
 

SMK 
Bidang keahlian 

Pekerjaan Sosial 

Paket  
Utama 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

DOKUMEN NEGARA

SANGAT RAHASIA

Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan – BALITBANG - DEPDIKNAS 

Ujian Akhir Nasional 
Tahun Pelajaran 2002/2003 

BAHASA INDONESIA (C1) 
SENIN, 19 MEI 2003 
Pukul 10.00 – 12.00 

SLTP/MTs 

Paket  
Utama 

(P2) 

02    01-30-C1-P10     03 



 
 
 

C1-P2–2002/2003 Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan - BALITBANG DEPDIKNAS 

2 
02    01-30-C1-P10     03 

PETUNJUK UMUM 
 
 1. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian pada lembar jawaban yang disediakan. 
 2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
 3. Jumlah soal sebanyak 60 butir, setiap butir soal terdiri dari 4 (empat) pilihan jawaban. 
 4. Laporkan kepada pengawas ujian kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau 

jumlah soal kurang. 
 5. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan. 
 6. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 
 7. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya. 
 
  
1. Limbah yang dihasilkan warga Jakarta, ternyata bukan hanya limbah padat. Organisasi 

kesehatan dunia WHO, mengasumsikan setiap warga kota rata-rata menghasilkan sekitar 30-
40 liter limbah domestik setiap hari seperti limbah cucian baju, cucian piring, mandi, hingga 
buang air kecil. Berarti limbah yang dihasilkan warga Jakarta sekitar 350 juta liter setiap hari, 
atau setara dengan 70.000 truk tangki minyak yang masing-masing berkapasitas 5.000 liter. 

 
Manakah pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut? 

a. Di manakah warga Jakarta dapat membuang limbah? 
b. Mengapa warga Jakarta selalu menghasilkan limbah? 
c. Apakah limbah padat hanya diciptakan warga Jakarta? 
d. Berapa jumlah limbah yang dihasilkan warga Jakarta? 

 
2. Aku akan belajar dengan sungguh-sungguh agar tiap tahun dapat menjadi juara umum. 

Setamat SLTP nanti, aku akan melanjutkan ke SMU 1. Harapanku, setelah lulus aku ingin 
dapat diterima di Universitas Gajahmada. 

 
 Topik paragraf di atas yang tepat adalah …. 

a. kiat belajarku 
b. janjiku 
c. juara umum 
d. cita-citaku 
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3. Data ketidakhadiran Siswa SLTP Melati Cawu 1 Tahun Pelajaran 2001/2002 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Pertanyaan yang jawabannya benar menurut diagram tersebut adalah … 

a. Benarkah, jumlah siswa yang tidak hadir pada Oktober lebih banyak daripada 
November? 

b. Benarkah, jumlah siswa yang tidak hadir pada November lebih banyak daripada 
Agustus? 

c. Benarkah, jumlah siswa yang tidak hadir pada Agustus lebih sedikit daripada 
September? 

d. Benarkah, jumlah siswa yang tidak hadir pada Oktober lebih sedikit daripada 
September? 

 
4. 1) Sebuah terminal dikatakan mampu memberi pelayanan jika memenuhi kebutuhan 

penumpang. 2) Di dalam terminal itu tersedia angkutan penumpang. 3) Di samping itu 
terdapat juga fasilitas umum seperti toilet dan tempat istirahat calon penumpang. 4) 
Kendaraan dalam terminal berjajar menempati area yang tersedia. 

 
Kalimat yang berisi pendapat ditandai nomor …. 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

 
5. Pada hari yang cerah murid-murid duduk di lapangan basket. Pak guru ada di antara mereka. 

Beliau sedang bertukar pikiran dengan murid-muridnya. Banyak cerita yang disampaikannya 
pada waktu itu. 

