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SOAL PAKET 1 

 

1. Cermatilah kalimat berikut! 

Korban banjir bandang dievakuasi ke tempat yang lebih tinggi. 

 

Makna kata dievakuasi pada kalimat tersebut adalah.... 

A. dibawa ke daerah yang jauh 

B. diberi bantuan untuk tetap betah 

C. dipindahkan ke tempat yang aman 

D. dipaksa pergi dari tempat berbahaya 

 

2. Cermati kutipan teks berikut! 

Kualitas pendidikan di Indonesia masih sangat memprihatinkan. Hal tersebut tercermin dari 

hasil studi kemampuan membaca untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) yang dilaksanakan oleh 

organisasi International Education Achievement (IEA), yang menunjukkan bahwa siswa SD di 

Indonesia berada pada urutan ke-38 dari 39 peserta studi. Sementara, untuk tingkat Sekolah 

Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), studi untuk kemampuan matematika siswa SMP sederajat di 

Indonesia hanya berada pada urutan ke-39 dari 42 negara dan untuk kemampuan Ilmu 

Pengetahuan Alam (IPA) hanya berada di urutan ke- 40 dari 42 negara peserta. 

 

Kalimat bergaris bawah tersebut memiliki makna.... 

A. pendidikan di Indonesia kurang maju 

B. kualitas pendidikan di Indonesia menurun 

C. kualitas pendidikan di Indonesia menyedihkan 

D. kualitas pendidikan di Indonesia perlu mendapat perhatian 

 

3. Cermatilah kutipan teks berikut! 

Ismail Marzuki adalah sastrawan dan budayawan terkemuka Indonesia, sekaligus komposer 

besar Indonesia. Pada tahun 2004 dia dinobatkan menjadi Pahlawan Nasional Indonesia. Ismail 

Marzuki adalah putra Betawi asli dengan panggilan akrab Maing. Ia menjadi maestro musik 

Indonesia, sekaligus sebagai komponis pejuang legendaris. Lagu-lagu ciptaannya terkenal dan 

mampu menggugah semangat jiwa nasionalisme Indonesia. 

 

Keistimewaan tokoh pada teks tersebut adalah.... 

A. sastrawan dan budayawan terkemuka 

B. seorang pahlawan nasional Indonesia 

C. maestro musik dan komponis pejuang 

D.  pencipta lagu perjuangan Indonesia 

 

4. Cermatilah kutipan teks berikut! 

Jenderal Sudirman salah seorang pejuang dan pemimpin bangsa Indonesia. Pribadinya teguh 

pada prinsip dan keyakinan, selalu mengedepankan kepentingan masyarakat dan bangsa di atas 

kepentingan pribadi. Beliau selalu membela kepentingan tanah air, bangsa, dan negara. Hal ini 

dapat dilihat ketika Agresi Militer II Belanda. Ia, yang saat itu dalam keadaan sakit dan lemah 

tetap ikut terjun bergerilya walaupun harus ditandu. 

 

Hal yang patut diteladani dari tokoh tersebut adalah.... 

A. pejuang yang anti Belanda 

B. seorang tokoh besar Revolusi 

C. pemimpin besar perang gerilya 

D. teguh pada prinsip dan keyakinan 
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5. Cermati kutipan teks berikut! 

Sehat adalah pilihan, karena pada dasarnya tidak ada manusia yang menginginkan sakit. 

Sebisa mungkin, penyakit harus dihindari. Wajar bila pemerintah mencanangkan program 

imunisasi dini bagi balita. (...) Dan sebagian dari kita harus berusaha menjaga kesehatan tubuh 

dan menghindari penyakit dengan berbagai cara, di antaranya: olahraga, menjaga pola makan, 

istirahat, diet khusus, me-manage stres, mengonsumsi suplemen, atau memperbaiki pola hidup. 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf rumpang diatas adalah... 

A. Tujuannya untuk mencegah kemungkinan seorang balita terkena penyakit. 

B. Imunisasi memasukkan bibit penyakit ke dalam tubuh balita. 

C. Dengan imunisasi, seorang anak akan menjadi sehat. 

D. Balita perlu mendapatkan imunisasi secara berkala. 

 

6. Cermatilah kutipan teks berikut! 

Tim Nasional Indonesia U-19 dijadwalkan menggelar pemusatan latiihan di Eropa. 

Ternyata, ada beberapa menu wajib yang dibawa oleh Evan Dimas dan kawan-kawan ke salah 

satu negara benua biru tersebut, yaitu kecap jadi. Kecap sebagai penyedap makanan aman untuk 

dikonsumsi Timnas U-19. 

 

Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah... 

A. Jadwal Pemusatan Latihan Timnas U-19 di Indonesia. 

B. Persiapan yang dibawa Evan Dimas dan kawan-kawan. 

C. Kecap adalah makanan kesukaan seluruh Timnas U-19. 

D. Tim nasional Indonesia U-19 dijadwalkan latihan di Eropa. 

 

7. Cermatilah kutipan teks berikut! 

Meskipun tidak semewah Air Foce One, pesawat khusus kepresidenan ini merupakan 

pesawat baru dengan perlengkapan modern. Warna pesawat itu didominasi biru di punggungnya 

dan putih di lambungnya. Garis lengkung merah putih sebagai garis batas dua bagian. Tulisan 

Republik Indonesia terpampang di sisi kanan dan kiri pesawat. 

 

Ide pokok kutipan teks tersebut adalah... 

A.  Perlengkapan modern pada pesawat kepresidenan. 

B. Warna pesawat kepresidenan didominasi biru dan putih. 

C. Tulisan Republik Indonesia terdapat di sisi kanan dan kiri pesawat 

D. Meskipun tidak semewah Air Force One, pesawat kepresidenan mempunyai perlengkapan   

modern. 

 

8. Cermatilah kutipan teks berikut! 

Indonesia merupakan negara yang kaya  budaya dan kesenian. Di setiap daerah pasti akan 

dijumpai kesenian yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Sebagai contoh, di Ponorogo terdapat 

kesenian Reog, di Bali terdapat Tari Barong, di Jawa Barat ada angklung, dan sebagainya. 

Akan tetapi, kekayaan kesenian tersebut hampir punah. Penyebabnya adalah sebagian besar 

generasi muda enggan melestarikannya. Sebagai seorang pelajar, hal-hal yang berkaitan dengan 

pelestarian kesenian Indonesia patut kita pahami agar menambah wawasan. 

Simpulan isi kutipan teks tersebut adalah... 

A. Kekayaan kesenian di Indonesia hampir punah. 

B. Setiap daerah di Indonesia mempunyai ciri khas kesenian. 

C. Untuk menambah wawasan kita harus memahami kesenian daerah. 

D. Sebagai pelajar harus melestarikan kesenian daerah supaya tidak punah. 
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9. Cermatilah kutipan teks berikut! 

  Sejak  zaman dahulu, nenek moyang kita sudah mengenal tanaman lidah buaya serta 

manfaatnya. Manfaat tumbuhan yang bernama latin aloe vera ini tidak hanya sebagai penyubur 

rambut, tetapi juga bermanfaat bagi kesehatan.Tumbuhan tanpa buah ini, memunyai ciri-ciri 

seperti, daun berbentuk panjang, tebal, dan berwarna hijau. Daunnya mengandung serat bening 

sebagai daging. 

