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TRY OUT UJIAN AKHIR NASIONAL 
TAHUN PELAJARAN 2008/2009 

 
LEMBAR SOAL 

 
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas/Program : IPA dan IPS 
Waktu   : 120 menit 

 
PETUNJUK UMUM 

1. Tuliskan nomor dan nama Anda pada Lembar Jawaban. 
2. Periksa dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum Anda menjawab. 
3. Dahulukan menjawab soal-soal yang dianggap mudah. 
4. Kerjakan pada lembar jawaban yang disediakan. 
5. Bentuk soal Pilihan Ganda. 
6. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada Pengawas. 

 
PETUNJUK KHUSUS 

1. Jumlah soal sebanyak 50 butir soal. 
2. Pilihlah satu jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan pada salah satu huruf a, b, 

c, d atau e di Lembar Jawaban. 
3. Untuk membetulkan jawaban, hapuslah dengan karet penghapus sampai bersih, 

kemudian hitamkan jawaban yang benar. 
 

 

 
Bacalah kutipan berikut dengan saksama! 
Teks berikut untuk nomor 1 s.d. 4. 

Di dunia ini ada bermacam-macam penyakit yang menyerang manusia. Di antara penyebabnya 
adalah kuman penyakit. Kuman penyakit ada yang berupa bakteri, virus, parasit, dan amuba. Kuman 
adalah organisme pembawa penyakit yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Tetapi, hal ini tidak 
berarti bahwa para ahli belum berhasil mempelajari virus. Sekarang telah ditemukan alat bantu yang 
digunakan untuk melihat sang kuman. Alat itu adalah mikroskop. 

Selain disebabkan kuman, penyakit dapat disebabkan oleh kondisi yang buruk. Kondisi tempat 
tinggal yang buruk dapat mempengaruhi kesehatan manusia. Radiasi nuklir di atmosfer dapat 
menyebabkan kanker. Polusi udara terutama oleh bahan kimia seperti timah dapat memengaruhi 
kesehatan, khususnya pada anak-anak. Berenang di air yang tercemar limbah dapat menyebabkan infeksi 
serius seperti hepatitis, tifus, dan kolera. 
 
1. Kalimat pertanyaan yang sesuai dengan isi teks adalah... 

a. Apa penyebab orang terkena penyakit ?  
b.   Bagaimana para ahli mempelajari virus ?  
c.   Mengapa radiasi nuklir dapat menyebabkan kanker ?  
d.   Alat apa saja yang dapat digunakan untuk melihat kuman ?  
e.   Bagaimana cara menghindari agar tidak terkena kuman ? 

 
2. Apa saja yang dapat mendatangkan penyakit? 

Jawaban pertanyaan tersebut yang sesuai dengan isi teks adalah ...  
a.   kuman, bakteri, virus, parasit, amuba, radiasi, dan polusi 
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b.   kuman, kondisi yang buruk, radiasi nuklir, polusi udara, dan air yang tercemar limbah  

c.    kuman, bakteri, virus, parasit, kondisi lingkungan, radiasi, dan polusi  
d.   kuman, radiasi. polusi, kondisi lingkungan dan air yang tercemar limbah  
e.   kuman, bakteri, virus, radiasi, polusi dan kondisi yang buruk 
 

3. Pernyataan yang sesuai dengan wacana tersebut adalah ... 
a. Kuman penyakit kadang-kadang berupa bakteri, virus, parasit, dan nyamuk. 
b. Kuman adalah organisme pembawa penyakit yang dapat dilihat dengan mata. 
c. Para ahli belum berhasil mempelajari virus. 
d. Radiasi nuklir di atmosfer dapat menyebabkan kanker. 
e. Berenang di air yang tercemar limbah dapat menyebabkan kanker. 

  
4. Simpulan isi paragraf kedua dalam teks tersebuf adalah ...  

a.   Macam - macam penyakit pada manusia akibat diserang kuman  
b.   Penyebab manusia terkena kuman adalah kondisi kesehatan yang buruk. 
e.   Penyebab penyakit pada manusia adalah kuman dan kondisi buruk. 
d.   Penyakit yang timbul karena infeksi sangat berbahaya bagi manusia. 
e.   Lingkungan yang buruk dapat menimbulkan penyakit yang berbahaya. 

 
Teks untuk menjawab soal nomor 5 s.d.8. 
Bacalah teks berikut dengan saksama! 
 Dr. Agus Eko Tjahjono menggunakan kendaraan berbahan bakar bioetanol. Menurut 
beliau, mesin jadi terasa lebih ringan. Sejak 2 tahun silam Agus yang juga kepala Balai Besar Teknologi 
Pati itu menggunakan campuran bioetanol B15. Artinya, total kapasitas 80 liter tangki mobilnya, diisi 
dengan 68 liter bensin yang dioplos 12 liter etanol asal singkong. Menurut alumnus Hiroshima University, 
Jepang itu, dengan etanol daya pelumasan meningkat sehingga tarikan mesin lebih ringan. 
 
5. Ide pokok paragraf kedua teks tersebut  yang tepat adalah ... 
a. Dr. Agus Eko Tjahjono menjabat sebagai kepala Balai Besar Teknologi Pati. 
b. Bahan bakar bioetanol B15 merupakan campuran bensin dengan air. 
c. Dr. Agus Eko Tjahjono menggunakan kendaraan berbahan bakar bioetanol. 
d. Mesin kendaraan dengan etanol daya pelumasan meningkat 
e. Tarikan mesin kendaraan berbahan bakar bioetanol lebih ringan. 
 

