
 

TRY OUT UJIAN NASIONAL 

 
LEMBAR  SOAL A 

 
Bidang Studi : BAHASA INDONESIA 
Kelas/Program  : XII (Dua Belas)/IPA-IPS 

 
PETUNJUK UMUM 
1. Berdo’alah sebelum mengerjakan soal 
2. Tulislah dahulu nama dan kelas Anda pada lembar jawaban yang telah disediakan 
3. HITAMKANLAH pada salah satu huruf di lembar jawaban yang anda anggap paling benar dengan pensil 2B 
4. Periksa dan bacalah terlebih soal-soal yang Anda  anggap mudah 

====================================================================== 
Pilihlah salah satu jawaban yang kamu anggap paling benar 
Soal untuk nomor 1 dan 2 
Bacalah teks berikut dengan saksama! 

Banjir yang terjadi di sejumlah daerah belum mengancam produksi pangan. Luas areal 
yang teserang banjir dan juga puso tahun ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun lalu. 
Sementara itu, berbagai kalangan mengingatkan impor beras merupakan kebijakan yang 
memukul kalangan petani.  

Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian, Sutarto 
Alimoeso, di Jakarta, Rabu tanggal 11 Januari yang lalu, mengatakan bahwa laporan yang 
diterima dari daerah menunjukkan banjir yang terjadi selama musim rendeng tahun ini belum 
mengancam produksi pangan karena areal yang terserang lebih kecil dibandingkan dengan tahun 
lalu. 

 
1. Ide pokok paragraf pertama pada teks tersebut adalah …  

a. Banjir belum mengancam produksi pangan   
b. Areal yang terserang banjir lebih kecil 
c. Poso tahun ini lebih kecil dibanding tahun lalu 
d. Impor beras merupakan kebijakan yang memukul petani 
e. Banjir tahun ini melanda berbagai daerah 
 

2. Rangkuman yang tepat teks tersebut adalah … 
a. Berbagai kalangan mengingatkan impor beras merupakan kebijakan yang memukul kalangan 

petani karena harga gabah menjadi turun. 
b. Laporan Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Departemen Pertanian, Sutarto 

Alimoeso, di Jakarta, Rabu tanggal 11 Januari yang lalu. 
c. Banjir yang terjadi di sejumlah daerah belum mengancam produksi pangan  karena areal 

yang terserang lebih kecil dibandingkan dengan tahun lalu.  
d. Luas areal yang teserang banjir dan juga puso di berbagai daerah tahun ini lebih kecil 

dibandingkan dengan tahun lalu. 
e. Bencana Banjir dan puso yang melanda berbagai daerah di Indonesia pada tahun ini belum 

dirasakan mengancam para petani karena lebih kecil. 
 

3. Bacalah teks berikut dengan seksama! 
(1) Di samping itu, areal yang terkena banjir juga masih di bawah rata-rata tahunan selama lima 
tahun terakhir. (2) Sutarto selanjutnya mengatakan bahwa dengan kondisi ini, produksi beras  
selama musim ini diperkirakan tidak akan di bawah target, yaitu di atas  54 juta ton gabah 
kering giling. 
(3) Areal yang terkena banjir itu adalah Jawa Tengah, Nanggroe Aceh Darussalam, dan Jawa 
Timur. (4) Saat ini Deptan memantau kondisi ancaman banjir di 31 kabupaten. (5) Pemantauan 
ini tidak hanya dilakukan di ketiga provinsi itu saja, tetapi juga provinsi lain yang berpotensi 
terserang banjir, seperti Jawa Barat dan DI Yogyakarta. 

Kalimat yang berupa opini dalam teks tersebut adalah nomor… . 
a. (1) d.   (2)  c.   (3)  d.   (4)  e.   (5) 
 

4. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 
Film digital Tragedi karya Rudy Sudjarwo akan segera bisa disaksikan. Tapi sebelum itu, dua 

film akan mendahuluinya menemui publik, yaitu film Pachinko and Everyone's Happy karya Harry 
Suharyadi, dan Sebuah Pertanyaan untuk Cinta  karya Enison Sinaro. 

Kalimat tanya yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah …  



 

a. Di bioskop mana saja film Tragedi dapat disaksikan? 
b. Siapa pengarang film Tragedi yang akan segera bisa diaksikan?  
c. Film apa saja yang pernah diciptakan Rudy Sudjarwo? 
d. Bagaimana sambutan masyarakat terhadap film Tragedi? 
e. Kapan Film Tragedi dapat disaksikan masyarakat 

 
5. Cermati grafik berikut! 

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 
 

   50%  - 
 
   40%  - 
 
   30%  - 
 
   20%  - 
 
   10%  - 
 
         92     93    94    95     96   97 

Pertanyaan yang sesuai dengan isi grafik tersebut adalah… . 
a. Bagaimana caranya agar pertumbuhan ekonomi Indonesia berkembang? 
b. Mengapa laju ekonomi Indonesia pada tahun 1994 hanya 15 %? 
c. Apa penyebab laju pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak stabil?  
d. Berapa persen laju pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 1996?  
e. Faktor apa saja yang menyebabkan ekonomi Indonesia tahun 1992 rendah? 