Meskipun sejak dahulu dikenal memiliki banyak khasiat, belum banyak yang mengetahui 

bahwa tanaman ini bisa menjadi komoditas yang menguntungkan. Komoditas yang berbahan 

lidah buaya dapat dijadikan obat untuk mempercepat proses penyembuhan penyakit. Selain itu, 

jus lidah  buaya atau gel sebagai obat pencahar yang baik dan sangat membantu jika mengalami 

sembelit, ramuan penyubur rambut, serta minuman yang menyegarkan. 

 

Simpulan teks tersebut adalah... 

A. Lidah buaya bisa juga untuk mengobati orang mengalami sembelit  

 B.   Lidah buaya bermanfaat sebagai penyubur rambut juga untuk kesehatan.  

C. Sejak zaman dahulu lidah buaya dikenal sebagai tanaman yang bermanfaat dan 

menguntungkan. 

D. Selain bermanfaat bagi kesehatan, lidah buaya juga bisa menjadi komoditas yang 

menguntungkan. 

 

10. Cermatilah teks berikut! 

  Keinginan pemerintah untuk memiliki pesawat kepresidenan sudah lama ada. Sekarang, 

keinginan pemerintah tersebut sudah direaliasasikan meski mendapat tanggapan beragam. 

Pesawat berkategori Boeing Business Jet 2 (BBJ 2) 737-800 itu sudah berada di tanah air sejak 

10 April 2014 di Bandara Halim Perdanakusuma. 

Ada sebagian tanggapan yang menyebutkan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk 

memiliki pesawat kepresidenan. Alasan ekonominya adalah pesawat tersebut memiliki biaya 

operasional yang tinggi. Alasan sosialnya adalah saat ini rakyat belum terentaskan dari 

kemiskinan, sementara para pejabat menikmati fasilitas negara yang mewah. Alasan keamanan 

dan politiknya adalah saat ini dengan pesawat komersial, keamanan pejabat masih dapat 

tertangani dengan baik. Namun, alasan pengadaan pesawat kepresidenan juga merupakan hal 

yang rasional. 

Pada zaman Presiden Gus Dur sudah ada wacana pembelian pesawat kepresidenan, tetapi 

dengan pertimbangan biaya yang sangat tinggi akhirnya rencana tersebut tidak direalisasikan. 

Apakah fakta tersebut tepat sebagai alasan? Hitungan dan efektivitasnya dapat diuraikan dengan 

jelas. Pesawat itu dibeli dengan harga Rp 820 miliar dan mulai dibuat sejak 2011. Pesawat itu 

mampu terbang sekitar 10-12 jam, mampu menghalau peluru kendali, dapat mendarat di 

bandara kecil, bisa memuat rombongan presiden hingga 50 orang, dan memiliki peralatan 

navigasi, komunikasi, sistem keamanan, isolasi kabin, dan hiburan khusus selama penerbangan. 

Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono jilid dua, wacana ini kembali muncul. 

Dalam perhitungan baru, pesawat untuk RI-1 ini bisa menghemat biaya perjalanan hingga Rp 

114 miliar per tahun. Sekretari Negara mengklaim bahwa jauh lebih murah memiliki pesawat 

kepresidenan sendiri daripada menyewa pesawat dari maskapai Garuda Indonesia seperti yang 

selama ini dilakukan. Sistem carter ini tidak menguntungkan karena semakin sering presiden 

melakukan lawatan, biaya terus meningkat. Pada 2006 misalnya, anggaran lawatan dinas 

presiden Rp 75 miliar, tahun 2007 melonjak menjadi Rp 175 miliar, dan tahun 2009 naik lagi ke 

angka Rp 180 miliar. 

 

 

 



4 

 

 

Simpulan pendapat yang menyetujui pembelian pesawat kepresidenan adalah.... 

A. Pesawat kepresidenan sudah direncanakan sejak zaman Gus Dur. 

B. Pesawat kepresidenan memiliki berbagai kelebihan, antara lain menghalau peluru kendali, 

peralatan navigasi, komunikasi, dan isolasi kabin. 

C. Biaya perjalanan menggunakan pesawat kepresidenan lebih hemat dibandingkan dengan 

menyewa pesawat dari maskapai penerbangan lain. 

D. Indonesia adalah negara kepulauan yang membutuhkan pesawat kepresidenan untuk 

mempermudah perjalanan presiden dalam menjangkau pulau-pulau. 

  

11. Cermatilah teks di bawah ini! 

         Internet telah banyak membantu manusia dalam segala unsur kehidupan sehingga internet 

mempunyai andil penuh dalam kehidupan sosial. Dengan adanya internet, apa pun dapat kita 

lakukan baik hal positif maupun hal negatif. Sebagai media komunikasi, internet dapat 

digunakan untuk berkomunikasi dengan pengguna lainnya di seluruh dunia. 

Keberadaan internet memberikan manfaat positif bagi dunia informasi, tetapi banyak juga 

pengaruh negatifnya. Banyak siswa yang mendapatkan ilmu dengan bantuan internet. Bahkan, 

tugas-tugas sekolah pun kini terasa lebih mudah dengan mencarinya di internet.  

Tidak bisa dipungkiri adanya internet memberikan pengaruh kepada pelajar. Ada pengaruh 

positif, tetapi ada juga pengaruh negatif internet, bagaikan mata uang dengan dua sisi, 

bergantung pada bagaimana kita menghadapinya. Beberapa berita, baik televisi maupun koran 

melansir adanya penculikan anak atau kasus pelarian anak di bawah umur yang berawal dari 

situs pertemanan atau jejaring sosial di internet. Sifat anak yang mudah percaya pada siapa pun 

memungkinkan terjadinya hal tersebut. 

 

 Simpulan pendapat yang mendukung sesuai kutipan teks tersebut adalah... 

A. Internet merupakan jendela dunia. 

B. Internet berpengaruh positif bagi pelajar. 

C. Dunia maya berpengaruh negatif terhadap pelajar. 

D. Dunia maya memiliki pengaruh negatif dan positif bagi pelajar. 

 

12. Cermatilah kutipan teks berikut! 

 Ujian Nasional Perbaikan (UNP) 2015 telah resmi ditutup pada 23 Oktober 2015 ini, namun 

masih banyak alumni SMA/SMK/MA/MAK/ Sederajat angkatan 2015 dan alumni Paket C 2014 yang 

belum mengetahui adanya pendaftaran ujian perbaikan ini. Mereka tahu rencana program pemerintah 

mengenai Ujian Nasional (UN) yang hendak mengadakan perbaikan atau remedial, tetapi kebanyakan 

dari mereka hanya mengetahui hal tersebut masih dalam rencana. Akibatnya, tak sedikit dari mereka 

yang beranggapan ujian perbaikan ini hanya sebatas rencana setengah matang yang belum tentu 

diadakan. 