6. Fakta dalam teks tersebut yang tepat adalah ... 
a. Dr Agus Eko Tjahjono adalah alumnus Hiroshima University, Jepang. 
b. Sejak dulu Dr Agus Eko Tjahjono menggunakan campuran bioetanol B15. 
c. Bahan bakar bioetanol merupakan campuran etanol dengan air. 
d. Kendaraan berbahan bakar etanol digunakan sebagai pelumas 
e.  bahan bakar berasal singkong tentu lebih murah daripada bensin. 

7. Opini dalam teks tersebut adalah ...  
a. Banyak orang mulai menggunakan kendaraan bioetanol 
b. Mesin kendaraan berbahan bakar bioetanol lebih ringan. 
c. Campuran bioetanol B15 akan lebih murah daripada bensin. 
d. Bahan bakar bioetanol mulai diperhatikan pemerintah. 
e. Bioetanol merupakan solusi menghadapi kenaikan harga BBM. 
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8. Simpulan yang tepat untuk paragraf di atas adalah ... 
a. Dr. Agus Eko Tjahjono menggunakan kendaraan berbahan bakar bioetanol karena 
lebih irit. 

b. Singkong sangat bermanfaat bagi kehidupan mahluk hidup di dunia ini karena bisa 
digunakan sebagai bahan bakar. 

c. Sejak 2 tahun silam, Dr. Agus Eko Tjahjono meneliti manfaat singkong bagi 
kendaraan bermotor. 

d. Setiap sati ton singkong menghasilkan  12 liter etanol sebagai bahan bakar kendaraan.  
e. Daya pelumasan kendaraan berbahan bakar etanol meningkat sehingga tarikan mesin 
lebih ringan. 

 
 
Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 
 Teks untuk soal nomor 9 s.d. 11 

(1) Salah satu persoalan krusial yang menghadang bangsa Indonesia saat ini dan akan 
berdampak ke depan ialah penurunan kualitas manusia Indonesia. (2) Indeks Pembangunan Manusia 
Indonesia mengalami kemerosotan dari 0,684 ke 0,682. (3) Hal tersebut menyebabkan peringkat 
Indonesia turun dari posisi 110 menjadi 112 dari 175 negara di dunia. (4) Salah satu penyebab 
menurunnya kualitas manusia Indonesia adalah gizi buruk. (5) Penyebab lainnya adalah biayai 
pendidikan yang terlalu mahal di kota besar saja. 

 
9. Ide pokok paragraf tersebut adalah ... 

a. Persoalan krusial bangsa Indonesia adalah penurunan kualitas manusia Indonesia. 
b. Pembangunan Manusia Indonesia mengalami kemerosotan karena bencana alam. 
c. Kekurangan gizi menyebabkan peringkat Indonesia turun dalam prestasi pendidikan. 
d. Peringkat Indonesia menurun di berbagai prestasi baik pendidikan, maupun olahraga. 
e. Penyebab lainnya adalah orientasi pendidikan yang tidak menyebara ke kota. 

 
10. Kata krusial pada paragraf tersebut bermakna ....  

a. gawat         b. besar  c. negara              d. umum              e. tinggi  
 
11. Kalimat penjelas yang tidak mendukung kalimat utama pada paragraf tersebut terdapat 

pada ... 
a. (1)  b.  (2)  c.  (3)  d.  (4)  e.  (5) 
 

12. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 
Pada tanggal 30 Juni 2005, Sea World Indonesia telah meresmikan peluncuran inovasi baru yaitu 

Akuarium Hiu (Shark-Q). Akuarium ini dibuka untuk masayarakat Indonesia agar dapat lebih 
banyak mengenal dan lebih mudah mengetahui tentang hiu yang sering disebut sebagai Sang Raja 
Lautan. Hal ini sesuai dengan tujuan Sea World Indonesia, yaitu mengemban misi : pendidikan, 
rekreasi, dan konservasi untuk menambah wawasan pengunjung. 
Gagasan utama paragraf tersebut adalah ... 
a.  Akuarium Hiu (Shark-Q) dibuka untuk masyarakat Indonesia. 
b.  Akuarium Hiu (Shark-Q) dibuka agar masyarakat Indonesia mengetahui tentang hiu. 
c.  Sea World Indonesia mengemban misi : pendidikan, rekreasi, dan konservasi. 
d.  Sea World Indonesia telah meresmikan peluncuran Akuarium Hiu (Shark-Q). 
e.  Tujuan Sea World Indonesia adalah menambah wawasan pengunjung. 
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13. Cermati unsur silogisme berikut! 

PU : Sekolah yang ingin menguji kemampuan siswanya dalam penguasaan materi Ujian  
   Nasional, mengadakan try out untuk siswa mereka. 

PK        : Sekolah saya ingin menguji kemampuan siswanya dalam penguasaan materi Ujian  
   Nasional 

Kesimpulan: ... 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi silogime tersebut adalah... 
a.   Sekolah saya mengadakan try out untuk siswa mereka.  
b.   Yang akan menempuh ujian mengadakan try out  untuk siswa mereka.  
c.   Orang yang akan menempuh ujian mengadakan try out  untuk siswa mereka.  
d.   Mirna dan teman-temannya akan mengadakan try out di sekolah mereka.  
e.   Mirna akan menempuh ujian dan mengikuti try out di sekolahnya. 