 
6. Cermati topik dan gagasan pendukung berikut dengan cermat! 

Topik :  Penegakan Hukum dan HAM Tahun 2007 
Gagasan pendukung : 
1) Pedagang kaki lima menempati tempat di mana saja 
2) Praktik kekerasan masih terus berlangsung 
3) Para penjahat beraksi di perapatan lampu merah 
4) Masih terjadi kriminal dan bermain hakim sendiri 
5) Aparat kepolisian tidak mampu mengambil tindakan 

Gagasan pendukung yang sesuai dengan topik tersebut adalah nomor … . 
a. (1), (4), dan (5)  d.   (2), (3), dan (4) 
b. (1), (2), dan (3)  e.   (3), (4), dan (5) 
c. (2), (4), dan (5) 
  

7. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 
(1) Kemarau tahun ini cukup panjang. (2) Sebelumnya, pohon-pohon  di hutan sebagai penyerap 
air banyak yang ditebang. (3) Di samping itu, irigasi di desa itu tidak lancar. (4) Ditambah lagi 
dengan harga pupuk yang semakin mahal dan kurangnya pengetahuan para petani dalam 
menggarap lahan tanahnya. (5) Karena itu, tidak mengherankan jika panen di desa  itu selalu 
gagal. 

Simpulan paragraf tersebut adalah kalimat nomor… . 
a. (1) d.   (2)  c.   (3)  d.   (4)  e.   (5) 
 

8. Bacalah teks berikut dengan saksama! 
(1) Penyair yang sering dijuluki "si Burung Merak" ini juga memaparkan realitas politik selama 
rezim Orde Baru. (2) Misalnya," Tiga puluh dua tahun  kami telah mengazab diri kami sendiri, 
rela ditindas oleh pemerintah, politisi, birokrat dan teknokrat yang melecehkan intelektualitas, 
nilai-nilai moral dan budaya. (3) Menjarah harta bangsa, menjarah hak asasi manusia, 
memonopoli informasi, memperbodoh rakyat, menyeragamkan keanekaan kehidupan...". (4) Ia 
mengecam kebijakan pembangunan di masa lalu yang vertikal dan hanya menguntungkan 
penguasa. (5) Rakyat telah menjadi sampah, kehilangan kemanusiaannya.  

    Kalimat yang berupa contoh dalam paragraf tersebut adalah nomor … . 
a. (1) dan (2)   d.   (4) dan (5) 
b. (2) dan (3)    e.   (5) dan (1) 
c. (3) dan (4) 
 



 

Soal untuk nomor 9 s.d. 12 
Bacalah kutipan cerpen berikut dengan saksama! 

Menurut intelegence, musuh menjaga tepian sana dengan kekuatan satu kompi. Sungai 
diawasi mulai bagian yang airnya setinggi perut. Karena itu, pasukan akan menyeberangi lebih 
ke hilir. Ada kemungkinan air mencapai dada. Perintis telah menyiapkan tali untuk berpegangan. 

"Ada pertanyaan?" tanya Komandan Peleton. 
Tak ada yang menyahut. Samar-samar Sersan Kasim melihat pandangan Komandan tertuju 

kepadanya. 
"Bagaimana bayimu?" tanya Komandan. 
"Tidur Pak," jawab Kasim singkat. 
"Kalau pikiranmu berubah, masih ada waktu untuk menitipkan kepada barisan keluarga." 
Kasim tak segera menjawab. Sebentar pikirannya melayang kepada para wanita dan kanak-

kanak yang dititipkan kepada Pak Lurah dan penduduk Karangboga. Kalau situasi aman, mereka 
akan diseberangkan sedikit demi sedikit oleh rakyat. Mereka akan dijemput oleh satu regu di 
seberang sungai setelah diberitahu  oleh kurir. 

"Sersan Kasim tinggal. Lainnya bubar," kata Komandan menembus kesepian. Kepala regu 
lainnya kembali kepada anak buahnya. 

Lagi Kasim merasa pandangan Komandan setuju kepadanya dan kepada anaknya. Kasim 
tahu apa arti pandangan itu. Ya, ia tahu apa maknanya. Komandan bertanya, apakah ia 
menyadari, bahwa tangis satu bayi dapat membawa kebinasaan bagi seluruh kompi. Bahwa 
bayinya, si Acep, dapat membahayakan jiwa lebih dari seratus orang prajurit. Itulah yang 
tersirat dalam pandangan Komandan 

         Sungai Nugroho Notosusanto 
 
9. Konflik yang terdapat pada kutipan cerpen tersebut adalah …  

a. Pasukan prajurit akan menyebrang sungai yang meluap dan salah seorang anggota ada yang 
membawa bayi, sedangkan musuh menjaga di tepian dengan kekuatan satu kompi.   

b. Komandan pasukan menginginkan dalam penyeberangan sungai yang airnya meluap  semua 
prajurit siap berjuang untuk melawan musuh yang sudah menanti di seberang sungai. 

c. Komandan pasukan menyuruh para prajurit bersiap siaga ketika menyeberangi sungai yang 
airnya setinggi perut dan harus berhati-hati karena musuh menanti di seberang sana. 

d. Kasim akan menitipkan bayinya kepada Pak Lurah dan penduduk Karangboga agar para 
pasukan selamat menyeberangi sungai yang sedang meluap setinggi perut  tanpa ada 
rintangan. 

e. Komandan mengumpulkan pasukan untuk memberikan penjelasan dalam menghadapi  musuh 
yang sudah siap menghadang di seberang sungai yang airnya meluap setinggi perut. 