    

 

Pendaftaran yang dilakukan secara online ini seharusnya mempermudah untuk mengakses dan 

mendaftar. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, banyak yang tidak mengetahuinya. Kebanyakan dari 

mereka yang menginginkan perbaikan hanya mengandalkan pemberitahuan dari pihak sekolah. Pasalnya, 

sewaktu mereka masih berseragam putih abu-abu, mereka tidak diberikan informasi apabila pendaftaran 

Ujian Nasional Perbaikan akan dilaksanakan secara online. 

 Banyak variasi tanggapan para alumni SMA sederajat tahun 2015 ini yang ditangkap oleh penulis. 

Intinya adalah pada sesi pendaftaran UNP ini, kebanyakan dari mereka menilai bahwa Ujian Nasional 

Perbaikan ini kurang efektif, baik dari segi informasi maupun pelaksanaan. Mereka menilai demikian 

karena mereka mungkin belum mengetahui tujuan pemerintah mengadakan UNP ini. Tidak ada yang 

dapat disalahkan dari pihak manapun mengenai hal ini. Namun, bisa dipastikan bahwa kesalahan 

komunikasilah yang saat ini tampak terjadi.  
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(Sumber: kompasiana.com dengan penyesuaian) 

Ringkasan yang tepat dari teks  di atas adalah... 

A.    Pemerintah berencana mengadakan Ujian Nasional Perbaikan untuk SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat 

angkatan 2015 dan alumni Paket C 2014. Namun, pemerintah tidak menjelaskan bahwa ujian ini 

dilangsungkan secara online. Akibatnya, hingga pendaftaran ditutup, masih banyak calon peserta 

yang tidak mengetahui keberadaan ujian ini. Sementara bagi peserta yang berhasil mendaftar, ujian ini 

dinilai tidak efektif. 

B.   Pemerintah membuat kesalahan dengan menyelenggarakan Ujian Nasional Perbaikan. Penyebabnya 

adalah ujian ini dilakukan secara online. Sayangnya, banyak calon peserta ujian yang tidak mengetahui 

hal ini. Akibatnya, banyak calon peserta yang tidak ikut ujian. Mereka pun menuntut Ujian 

Nasional Perbaikan diadakan lagi secara langsung/bukan online. 

C.   Pemerintah berencana mengadakan Ujian Nasional Perbaikan untuk SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat 

angkatan 2015 dan alumni Paket C 2014. Namun, pemerintah tidak menjelaskan bahwa ujian ini 

dilangsungkan secara online. Akibatnya, banyak calon peserta yang tidak dapat ikut ujian karena 

keterbatasan sarana dan prasarana. 

D.   Ujian Nasional Perbaikan ditujukan bagi SMA/SMK/MA/MAK/Sederajat angkatan 2015 dan alumni 

Paket C 2014. Namun, kurangnya informasi membuat mereka gagal mengikuti ujian tersebut. 

Akibatnya, banyak calon peserta ujian yang telantar. Tujuan dari ujian ini juga dianggap tidak 

tepat sasaran. 

 

13. Cermati kutipan teks berikut! 

             Transportasi didefinisikan oleh para ahli sebagai kebutuhan dari berbagai kegiatan ekonomi 

maupun sosial (lihat misalnya Morlock, 1985). Tipe kegiatan sosial ekonomi yang berbeda 

akan memiliki dampak kegiatan transportasi yang berbeda pula. 

Kegiatan transportasi harian relatif menimbulkan pergerakan yang bersifat berulang, 

misalnya yang terjadi pada para pekerja dan mereka yang menempuh pendidikan di sekolah. Di 

Yogyakarta, kemacetan terjadi setiap hari pada titik-titik yang menjadi jalur pergerakan para 

pekerja dan siswa dari tempat tinggal menuju lokasi kerja dan sekolah. 

Kemacetan yang berulang pada jangka lebih panjang cenderung terjadi pada musim 

liburan maupun lebaran. Pada tahap kedatangan dan kepulangan, kemacetan parah akan terjadi 

pada jalan-jalan arah luar kota (misalnya Jalan Magelang, Jalan Solo, Jalan Palagan dan Jalan 

Wates). Pada rentang di antara masa tersebut, kemacetan dapat dirasakan di pusat kota sebagai 

lokasi menginap dan tujuan wisata (seperti Malioboro, Prawirotaman), serta jalan-jalan menuju 

objek wisata, seperti Jalan Parangtritis. 

Kemacetan harian yang banyak ditimbulkan oleh aktivitas masyarakat dalam kota. 

Kemacetan yang berulang setiap hari merupakan akibat dari pola pergerakan antara tempat 

tinggal, bekerja dan bersekolah. Upaya mendekatkan lokasi tempat tinggal dengan lokasi 

kegiatan merupakan salah satu solusi yang dapat dilakukan. Bentuknya dapat berupa 

pemberian kemudahan tempat tinggal berupa rumah susun sewa maupun milik yang cukup 

nyaman untuk beraktivitas. Selama ini sepertinya belum ada upaya pengaturan pola 

berkegiatan yang sistematis. 

  

Ringkasan isi teks di atas yang paling tepat adalah... 

A. Transportasi merupakan kebutuhan berbagai ekonomi maupun sosial. 

 B. Kemacetan harian disebabkan oleh pergerakan rutin antara tempat tinggal dengan lokasi 

kegiatan. 

C. Kemacetan jangka panjang cenderung terjadi pada musim liburan. 

 D. Mendekatkan lokasi tempat tinggal dengan lokasi kegiatan merupakan upaya mengatasi 

kemacetan. 
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14. Cermatilah teks berikut ini! 

    Teks 1 

Jika ingin menikmati buah naga secara gratis tanpa harus membelinya, kamu dapat menanam 

buah naga dalam pot yang sekaligus kamu jadikan sebagi hiasan di depan rumah.  

Salah satu caranya adalah sebagai berikut: 

1. Siapkan pot dengan diameter minimal 40 cm. Usahakan pot terbuat dari tanah liat. 

2. Sediakan tiang panjatan untuk menahan tanaman agar tidak roboh. 

3. Siapkan media tanam, yaitu pasir, tanah, dan pupuk kandang. Beri air hingga jenuh lalu 

biarkan semalam. 

4. Pilih bibit dari batang yang sudah tua. Bibit yang ideal memiliki panjang 30 cm. 

5. Tanam bibit buah naga pada kedalaman 10 cm lalu tekan tanah sekitarnya agar bibit 

menancap kuat. 

6. Siram dengan air lalu letakkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. 

 

Teks 2 

Keong emas (Pomacea canaliculata) selama ini dikenal sebagai hama tanaman padi. Keong 

emas atau siput murbei merupakan organisme yang cukup menarik dengan warna keemasan 

atau lebih kelihatan kuning bila hidup di air yang jernih. 

Keong emas merupakan hama yang menyerang dengan memakan daun padi yang baru 

ditanam Keong emas menyerang tanaman padi muda yang tergenang air dengan cara memarut 

pangkal batang yang berada di bawah air dengan lidahnya. Patahan tanaman yang rebah lalu 

dimakan. 