 
14. Cermati isi paragraf berikut! 

Roda pedati berputar tidak selalu mulus. Bila jalan yang ditempuh tidak rata, ada bebatuan dan 
lubang, putaran roda akan tersendat, oleng, dan pedati akan patah atau terbalik. Akan tetapi, bila 
jalan mulus, roda akan melaju kencang. Dengan sekejap, sampailah di tempat tujuan. Begitu pula 
dalam meraih prestasi dalam kehidupan. Seseorang dalam kariernya ada yang cepat menggapai sukses, 
tetapi ada pula yang melewati rintangan. Mampukah seseorang menggapai sukses? Tentu mampu bila 
dia dapat melewati kesulitan dan mampu mengatasinya.....  
Kesimpulan yang tepat untuk mengakhiri paragraf analogi tersebut adalah ... 
a.   Betapa sulitnya ternyata mengejar dan meraih   kesuksesan   dalam   kehidupan 
ini, tetapi janganlah berputus asa. 

b.   Berhati-hatilah melakukan perjalanan, apalagi perjalanan menggunakan pedati, 
pasti banyak rintangan.  

c.   Seseorang yang ingin meraih sukses, haruslah melalui perjalanan jauh dan penuh 
rintangan.  

d.   Kewaspadaan dan kehati-hatian dalam mengerjakan sesuatu sangat perlu agar 
kesuksesan dapat diraih.  

e.   Jadi, meraih kesuksesan tidaklah selalu mulus, tetapi melalui rintangan seperti roda 
pedati yang berputar  menuju tujuan.  

 
15. Cermati wacana rumpang berikut! 

  (1) Siswa kelas XII SMA Merdeka berjumlah 239 siswa.(2) Mereka terdiri dari 4 kelas 
jurusan IPA berjumlah 160 siswa dan 2 kelas jurusan IPS berjumlah 79 siswa. (3) Mereka aktif 
mengikuti uji coba soal-soal Ujian Nasional dan pembahasannya.(4) Pada uji coba keempat dan 
terakhir dari masing-masing pelajaran paling rendah mereka mendapat nilai 6.25. (5) …. 
Kalimat simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah … 
a. Jadi, dapat ditengarai bahwa siswa kelas XII SMA Merdeka akan lulus 100% pada 
Ujian Nasional tahun 2007. 

b. Jadi, perlu diadakan uji coba Ujian Nasional yang kelima. 
c. Jadi, perlu diadakan uji coba Ujian Nasional yang kelima dan  keenam. 
d. Jadi, siswa kelas XII SMA Merdeka semuanya pandai. 
e. Jadi, siswa kelas XII SMA Merdeka belum siap menghadapi Ujian Nasional tahun 
2007. 
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16. Bacalah teks dengan saksama!  
 (l) Para ilmuwan telah lama mempertimbangkan agaknya babi juga dapat menjadi tempat virus-

virus berpadu. (2) Pasalnya sel-sel babi molekul-molekul permukaan yang memungkinkan masuknya 
dua jenis virus. (3) Babi bisa tertular flu dari petani dan flu burung dari itik-itik di peternakan yang 
sama. 4) Dua virus itu  ”bercampur" menciptakan genetika hibrida. (5)Genetika hibrida ini lalu 
membawa gen-gen virus burung dan mampu menjangkiti sel-sel manusia. (6) Akhirnya secara radikal, 
virus itu menjadi sesuatu yang tak dikenal sistem kekebalan tubuh korban. 
Kalimat simpulan dalam paragraf tersebut terdapat pada nomor ....  
a. (2)   b. (3)             c. (4)              d. (5)  e. (6) 

 
Bacalah tabel berikut dengan saksama! 
Tabel untuk soal nomor 17 dan 18. 

Kewajiban Membaca dan Mengarang 
Siswa di Indonesia 

No Jenjang Sekolah Kewajiban Membaca Kewajiban mengarang 
1. SD selama 6 tahun 6  buku 12 karangan 
2. SMP selama 3 tahun 9 buku 24 karangan 
3. SMA selama 3 tahun 15 buku 36 karangan 

 
17. Pernyataan yang sesuai dengan isi tabel tersebut adalah ... 
a. Siswa SMP di Indonesia harus membaca 24 buku. 
b. Siswa SMA di Indonesia harus mengarang 24 buku. 
c. Siswa SD di Indonesia harus membaca 12 buku. 
d. Siswa SMP di Indonesia harus membaca 24 karangan. 
e. Siswa SMA di Indonesia harus membaca 15 karangan. 
 

18. Simpulan isi tabel tersebut adalah ... 
a. Setiap lulusan SMP diwajibkan membaca 9 buku dan menulis 36 karangan. 
b. Setiap lulusan SD diwajibkan membaca 6 buku dan menulis 24 karangan. 
c. Setiap lulusan SD, SMP, maupun SMA diwajibkan membaca buku dan menulis 
karangan. 

d. Setiap lulusan SMA diwajibkan membaca  36 buku dan menulis 15 karangan. 
e. Setiap lulusan SMA diwajibkan membaca 19 buku dan menulis 36 karangan. 

 
19. Cermati kalimat-kalimat dalam paragraf berikut! 

Yang berdiri paling depan dalam deretan itu yang berpegang pada kawat rajang loket yang tampak 
seperti karung kosong dijemur di jemuran kain adalah seorang lelaki berperawakan kurus. Badannya 
sangat kerempeng. Rambutnya kusut tidak terurus. Pakaiannya lusuh, kotor, dan robek-robek. Bau 
yang tidak sedap dari bau keringat tubuhnya pun menyengat.... 
Kalimat yang tepat untuk melanjutkan paragraf deskripsi tersebut adalah ... 
a.   Orang yang antre di belakangnya menutup hidung dengan sapu tangan rapat-rapat, 

tidak dihiraukannya. 
b.   Udara makin panas, mereka terlihat gelisah, dan raut mukanya tampak lelah sekali 

setelah seharian bekerja. 
c.   Satu per satu menuju ke depan loket dan menyodorkan sesuatu, lalu pulang 

meninggalkan tempat. 
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d.   Mereka terlihat pula memegang sesuatu di tangan kiri masing-masing dan memegang 
erat-erat. 

e.   Setiap sebentar orang-orang melepaskan pegangannya di kawat rajau pos yang tajam 
dan runcing.  