 
10. Nilai-nilai yang terkandung dalam kutipan cerpen tersebut adalah…. 

a. cinta terhadap tanah air dan bangsa tiada duanya 
b. cinta terhadap anak dan tanah air sama besarnya   
c. setia kepada komandan dan pasukan prajurit 
d. hormat kepada atasan mengalahkan segalanya 
e. untuk meraih kemerdekaan memerlukan pengorbanan 
 

11. Watak Kasim dalam kutipan cerpen tersebut adalah… . 
a. sangat setia   d.   berpendirian teguh 
b. membangkang   e.   bimbang 
c. penuh hormat 
 

12. Penggambaran watak Kasim dalam kutipan cerpen tersebut adalah… . 
a. melukiskan bentuk lahir pelaku 
b. melukiskan jalan pikiran pelaku 
c. reaksi pelaku terhadap kejadian 
d. melalui penjelasan pengarang   
e. melalui pandangan pelaku lain 

13. Bacalah kutipan resensi berikut dengan saksama! 
Kekurangan Supernova terdapat dalam penyajian cerita Dhimas dan Ruben, serta cerita tokoh-
tokoh yang mereka buat disajikan secara bertumpuk. Hal ini dapat mengganggu jalannya cerita 
dan mengurangi keasyikan pembaca saat membacanya. Istilah yang digunakan tergolong sulit 
untuk dipahami karena tidak lazim digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama istilah 
yang menyangkut sains. Hanya orang terpelajar yang dapat memahaminya secara penuh. Tetapi, 
kekurangan tersebut dapat tertutupi oleh keterangan yang menjelaskan kata-kata asing atau 
serapan tersebut yang tidak lazim digunakan. 



 

Kekurangan isi buku dalam kutipan resensi di atas adalah ... . 
a. penyajian cerita bertumpuk dan banyak istilah sains yang digunakan   
b. jalan cerita mengganggu keasyikan para pembaca karena temanya absurt. 
c. penjelasan kata-kata asing tidak terdapat dalam novel tersebut 
d. Isi novel tersebut sulit dipahami karena disajikan secara berbelit-belit 
e. Cerita yang ditampilkan kurang menarik karena banyak istilah 
 

14. Cermati istilah dalam paragraf  berikut! 
Sejak pengambilan gambar, koreksi langsung dapat dilakukan jika terjadi kesalahan karena 
kamera digital memungkinkan fotografer melihat hasil seketika. Setelah itu, masuk ke proses 
editing dan tersimpan di CD. Ketika dibuka oleh pihak advertising, kualitas gambar tak akan 
berkurang. Hal itu jelas sangat menguntungkan karena dengan teknologi "kuno" setiap proses 
yang terjadi setelah pengambilan gambar dapat mempengaruhi kualitas gambar, terutama jika 
foto tersebut harus di-scan. 

 Susunan istilah yang tepat  sehingga menjadi kamus kecil adalah … . 
a. advertising, digital, CD, editing, fotografer, scan 
b. advertising, digital, CD, editing, , scan, fotografer 
c. editing, advertising, CD, digital, fotografer, scan 
d. CD, advertising, digital, editing, fotografer, scan   
e. advertising, CD, digital, editing, fotografer, scan   
 

15. Cermati paragraf berikut! 
 … . 
Puluhan pohon peneduh di tepi pantai , satu per satu tumbang disapu ombak. Jongko-jongko 
yang menjual berbagai makanan juga habis disapu ombak. Kini di atas berbagai fasilitas wisata 
tersebut , yang terlihat hanyalah air laut yang membiru serta ombak kecil yang berkejar-
kejaran.  

 Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf deskripsi tersebut adalah … 
a. Pesisir utara Jawa Barat mengalami abrasi sehingga pohon-pohon tumbang. 
b. Pantai utara Jawa Barat mengalami pasang sehingga airnya naik 25 cm. 
c. Ombak bergulung-gulung dan memecahkan keheningan malam. 
d. Air laut di pesisir Jawa Barat naik sehingga jongko di sekitarnya kebanjiran. 
e. Abrasi hebat yang terjadi di pesisir utara Jawa Barat telah mengerus objek wisata ini.  