 
Kesimpulan paragraf tersebut adalah … 

a. Pak guru duduk di lapangan basket bercerita banyak dengan muridnya dengan cerah. 
b. Murid-murid bertukar pikiran dengan gurunya di lapangan basket pada suasana cerah. 
c. Pak Guru dan muridnya saling bercerita pengalaman masing-masing. 
d. Guru bertukar pikiran dengan muridnya di lapangan basket pada hari yang cerah. 
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6. Petunjuk bertamu ke rumah teman secara runtut adalah …. 
a. 1. Mengetuk pintu jika pintu tertutup 
 2. Mengucapkan salam 
 3. Berjabat tangan dengan orang yang menyambut pertama kali 
 4. Menanyakan apakah teman yang dimaksud berada di rumah 
 
b. 1. Membuka pintu 
 2. Berjabat tangan dengan orang yang pertama kali bertemu 
 3. Mengucapkan salam 
 4. Duduk di kursi tamu 
 
c. 1. Mengucapkan salam  
 2. Masuk rumah 
 3. Duduk di kursi tamu 
 4. Menanyakan apakah teman yang dimaksud ada  
 
d. 1. Mengetuk pintu  
 2. Membuka pintu dan masuk rumah 
 3. Duduk di kursi tamu 
 4. Menanyakan apakah teman yang dimaksud ada  

 
7. Kepada 

Yth. Bapak Kepala SLTP Harnasto 
Jln. Cidodol Jakarta Selatan 
 
Perbaikan yang tepat untuk alamat surat tersebut adalah …. 

a. Yth. 
 Kepala SLTP Harnasto 
 Jalan Cidodol Jakarta Selatan  
 
b. Yth.  
 Bapak Kepala SLTP Harnasto 
 Jln. Cidodol Jakarta Selatan 
 
c. Kepada 
 Kepala SLTP Harnasto 
 Jln. Cidodol Jakarta Selatan. 
 
d. Kepada Yth. 
 Kepala SLTP Harnasto 
 Jalan. Cidodol Jakarta Selatan. 
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8. Teruntuk Sahabat-sahabatku 
di Jakarta 
 
Salam manis, 
Silakan datang pada hari tasyakuran ulang tahunku. Tentunya aku sangat mengharapkan 
kedatangan kalian agar pestaku lebih semarak. Jangan lupa ya pada   
hari, tanggal  :  Minggu, 3 Juni 2001 
waktu : pukul 09.00 
tempat : Jalan Ragunan 11 Jakarta Selatan 
 
Nah, Sahabat tolong sempatkan ya! Atas perhatian kalian kuucapkan terima kasih. 
         Teriring salam, 
         Suryani 
 
Isi surat undangan tersebut adalah … 

a. mengharapkan kehadiran pada acara ulang tahun. 
b. undangan dari para sahabat yang akan mengadakan ulang tahun. 
c. acara tasyakuran yang dilaksanakan bersamaan dengan ulang tahun. 
d. ucapan terima kasih  untuk sahabat yang menghadiri acara ulang tahun. 

 
9. Pemakaian  tanda  baca  dan penulisan huruf besar yang  tepat  terdapat pada paragraf … 

a. Setiap kotamadya atau kabupaten memiliki slogan sendiri, contohnya: Tegar Beriman 
(kabupaten bogor); Berjuang (kabupaten ngawi); Bertakwa (kabupaten serang), dan 
masih banyak lagi. 

b. Setiap kotamadya atau kabupaten memiliki slogan sendiri. Contohnya: Tegar 
Beriman (Kabupaten Bogor); Berjuang (Kabupaten Ngawi); Bertakwa (Kabupaten 
Serang); dan masih banyak lagi. 

c. Setiap kotamadya atau kabupaten memiliki slogan sendiri, Contohnya: Tegar 
Beriman (Kabupaten bogor), Berjuang (Kabuapten ngawi), Bertakwa (kabupaten 
serang), dan masih banyak lagi. 

d. Setiap kotamadya atau kabupaten memiliki slogan sendiri. Contohnya, Tegar 
Beriman (kabupaten Bogor), Berjuang (kabupaten Ngawi), Bertakwa (kabupaten 
Serang), dan masih banyak lagi. 