 
20. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 

Tidak semua orang mempunyai   . . .   dan otak seencer Edwin. Tidak semua orang beruntung 
bisa sekolah selancar dia. Akan tetapi,  . . .  bukan hanya milik orang-orang yang pintar yang sering 
disebut bintang kelas. Orang-orang yang termasuk golongan "biasa saja" dengan . . .  dan  . . .  serta 
usaha yang sungguh-sungguh bisa juga sukses.  

  Kata berimbuhan ke-an yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah . . . .  
a.   kepandaian, kesempatan, kekuatan, kemajuan.  
b.   kekuatan, kebahagiaan, kesabaran, kesadaran.  
c.   keberanian, ketenaran, kepintaran kesungguhan.  
d.  kemampuan, kesuksesan, ketekunan, kemauan.  
e.   kesabaran, keterampilan, kecerdikan, kebijaksanaan. 

 
21. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!  

Korupsi di Indonesia sudah terjadi secara sistematis, baik di sektor publik maupun di sektor 
swasta. ... sejalan dengan budaya anti korupsi di kalangan masyarakat yang semakin menipis, budaya 
KKN semakin menebal, terutama dipicu oleh sistem penyelenggaraan negara yang tidak transparan, 
tidak mengikutsertakan faktor akuntabilitas publik. 
Kata penghubung antarkalimat yang tepat untuk melengkapi teks rumpang di atas 
adalah...  
a. oleh karena itu              c.   tetapi         e. bahkan              
b. dengan demikian   d.  walaupun 

 
22. Penulisan judul karya tulis yang sesuai dengan EYD ialah ...  
a. Penggunaan Teknik Rekonstruksi Cerita Film Melalui Media VCD Dalam 
Pembelajaran Menulis Cerpen.  
b. Penggunaan teknik rekonstruksi cerita film melalui media vcd dalam pembelajaran 
menulis cerpen. 
c. Penggunaan Teknik Rekonstruksi Cerita Film melalui Media VCD dalam Pembelajaran 
Menulis Cerpen.  
d. Penggunaan Teknik Rekonstruksi Cerita Film Melalui Media VCD Dalam 
Pembelajaran Menulis Cerpen.  
e. Penggunaan Teknik Rekonstruksi Cerita Film Melalui Media VCD dalam 
Pembelajaran Menulis Cerpen. 

 
23. Cermati kalimat ini! 

 Berdasarkan hasil survei menunjukkan bahwa sampai saat ini wisata pantai masih tetap 
diminati, terutama oleh kaum muda. 
Perbaikan yang tepat terhadap struktur yang salah pada kalimat tersebut adalah ... 
a. Hasil survei menunjukkan bahwa sampai saat ini wisata pantai masih tetap diminati, 
terutama oleh kaum muda. 

b. Berdasarkan hasil survei, maka menunjukkan bahwa sampai saat ini wisata pantai 
masih tetap diminati, terutama oleh kaum muda. 
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c. Hasil survei yang menunjukkan bahwa sampai saat ini wisata pantai masih tetap 
diminati, terutama oleh kaum muda. 

d. Hasil survei tersebut yang menunjukkan bahwa sampai saat ini wisata pantai masih 
tetap diminati, terutama oleh kaum muda. 

e. Berdasarkan hasil survei,  ditunjukkan bahwa sampai   saat ini wisata pantai masih 
tetap diminati, terutama oleh kaum muda. 

24.  Kalimat yang tepat digunakan untuk mengakhiri kata pengantar sebuah karya tulis adalah 
...  

a.   Penulis sangat menyadari bahwa penulisan karya tulis ini masih belum lengkap, masih 
ada kekurangan dalam berbagai hal. 

b.   Semoga  sumbangan  pikiran  melalui  karya tulis  ini  bermanfaat bagi  para  
pembaca, khususnya teman-teman seprofesi. 

c.  Penulis mengharapkan kritik dan saran agar pada masa mendatang dapat penulis 
gunakan sebagai pedoman penulisan yang lain. 

d.   Karya tulis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dorongan dari berbagai pihak.  
e.   Demikianlah penjelasan singkat tentang materi tulisan ini, semoga penjelasannya 

dapat dicerna dengan baik. 
 
25. Perhatikan silogisme berikut! 

PU  : Semua penumpang pesawat Adam Air yang hilang dipastikan telah meninggal.  

PK  : Umar Syarifuddin adalah penumpang pesawat Adam Air yang hilang  

K    : Umar Syarifuddin dipastikan telah meninggal  

Entimen yang tepat berdasarkan silogisme tersebut adalah ... 

a. Umar Syarifuddin dipastikan telah meninggal di dalam pesawat Adam Air yang 

hilang.  

b. Umar Syarifuddin dipastikan belum meninggal di dalam pesawat Adam Air yang 

hilang.  

c. Umar Syarifuddin dipastikan telah meninggal sebelum pesawat Adam Air 

kecelakaan. 

d. Umar Syarifuddin dipastikan telah meninggal karena dia termasuk penumpang 

pesawat Adam Air yang hilang. 

e. Umar Syarifuddin dipastikan belum meninggal karena dia bukan termasuk 

penumpang pesawat Adam Air yang hilang. 
 
