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 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. Memerangi narkoba bukan hanya sebatas tugas kepolisian dan guru. Peranan orang tua atau 

pihak keluarga dirasa amat penting. Para ibu harus waspada terhadap perilaku anak-anaknya, 
apalagi jika mengundang kecurigaan. 

 
Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah … 

a. Mengapa peranan pihak keluarga sangat penting? 
b. Siapa saja yang harus bertugas memerangi narkoba? 
c. Mengapa para ibu harus waspada terhadap anaknya? 
d. Bagaimana cara yang tepat memerangi narkoba? 

 
2. Di dalam negeri rendahnya biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh negara (4,4%) ternyata 

juga sama rendahnya dengan pengeluaran masyarakat untuk pendidikan (1,7%). Lingkungan 
yang tidak kondusif juga menjadi ancaman bagi para siswa di sekolah. Narkoba, tawuran 
pelajar, dari  persoalan lainnya (rokok, perilaku konsumtif, pacaran) menjadi masalah yang 
sangat dikhawatirkan oleh orang tua. 

 
 Topik paragraf tersebut adalah …. 

a. biaya pendidikan dan pengaruh lingkungan siswa 
b. pengeluaran biaya dari masyarakat untuk pendidikan 
c. masalah yang dikhawatirkan orang tua 
d. pengaruh pendidikan di lingkungan keluarga 
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3.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Keterangan: 
1. Gedung Makutarama (lokasi) 
2. Pasar Sapi 
3. Terminal Bus Salatiga 
 
Pertanyaan berikut ini yang sesuai dengan isi peta adalah … 

a. Bagaimana  cara mencapai Juara Pertama lomba ini? 
b. Benarkah lokasi ini bisa dicapai dengan kendaraan? 
c. Bagaimana suasana terminal Salatiga? 
d. Dapatkah lokasi tersebut ditempuh dari Pasar Sapi? 
 

4. (1) Bermacam-macam duku dijual di pinggir jalan. (2) Harga duku yang ditawarkan 
bervariasi. (3) Bagaimana cara memilih duku, mudah sekali yaitu dengan cara mencicipinya. 
(4) Penjual duku selalu mempersilakan hal itu. 

 
Kalimat yang berisi pendapat terdapat pada 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 pada saat yang 

cerah. 
d. Guru bertukar pikiran dengan muridnya di lapangan basket pada hari yang cerah. 
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6. (1) Dengarkan setiap bunyi yang terujar. 
(2) Ciptakan suasana tenang. 
(3) Catatlah ide-ide penting dalam setiap ujaran. 
(4) Pusatkan perhatian pada sumber ujaran. 
 
Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi petunjuk cara menyimak yang baik apabila disusun 
dengan urutan …. 

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

7. Nomor  : 04/02-07/VII/1999 
 Hal : Himbauan 
 
 Yth. Sdr. Usmandiharja 
 Jl. Tungku 15 
 
 Dengan hormat,  
 Kami beritahukan bahwa berdasarkan daftar hadir ronda, Saudara sudah tiga minggu tidak 

melaksanakan kegiatan ronda pada bulan Agustus ini. Kami mengharapkan Saudara ikut 
berpartisipasi dalam melaksanakan ronda pada minggu selanjutnya. 

 Atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih. 
 
 Kesalahan dalam surat resmi tersebut terletak pada …. 

a. tidak ada tanggal surat 
b. penulisan nomor surat 
c. penggunaan kata sapaan  
d. isi surat tidak sesuai dengan hal surat 

 
8. Melalui surat ini kami mengundang Anda untuk menghadiri rapat rutin Devisi Promosi yang 

akan diselenggarakan pada  
hari : Sabtu 
tanggal : 2 April 2001 
pukul : 10.00 – 12.00 WIB 
tempat : Ruang Rapat PT Mawar Indah 

  
 Penggalan surat undangan di atas berisi … 

a. Divisi promosi mengadakan pertemuan harian. 
b. Rapat rutin divisi promosi di PT Mawar Indah. 
c. Divisi akan mengadakan promosi di PT Mawar Indah. 
d. Rapat diadakan pada hari Sabtu tanggal 2 April 2001. 
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9. (1) Anak adalah tumpuan hari depan keluarga. (2) Wajarlah orangtua berusaha membentuk 
anaknya sesuai dengan keinginannya. (3) Belum tentu keinginan dan harapan orangtua sesuai 
dengan proses tumbuh-kembang anak. (4) Orangtua harus menyikapi proses tumbuh-
kembang anak dengan benar sehingga anak dapat mengembangkan segenap potensinya 
secara optimal. 

 
Tanda baca koma ( , ) seharusnya digunakan dalam kalimat nomor …. 

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

 
10. 1. Sumber Data dan Metode 

2. Tujuan  
3. Latar Belakang Masalah 
4. Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah 
5. Anggapan Dasar atau Hipotesis 
 
Kerangka karya tulis ilmiah pada bab pendahuluan tersebut tertulis secara acak. Urutan yang 
benar adalah …. 