 
10. 1. Halaman Judul 

2. Pendahuluan 
3. Bagian Inti 
4. Daftar Pustaka 
5. Daftar Isi 
6. Kata Pengantar 
7. Penutup 
 
Urutan yang tepat untuk kerangka karya tulis tersebut adalah …. 

a. 1 – 5 – 6 – 2 – 3 – 4 – 7  
b. 1 – 2 – 6 – 5 – 3 – 7 – 4  
c. 1 – 6 – 5 – 2 – 3 – 7 – 4  
d. 1 – 3 – 2 – 6 – 5 – 7 – 4  
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11. Buku yang berjudul Mencari Kedamaian ditulis oleh Kissumi Dwiyananingsih pada tahun 
1997. Diterbitkan oleh penerbit Bina Rena Pariwisata di Jakarta. 

 
Penulisan Daftar Pustaka yang tepat untuk buku tersebut adalah … 

a. Dwiyananingsih, Kissumi. Mencari Kedamaian. 1997. Jakarta: Bina Rena Pariwara. 
b. Dwiyananingsih, Kissumi. 1997. Mencari Kedamaian. Jakarta: Bina Rena Pariwara. 
c. Dwiyananingsih, Kissumi, 1997, Mencari Kedamaian, Bina Rena Pariwara, Jakarta. 
d. Dwiyananingsih. Kissumi. Mencari Kedamaian. Jakarta. 1997: Bina Rena Pariwara. 
 

12. 1. Sambutan Kepala Sekolah 
2. Pembukaan 
3. Ramah tamah dan hiburan 
4. Laporan Ketua Panitia 
5. Salam perpisahan 
6. Doa bersama 
7. Penutup 
 
Susunan acara perpisahan kelas III yang tepat adalah …. 

a. 2 – 1 – 4 – 6 – 3 – 5 – 7 
b. 2 – 6 – 3 – 1 – 4 – 5 – 7 
c. 2 – 4 – 3 – 1 – 5 – 7 – 5 
d. 2 – 4 – 1 – 3 – 6 – 7 – 5 

 
13.   Usulan yang diajukan oleh kedua kelompok yang bertikai menemui jalan buntu. 
 

Arti ungkapan yang bercetak miring dalam kalimat tersebut adalah …. 
a. tidak akan dilanjutkan 
b. tidak mencapai kesepakatan 
c. tidak mudah diatasi 
d. tidak dapat diselesaikan 
 

14. Sikapnya sering mengecewakan orang lain. Bahkan orang lain bisa dibuatnya jengkel dan 
kebingungan. Hal itu terjadi karena lain sakit lain diobat, lain luka lain dibebat. 

 
 Arti peribahasa pada paragraf tersebut adalah ... 

a. Apa yang diberikan berbeda dengan yang diminta. 
b. Setiap orang mempunyai sifat yang berbeda-beda. 
c. Apa yang dilakukan merugikan orang lain. 
d. Orang yang tidak memiliki pendirian tetap. 
 

15. Kawasan pantai mempunyai potensi untuk dikembangkan menjadi objek wisata. 
 

Arti kata potensi dalam kalimat tersebut adalah .... 
a. kemungkinan 
b. kecocokan 
c. kekuatan 
d. kesesuaian 
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16. Dalam rangka hari ulang tahun sekolah Anda, akan diadakan berbagai macam kegiatan. 
Kegiatannya adalah lomba antarkelas, seperti kebersihan, kerapian, cerdas cermat, dan 
sebagainya. Dalam hal ini Anda mendapat tugas menyusun poster. 

 
Berikut ini poster yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah … 

a. Tunjukanlah kemampuanmu dengan menjadi juara. 
b. Saksikanlah pentas kelas dalam HUT Sekolah. 
c. Belajar dengan ulet menjamin keberhasilan Anda! 
d. Ajaklah keluarga Anda menikmati hiburan di sekolah. 
 

17. Kalimat yang menggunakan majas litotes adalah … 
a. Hidup tanpa cinta bagaikan sayur tanpa menggunakan garam.  
b. Silakan, jika kebetulan lewat, Anda mampir ke gubuk saya. 
c. Harga barang-barang di pasar akhir-akhir ini kian mencekik leher. 
d. Baik betul kelakuan kamu, semua orang mencibirmu. 