Cermati iklan dan kutipan surat lamaran pekerjaan berikut! 
Kutipan digunakan untuk soal nomor 26 s.d. 28. 

PT Merdeka Diri 
Butuh tenaga kerja pemasaran 
Pria/wanita, usia maksimal 25 tahun 

Kotak Pos 111 
Surat kabar Realistis, 11 Maret 2006 

       . . .  
Adapun kualifikasi saya sebagai berikut,  
Nama    : Sumarni, S.E.  
Tempat/tanggal lahir  : Jakarta, 17 November 1980  
Alamat    : Jalan A. M. Sangaji No. 21 

        Jakarta  
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Pendidikan terakhir     : Sarjana Ekonomi tahun 2002 
Sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan persyaratannya sebagai berikut: 
(1) fotokopi ijazah 
(2) pasfoto 
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih banyak. 

 
26.   Kalimat pembuka surat yang sesuai dengan isi iklan tersebut adalah ... 

a.   Sehubungan dengan iklan yang dimuat oleh PT Merdeka Diri di surat kabar  Realistis, 
11 Maret 2006 dengan ini saya mengajukan lamaran kerja sebagai tenaga pemasaran 
di perusahaan Saudara. 

b.   Saya melamar ke perusahaan Saudara karena membaca iklan di surat kabar 
Realistis yang membutuhkan tenaga pemasaran di PT Merdeka Diri, semoga diterima. 

c.   Saya berminat sekali mengisi lowongan kerja di perusahaan Saudara di PT Merdeka 
Diri di mana membutuhkan tenaga kerja pemasaran seperti yang diiklankan di surat 
kabar Realistis. 

d.   PT Merdeka Diri ingin mencari tenaga pemasaran, oleh sebab itu saya mengajukan 
lamaran pekerjaan ini, semoga Saudara menerima saya. 

e.   Saya berminat menjadi tenaga pemasaran di PT Merdeka Diri untuk mengisi 
lowongan yang mana posisinya kosong seperti dalam iklan di surat kabar Realistis, 11 
Maret 2006. 

  
27.  Penulisan pemerian identitas pelamar yang tepat untuk surat lamaran pekerjaan adalah 
…. 
a. Nama  : Andini Oktokurnia 
 Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 31 Oktober 1982 
 Alamat  : Jalan Mawar III /1, Larangan Indah 
        Tangerang 
 Pendidikan Terakhir : S1 Manajemen  
 
b. nama  : Andini Oktokurnia 
 tempat, tanggal lahir : Jakarta, 31 Oktober 1982 
 alamat  : Jalan Mawar III/1, Larangan Indah 
     Tangerang  
 Pendidikan terakhir : S1 manajemen 

 
c. nama  : Andini Oktokurnia 
 tempat, tanggal lahir : Jakarta, 31 Oktober 1982 
 alamat  : Jln. Mawar III/1, Larangan Indah 
     Tangerang  
 pendidikan terakhir : S1 manajemen 

 
d. nama  : Andini Oktokurnia 
 tempat, tanggal lahir : Jakarta, 31 Oktober 1982 
 alamat  : Jalan Mawar III/1, Larangan Indah 
     Tangerang  
 pendidikan terakhir : S1 manajemen 
 
e. nama  : Andini Oktokurnia 
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 Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 31 Oktober 1982 
 alamat  : Jalan Mawar III/1, Larangan Indah 
     Tangerang  
 pendidikan terakhir : S1 manajemen 
 

28.    Kalimat  yang  tepat  untuk  memperbaiki kalimat akhir surat lamaran tersebut adalah 
a.   Atas perhatian Saudara, saya mengucapkan terima kasih.  
b.   Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. 
c.   Atas perhatian, saya mengucapkan terima kasih banyak.  
d.   Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih.  
e.   Atas perhatian Saudara, kami mengucapkan terima kasih banyak. 

 
29. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 

"Teknik bercerita juga tak sepenuhnya konvensional, ini juga menarik perhatian. Uraian dalam 
novel ini banyak menggunakan flash back. Seluruh isi novel ini sebenarnya adalah "penceritaan 
kembali" secara naratif oleh orang luar dengan sekali-sekali kembali ke tokoh Raumaren dan Monang 
yang menyampaikan monolognya pada kita. Suatu teknik yang memang jarang kita temui pada 
bacaan populer. Dan satu surprise mengunci novel yang lancar ini bahwa semua itu dilaksanakan 
oleh si tokoh yang sudah mati. Pengakhiran yang demikian itu memang mencerminkan sifat 
sentimental." 
Isi resensi tersebut yang tidak tepat .... 
a. Penggunaan alur flash back  
b. Tidak sepenuhnya alur konvensional 
c. Penceritaannya meloncat-loncat  
d. Pengakhiran cerita yang sentimental  
e. Tekhnik penceritaannya yang khas 

 
30. Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan saksama! 