Namun, jangan khawatir, walaupun tergolong jenis hama, keong emas sebenarnya dapat 

memberikan manfaat yang positif. Selain itu, keong emas juga dapat menjadi komoditas 

prospektif untuk menambah penghasilan. Manfaat positif dari keong emas, antara lain: dapat 

dijadikan sebagai pakan ternak, ikan, udang, sumber makanan berprotein tinggi bagi 

masyarakat, obat-obatan, dan pengontrol inang perantara parasit trematoda yang menyebabkan 

gatal-gatal. 

   

Perbedaan penggunaan bahasa dari kedua penggalan teks di atas adalah... 

 Teks 1 Teks 2 

A Menggunakan konjungsi Menggunakan pola kalimat perintah 

B Menggunakan urutan waktu Menggunakan urutan deskripsi 

C Menggunakan pola kalimat perintah Menggunakan frasa atau istilah 

D Menggunakan kalimat simpleks Menggunakan kalimat kompleks 

 

15. Cermati kedua penggalan teks di bawah ini! 

Teks 1 

       Kebersihan lingkungan tidak sulit diterapkan apabila kita membiasakan hidup bersih dan sehat.  

Budaya hidup bersih dan sehat akan bermanfaat bagi manusia. Kita dapat menjalankan aktivitas 

yang sehat, produktif, dan menggapai kesuksesan. 

 

Teks 2 

Beruang madu merupakan jenis paling kecil dari delapan jenis beruang yang ada di dunia. 

Beruang ini adalah fauna khas provisi Bengkulu, yang dijadikan simbol dari provinsi tersebut. 

 

Perbedaan  pola pengembangan struktur teks kedua teks tersebut yaitu.... 

A. Teks 1: deskripsi manfaat, teks 2: definisi bagian 
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B. Teks 1: definisi umum, teks 2: deskripsi manfaat 

C. Teks 1: deskripsi manfaat, teks 2: definisi umum 

D. Teks 1: deskripsi bagian, teks 2: deskripsi manfaat 

 

16. Cermatilah data buku berikut! 

(1) Uniknya cerpen-cerpen dalam antologi ini diolah dengan bahasa yang komunikatif, sehingga 

terlihat lebih mementingkan unsur hiburan daripada segi sastranya. (2) Meski ringan, cerpen-

cerpen dalam antologi ini dapat menjadi refleksi kehidupan sehari-hari tanpa terkesan 

menggurui. (3) Justru, jika refleksi kejadian tersebut diolah dengan bahasa sederhana tidak 

muluk-muluk atau sengaja memperindah bahasa agar terkesan menarik. (4) Ilustrasi gambar 

yang kurang tajam membuat pembaca tidak fokus untuk membacanya. (5) Cover yang 

digunakan mengesankan buku ini termasuk bacaan berat. 

 

Kelemahan kutipan ulasan karya sastra terdapat pada kalimat.... 

A. (1) dan (2) 

B. (2) dan (3) 

C. (3) dan (4) 

D. (4) dan (5) 

 

17.  Cermati teks berikut! 

   (1) Buku Mama Berhati Emas ini disajikan dalam bahasa yang mudah dipahami, terutama 

oleh anak-anak dan remaja. (2) Ilustrasi juga disajikan menarik sehingga penyampaian isi cerita 

dapat terserap dengan cepat oleh pembaca. (3) Namun sayang, permasalahan yang ditampilkan 

masih terlalu sederhana untuk pengalaman anak SD. (4) Selain itu penjilidan buku ini kurang 

kuat sehingga ada beberapa halaman yang mudah lepas. 

 

Berdasarkan kutipan teks ulasan di atas, keunggulan buku karya sastra tersebut terdapat pada 

kalimat.... 

A. (1) dan (2) 

B. (2) dan (3) 

C. (3) dan (4) 

D. (4) dan (1) 

 

18.  Penyebab utama kecelakaan lalu lintas di jalan raya  adalah kesalahan pengemudi. Biasanya 

pengemudi kurang sabar. Mereka saling mengebut dan ingin mendahului. Mengantuk juga 

sering menjadi penyebab kecelakaan. Jarak yang ditempuh kendaraan terlalu jauh akan 

mengakibatkan sopir lelah dan mengantuk, sehingga mudah bertabrakan dengan kendaraan lain. 

 

Kalimat tanggapan positif yang sesuai dengan isi kutipan paragraf tersebut adalah... 

A. Tabrakan terjadi karena pengemudi sering mengantuk.. 

B. Bila sopir berhati-hati maka kecelakan tidak akan terjadi. 

C. Jarak terlalu jauh mengakibatkan pengemudi kurang sabar. 

D. Para pengemudi biasanya mengebut dan saling mendahului.  

 

19.  Sikap individualis atau lebih mementingkan diri sendiri merupakan gaya hidup orang barat. 

Gaya hidup tersebut tidak selaras dengan budaya kebersamaan dan gotong royong. Selain itu, 

sikap individualis, menimbulkan sikap apatis atau acuh tidak acuh terhadap situasi lingkungan. 

Mereka hanya sibuk bekerja dan jarang berinteraksi dengan lingkungan sosial di sekitarnya. 

 

Kalimat tanggapan negatif dalam teks tersebut adalah... 

A. Berorganisasi bagi masyarakat sangat diperlukan untuk kebersamaan. 
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B. Sikap individualistis mencerminkan ciri masyarakat barat. 

C. Sikap individualis tidak selaras dengan budaya gotong royong.. 

D. Penyebab lunturnya budaya gotong royong adalah arus modernisasi. 

 

20. Cermatilah kutipan teks ulasan berikut! 

Novel Lanang pemenang harapan II sayembara novel DKJ tahun 2006 ini, menceritakan 

salah satu penelitian pembuatan pakan ternak yang dihasilkan dengan rekayasa genetika atau 

yang disebut transgenik. Tema yang menarik ini dikarang oleh seorang dokter hewan. Dengan 

beragam istilah ilmiah pada bidangnya, menambah wawasan tentang apa sebenarnya hasil 

penemuan transgenik itu yang sekarang telah menjadi buah bibir masyarakat tidak saja peternak 

ataupun petani, tetapi juga orang awam. 

 
(sumber:http://entertaiment.kompas.com/read/2008/08/20/0047/2916/resensi.rindu.dendam.cinta.transgenik.diakses 8 september 2016 pada 

pukul 09.00WIB) 

Makna kata sayembara yang tepat pada kutipan teks tersebut adalah.... 

A. perlombaan dengan memperebutkan hadiah. 

B. kompetisi untuk mencari seorang pemenang 

C. kegiatan untuk mencari bakat yang menonjol. 

D. pertandingan yang dilakukan di dalam gedung olahraga  

21. Cermati kutipan teks berikut!        

       Cerpen berjudul “Sebuah Mimpi Sebelum Tidur “sangat cocok dibaca oleh para remaja 

dalam bergaul dengan teman sebayanya, terutama sahabat. Selain itu, cerpen ini memotivasi 

para remaja agar selalu pantang menyerah apa pun yang terjadi. Cerpen ini juga mengajarkan 

tentang ketegaran dan kebersamaan yang membawa ketenangan. 

  

Informasi  tersurat yang terdapat pada kalimat tersebut adalah... 

A. Cerpen berjudul “Sebuah Mimpi Sebelum Tidur” memotivasi para remaja agar selalu 

semangat. 