 
16. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 

(1) Seluruh PNS di lingkungan Kantor Wali Kota Jakarta Barat diingatkan jangan coba-coba tidak 
masuk kerja pada menjelang liburan empat hari yang berlangsung mulai Kamis sampai Minggu 
ini. (2) Sebab pada hari Rabu besok, para pegawai diawasi oleh Tim Sidak yang dikendalikan 
Bawasko dan hasilnya akan dilaporkan kepada Gubernur DKI. (3) Bagi siapa pun yang mangkir 
pada hari Rabu tanpa pemberitahuan yang masuk akal akan dikenakan pelanggaran PP 30 dengan 
sanksi tegas. (4) Sidak ini bekerja sama dengan kepegawean dan Trantib. (5). Jadi, liburan mulai 
tanggal 30 Maret sampai 2 April ini, diingatkan bahwa PNS jangan menambah liburan sendiri. 

Kalimat persuasif dalam paragraf tersebut adalah nomor … . 
a. (1) dan (2)    d.   (1) dan (5) 
b. (2) dan (3)   e.   (2) dan (4) 
c. (3) dan (4) 
 

17. Bacalah paragraf berikut dengan salsama! 
Sebuah emper toko disebuah gang kecil di Legian Bali, jam menunjukkan hampir pukul 12 
malam. Di antara puing, pecahan kaca, dan kayu-kayu yang patah, sekumpulan wisatawan asing 
duduk … . Di tengahnya dipasang ratusan batang lilin yang menyala. Tak jauh dari situ, beberapa 
karangan bunga yang berbaris di depan tokok-toko yang rusak dan mulai layu, meski masih 
menyisakan harum. Beberapa pasang turis berpelukan. Ada yang saling menyandarkan kepala. 
Ada yang bermain gitar menyanyikan lagu-lagu sedih. Ketika angin datang, bau dupa yang 
dibakar para pendoa Hindu tercium dan dan segera tercampur dengan aroma hangus, sisa anyir, 
dan wangi aneka bunga itu. 

Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah … . 
a. bermuka manis  d.   berpangku tangan 
b. berlapang dada  e.   berjantung hati 
c. berkeras hati 

 
18. Cermati paragraf berikut! 



 

Kini dengan anggaran negara yang … , kita dipaksa menjadi bangsa yang selalu menegadahkan 
tangan kepada pihak asing. Apa salahnya, jika kita meniru prinsip negara tetangga Malaysia yang 
menyatakan lebih baik daripada hidup dijajah bangsa asing. Malaysia kini akhirnya terlepas dari 
krisis ekonomi. Situasi sebaliknya terjadi pada Indonesia. Setelah tak mampu melepaskan diri 
dari jeratan IMF, kita juga tak mampu melunasi hutang plus bunganya yang makin hari makin 
menggunung. 

     Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah …  
a. Hidup enggan mati tak mau 
b. Besar pasak daripada tiang.  
c. Seperti kerbau dicocok hidungnya. 
d. Berani buka berani bayar 
e. Seperti anjing berebut tulang 

 
19. Cermati paragraf berikut! 

(1)Menurut Riana pendidikan alternatif ini memang semata-mata untuk memberdayakan anak-
anak  miskin. (2) Pendidikan ini lebih menekankan suasana kekeluargaan. (3) Kekerasan, entah 
aturan sekolah, maupun kebiasaan-kebiasaan guru, telah menghilangkan suasana kekeluargaan 
di sekolah-sekolah kita. (4) Akibatnya, suasana kelas menjadi ruang-ruang yang kosong karena 
banyak siswa yang enggan masuk. (5) Yang ditempel di dinding sekolah adalah papan-papan 
administratif yang tidak relevan untuk anak. 

Kalimat sumbang dalam paragraf tersebut adalah nomor … . 
a. (1) d.   (2)  c.   (3)  d.   (4)  e.   (5) 

 
20. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 

Pendidikan di Indonesia kini sedang dalam proses kemandegan, mulai dari soal mutu, sistem, 
kreatifitas, hingga menyangkut penemuan, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi itu, perlu ada 
pilihan pendidikan alternatif di tingkat pendidikan dasar yang berupaya mencari jalan untuk 
mengatasi kemacetan dan kemandegan itu. 

Perbaikan EYD pada kata yang tercetak miring dalam paragraf tersebut adalah… . 
a. Kereativitas   d.   Kreatipitas 
b. Kreativitas     e.   Kereatipitas 
c. Kereatifitas 

 
Soal untuk nomor 21 dan 22  
Bacalah kutipan teks pidato berikut dengan cermat! 

Siswa-siswa yang saya cintai! 
Selama ini nama sekolah kita harum di masyarakat. Prestasi kita selalu yang paling unggul, baik 
dalam bidang intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Saya merasa bangga dengan prestasi-
prestasi itu. Saya merasa bangga karena siswa-siswanya selalu berdisiplin. Selama ini tidak 
pernah ada siswa yang berani merokok di lingkungan sekolah.; tidak pernah ada siswa yang 
datang terlambat; tidak pernah ada siswa yang kabur meninggalkan jam pelajaran tanpa izin. 
Tapi, sekarang? Anda tentu sudah tahu, akhir-akhir ini banyak siswa-siswa yang terlambat datang 
di sekolah, sampai-sampai berjumlah di atas dua puluh orang. Apakah itu wajar? Alasan mereka 
sederhana,”Karena macet”. Karena itu, saya mengingat kembali agar kejadian tersebut tidak 
terulang lagi. 