 
18. Peserta Festival layang-layang terdiri atas tiga kelompok. 
 

Kata Festival dalam kalimat tersebut bersinonim dengan kata …. 
a. pertunjukan 
b. permainan 
c. pertemuan 
d. perlombaan 

 
19. Kalimat yang menggunakan kata berantonim adalah … 

a. Daya upaya telah dilakukan Ira agar menjadi yang terbaik. 
b. Besar kecil nilai siswa bergantung pada cara belajarnya. 
c. Kaum cerdik pandai sedang bermusyawarah di ruang sidang. 
d. Maju berkembangnya usaha kami berkat bantuan Anda. 

 
20. Paman mengatakan bahwa Bibi belum pulang. 
 

Kalimat langsung yang tepat dari kalimat tersebut adalah … 
a. Kata paman: ”Bibi belum pulang”. 
b. Paman berkata, ”bibi belum pulang”. 
c. ”bibi belum pulang”. Kata paman. 
d. “Bibi belum pulang,” kata paman. 
 

21. Kalimat yang menggunakan kata ganti orang adalah … 
a. Bapak sedang membaca koran. 
b. Kami meminjam buku di perpustakaan. 
c. Sepupu Wati tinggal di Manado, Sulawesi Utara. 
d. Adik Luke hari ini mulai berjalan. 
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22. Kalimat yang menggunakan kata sapaan adalah … 
a. Kakak sepupu saya bersekolah di Bandung. 
b. Dokter memberikan resep obat kepada saya. 
c. Saudara telah bertugas dengan amat baik. 
d. Suster itu melayani pasien dengan sabar. 
  

23. Sebagai seorang pelajar suatu saat ingin mengetahui suka dan duka yang dialami oleh 
seorang pustakawati dalam melaksanakan tugas di perpustakaan. Pengetahuan itu diperoleh 
dengan wawancara. 

 
 Pertanyaan  yang  tepat  diajukan  seorang pelajar kepada pustakawati tersebut adalah … 

a. Berapa jarak antara rumah Ibu dengan perpustakaan? 
b. Bagaimanakah sejarah Ibu menjadi pustakawati? 
c. Apa saja yang Ibu alami selama menjadi pustakawati? 
d. Apakah yang menyebabkan suka dan duka sebagai pustakawati? 
 
 

24. Seorang mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan penelitian di pedesaan sedang 
mewawancarai seorang dokter yang selama lebih 30 tahun bekerja bersama para kader 
kesehatan masyarakat di daerah Sukabumi dan Cianjur. 

 
 Pertanyaan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut disampaikan mahasiswa kepada dokter 

adalah … 
a. Sudah berapa lama Dokter bekerja sama dengan para kader kesehatan masyarakat? 
b. Siapakah yang mendukung program Dokter dalam membina kesehatan masyarakat? 
c. Apakah kesehatan masyarakat harus dibina oleh para dokter di Sukabumi dan 

Cianjur? 
d. Mengapa para kader kesehatan masyarakat sangat diperlukan oleh dokter di 

Sukabumi dan Cianjur? 
   
25. 1) Jarak Jakarta – Mataram memang cukup jauh. 2) Akan tetapi jarak tersebut sekarang ini 

tidak menjadi masalah. 3) Garuda siap menerbangkan kita setiap saat.  4) Hanya dalam waktu 
2 jam kita sampai di tempat tujuan. 

 
Majas metonimia terdapat pada kalimat bernomor …. 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
 

26. Kalimat berikut yang menggunakan kata bermakna konotasi positif adalah … 
a. Penjahat  mati dihajar massa ketika menjambret tas di Pasar. 
b. Pelayan hotel itu mempunyai dua anak yang masih kecil. 
c. Penduduk di daerah pariwisata itu banyak yang menjadi kuli. 
d. Rombongan wisatawan itu diterima oleh karyawan hotel. 
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27. Kalimat berikut ini yang menggunakan kata bilangan kumpulan adalah … 
a. Halimah duduk di bangku kelima. 
b. Achmad putera Bapak Anwar yang kedua. 
c. Keempat anak itu sedang bermusyawarah. 
d. Pada hari kelima ia  diperbolehkan pulang. 
 

28. (1) Tikus dan serangga yang ikut menghuni rumah memang menjengkelkan. (2) Bukan hanya 
menjijikkan, tapi juga dapat mendatangkan pengakit. (3) Anda jangan khawatir, Anda dapat 
menggunakan alat elektronik penghasil gelombang ultrasonik. (4) Dengan alat itu mereka 
akan betah tinggal di rumah Anda. 