B. Cerpen berjudul “Sebuah Mimpi Sebelum Tidur” mengajarkan tentang kehidupan yang baik 

bagi remaja. 

C. Cerpen berjudul “Sebuah Mimpi Sebelum Tidur” cocok dibaca oleh para remaja dalam 

bergaul dengan temannya. 

D. Cerpen berjudul “Sebuah Mimpi Sebelum Tidur”membuat para remaja selalu berusaha 

keras dalam menggapai cita-cita. 

 

22. Cermatilah kutipan teks fabel berikut ini dengan saksama! 

Ayam yang Cerdik 

Serigala sangat senang mendapatkan mangsa yang lezat. Ia pun membayangkan memakan 

daging ayam yang sangat lezat sampai air liurnya keluar. Ia sangat tidak sabar untuk melahap 

mangsanya tersebut. Namun, pada saat serigala akan melahapnya, sang ayam berkata,‘’Hei 

Tuan, sebelum kau melahapku, sebaiknya kau berdoa  dahulu.’’  Mendengar yang diucapkan 

sang ayam, serigala pun menunda keinginannya untuk melahap ayam.‘’ Berdoa? Bagaimana 

caranya? Ayo cepat beritahu aku!’’ kata serigala bertanya kebingungan. ‘’Aku pernah melihat 

manusia yang sedang berdoa. Ketika mereka akan berdoa, mereka biasanya melipat tangannya di 

dada saat berdoa,’’ jawab ayam tersebut. 

Serigala pun menuruti yang dikatakan ayam. Ia pun segera melipat kedua tangannya di 

dada. ‘’Selain melipat kedua tangannya, manusia juga menutup matanya saat berdoa,’’ kata 

sang ayam melanjutkan perkataannya. 
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Serigala pun menuruti perkataan ayam. Dengan semangat ia melipat kedua tangannya di 

dada dan menutup kedua matanya. Namun, pada saat ia menutup kedua matanya, dengan 

sangat cepat ayam tersebut terbang dan melarikan diri. 

‘’ Hahaa, selamat tinggal serigala yang bodoh,’’ kata sang ayam yang senang karena 

berhasil meloloskan diri dari cengkraman serigala. 

Akhirnya, ayam berhasil meloloskan diri dengan sangat mudah. Sementara, serigala pun 

membuka kedua matanya. Ia tidak sabar untuk segera melahap mangsanya. Namun, ia sangat 

terkejut dan terbengong-bengong melihat sang ayam sudah tidak ada di hadapannya. 

 

 Makna tersurat dalam teks fabel di atas adalah... 

A. Ayam berhasil mengajak serigala berdoa. 

B. Akhirnya ayam berbahagia karena berhasil melepaskan diri dari serigala.  

C. Ayam adalah pembicara yang baik, sedangkan serigala pendengar yang baik.  

D. Ayam berhasil meloloskan diri dari cengkeraman serigala, sedangkan serigala terbengong-

bengong melihat ayam sudah tidak ada di hadapannya.   

 

23. Cermatilah kutipan cerpen berikut! 

Suasana ruangan itu tampak sunyi. Ruangan yang luas untuk rapat warga desa ini masih 

tampak sepi. Padahal, di hari itu Pak Lurah mengumpulkan warganya untuk membahas 

serangan hama yang menggila. Padi yang diharapkan panen ternyata gagal total. Hanya sisa-

sisa daun padi yang mengering dan tak dapat digunakan. Bahkan, ternak pun enggan memakan 

daun padi sisa-sisa hama belalang itu. 

Kutipan teks cerpen tersebut termasuk bagian.... 

A. komplikasi 

B. orientasi  

C. evaluasi 

D. resolusi 

 

24. Cermatilah kutipan fabel berikut! 

Akhirnya, mereka bertiga pulang dan menceritakan semuanya kepada ibu tikus dan mulai 

saat itu mereka bertiga, terutama Pino, tidak akan mengulanginya lagi. Dia sudah merasakan 

betapa sakitnya jebakan yang sudah dipasang itu walau kadang memang menggiurkan, dan 

akan selalu menuruti nasihat orang tua walau kadang itu menyakitkan. 

 

Kutipan teks tersebut merupakan bagian …. 

A. komplikasi 

B. orientasi 

C. resolusi 

D. koda 

 

25. Cermatilah kutipan cerpen berikut! 

Senja hari, lelaki tua itu tergagap dari lamunan. Dari kamar tengah terdengar tangis 

seorang bocah kecil. Seorang bocah dari darah dagingnya sendiri, dari rahim Sawitri, 

puterinya. Seorang bocah yang dulu menjadi tumpuan harapan untuk memegang tongkat 

estafet keluarga terhormat Dirdjo Puspito. Namun, kini justru mengedepankan segudang 

penyelesaian. Entah bagaimana sebabnya, anak itu ternyata lahir cacat. Kedua kakinya lumpuh 
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tak berdaya sejak lahir. 

Kedua belah pipi keriput itu perlahan-lahan mulai membasah. Sawitri yang sedari tadi 

duduk menemani ayahnya berusaha menekan perasaannya sekuat mungkin. Ia mencoba 

menguatkan diri menatap wajah ayahnya. Tampak senja semakin muram di wajah tua itu. 

Sawitri merasa terpukul. Ia mencoba mencari-cari, masih adakah harapan di mata ayahnya? 

Namun semakin ia mencari, yang ada hanyalah tatapan kosong sepasang mata tua. Diam-diam, 

tanpa disadarinya, muncul sebersit rasa bersalah dalam diri Sawitri. Kini ia tak bisa 

menemukan kekuatan untuk memberontak terhadap kemauan ayahnya, justru di saat jiwa 

ayahnya demikian rapuh. Masihkah ada kesempatan baginya untuk menyumbangkan sesuatu 

bagi ayahnya?  

Makna simbol senja dalam kutipan cerpen tersebut adalah…. 

A. usia tua 

B. jiwa rapuh 

C. wajah sedih 

D. menjelang malam 

 

26. Cermatilah kutipan fabel berikut! 

Si Harimau Kecil 

“Auuum…auuumm!” Suara auman Sang Raja Handra terdengar oleh seluruh rakyatnya. Tak 

lama kemudian berkumpullah seluruh rakyatnya di pintu gerbang Istana Sandura. 

“Ada apa? Ada apa itu?” 

“Minggir, dong, jangan menghalangi yang lain” 

Semua rakyat berkumpul dan berdesakan ingin tahu apa yang terjadi. 

“Kepada seluruh rakyatku yang aku cintai dan kasihi. Aku akan mengabarkan peristiwa 

penting. Telah lahir putra mahkota yang kami beri nama Hali, dan …” jelas Sang Raja belum 

selesai. 

“Dan anak ini kelak yang akan menggantikan Raja Handra yang adil berani dan bijaksana,” 

lanjut Ratu Litis, istri Raja Handra. 

“Hore…hore…hore.” teriak seluruh rakyat. Seluruh rakyat kerajaan bahagia menyambut 

kelahiran sang putra mahkota.  

Makna simbol yang menyatakan kegembiraan dalam kutipan fabel tersebut adalah …. 