  
21. Isi kutipan pidato tersebut adalah … . 

a. keterlambatan siswa hadir di sekolah   
b. kebanggaan guru terhadap prestasi siswa 
c. penurunan prestasi siswa di sekolah 
d. penghargaan terhadap prestasi siswa 
e. keharuman prestasi di masyarakat 

 
 
22. Pesan isi pidato tersebut adalah …  

a. Siswa diharapkan mempertahankan prestasi 
b. Siswa diminta agar meningkatkan prestasi 
c. Siswa diingatkan agar tidak terlambat hadir    
d. Siswa harus menjaga nama harum sekolah 
e. Siswa diharapkan mendapat penghargaan 

 
 



 

23. .... 
Atas kehadirannya, tak lupa kami ucapkan terima kasih. 

Perbaikan yang tepat kalimat penutup surat undangan resmi tersebut adalah…  
a. Tak lupa kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. 
b. Atas kehadirannya, kami menghaturkan terima kasih. 
c. Atas kehadiran Saudara, kami banyak mengucapkan terima kasih. 
d. Atas kehadiran Saudara, banyak terima kasih kami ucapkan. 
e. Atas kehadiran Saudara, kami mengucapkan terima kasih.  

 
24. Bacalah kutipan surat izin berikut dengan saksama! 

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, 
…. 
Mohon izin bahwa hari ini tidak dapat hadir dalam rapat kelulusan siswa kelas XII karena anak 
kami sakit. 

     Penulisan pemerian yang tepat untuk melengkapi surat izin tersebut adalah … . 
a. nama  :  Darmadi, S.Pd. 

jabatan :  Staf Kurikulum   
b. Nama  :  Darmadi, S.Pd. 

Jabatan :  Staf Kurikulum 
c. Nama  :  Darmadi,S.Pd. 

Umur :  40 tahun 
d. nama  :  Darmadi, S. Pd. 

umur :  Staf kurikulum 
e. Nama  :  Darmadi S.Pd. 

Jabatan :  Staf kurikulum 
 
25. Bacalah iklan lowongan pekerjaan berikut dengan saksama! 

Dibutuhkan segera pria usia 25 tahun, S1 teknik elektronika, bahasa Inggris aktif, mahir 
komputer. Lamaran dialamatkan ke Jalan Jingga Raya Blok C 8, Kelapa Gading, Jakarta Utara. 

                                                                                      Pos Kota, 18 Maret 2006 

    Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan sesuai dengan iklan tersebut adalah …  
a. Setelah saya membaca iklan Bapak yang dimuat dalam harian Pos Kota, 18 Maret 2006, saya 

tertarik dengan syarat-syarat yang Bapak tuliskan dalam iklan tersebut, kemudian saya 
mengajukan surat lamaran pekerjaan ini kepada Bapak agar diterima menjadi pegawai. 

b. Bapak memasang iklan lowongan pekerjaan dalam harian Pos Kota, 18 Maret 2006. Karena 
saya merasa cocok dengan iklan tersebut, saya mencoba mengajukan surat lamaran ini agar 
diterima sebagai karyawan baru di perusahaan yang Bapak pimpim. 

c. Perusahaan Bapak membutuhkan karyawan baru dengan syarat-syarat yang dimuat dalam 
harian Pos Kota, 18 Maret 2006. Saya merasa memenuhi persyaratan tersebut, maka saya 
mengajukan surat lamaran ini agar kiranya Bapak sudi menerima diri saya. 

d. Sehubungan dengan iklan Bapak yang dimuat dalam harian Pos Kota, 18 Maret 2006 bahwa 
perusahaan Bapak membutuhkan seorang sarjana teknik elektronika, bersama ini saya 
mengajukan surat lamaran pekerjaan untuk mengisi lowongan tersebut .   

e. Dalam harian Pos Kota, 18 Maret 2006  Bapak memasang iklan lowongan pekerjaan dengan 
syarat-syarat tertentu. Karena saya merasa sesuai dengan iklan tersebut, saya mengajukan 
surat lamaran pekerjaan kepada Bapak untuk mengisi lowongan tersebut. 

 
26. Bacalah silogisme berikut dengan saksama! 

P U   : Semua mobil diesel mempergunakan bahan bakar solar. 
P K   : Truk termasuk mobil diesel 
K     : Truk menggunakan bahan bakar solar 

Entimem yang tepat sesuai dengan silogisme tersebut adalah …  
a. Truk menggunakan bahan bakar solar karena ia mobil diesel.   
b. Setiap mobil diesel selalu menggunakan bahan bakar solar. 
c. Solar merupakan bahan bakar untuk kendaraan deisel. 
d. Truk termasuk mobil diesel karena mengggunakan solar. 
e. Truk termasuk kendaraan deisel yang menggunakan solar. 

