penggalan teks tersebut menggunakan
riwayat hidup seseorang yang ia tulis sendiri sehingga disebut autobiografi.
Jawaban : D
15. Laporan adalah segala hasil berupa kalimat berita
atau informasi yang dilaporkan. Laporan disusun
berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan. Penggalan teks di atas termasuk jenis laporan kegiatan.

nyatakan waktu atau orang). Kata depan ditulis
terpisah dengan pasangan katanya. Kata depan
yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang
dari paragraf di atas adalah di, ke, dari.
Jawaban : A
22. Bagian yang kosong atau rumpang dalam sebuah
kalimat dapat dilengkapi dengan memerhatikan
kata-kata sebelum dan sesudahnya. Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut
adalah segala.
Jawaban : A

Jawaban : A
16. Urutan petunjuk kerja merupakan cara untuk
melakukan atau mengerjakan pekerjaan. Urutan
petunjuk kerja yang tepat adalah (3)-(2)-(1)-(5)(4).
Jawaban : C
17. Istilah adalah nama, sebutan tentang makna konsep, proses atau keadaan. Makna kata keterbelakangan pada kalimat di atas adalah kelambatan
perkembangan.
Jawaban : C

23. Kalimat tanya yang memerlukan jawaban “ya”
atau “tidak” terdapat dalam kalimat Apakah
Anda mengetahui cara pengelompokan buku di
perpustakaan? Jawaban lainnya berupa pertanyaan yang memerlukan jawaban uraian.
Jawaban : A
24. Kalimat retorik adalah kalimat pertanyaan yang
tidak memerlukan jawaban karena sudah “pasti”.
Kalimat-kalimat di bawah ini yang merupakan
kalimat tanya retorik adalah Apakah penting lingkungan hidup kita lestarikan?
Jawaban : D

18. Konotasi merupakan hubungan makna kata bukan sebenarnya atau kiasan yang artinya jauh
dari kata pembentuknya. Kalimat di bawah ini
yang mengandung arti konotatif adalah angan
mudah percaya pada laporannya, dia wartawan
amplop.
Jawaban : E
19. Denotasi adalah hubungan makna kata yang bermakna asli atau sebenarnya. Kalimat berikut yang
menggunakan kata “panas” bermakna denotatif
adalah Suhu bumi kian panas akibat rusaknya
ekosistem.
Jawaban : A

25. Kalimat tidak efektif merupakan kalimat yang
penggunaan katanya berlebihan dan tidak sesuai
dengan EYD. Kalimat tidak efektif dalam penggalan berita di atas adalah kalimat nomor (2) dan
(3).
Jawaban : B
26. Kalimat salah nalar bisa berupa kalimat sumbang.
Kalimat sumbang merupakan kalimat yang tidak
mendukung kalimat utama atau di luar jalur inti
pembicaraan (tidak nyambung). Kalimat salah
nalar pada paragraf tersebut ditandai dengan nomor 2.
Jawaban : B

20. Istilah yang tepat untuk melengkapi bagian kalimat yang rumpang adalah agrowisata.
Jawaban : B
21. Kata depan atau preposisi terdiri atas di-, ke-,
dari- (menyatakan tempat) dan pada (me-

27. Proposal adalah rancangan kerja yang disusun secara sistematis dan terinci dalam suatu kegiatan.
Penggalan bagian proposal tersebut menguraikan tentang penutup.
Jawaban : E
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28. Kata yang tidak baku merupakan kata yang tidak
sesuai dengan EYD.
Jawaban : C
29. Poster merupakan jenis iklan yang menggunakan
kata-kata sebagai daya tariknya. Kalimat yang
disampaikan dalam poster, sederhana dan singkat, menarik, mudah dipahami pembaca. Kalimat
poster bersifat persuasif dengan maksud untuk
memengaruhi pendengaran atau pembacaannya.
Inti poster tersebut adalah Ajakan menanam pohon bakau yang diselenggarakan oleh CADAS.
Jawaban : C
30. Ungkapan atau idiom merupakan kelompok kata
yang maknanya tidak sama dengan kata pembentuknya, sehingga mempunyai makna baru atau
kata yang memiliki arti sebenarnya. Makna ungkapan menutup mata yang terdapat dalam penggalan lirik lagu tersebut adalah meninggal dunia.
Jawaban : A
31. Peribahasa merupakan kelompok kata atau
berupa kalimat yang pemakaiannya tetap dengan
mengiaskan maksud tertentu. Peribahasa yang
tepat untuk ilustrasi di atas adalah Bila mengikat
hendaklah bertali.
Jawaban : D
32. Majas merupakan cara pengarang atau seseorang mengekspresikan perasaan dengan gaya
bahasa yang megandung makna kias. Majas
yang terdapat dalam penggalan puisi tersebut
adalah anafora. Majas anafora adalah majas yang
mengulang kata pada awal kalimat.