 
 Kalimat yang menyimpang terdapat pada nomor …. 

a. (1) 
b. (2) 
c. (3) 
d. (4) 
 

29. (1) Kita sering mendengar dan melihat terjadinya suatu peristiwa di tanah air. (2) Misalnya 
meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah yang sempat mengganggu penduduk sekitar 
Merapi. (3) Pertikaian antarsuku di Sampit Kalteng antara suku Dayak dan suku Madura 
yang sekarang ini sedang dicari penyelesaiannya. (4) Maraknya unjuk rasa di Jakarta yang 
dilakukan oleh para mahasiswa terhadap Pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid. 

 
Berdasarkan paragraf tersebut, kalimat yang di dalamnya terdapat kata umum ditandai   
nomor …. 

a. (1) 
b. (2) 
c. (3) 
d. (4) 
 

30. (1) Sejak Sumpah Pemuda bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan. (2) Seluruh bangsa 
Indonesia bangga akan hal tersebut. (3) Masalah berkomunikasi dengan etnis lain bukan lagi 
merupakan masalah yang serius. (4) Dengan bahasa Indonesia, seseorang kini dapat 
berkomunikasi dengan saudara-saudaranya dari etnis lain. 

 
 Kalimat berobjek dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor …. 

a. (1) 
b. (2) 
c. (3) 
d. (4) 

 
31. Dalam pertemuan itu Ani … berbicara … merekam semua pembicaraan. 
 

Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah …. 
a. bukan, melainkan 
b. bukan, tetapi 
c. tidak, namun 
d. tidak, tetapi 
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32. Dokter yang sudah mengabdikan diri … PMI … tahun 1994 itu menghimbau ... masyarakat 
untuk tidak membiasakan diri dengan mencari donor darah dari sembarang orang. 

 
Secara urut, kata depan yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah …. 

a. kepada, sejak, kepada 
b. dengan, dari, dengan 
c. atas, di, atas 
d. pada, dari, pada 
  

33. Imbuhan per-an yang bermakna menyatakan tempat terdapat pada kalimat … 
a. Tolong-menolong merupakan perwujudan rasa cinta sesama manusia. 
b. Penduduk di pantai Pulau Jawa membudidayakan perikanan air payau. 
c. Akhirnya mereka keluar juga dari persembunyiannya. 
d. Peraturan itu dibuat agar setiap siswa unggul dalam prestasi dan budi pekerti. 

 
34. Pengulangan kata yang menyatakan paling terdapat pada kalimat … 

a. Pemusik-pemusik di era Indonesia baru ini banyak bermunculan. 
b. Mereka selalu berupaya untuk menciptakan lagu dengan sebaik-baiknya.  
c. Penyanyi-penyanyi muda dan ceria selalu tampil dengan gaya yang berbeda. 
d. Mereka berlari-lari kecil sebelum mulai pertandingan. 

 
35.  Olimpiade sebagai pesta olahraga terbesar di dunia selalu memperlihatkan kemegahan-

kemegahan baru pada setiap pelaksanaan yang berselang empat tahun. Tampaknya, sampel di 
Atlanta tidak ingin pelaksanaan olimpiade yang kali ini tepat mencapai era seabad, kalah 
megah dari pelaksanaan sebelumnya di Barcelona. Dana sekitar Rp 4 triliun dihamburkan 
untuk memancing pemasukan yang lebih besar. Caranya, ditatalah acara pembukaan hingga 
penutupan dengan atraksi-atraksi megah. 

 
Hal yang negatif pada kutipan surat pembaca tersebut adalah … 

a. Panpel Atlanta tidak ingin kalah megah dari pelaksanaan sebelumnya. 
b. Pesta olahraga terbesar di dunia selalu memperlihatkan kemegahan. 
c. Dana sekitar Rp 4 triliun dihamburkan untuk memancing pemasukan. 
d. Acara pembukaan hingga penutupan mempertunjukkan atraksi megah. 
 