 
 
 
 



 

27. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 
Sementara, film Tragedi adalah film yang menampilkan kebobrokan dua tokoh remaja. Yang 

satu suka merampok dan yang yang satu lagi jadi hacker. Kedua tokoh ini secara kebetulan 
bertemu, dan menjalani profesi mereka, hingga akhirnya menemukan makna kehidupan. " Saya 
sengaja menampilkan tokoh yang buruk moral, karena itulah gambaran sosial yang terjadi saat 
ini. Pelajar saja sudah berani membajak bus kota, berani membunuh, dan sebagainya. Tokoh 
dalam film saya adalah produk dari masyarakat Indonesia saat ini," papar Rudy. 

Mengapa Rudy menampilkan tokoh yang moralnya buruk dalam film tragedi? 
a. Tema moral buruk paling disukai masyarakat pada saat ini. 
b. Hampir semua stasiun televisi swasta menyenangi tema moral buruk. 
c. Remaja zaman sekarang pada umumnya bermoral buruk. 
d. Pelajar di kota-kota besar banyak yang bermoral buruk 
e. Moral buruk merupakan gambaran sosial yang terjadi saat ini.  
 

Soal untuk nomor 28 dan 29 
Bacalah kutipan tajuk rencana berikut dengan cermat! 

(1) Bahkan kasus busung lapar yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) itu sudah memakan 
korban . (2) Dari 51 bayi berusia di bawah lima tahun yang  mengalami gizi buruk, tujuh di 
antaranya dilaporkan meninggal dunia.  
(3) Mereka meninggal dunia karena menderita kekurangan kalori dan protein yang sangat parah. 
(4) Seperti biasanya kita lihat pada anak-anak yang ada di Afrika, bayi yang menderita busung 
lapar nyaris tinggal tulang yang terbalut kulit saja. (5) Kalau keadaan ini tidak segera ditangani, 
maka perut bayi  yang menderita itu menjadi buncit dan kakinya membengkak. 
         

28. Kalimat yang berupa pendapat penulis pada kutipan tajuk rencana tersebut adalah nomor… . 
a. Pertama   d.   kempat 
b. Kedua    e.   kelima 
c. Ketiga  

 
29. Rangkuman teks bacaan tersebut yang tepat adalah… 

a. Kasus busung lapar yang terjadi di Nusa Tenggara Barat (NTB) itu sudah makan korban tujuh 
orang meninggal dunia. 

b. Mereka yang tinggal di NTB meninggal dunia karena menderita kekurangan kalori dan protein 
yang sangat parah. 

c. Dari 51 bayi berusia di bawah lima tahun yang mengalami gizi buruk, tujuh di antaranya 
dilaporkan meninggal dunia.  

d. Kasus busung lapar yang terjadi di Nusa tenggara Barat karena kekurangan kalori dan protein 
yang sangat parah   

e. Kasus busung lapar yang terjadi di Nusa Tenggara Barat seperti pada anak-anak yang 
menderita di Afrika. 

 
30. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 

(1) Pada bagian lain, Menhut mengatakan, burung merupakan salah satu kekayaan  fauna yang 
harus dilindungi. (2) Dari data yang ada di Indonesia terdapat sekitar 1.539 jenis burung. (3) Dari 
jumlah tersebut, 26 persen di antaranya endemik. (4) Meski demikian, seiring dengan semakin 
berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, arus informasi, dan tingkat kebutuhan manusia, 
pemanfaatan satwa liar untuk berbagai kepentingan semakin meningkat pula. (5) Banyak orang 
yang menamgkap burung untuk diperjualbelikan sehingga banyak  jenis burung yang hampir 
punah. 

Kalimat sumbang dalam paragraf tersebut adalah nomor... . 
a. (1) d.   (2)  c.   (3)  d.   (4)  e.   (5) 

 
31. Diberitahukan kepada siswa , hari Kamis membawa aqua satu gelas satu orang. 
 Jika yang dimaksud dengan membawa gelas aqua satu, perbaikan frase  ambigu pada 
     Kalimat di atas adalah … 

a. Diberitahukan kepada siswa , hari Kamis membawa satu gelas aqua satu orang. 
b. Diberitahukan kepada siswa , hari Kamis membawa gelas satu aqua satu orang  
c. Diberitahukan kepada siswa , hari Kamis membawa satu aqua satu gelas orang 
d. Diberitahukan kepada siswa , hari Kamis membawa gelas aqua satu orang satu 
e. Diberitahukan kepada siswa , hari Kamis membawa aqua gelas satu orang satu 

 
 
 



 

32. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 
Berdasarkan hasil pengamatan terhadap Koperasi Unit Desa (KUD) di desa Sukamandiri, 

tercatat bermacam-macam jenis bibit unggul untuk kebutuhan para petani. Selain itu, tersedia 
pula berbagai jenis pupuk untuk memupuk tanaman dan beberapa macam alat pertanian, seperti 
cangkul, sabit, linggis, alat penyemprot obat-obatan, pisau, dan golok. Bukan itu saja, Koperasi 
itu juga menyediakan kredit untuk para petani. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa 
Koperasi Unit Desa (KUD) di desa Sukamandiri sudah lengkap sehingga para petani tidak perlu ke 
kota untuk membeli barang-barang tersebut. 