1.   Pagi ini banyak orang pergi ke Puskesmas 
2.   Oleh karena itu, jangan sampai ada anak-anak Indonesia yang tidak diimunisasi 
3.  Mereka membawa balitanya untuk diimunisasi 
4. Dengan imunisasi ini diharapkan anak Indonesia terhindar dari penyakit yang membahayakan 
5.  Imunisasi tersebut berupa suntikan BCG, tifus, dan vaksinasi terhadap penyakit polio dan 

campak 
Susunan yang paling tepat agar kalimat-kalimat di atas menjadi paragraf yang logis 
adalah.... 
a. 1-2-3-4-5  d. 5-4-3-2-1  e. 1-3-5-4-2  
b. 1-2-4-3-5  c.  2-4-5-3-1  

 
31. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 

Sebagai seorang atlit, Andi giat berlatih. Dia sering berlari mengelilingi komplek tempat ia tinggal di 
skwadron Halim Perdana Kusumah. Selain itu, ia juga melakukan aktifitasnya di setadion". 
Kata baku untuk memperbaiki kata tidak baku pada paragraf di atas ... 
a.   atlet, komplek, skuadron, aktifitas, setadion. 
b.   atlit, komplek, skwadron, aktivitas, stadion. 
c.   atlet, kompleks, skuadron, aktivitas, stadion.   
d.   atlet, kompleks, skwadron, aktivitas, stadion.   
e.   atlit, kompleks, skuadron, aktivitas, stadion. 
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32. Cermati kalimat topik dan kalimat penjelas berikut! 
Kalimat topik        : Penyakit jenis flu memang ganas  
Kalimat penjelas  : 
(1)  Pada 1918 – 1919 berjangkit flu Spanyol yang menewaskan 20-50 juta orang di seluruh dunia. 
(2)  Penyakit flu ini ditularkan melalui unggas peliharaan para petani. 
(3)  Selanjutnya, pada 1957 – 1958, virus flu Asia bergentayangan memangsa korban. 
(4)  Agar tidak terjadi penularan, semua unggas harus diimunisasi. 
(5)  Virus flu juga terjadi pada 1967 – 1968 dengan munculnya flu Hongkong yang menelan korban 

34 ribu orang. 
(6) Untuk itu, berhati-hatilah kalau Anda memelihara unggas. 
Kalimat penjelas yang sesuai dengan topik tersebut adalah nomor ....  
a. (1), (2), dan (3)   c. (1), (4), dan (6)   e. (3), (4), dan (6) 
b. (1), (3), dan (5)   d. (2), (4), dan (5)  

 
 
33. Bacalah penggalan pantun berikut dengan saksama! 

Terbang rendah burung pergam  
Dari huma terbang ke hutan  
Budaya daerah beraneka ragam  
Mari bersama kita lestarikan  

Maksud pantun tersebut adalah ... 
a. masyarakat diminta mempelajari berbagai budaya daerah.  
b. masyarakat harus mengetahui berbagai budaya daerah.   
c. masyarakat tidak mengetahui bahwa budaya daerahnya sendiri.   
d. masyarakat harus mengajarkan budaya daerah pada orang asing.   
e. masyarakat diminta untuk melestarikan budaya daerah.   
  

 
34. Bacalah penggalan gurindam berikut dengan saksama! 

Bila kamu bersifat kikir 
 Sanak saudara lari menyingkir 
Maksud gurindam tersebut adalah ... 
a. Kerabat kita akan mencemooh kalau kita kikir. 
b. Kerabat kita akan menghidar kalau kita kikir. 
c. Kerabat kita mau berkunjung  kalau kita kikir. 
d. Kerabat kita habis kalau kita kikir pada mereka. 
e. Kerabat kita pergi merantau kalau kita kikir. 

 

Bacalah kutipan "Warisan " berikut! 
Teks untuk soal nomor 35 dan 36. 

Sejak tadi kulihat kalian berbincang. Kalian benar-benar anak yang luar biasa. Lihatlah ke 
halaman! Tanah masih basah bekas air memandikan almarhum. Hidung kalian pasti masih bisa mencium 
bau kemenyan dan kedupaan dan sisa-sisa kembang yang berjatuhan di sana-sini. Lidah terasa kaku dan 
mulut terasa berat untuk mengangkat bicara. Dan asinnya air mata masih terasa di ujung lidah. Dalam 
suasana hati seolah terkoyak oleh duka yang menimpa kalian telah memperbincangkan peninggalan 
almarhum. Kalian masing-masing menonjolkan diri seorang merasa paling berhak daripada yang lain. 
Adat memang telah menentukan bahwa kalian mempunyai hak atas warisan almarhum. Tetapi kalian 
hendaknya ingat bahwa di samping hak, kalian juga mempunyai kewajiban. Sekarang saat kalian hendak 
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menuntut hak, cobalah ingat masa lewat. Apakah kalian telah melakukan kewajiban kalian sebagai 
seorang anak demi kebahagiaan orang tua? 

Warisan, Chaerul Harun 
 
 

35.  Amanat yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah  
a.   Jangan hanya menuntut hak, tetapi lakukanlah kewajiban terlebih dahulu.  
b.   Tidak baik meminta warisan pada saat orang tua masih sehat dan hidup.  
c.    Harta tidak dibawa mati oleh karena itu tidak perlu menumpuk harta.  
d.   Hindarilah  perbantahan yang  tiada  baik terutama terhadap orang tua.  
e.    Bekerjalah dengan giat jangan hanya mengharapkan belas kasihan orang. 

 
36.  Masalah yang dibicarakan pada kutipan tersebut adalah … 
a. Kematian seseorang  d. kesedihan keluarga 
b. Hukum adat   e. peninggalan seseorang 
c. pembagian warisan 

 

Bacalah teks berikut dengan saksama! 
Teks untuk soal nomor 37 sampai dengan 38.  

Maka berceritalah anak kera itu perihalnya kepada bapanya. "Hai anakku, apakah kataku 
dahulu kepadamu? Sekarang janganlah lagi engkau bersahabat dan bermain-main dengan anak 
saudagar itu." Sungguhpun demikian kata bapanya, tiada juga didengar oleh anak kera itu, sediakala 
pergi juga ia bermain-main dengan anak saudagar itu. 