Jawaban : B
35. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang bersifat positif dan letaknya
tersirat atau tersurat. Amanat penggalan naskah drama tersebut adalah Manfaatkanlah masa
muda dengan hal-hal yang baik agar tidak menyesal.
Jawaban : C
36. Alur atau plot adalah rangkaian peristiwa dalam
sebuah cerita. Jenis alur yang digunakan dalam
penggalan novel tersebut adalah alur mundur.
Jawaban : B
37. Watak merupakan bentuk sifat (pikiran atau
tingkah laku) pelaku dalam suatu cerita. Watak
tokoh Aku dalam penggalan cerpen di atas adalah
tidak punya pendirian.
Jawaban : C
38. Konflik merupakan kondisi perselisihan atau pertentangan dari alur atau plot pada diri tokoh.
Konflik yang digambarkan dalam penggalan cerpen tersebut adalah Ira yang ketakutan kalau sifat pelupanya diketahui Bonar.
Jawaban : A
39. Nilai budaya adalah landasan konsep tentang
berbagai cara dalam kehidupan bermasyarakat,
seperti adat-istiadat, kesenian, kepercayaan,
upacara. Unsur intrinsik yang terdapat dalam
penggalan novel di atas adalah budaya.
Jawaban : B

Jawaban : B
33. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun sebuah karya sastra dari dalam sebuah
karya tersebut. Unsur intrinsik yang dominan dari
penggalan puisi di atas adalah rima atau persajakan.
Jawaban : A
34. Latar atau setting terdiri atas latar tempat, waktu, dan suasana yang merupakan bentuk gambaran terjadinya suatu peristiwa. Latar penggalan
drama di atas adalah tempat meledaknya bom.
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40. Penulisan identitas (biodata) seseorang yang
berupa nama, tempat dan tanggal lahir, agama,
maupun alamat ditulis menggunakan huruf kecil.
Penulisan alamat surat yang benar adalah
Yth. Sdr. Hari Nugroho
Jalan Siliwangi 57
Cirebon
Jawaban A, B, C, tidak perlu “kepada”
Jawaban E tidak perlu diakhiri tanda titik
Jawaban : D

41. Surat pribadi ditujukan untuk dan dikirim oleh
seseorang kepada seseorang. Maksud penggalan
surat pribadi di atas adalah Meminta kiriman
uang untuk biaya kursus komputer.
Jawaban : C
42. Kalimat permintaan penawaran adalah surat
yang mempunyai maksud dan tujuan untuk meminta informasi tentang hal yang diperlukan
dalam transaksi. Kalimat permintaan penawaran
yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah
Lembaga pendidikan kami yang bergerak di bidang kursus komputer membutuhkan sejumlah
komputer, untuk itu, kami mohon bapak dapat
mengirimkan brosur untuk kami pelajari.
Jawaban : E
43. Kalimat pengaduan merupakan kalimat yang menyatakan komplain atau kurang puas terhadap
apa yang sudah dibeli.

tik), kota penerbit (titik dua), dan penerbit (titik).
Selain itu, nama pengarang dibalik jika terdiri
atas dua atau lebih. Gelar tidak berlaku untuk ditulis. Penulisan daftar pustaka yang tepat adalah
Tohari, Ahmad. 1992. Jantera Bianglala. Jakarta:
PT Gramedia Pustaka Utama.
Jawaban : B
49. Judul karangan yang merupakan kepala karangan
ditulis dengan huruf kapital, kecuali kata depan
(di, ke, dari, dan, yang, untuk). Penulisan judul
laporan ilmiah sederhana yang benar adalah
Laporan Kunjungan ke PT Sari Alam.
Jawaban : E
50. Peristiwa yang terjadi sesuai dengan paragraf di
atas adalah Angin yang berubah kencang menyebabkan terjadinya gelombang.
Jawaban : B

Jawaban : D
44. Kalimat penutup surat balasan lamaran pekerjaan yang santun adalah Demikian balasan kami,
nama Saudara telah dicatat dan bila ada lowongan lagi Saudara akan kami hubungi.
Jawaban : C
45. Perbaikan kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan di atas agar cermat adalah Yang bertanda
tangan di bawah ini saya, Gita Monika, 19 tahun,
lulusan SMK tahun 2007.
Jawaban : C
46. Urutan bagian-bagian laporan ilmiah yang tepat adalah Judul – Kata Pengantar – Daftar Isi –
Pendahuluan – Pembahasan – Penutup – Daftar
Pustaka – Lampiran.
Jawaban : A
47. Pernyataan tersebut terdapat dalam bab pendahuluan pada bagian metode perolehan data.
Jawaban : D
48. Penulisan daftar pustaka harus memerhatikan
urutan dari nama pengarang (titik), tahun terbit
(titik), judul (dicetak miring atau garis bawah (ti-
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