36. Pada zaman Jepang, Ismail Marzuki menciptakan lagu “Mars Gagah Perwira”. 
 

Perubahan kalimat aktif menjadi kalimat pasif dari kalimat tersebut adalah … 
a. Ismail Marzuki menciptakan lagu “Mars Gagah Perwira” pada zaman Jepang. 
b. Lagu ”Mars Gagah Perwira” diciptakan Ismail Marzuki pada zaman Jepang. 
c. Lagu “Mars Gagah Perwira” Ismail Marzuki menciptakan pada zaman Jepang. 
d. Ismail Marzuki diciptakan lagu “Mars Gagah Perwira” pada zaman Jepang. 

 
37. Berikut ini kalimat yang menggunakan keterangan cara adalah … 

a. Para petani membajak sawah dengan traktor. 
b. Pramusaji itu menghidangkan makanan dengan sopan. 
c. Dengan tergesa-gesa adik berangkat ke sekolah. 
d. Tadi pagi ibu berbelanja ke pasar dengan bibi. 
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38. Kalimat yang menggunakan keterangan kesalingan adalah … 
a. Pak Badoi berangkat ke Mekah tanpa istrinya. 
b. Tarif angkutan bus itu naik, karena harga BBM naik. 
c. Sesama sopir, satu sama lain dilarang mendahului. 
d. Pasukan berkuda itu menyerbu kota bersama rakyat. 

 
39. Kata berpolisemi terdapat dalam kalimat … 

a. Kaki meja itu diukir menyerupai kaki harimau. 
b. Dia menyukai kepala kambing dan kepala ayam. 
c. Daging itik dan daging merpati berbeda rasanya. 
d. Bapak lurah dan bapak camat segera datang. 

 
40. Paragraf berikut ini yang di dalamnya terdapat hubungan  pengandaian adalah … 

a. Sekarang juga aku akan berangkat ke sana kalau mempunyai uang. Akan tetapi, hal 
itu tidak mungkin aku lakukan. Jangankan untuk ongkos ke Makasar, untuk 
pemenuhan kebutuhan sehari-hari saja tidak cukup. 

b. Kegiatan berkomunikasi tidak bisa lepas dari kehidupan kita sehari-hari. Pada saat 
bercakap-cakap, kita sering tidak menyadari apakah bahasa yang digunakan sudah 
benar atau masih kurang baik. 

c. Banyak orang berpendapat bahwa bahasa lisan lebih kuat daripada bahasa tulis. 
Sebagai bukti orang lebih tahan menghabiskan waktu luangnya untuk bercerita 
daripada membuat tulisan. 

d. Kalian ingin menjadi penyimak yang baik? Siapkan terlebih dahulu alat tulis 
seperlunya. Catatlah hal-hal yang penting yang kalian dengarkan dari bahan simakan 
tersebut, lalu jawablah pertanyaan yang diajukan kepadamu. 

 
41. (1) Bagi anggota, meningkatnya minat melakukan perjalanan ke ASEAN merupakan sebuah 

keberuntungan. (2) Walaupun begitu, hal tersebut akan berdampak semakin banyaknya 
persaingan di antara anggota. (3) Oleh karena itu, semangat persatuan di antara anggota harus 
dipertahankan agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat. (4) Menjual ASEAN sebagai 
daerah wisata tunggal serta mempromosikan perjalanan intraregional merupakan usaha 
konkret ke arah itu. 

 
Hubungan sebab akibat dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat …. 

a. kesatu 
b. kedua 
c. ketiga 
d. keempat 
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42. Beberapa sarjana telah diberangkatkan menuju Pulau Kalimantan untuk menerapkan ilmu 
pengetahuan yang baru saja mereka selesaikan. Mereka menuju pulau bakti itu dengan 
berlayar. Mereka bersama dengan saudara-saudaranya, penduduk asli, memberdayakan hutan 
untuk menunjang pembangunan. 

 
Kata yang mengalami penyempitan makna dalam paragraf tersebut adalah …. 

a. sarjana 
b. berlayar 
c. saudara 
d. penduduk 
 

43. Nasihat yang diberikan oleh seorang penghuni perumahan itu pada hakikatnya ingin  
 1 2 
mewujudkan kehidupan yang tentram dan bahagia. 