Adapun luka anak kera itu sudahlah sembuh, tetapi anak saudagar itu belum lagi sembuh; 
beberapa pun diobati oleh tabib, tiada juga baik. 

Maka kata tabib kepada saudagar itu, "Adapun luka anak Tuan hamba ini jika beroleh hati 
anak kera itu, sembuhlah." 

Setelah anak saudagar mendengar kata tabib demikian, maka katanya, "Meski hamba mati 
sekalipun, bahwa sesungguhnya tiadalah hamba mau membunuh anak kera itu." 

Syahdan pada suatu hari, datanglah anak kera itu hendak bermain-main dengan anak saudagar 
itu seperti adat sediakala juga; maka segera ditangkap oleh saudagar dan dibunuh akan dia, diambil 
hatinya, lalu diobatkan anaknya itu. Maka luka anak saudagar itu pun sembuhlah. Demikian 
ceritanya." 

Maka kata bayan itu, "Demikianlah kejadian orang yang tiada menurut ibu bapanya." 
Dipetik dari Hikayat Bayan Budiman 
 

37. Amanat yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah ...  
a.  Janganlah membunuh binatang untuk mengobati.  
b.  Turutlah nasihat orang tua jika tidak ingin celaka.  
c.  Persahabatan yang tulus tidak akan saling mencelakai.  
d.  Janganlah manusia bersahabat dengan seekor binatang.  
e.  Sebaiknya seseorang rela mati demi sahabatnya. 

 
38. Watak tokoh anak kera pada kutipan tersebut adalah … 
a. pendendam  d. pembangkang 
b. setia kawan  e. penurut 
c. pencemburu 
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39. Bacalah dialog berikut dengan saksama ! 
Fauzia  :   Ara, kamu masih ingat Putri, teman SMP kita? 
Ara       :   Putri yang cantik, pandai, dan berkulit putih itu?  
Fauzia   : Ya! Kemarin aku bertemu dia. Sewaktu aku panggil, dia tidak mengenali aku. 

           Padahal kita pernah sekelas kan, Ra! 
Ara       :   Masa, Zi! Baru satu tahun kita tidak sama-sama. Putri sombong maksudmu? 
Fauzia  :  Ya, karena dia bilang, "Kamu siapa?" Mentang-mentang sekarang menjadi foto  model 

yang sedang naik daun. Padahal dulu sering kita bantu kalau dia kesulitan uang. 
Ara       : Ah, Putri tak tahu diri. Dia lupa akan asalnya, seperti kata peribahasa.... 
 
Peribahasa yang  tepat untuk mengisi  bagian yang dirumpangkan adalah ... 
a.    Memang lidah tak bertulang.   d.    Lupa kacang akan kulitnya. 
b.    Baling-baling ditiup angin.   e.    Air beriak tanda tak dalam. 
c.    Habis manis sepah dibuang. 

 
40. Perbaikan dialog yang bergaris bawah pada penggalan drama tersebut adalah ... 
a. Padahal dia pernah sekota dengan kita kan, Ra! 
b. Padahal dulu dia orang miskin kan, Ra! 
c. Padahal dulu kita yang sombong ya, Ra! 
d. Padahal dia dulu masih kecil kan, Ra! 
e. Padahal dia pernah sekelas kan, Ra! 

 
Bacalah kutipan berikut dengan cermat!  
teks untuk menjawab soal nomor 44 s.d. 47.  

Astagafirullah! Orang sekeren ini mau meminjam duit dari aku? Berjas, berdasi, sepatu 
mengkilat! Ah, mungkin ia cuma bercanda. Tetapi tidak. la serius! Aku juga jadi menanggapinya 
sungguh-sungguh. 

"Berapa?" 
"Dua puluh Mark saja! Nanti saya ganti." 
Sebetulnya, aku masih mempunyai lebih dari 100 Mark di dompetku. Tetapi, bagaimana aku 

harus menyerahkan duit pada manusia yang belum jelas ujung pangkalnya bagiku. Aku tidak tahu di 
mana Kipkop tinggal. Tidak tahu pekerjaannya. Tidak tahu studi apa di Hamburg. Bahkan suku 
bangsanya pun aku tidak tahu. Batak, Minang, Jawa, Sunda, Manado atau apa. Dan dilihat dari 
pakaiannya yang perlente, menurut perasaanku Kipkop bukan orang yang harus dikasihani, lain halnya 
kalau pakaian rombeng atau buruk rupa misalnya. 

"Wah, uang saya tidak cukup 20 Mark. Baru belanja sih." 
Wolfgang Kipkop, Pamusuk Eneste 
 

41.Masalah yang diungkapkan kutipan tersebut adalah ... 
a. Seseorang merasa bimbang meminjamkan uang pada orang yang belum dikenal. 
b. Seseorang tidak tega melihat orang yang menderita walaupun belum dikenalnya. 
c. Seseorang yang kaya, tetapi tidak mau meminjamkan uang pada orang lain.  
d. Seseorang merasa curiga pada orang yang belum dikenal. 
e. Seseorang bimbang akan penampilan orang yang belum dikenal. 

 
42.Kalimat yang membuktikan latar tempat adalah ... 
a. Sebetulnya, aku masih mempunyai lebih dari 100 Mark di dompetku.  
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b. Bagaimana aku harus menyerahkan duit pada manusia yang belum jelas ujung 
pangkalnya bagiku.  

c. Aku tidak tahu di mana Kipkop tinggal dan pekerjaannya.  
d. Aku tidak tahu studi apa dia di Hamburg ini.  
e. Bahkan suku bangsanya pun aku tidak tahu, Batak, Minang, Jawa, Sunda, Manado 
atau apa.  