Pernyataan umum pada paragraf tersebut adalah …  
a. Koperasi Unit Desa Sukamandiri sudah lengkap  
b. Para petani tidak membeli barang-barang pertanian. 
c. KUD Sukamandiri menyediakan bibit unggul.  
d. Berbagai jenis pupuk tersedia di KUD Sukamandiri. 
e. KUD menyediakan kredit unttuk para petani 
 

33. Pihak pengacara terdakwa akhirnya mengajukan kasasi kepada Mahkamah Agung. 

    Istilah kasasi berarti … 
a. terdakwa menyetujui vonis yang dijatuhkan hakim 
b. keberatan jaksa atas pembelaan pengacara 
c. permohonan terdakwa agar hakim berlaku adil 
d. pembatalan atau pernyataan tidak sah.  
e. persetujuan pihak pengacara atas vonis hakim 

 
34. Kata penghubung antarklausa terdapat dalam kalimat … 

a. Di Indonesia banyak lahan pertanian yang subur. 
b. Karena hujan terus-menerus, daerah itu banjir lagi 
c. Jika kamu belajar, kamu kamu akan sukses 
d. Kepercayaan dari seseorang jangan kamu sia-siakan. 
e. Kita harus berhati-hati agar kita selamat di sana. 

 
35. Kalimat berobjek terdapat pada kalimat … 

a. Bacaan populer masih dianaktirikan. 
b. Tahun ini merupakan tahun keberuntungan Indonesia 
c. Pemerintah mengecam pengunjuk rasa yang berdemonstrasi  
d. Negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila 
e. Setiap malam adik belajar bahasa Inggris. 

 
36. Kalimat berpelengkap terdapat pada kalimat … 

a. Kami menyudahi pembicaraan setelah lama berdebat. 
b. Pohon duren di depan rumahku banyak buahnya. 
c. Sepasang kekasih berpegangan tangan dengan mesra 
d. Silakan saudara duduk di kursi nomor dua dari depan 
e. Stasiun televisi swasta menayangkan iklan promosi dan layanan masyarakat. 

 
37. Di kota-kota besar banyak didirikan pusat pertokoan. 

      Kalimat yang menggunakan kelompok kata/frasa bercetak miring seperti yang terdapat dalam 
kalimat di atas adalah … 
a. Sumur pompa pemberian bupati itu kurang bermanfaat. 
b. Adanya pungutan liar itu sangat merugikan masyarakat 
c. Setiap peserta harus menaati jadwal kegiatan yang telah ditetapkan. 
d. Kegiatan pertandingan itu akan dimulai besok. 
e. Pertunjukan kesenian itu sangat memukau penonton. 

 
38. Mari kita jaga kebersihan dan kita peduli akan lingkungan. Menjaga kebersihan berarti 

memperhatikan kesehatan. Jika sehat, kita akan menjadi kuat. 
  Kalimat poster yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah … 

a. Hidupku adalah kesehatan, kurangi merokok 
b. Biasakanlah hidup bersih ! Lingkungan bersih dan sehat, kita kuat. 
c. Ayo cinta lingkungan. Kita galang kekuatan. 
d. Kembalikanlah lingkungan, cintai kebersihan , kembangkan kekuatan. 
e. Upayakan mencintai  kesehatan dan menjaga kebersihan. 

 



 

39. Saya sampai di kecamatan pukul 09.00 WIB. 

      Kalimat yang menggunakan kata berimbuhan per-an yang semakna dengan ke-an pada kalimat di 
atas adalah … 
a. Kamu harus memenuhi persayaratan yang diminta 
b. Pertanian di desaku makin modern 
c. Setiap bangsa mendambakan perdamaian. 
d. Kami singgah diperistirahatan keluarga dr. Rio. 
e. Kita harus menjunjung persatuan bangsa. 

 
40. Bacalah paragraf berikut ! 
      Mulai bulan Nopember saya bekerja di sebuah apotik di Pasar Baru. Saya cukup senang bekerja 

di sana karena teman-temanku sangat banyak. Selama enam bulan bekerja saya tidak pernah 
minta ijin. 