  3 4 
 

Kata tak baku yang terdapat pada kalimat tersebut terdapat pada nomor …. 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
 

44. Pengusaha itu seorang yang suka membantu dan menolong orang yang kekurangan. Oleh 
sebab itu, ia disebut .... 

 
 Kata berimbuhan asing yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah .... 

a. usahawan 
b. hartawan 
c. sosiawan 
d. dermawan 

 
45. Imbuhan asing yang bermakna orang yang, terdapat pada kalimat ... 

a. Pementasan drama di gedung itu akan didukung oleh beberapa dramator dari ibu 
kota. 

b. Dramawan yang menjadi pembicara dalam sarasehan itu pernah belajar di perguruan 
tinggi ini. 

c. Orang yang menjadi notulis rapat temu alumni di sekolah ini adalah Ratna Puspita 
Dewi. 

d. Novelis desa ini  sekarang menjadi orang terkenal dalam bidang sastra Indonesia. 
 

46. Panas matahari adalah … yang dipancarkan matahari ke bumi. 
 

Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah …. 
a. potensi 
b. energi 
c. reaksi 
d. inti 
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47. 1.  Sudah lama aku tidak pernah berjumpa dengannya. 
2. Kabar beritanya aku tak tahu. 

 
Kalimat majemuk setara yang tepat hasil penggabungan kedua kalimat tersebut adalah … 

a. Sudah lama aku tak berjumpa dengannya apalagi kabar beritanya akupun tak tahu. 
b. Sudah lama aku tak berjumpa dengannya, bahkan kabar beritanyapun aku tak tahu. 
c. Sudah lama aku tak berjumpa dengannya lagipula kabar beritanya akupun tak tahu. 
d. Sudah lama aku tak berjumpa dengannya padahal kabar beritanya akupun tak tahu. 

 
48. 1. Orang tuanya bekerja membanting tulang. 

2. Anak-anaknya dapat melanjutkan sekolah. 
 
Kedua kalimat tersebut bila digabungkan menjadi kalimat majemuk bertingkat adalah … 

a. Orang tuanya bekerja membanting tulang jika anak-anaknya dapat melanjutkan 
sekolah. 

b. Orang tuanya bekerja membanting tulang karena anak-anaknya dapat melanjutkan 
sekolah. 

c. Orang tuanya bekerja membanting tulang karena anak-anaknya dapat melanjutkan 
sekolah. 

d. Orang tuanya bekerja membanting tulang agar anak-anaknya dapat melanjutkan 
sekolah. 

 
49. Kata yang mengalami perluasan makna terdapat pada kalimat … 

a. Sudah dua hari ini saya malas belajar. 
b. Dia jarang datang bila berlatih pramuka. 
c. Mereka sudah sering dinasihati olehnya. 
d. Bapak dan Ibu terpaksa turun tangan menasihatinya. 

 
50. Wanita Indonesia di era reformasi banyak yang aktif di panggung politik. 
 

Kata ameliorasi dalam kalimat tersebut adalah …. 
a. wanita 
b. reformasi 
c. panggung 
d. politik 

 
51. Kalimat berikut yang menggunakan kata bersinestesia adalah … 

a. Suaranya sedap didengar. 
b. Sarjana itu menjadi guru kami. 
c. Ibu sedang membuat kue. 
d. Bapak berharap kamu tidak tersinggung. 
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52. 1) Ardi tampak murung, meskipun acara perpisahan berlangsung sangat meriah. 2) Ardi 
memang pantas bersedih karena cita-citanya untuk menjadi seorang sarjana telah kandas. 3) 
Orang tuanya tak sanggup lagi membiayai sekolahnya. 4) Ayahnya menyarankan agar Ardi 
cepat bekerja untuk membantu keluarganya. 

 
Kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan pada paragraf tersebut terdapat pada  
nomor …. 

a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
 

53. Kata-kata berhiponim terdapat dalam kalimat … 
a. Artikel itu telah dibaca dan dipahami isinya. 
b. Koran merupakan salah satu media cetak. 
c. Dengan susah payah dia mendaki bukit itu. 
d. Buku dan majalah telah dibacanya. 