A. rakyat kerajaan bahagia menyambut kelahiran sang putra mahkota  

B. lahir putra mahkota yang kami beri nama Hali 

C. “Hore…hore…hore.” teriak seluruh rakyat.  

D. Suara auman Sang Raja Handra 

 

27. Cermatilah kutipan cerpen berikut 

Ayah mengamati aku dari atas ke bawah. Ia berdiri dan menjangkau tangan kananku. 

Katanya, “Untuk apa bunga ini, heh.” Aku tidak tahu karena apa, telah mencintai bunga di 

tanganku ini. Ayah meraih. Merenggutnya dari tanganku. Kulihat bungkah otot tangan ayah 

menggenggam bunga kecil-kecil itu. Aku menahan untuk tidak berteriak.  

“Laki-laki itu tidak perlu bunga, Buyung. Kalau perempuan, bolehlah. Tetapi engkau laki-

laki.” Ayah melemparkan bunga itu. Aku menjerit. Ayah pergi. Ibu masih berdiri. Aku 

membungkuk, mengambil bunga itu, membawanya ke kamar.  

Isi tersirat kutipan cerpen tersebut adalah …. 
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A. Ayah tidak ingin Buyung memiliki sifat lembut seperti perempuan. 

B. Ayah tidak ingin anaknya menyukai bunga seperti dia. 

C. Ayah ingin bunga itu sebagai hiasan di tanah. 

D. Ayah tidak ingin jika bunga itu dipetik. 

 

 

 

 

28. Cermatilah kutipan fabel berikut! 

Pada suatu hari, ketika Kancil sedang mandi di tepi sungai, kakinya digigit oleh Buaya. 

Kancil lalu berkata, “Hai, Buaya, kamu salah. Bukan kakiku yang kamu gigit, tapi sebatang 

kayu yang mengapung.” Kancil mencocokkan sebatang kayu dan berkata, “Inilah kakiku.” 

Lalu, Buaya melepaskan kaki Kancil dan menggigit dahan kayu itu. Segera Kancil 

melompat jauh ke darat sambil menertawakan Buaya. 

 

Isi tersirat yang terdapat dalam kutipan fabel tersebut adalah …. 

A. Makhluk besar lebih kuat dan lebih cerdik daripada makhluk kecil. 

B. Makhluk kecil lebih kuat dan lebih cerdik daripada makhluk besar. 

C. Makhluk besar dan makhluk kecil mempunyai kecerdikan yang sama. 

D. Makhluk yang kecil dan lemah dapat lebih cerdik dari makhluk yang besar. 

 

29. Cermatilah kutipan cerpen berikut! 

Baru tiga minggu aku di Sukabumi, pikiranku sudah mulai kacau. Apa yang sudah kuatur 

hampir tak jalan semua. Uang di bank tinggal tak sampai empat juta perak. Sementara rumah 

belum juga selesai diperbaiki. Tukang kayu dan tukang batu sudah mirip mesin penyedot abu 

saja. Tiap hari bilang, “ini kurang”, “itu kurang”, “anu nggak ada”, “perlu ini itu apa nggak?” 

dan sebagainya. Biaya perbaikan sudah membengkak hampir dua kali lipat, namun belum juga 

tujuh puluh persen selesai. “Ya, masak lantainya pakai ubin biasa,” sindir Ema sesekali.  

“Tegel dong kalau tidak bisa marmer, malu dong sama Mang Sanan.” 

“Perbaikan taman juga dikasih rumput manila, bagus lagi kalau ada kolam dan air 

mancurnya,” sambung Ades. 

Aku sebenarnya mau tutup kuping. Aku mulai merasa … bukan risih, tapi takut, 

mendengar suara-suara saudaraku. 

Penyebab terjadinya konflik dalam kutipan cerpen tersebut adalah …. 

A. Tokoh Aku merasa terbebani dengan keinginan keluarganya, biaya membangun rumah 

sangat banyak. 

B. Tokoh Aku pulang ke Sukabumi dan menggunakan tabungannya untuk membangun rumah 

megah. 

C. Tokoh Aku merasa kacau karena yang direncanakannya tidak sesuai harapan dan juga 

merasa takut mendengar suara-suara saudaranya. 

D. Tokoh Aku ingin memperbaiki rumah dengan menggunakan lantai marmer dan membuat 

taman yang ada air mancurnya. 

 

30. Cermatilah kutipan fabel berikut! 

Ada seekor burung hantu tua yang galak, terutama jika ada yang mengganggu saat ia tidur. 
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Suatu sore di musim panas yang hangat, saat ia tertidur jauh di dalam lobang pohon tua, 

belalang di dekatnya mulai menyanyikan lagu gembira, tetapi sangat menyesakkan telinga. 

Burung hantu tua menengok dari lubang pohon yang digunakan sebagai pintu dan jendela. 

“Pergi dari sini, Tuan!” katanya kepada belalang tersebut. “Apakah Anda tidak memiliki sopan 

santun? Setidaknya Anda harus menghormati usia saya dan membiarkan saya tidur dengan 

tenang!” Namun, sang belalang menjawab dengan kasar bahwa dia juga berhak menikmati 

sinar matahari di pohon tua tersebut.  

 

Akibat terjadinya konflik dalam kutipan fabel tersebut adalah …. 

A. Belalang yang sedang gembira dan bernyanyi dengan merdu. 

B. Belalang yang ingin menikmati sinar matahari di pohon tua. 

C. Burung hantu yang sudah tua dan ingin beristirahat di musim panas. 

D. Burung hantu yang sedang tidur terganggu oleh nyanyian belalang. 

 

31. Cermatilah kedua kutipan berikut! 

Kutipan cerpen 

 

 

 

 

 

 

 

Kutipan fabel 

 

 

 

 

 

 

 

   Perbandingan pola pengembangan kedua kutipan tersebut adalah....  

 Cerpen Fabel 

A Tokoh manusia, bagian resolusi Tokoh hewan, bagian resolusi 

B Tokoh utama ibu, bagian resolusi Tokoh utama aku, bagian resolusi 

C Tokoh manusia bagian orientasi Tokoh hewan, bagian orientasi  

D Tokoh utama ibu, bagian orientasi Tokoh utama aku, bagian orientasi 

 

32. Cermatilah kutipan teks berikut! 

Dian dan Dani sedanag terlibat perbincangan yang serius di kantin.”Proposal kegiatan sosial 

kemarin disimpan siapa ya?” tanya Dani. Dian yang ditanya menjawab tidak tahu. Mendengar 

jawaban itu. Dani semakin emosi. “ Kamu sekretaris OSIS . Ini kan tugasmu,”kata Dani dengan 

suara keras. 

  

 Watak tokoh Dian adalah.... 

A. tak acuh 

Sumirah teringat suara anaknya, Titin. “Ibu memang egois, apa begitu besar kesalahan saya. 

Bu, sampai-sampai Ibu tidak bisa memafaatkan saya”, lanjut Titin. “Titin benar”. Sumirah 

membatin. Tetapi, haruskah ada maaf untuk seorang anak, darah daging sendiri yang tega 

menyakiti orang tuanya sendiri? Titin terus merajuk. Akhirnya hati Sumirah luluh juga atas 

rajukan Titin. 