 Penulisan kata baku untuk kata yang bercetak miring paragraf tersebut adalah … 
a. November, apotek, izin 
b. November, apotik, izin 
c. November, apotek, ijin 
d. Nopember apotek, izin 
e. Nopember, apotik, izin 

 
41. Kakek menggeleng-gelengkan kepala ketika mendengarkan nyanyian cucunya. 

     Makna kata ulang dalam kalimat di atas adalah ... 
a. melakukan pekerjaan bersama-sama 
b. melakukan pekerjaan berulang-ulang  
c. menyatakan senang / gembira 
d. menyatakan perbuatan saling 
e. menyatakan keadaan / kegiatan 

 
42. 1. Bersama surat ini dikirimkan barang pesanan Anda. 
 2. Kami turut bangga atas keberhasilan keluarga Anda 
 3. Besar maksud kami akan keberhasilan permohonan ini 
 4. Apabila sudah diterima harap memberikan kabar melalui surat 
 5. Melalui surat ini diinformasikan bahwa Anda diterima sebagai karyawan baru. 

 Kalimat di atas yang menyatakan harapan adalah ... 
a. 1 dan 2   d.   3 dan 4  
b.  1 dan 3   e.   3 dan 5 
c.  2 dan 4 
         

43. Bersama yang bertanda tangan di bawah ini kami mewakili direktur perusahaan ... 

 Kerancuan makna  yang ditimbulkan dalam penggalan kalimat surat di atas adalah ... 
a. direktur menugasi wakil direkturnya 
b. penandatangan surat dilakukan langsung oleh direktur 
c. penandatanganan dilakukan beramai-ramai  
d. selain yang mewakili direktur ada satu orang lagi dalam surat tersebut 
e. dalam surat tersebut sekurang-kurangnya ada dua orang yang mengatasnamakan direktur 

 
44.  Surat Perjanjian Jual Beli 

………………………………………………………….. 
Telah terjadi perjanjian jual beli sebuah mobil mereka Toyota Kijang , tahun produksi 1996 
antara kedua pihak dengan pasal perjanjian sebagai berikut :  

 Kelompok kata yang tepat untuk mengawali surat perjanjian di atas adalah sebagai berikut : 
a. Atas kesepakatan kedua pihak 
b. Dengan rasa ikhlas tanpa paksaan 
c. Guna memenuhi kebutuhan transportasi 
d. Pada hari ini, Selasa 13 Oktober 1998  
e. Bersamaan dengan ini  

 
45. Fakta yang dapat dimasukkan dalam kalimat laporan adalah ... 

a. Menurut perkiraan para ahli ada sekitar 1.500 jenis ular 
b. Mudah-mudahan para peserta dapat memahami 



 

c. Pembahasan rinci mengenai masalah tersebut akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan 
datang 

d. Benarkah binatang buas perlu dibantai ? 
e. Binatang melata umumnya dapat berfungsi ikut menyeimbangkan alam  

 
46. Ada dua tantangan yang akan dihadapi dalam pelayanan kesehatan di Indonesia, yaitu jumlah 

penduduk yang besar dan mutu pelayanan 
 Berdasarkan masalah di atas judul karya tulis yang  sesuai adalah ... 

a. Pembangunan Bidang Kesehatan Masyarakat 
b. Peningkatan Mutu dan Pelayanan Kesehatan 
c. Tantangan bagi Dunia Kesehatan di Indonesia  
d. Pembangunan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 
e. Perlunya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 

 
47. Sebagai tempat hidup, laut mempunyai kelebihan dibandingkan darat. Kelebihan-kelebihan laut 

antara lain, suhu yang kurang berubah-ubah, dukuingan yang lebih banyak untuk melawan 
grafitasi bumi , air yang cukup tersedia. Dengan air yang cukup tersebut, makhluk hidup di laut 
dapat menyerap air langsung masuk sistem tubuh. Makhluk hidup di laut dapat memperoleh 
oksigen dan karbon.    

     Alinea di atas menggunakan pola pengembangan .... 
a.  Deduksi   d.   Eksposisi  
b.  Induksi    e.   Narasi 
c.  Deskripsi   

 
48. Kalimat yang menggunakan kata berimbuhan ke-an yang bermakna ’ tidak sengaja ’ adalah ... 

a. Rumahnya ada di dekat kantor kelurahan 
b. Kerinduannya tidak dapat dibendung 
c. Ketika hujan deras , rumahnya kemasukan air  
d. Semenjak menjadi siswa SMA kemandiriannya lebih tampak 
e. Pak Amin tinggal di Kebagusan 

 
49. Kata yang bersinonim terdapat dalam kalimat ...  

a. Baik laki-laki maupun perempuan , tua maupun muda , turut memeriahkan perayaan hari 
kemerdekaan RI 

b. Kepala stasiun itu menyandarkan kepalanya di sandaran kursi malasnya 
c. Mereka tidak tahu di mana tempat orang membuat tahu 
d. Ia tidak melewati jalan besar itu melainkan menyusuri lorong di kampung itu  
e. Bisa ular itu memang bisa mematikan orang dalam sekejap mata 

 
50. Untuk menghasilkan ... baru, diperlukan waktu satu setengah dasawarsa jika kita menggunakan 

teknik penyilangan tradisional. 
 Istilah biologi yang tepat untuk menyempurnakan kalimat di atas adalah ... 

a.  varietas   d.   variabel   
b.  varises    e.   vaksinasi 
c.  vaskuler  

 