 
54. Kata-kata berhomonim terdapat dalam kalimat … 

a. Bang Mandra menabung di bank. 
b. Dia makan apel setelah apel. 
c. Kami tahu cara membuat tahu. 
d. Dia bisa membuang bisa ular itu. 

 
55. Ratna : ”Bolehkah saya meminta buah itu!” 
 Nanik : ”Silakan kalau Anda menginginkannya!” 
 
 Kalimat yang diucapkan Nanik bermaksud untuk …. 

a. menolak 
b. menyetujui 
c. mengajak 
d. memohon 
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56.  Berikut ini yang merupakan pantun adalah …. 
a. Aku lalai di hari pagi 
 Bila lengah di masa muda 
 Kini hidup meracun hati  
 Miskin ilmu miskin harta 
 
b. Perteguh jua alat perahumu 
 Hasilkan bekal air dan kayu 
 Dayung pengasuh taruh di situ 
 Supaya perahumu itu melaju  
 
c. Kemumu di dalam semak 
 Jatuh melayang selaranya 
 Meski ilmu setinggi tegak 
 Tidak sembahyang apa gunanya 
 
d. Mata air di dasar kolam 
 Kucari jawab teka-teki alam 
 Dikawan awan kian ke mari 
 Di situ juga jawabnya kucari 
 

57. ”Hai, Kabayan, kamu sedang apa? Tidak sarapan?” ”Ini, Pak, kok aneh sekali air sungai ini. 
Lihat sini, Pak.” “Aneh bagaimana?” ”Lihat itu! Airnya kok mengalir dari hilir ke udik.” 
”Ah, mustahil Kabayan, ada air mengalir ke udik, mestinya kan ke hilir.” ”Kenapa mustahil, 
kalau seekor rusa dapat ditangkap dengan jerat burung.” Mertuanya malu mendengar 
perkataan Si Kabayan. Lalu dengan terus terang, dia mengakui kecurangannya. Rusanya 
dikembalikan kepada Si Kabayan. 

 
Berdasarkan kutipan cerita tersebut, watak Kabayan adalah …. 

a. cerdik 
b. bodoh 
c. curang 
d. pembual 

 
58. Pada suatu hari, sang Putri ingin berdoa untuk memohon kesehatan keluarganya di suatu kuil 

yang berada di kaki sebuah bukit. Kuil itu terletak di luar kota. Dengan demikian, 
Isshunboshi harus menemani sang Putri pergi ke kuil tersebut. Setelah selesai berdoa, mereka 
segera pulang kembali ke ibukota. 

 
 Latar dari penggalan cerita tersebut adalah …. 

a. di kuil 
b. di bukit  
c. di puncak 
d. di ibukota 
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59.  Setiap aku masuk ke ruangan itu, aku merasa dibelit rantai penjara. Kebebasanku 
dirampas. Segala gerakanku dikomandokan dan semua gerak-gerikku diamati. Andang, 
pengawas merangkap wakil kepala bagian, mutlak menjadi penguasa tunggal di ruangan itu. 

 
Sudut pandang pengarang dalam penggalan novel tersebut adalah orang …. 

a. pertama pelaku sampingan 
b. kedua pelaku utama 
c. ketiga di luar cerita 
d. pertama pelaku utama 

  
60. Pada waktu itu Kusno berusia 14 tahun, baru tamat sekolah rakyat. Sekarang hendak melamar 

pekerjaan. Dan, dengan celana baru rasanya baginya segala pekerjaan terbuka. Ia akan 
membuktikan kepada ayahnya bahwa ia adalah anak yang tahu membalas guna. Pendek kata, 
keluarga Kusno pada hari itu bergirang hati seperti belum pernah sebelumnya. Dan, kabar-
kabar tentang Pearl Harbour tidak bergema sedikit pun dalam hati orang-orang sederhana itu. 

 
Kalimat pertanyaan yang sesuai dengan penggalan novel tersebut adalah ... 

a. Mengapa Kusno menurunkan martabatnya dalam mencari pekerjaan? 
b. Apakah harapan Kusno setelah memperoleh pekerjaan di kantor? 
c. Gambaran apakah yang terlintas di benak hati Kusno setamat SR? 
d. Siapa yang membantu Kusno mencari pekerjaan? 

 