Si kupu-kupu mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman. Kemudian, 

sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena kupu-kupu telah menyelamatkan 

nyawanya. Ia memuji kupu-kupu sebagai binatang yang hebat dan terpuji. Mendengar pujian itu, 

kupu-kupu berkata kepada semut.  “Aku adalah kepompong yang pernah diejek”, kata si kupu-

kupu. Ternyata, kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya. 
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B. peduli 

C. tegas 

D. sabar 

 

33.   Cermatilah kutipan teks berikut! 

      Peran dan manfaat WTO Globalisasi memberikan dampak berupa perubahan pada pasar 

internasional. Salah satunya adalah [...] perdagangan, yang dipandang sebagai suatu upaya 

untuk meningkatkan daya saing ekonomi. 

  

 

 Kata yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada kalimat tersebut adalah....  

A. globalisasi  

B. liberalisasi  

C. kapitalisasi  

D. modernisasi  

 

34. Cermatikan kalimat berikut ini! 

 Ilmu yang kita peroleh di lembaga pendidikan, harus kita ... dalam kehidupan sehari-

hari. 

  

 Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah….  

A. menterapkan  

B. menerapkan  

C. mengetrapkan  

D. mengeterapkan 

 

35. Cermatilah teks berikut dengan cermat! 

Cara Mematikan Komputer  

1. Tutup semua program atau aplikasi yang sedang aktif  

2. Klik menu “Turn Off Computer”  

3. Klik tombol “Start” dengan mouse pada menu Dekstop  

4. Diamkan beberapa saat hingga komputer padam.  

5. Pada kotak dialog “Turn Off Computer”, klik tombol “Turn Off”  

6. Cabut kabel listrik dari jala-jala listrik  

7. Tekan tombol OFF pada monitor untuk memadamkan monitor  

8. Tutup dengan penutup  

 

Kalimat-kalimat tersebut dapat disusun menjadi teks laporan yang padu dengan urutan 

nomor....  

A. 1-3-2-4-5-7-6-8  

B. 1-3-2-5-4-7-6-8  

C. 1-2-3-4-5-7-6-8  

D. 1-2-4-3-6-5-7-8  

 

36. Cermati petunjuk rumpang berikut! 

Petunjuk Cara Pendaftaran Masuk SMA Harapan Bangsa 

1) Waktu pembelian formulir pendaftaran tanggal 10 s.d. 25 Mei 2014. 

2) .... 

3) Pembelian formulir dapat diwakilkan dan uang yang telah disetorkan tidak dapat 

dikembalikan. 

4) .... 
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5) Pengembalian formulir pendaftaran tidak dapat diwakilkan. 

 

 Isian yang tepat untuk nomor (2) dan (4) adalah... 

A. (2) Menanyakan kepada panitia tentang pengembalian formulir. 

(4) Pengembalian formulir pendaftaran terakhir tanggal 5 s.d. 10 April 2014. 

B. (2) Mempelajari keadaan sekolah dengan membacapetunjuk pendaftaran. 

 (4) Pengembalian formulir pendaftaran 6 s.d. 10 Mei 2014. 

C. (2) Membayar biaya pembelian formulir Rp50.000. 

     (4) Pengembalian formulir pendaftaran tanggal 1 s.d. 15 Juni 2014. 

D. (2) Pendaftaran tidak dikenai biaya administrasi. 

 (4) Pengembalian formulir 7 s.d. 9 Mei 2014 

 

37. Cermatilah paragraf rumpang berikut! 

  Limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah 

bekas industri rumah tangga, dan kotoran manusia. Limbah merupakan buangan atau sesuatu 

yang tidak terpakai berbentuk cair, gas, dan padat. Dalam air limbah terdapat bahan kimia yang 

sukar untuk dihilangkan dan berbahaya. […] . 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah… 

A. Bahan kimia tersebut dapat memberi kehidupan bagi kuman-kuman penyebab penyakit 

disentri, tipus, kolera, dan penyakit lainnya. 

B. Bahan kimia tersebut dapat memberi tempat bagi kuman-kuman penyebab penyakit disentri, 

tipus, kolera, dan penyakit lainnya.keamanan 

C. Bahan kimia tersebut dapat memberi keamanan bagi kuman-kuman penyebab penyakit 

disentri, tipus, kolera, dan penyakit lainnya. 

D. Bahan kimia tersebut dapberi lahan bagi kuman-kuman penyebab penyakit disentri, tipus, 

kolera, dan penyakit lainnya. 

 

38. Cermatilah teks berikut! 

Gajah betina cenderung hidup dalam satu kelompok keluarga yang terdiri dari satu betina 

dengan  anak-anaknya atau beberapa betina yang berhubungan dengan anak-anak yang mereka. 

[…], yang disebut matriak, biasanya merupakan betina tua. Gajah memiliki struktur kelompok 

fisi-fusi, yaitu ketika kelompok-kelompok keluarga bertemu untuk bersosialisasi. 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah... 

A. Kelompok ini dipimpin oleh individu gajah. 

B. Kelompok ini dipimpin oleh kelompok gajah. 

C. Kelompok ini dipinpim oleh sekelompok gajah. 

D. Kelompok ini dipinpim oleh beberapa gajah. 

 

39.  Cermatilah paragraf berikut! 

 Makanan dari pertanian organik lebih enak karena sebagian besar makanan yang… 

merupakan tanaman lokal. Pemupukan secara alami menjadikan produk organik terasa lebih 

enak, tahan lama, dan tentu saja lebih sehat. 

  

Kata yang tepat untuk melengkapi paragraf yang masih rumpang di atas adalah.... 

A. pembudidayaan   

B. dibudidayakan  

C. budidaya 

D. budidayakan 
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40. Cermatilah kalimat berikut! 

Indonesia, Singapura, Jepang, dan Malaysia mengadakan kerja sama […] dalam bidang 

perdagangan. 

 

Istilah tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah.... 

A. multiteral 

B. regional 

C. bilateral 

D. local 

 

 

 

41.  Cermatilah data buku berikut! 

Judul  : 99 Cahaya di langit Eropa ( Perjalanan Menapak Jejak Islam di Eropa) 

ISBN  : 978-602-03-0052-8 

Penulis  : Hanum Salabiela dan Rangga Almahendra. 

Penerbit  : PT GramediaPustakaUtama 

Terbit  : November 2013 

Cetakan  : keenam, Januari 2014 

Tebal  : 340 halaman. 

 

Paragraf yang menyatakan kelemahan buku adalah... 

A. Novel 99 Cahaya di langit Eropa (Perjalanan Menapak Jejak Islam di Eropa) karya Hanum 

Salabiela dan Rangga Almahendra memiliki tema Menapak Jejak Islam di Eropa. Buku ini 

berisi kisah-kisah perjalanan kedua penulis selama di Eropa. 

B. Bahasa yang digunakan dalam novel ini disampaikan begitu santai, lugas dan sederhana. 

Seakan-akan penulis mengajak pembaca turut serta dalam perjalanan spiritual yang 

dilakukan. 