Bacalah penggalan cerpen berikut dengan saksama! 
Teks untuk soal nomor  43 dan 44. 

Wanita itu menatap iagi kedua gambar itu seperti tidak akan pernah lekang dari matanya yang 
basah.  Kemudian ia menatap ke atas.  Katanya,  " Jika putraku yang ini,  Lasudin,  Kau 
selamatkan, ya Tuhan, kami akan serahkan dua pertiga dari sawah- sawah itu buat mereka." 
Pandangannya ia alihkan pelan - pelan ke tempat suaminya terbenam dalam titik -titik air mata. 

" Kau setuju nazarku, kan ?" 
" Aku setuju. Nazarmu itu aku setuju.” 
      Sunah Rosul, Hamsat Rangkuti 

43. Sifat tokoh wanita dalam penggalan cerpen di atas adalah... 
a.   penurut   b.  takabur c. penyabar         d. jujur e. sombong 
   

44. Cara pengarang mendeskripsikan sifat tokoh wanita dalam kutipan cerpen tersebut 
adalah... 
a. secara tidak langsung   d. melalui gambaran fisik   
b. melalui reaksi tokoh   e. melalui sikap tokoh 
c. melalui dialog tokoh 

 
 

Bacalah kutipan "Jodoh " berikut ! 
Teks untuk soal nomor 45 s.d. 47. 

Akan tetapi tibalah satu bencana. 
Ketika suatu malam Badri bertandang lagi, Lena tidak membiarkannya masuk. Malah berkata 

seperti hendak mengusirnya. "Jangan kemari lagi." 
Terpana Badri mendengar ucapan gadis itu. Lebih terpana lagi dia ketika Lena menyebut nama 

Rosni seorang gadis yang sering juga dibawanya keluar malam untuk menonton film. 
"Aku tidak serius dengan dia," kata Badri menangkis. 
"Enak benar jadi laki-laki. Begitu sering membawa seorang gadis keluar malam, tapi kalau 

ditanya oleh gadis yang lain, lalu dibilang aku tidak serius dengan dia, " umpat Lena dengan tengiknya. 
Lalu sebelum Badri memberi alasan, pintu ditutup dan dikuncinya dari dalam. Tinggallah Badri 
terperangah di anak tangga. 

Jodoh, A.A, Navis 
 

45. Konflik yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah 
a.  Badri tidak boleh bertandang lagi ke rumah Lena.  
b.  Badri ketahuan oleh Lena mempunyai pacar lain. 
c.   Badri sering membawa Rosni menonton film.  
d.  Badri sering keluar malam dengan teman-temannya. 
e.  Badri egois dan selalu memberi alasan bohong.  
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46. Penyebab konflik pada kutipan tersebut adalah … 
a. Badri bertandang ke rumah Lena saat ada bencana besar. 
b. Badri tidak dizinkan masuk ke rumah Lena karena cemburu. 
c. Badri sering membawa Rosni keluar malam untuk menonton film. 
d. Lena mengusir Badri yang membohongi dirinya. 
e. Lena menutup pintu dan menguncinya dari dalam. 
 
 

47. Akibat konflik pada kutipan tersebut adalah … 
a. Lena mengusir Badri dari rumahnya. 
b. Badri terperangah mendengar ucapan Rosni. 
c. Badri cemburu pada Lena karena mempunyai pacar baru. 
d. Badri mempunyai hubungan serius dengan Rosni. 
e. Lena tidak menerima alasan yang diberikan Badri. 

 
Bacalah puisi berikut dengan saksama! 
Puisi ini untuk menjawab soal nomor 48 – 50.  
  

Cintaku jauh di pulau  
Gadis manis sekarang iseng sendiri 
Perahu melancar, bulan memancar  
di leher kukalungkan buat si pacar 
angin membantu, laut terang . . .  
Di air yang tenang, di angin mendayu 
 di perasaan penghabisan segala melaju  
Ajal bertahta, sambil berkata:  
"Tujukan perahu ke pangkuanku saja " 
Amboi! Jalan sudah bertahun kutempuh  
Perahu bersama ikan merapuh!  
Mengapa ajal memanggilku dulu  
Sebelum sampai berpeluk dengan cintaku! 
    Cairil Anwar 
 

48. Amanat puisi tersebut ialah.... 
a. Betapa pun tragisnya kehidupan atau nasib manusia haras diterima sebagai karunia.  
b. Cita-cita yang kandas harus terus diperjuangkan sampai tercapai.  
c. Sebelum sempat berpeluk, cintanya hilang pergi entah ke mana.  
d. Ajal memanggilnya sebelum ia bersatu dengan cintanya.  
e. Cinta yang hilang kita harus bisa merelakannya. 

 
49. Baris puisi yang  bermajas personifikasi adalah … 

a. Cintaku jauh di pulau  
b. Angin membantu, laut terang  
c. Gadis manis sekarang iseng sendiri  
d. Di air yang tenang, di angin mendayu 
e. Perahu melancar, bulan memancar  
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50. Tema puisi di atas adalah …. 
a. Cinta yang masih di pulau   
b. Cinta yang kandas di tengah jalan 
c. Cinta yang begitu indah   
d. Cinta yang tak tersampaikan 
e. Cinta yang bertepuk sebelah tangan 

 
 