C. Novel ini memiliki kekurangan. Pada pemotongan sub bab dalam buku terkesan dipaksakan 

dan pada bagian penutup. Ketika sudah sampai pada akhir sub bab, tiba-tiba pembaca 

masuk lagi pada raingkaian cerita sebelumnya yang terputus. 

D. Kehancuran Islam di Eropa adalah karena setitik nilai perang saling menguasai yang 

menyebabkan trauma berkepanjangan. Jika proses masuknya Islam terus konsisten melalui 

cara damai seperti Indonesia, tentulah Eropa hingga kini masih bercahaya sebagaimana 

Cordoba menerangi abad gelap di Eropa. 

 

 

42. Cermati ilustrasi berikut! 

Saat ini kebakaran hutan dan lahan di Gunung Lawu belum dapat dipadamkan karena 

cuaca kering, angin kencang, dan medan berat. Banyak pinus terbakar menjalar ke 

tempat lain. 

 

Teks laporan sesuai ilustrasi tersebut adalah...  

A. Hendaknya kita waspada kalau kebakaran hutan dan lahan gunung melanda.  

Kebakaran hutan merupakan bencana yang dapat merusak kelestarian tumbuhan dan 

binatang. 

B. Warga dan Pemerintah terlihat sangat sedih melihat kebakaran di Gunung Lawu. 

Kebakaran semakin meluas diakibatkan cuaca kering, angin kencang, dan medan 

berat. Kebakaran ini menelan banyak korban, 

C. Kebakaran hutan dan lahan di Gunung Lawu belum dapat dipadamkan hingga saat 

ini. Cuaca kering, angin kencang, dan medan berat menyebabkan api belum apat 



16 

 

dipadamkan. Tanaman yang terbakar adalah pinus sehingga mudah sekali menjalar 

ke tempat lain. 

D. Kebakaran di huran Lawu sudah merabat ke permukiman warga.  Kebakaran itu    

disebabkan oleh pohon pinus yang mudah terbakar. Petugas pemadam kebakaran 

merasakan kesulitan karena medan berat. 

  

43. Paspor adalah (...) resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang (…) dari suatu negara yang 

memuat identitas pemegangnya. Paspor berlaku untuk melakukan perjalanan antarnegara. 

 

Kata yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang tersebut adalah.... 

A. surat, berkuasa  

B. dokumen, berwenang 

C. buku, berkepentingan. 

D. keterangan, memerintah 

 

44. Di Surabaya, Jakarta, … dikota-kota yang lain, ada orang-orang… semangat serupa yang gigih 

mengampanyekan pentingnya membaca. Tanpa dibayar, karena meski keluar uang… membeli 

buku dan ongkos ini itu, mereka dengan keras kepala mengantarkan buku-buku untuk siapapun 

yang mau membaca. 

Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang tersebut adalah.... 

A. dan,  dengan,  bahwa 

B. dan, dengan, kepada 

C. dan, bahwa, untuk 

D. dan, dengan, untuk 

 

45. Cermatilah kalimat berikut! 

 Sumbangan yang dalam bentuk daripada buku semacam ini layak agar 

dipertimbangkan. 

 

Kalimat tersebut akan efektif bila menghilangkan kata.... 

A. yang, layak, agar 

B. yang, daripada, agar 

C. dalam, bentuk, daripada 

D. bentuk, daripada, bentuk 

 

46. Cermati kutipan berikut!  

Norma kesopanan mengajarkan setiap warga negara untuk menghormati hak-hak orang 

lain. Norma ini selalu mengatur tingkah laku kita dalam pergaulan hidup sehari-hari. Norma ini 

merupakan aturan yang berasal dari hati nurani mengenai perilaku baik dan buruk. Sebagai 

contoh orang yang meludah di tempat umum akan dicela dan dinilai tidak sopan. 

 

Perbaikan kalimat tercetak miring dalam paragraf tersebut agar menjadi paragraf padu adalah... 

A. Jika tidak diatur dengan baik, kemungkinan akan terjadi penyimpangan terhadap norma 

kesopanan tersebut. 

B. Negara menyadari bahwa setiap warganya memiliki perbedaan dalam memenuhi 

kebutuhan hidup. 

C. Pelanggaran terhadap norma kesopanan akan mengakibatkan seseorang dicela atau 

dicemooh oleh masyarakat. 

D. Norma kesopanan mengatur, melarang, serta memaksa warga masyarakat untuk bertingkah 

laku sesuai undang-undang. 
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47. Cermati kalimat berikut! 

Maafkan aku Andi selama ini aku menjauhimu. Padahal kamu tidak pernah menyakitiku, kata 

Imran. 

 

Penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah... 

A. “Maafkan aku, Andi, selama ini aku menjauhimu.” Padahal kamu tidak pernah 

menyakitiku’ Kata Imran. 

B. “Maafkan aku, Andi, selama ini aku menjauhimu. Padahal kamu tidak pernah 

menyakitiku,” kata Imran. 

C. “Maafkan aku, Andi, selama ini aku menjauhimu.” Padahal kamu tidak pernah 

menyakitiku?” kata Imran. 

D. “Maafkan aku Andi, selama ini aku menjauhimu. Padahal kamu tidak pernah menyakitiku 

kata Imran.”  

 

 

48. Cermati kalimat berikut dengan saksama!  

 

Saya belum pernah membaca buku pola hidup sehat dalam keluarga terbitan sunda kelapa 

pustaka.  

 

Penulisan ejaan yang tepat pada kalimat tersebut yaitu... 

A. Saya belum pernah membaca buku Pola Hidup Sehat Dalam Keluarga terbitan Sunda 

Kelapa pustaka.  

B. Saya belum pernah membaca buku “ pola hidup sehat dalam keluarga” terbitan Sunda 

Kelapa Pustaka. 

C. Saya belum pernah membaca buku Pola Hidup Sehat dalam Keluarga terbitan Sunda 

Kelapa Pustaka. 

D. Saya belum pernah membaca buku Pola Hidup Sehat dalam Keluarga terbitan Sunda 

Kelapa pustaka. 

 

49. Bedu merasa gelisah karena dia ketahuan mencontek pekerjaan temannya. 

 

 Penulisan kata bergaris bawah tidak tepat karena ..... 

A. Kata mencontek merupakan kata kerja transitif 

B. Kata mencontek seharusnya diberi imbuhan berupa awalan dan akhiran 

C. Kata dasarnya sontek, dan bukan merupakan kluster sehingga huruf “s” pada kata tersebut 

luluh menjadi menyontek. 

D. Kata mencontek merupakan kata yang memiliki konotasi negatif. 

 

50. Paman berkata : “Kemarin Ayahmu menyuruh Paman menjemput kamu.” 

 

 Penulisan tanda baca pada kalimat di atas tidak tepat karena... 

A. Tanda titik dua dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian atau 

pemerian, bukan pada kalimat langsung. 

B. Diakhiri tanda baca seru, bukan tanda titik. 

C. Tidak perlu tanda kutip karena sudah ada tanda titik dua. 

D. Tanda titik dua seharusnya diletakkan sesudah tanda kutip yang pertama. 