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

11. Penulisan daftar pustaka di bawah ini yang benar adalah … 
a. Rachmat Djoko Pradopo. 1967. Pengkajian Puisi. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press. 
b. Pradopo, Rachmat Djoko. 1967. Pengkajian Puisi. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press. 
c. Rachmat, Pradopo, Djoko. 1967. Pengkajian Puisi. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press. 
d. Pradopo, Rachmat Djoko, 1967, Pengkajian Puisi. Yogyakarta: Gadjah Mada 

University Press. 
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12. Bagian susunan acara Penglepasan Siswa Kelas III berikut ini yang tepat adalah …. 
a. Sambutan 
 1. Wali kelas 
 2. Perwakilan kelas III 
 3. Panitia penyelenggara 
 4. Kepala Sekolah 
 
b. Sambutan 
 1. Perwakilan kelas III  

2. Panitia penyelenggara 
 3. Wali kelas III 
 4. Kepala Sekolah 
 
c. Sambutan 
 1. Panitia penyelenggara 

2. Perwakilan kelas III 
 3. Kepala Sekolah 
 4. Wali kelas III 
 
d. Sambutan 
 1. Panitia penyelenggara  
 2. Perwakilan kelas III 
 3. Wali kelas III 
 4. Kepala Sekolah 

 
13. Jangan menutup mata terhadap perbuatan buruk anggota keluarga. Bagaimanapun juga 

perbuatan itu akan mencemarkan nama baik keluarga jika tidak cepat-cepat diatasi. 
 

Arti ungkapan menutup mata pada paragraf tersebut adalah …. 
a. memejamkan mata 
b. tidak mau tahu 
c. melindungi mata 
d. sengaja membiarkan 
  

14. Tak ada bukit yang tak dapat didaki, tak ada lurah yang tak dapat dituruni. 
 
 Arti peribahasa tersebut adalah ... 

a. Bila mengerjakan sesuatu harus mempertimbangkan untung ruginya agar tidak 
menyesal di kemudian hari. 

b. Bila mendapat kesulitan dalam pekerjaan, coba segera menghubungi sahabat-sahabat 
yang dekat. 

c. Tiada pekerjaan yang sukar jika mau berusaha dan mengerjakannya dengan sungguh-
sungguh. 

d. Jika menjadi orang berhasil/kaya, jangan lupa pada orang miskin atau yang 
membutuhkan. 
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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 
 

16. Dalam rangka meningkatkan minat baca di sekolah, OSIS mengadakan kegiatan gerakan 
kunjungan ke perpustakaan sekolah. 

 
Kalimat poster untuk kegiatan tersebut yang tepat adalah … 

a. Membaca yang paling indah adalah di perpustakaan. 
b. Berkunjung ke perpustakaan tidak akan merasa rugi. 
c. Hanya di perpustakaan kita dapat berpengetahuan. 
d. Perpustakaan tempat membaca dan mencari ilmu. 

 
17. Majas personifikasi terdapat pada kalimat … 

a. Di pagi yang cerah, udara terasa segar dan suasana pun nyaman. 
b. Mentari tersenyum riang, burung-burung pun bernyanyi memekikkan perdamaian. 
c. bunga-bunga bermekaran, menambah indah suasana di taman hiburan. 
d. Angin bertiup sepoi-sepoi perlahan, dedaunan pun bergerak ke  kiri dan kanan. 

 
18. Akhirnya dapat kuketengahkan bahwa tiap sekolah sudah selayaknya memiliki perpustakaan. 
 

Kata bercetak miring dalam kalimat tersebut bersinonim dengan kata …. 
a. kuusulkan 
b. dijelaskan 
c. kusimpulkan 
d. disimpulkan 
 

19. Kalimat yang menggunakan kata berantonim adalah … 
a. Dalam pentas seni itu, tua muda ikut bergembira memeriahkan acara tersebut. 
b. Lapangan itu penuh sesak dengan penonton yang ingin menyaksikan pertandingan 

sepak bola. 
c. Kegiatan bazar amal itu diikuti oleh pengusaha-pengusaha yang masih muda belia. 
d. Di masa pembangunan ini, dibutuhkan para pemuda yang handal dan kreatif. 

 
20. Rio menanyakan apakah saya dapat membantunya dalam mengerjakan PR. 
 

Kalimat langsung yang tepat untuk kalimat tersebut adalah … 
a. Rio bertanya, ”Apakah saya dapat membantu dalam mengerjakan PR?” 
b. Rio bertanya, ”Apakah saya dapat membantunya dalam mengerjakan PR?” 
c. Rio bertanya, ”Apakah kamu dapat membantu saya dalam mengerjakan PR?” 
d. Rio bertanya, ”Apakah kamu dapat membantunya dalam mengerjakan PR?” 
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21. Kalimat yang menggunakan kata ganti orang adalah … 
a. Bapak membeli buku teori sastra baru. 
b. Novel remaja itu baru dibaca oleh kakak. 
c. Ibu sedang merapikan buku-buku adik. 
d. Buku itu dipinjamnya dari perpustakaan. 
  

22. Berikut ini kalimat yang menggunakan kata sapaan adalah … 
a. ”Sehubungan dengan naiknya tarif listrik sebaiknya Ibu tak perlu resah,” kataku.  
b. ”Jangan khawatir aku akan berusaha membantu mengatasi hal itu,” kata ibuku. 
c. Langkah pertama kita harus menghemat pemakaian listrik untuk hal-hal yang tidak 

penting. 
d. Selanjutnya aku akan minta bantuan bapakku bila dana yang diperlukan memang 

kurang. 
  

23. Seorang wartawan sedang mewawancarai seorang perajin sepatu yang dapat mempertahankan  
hidup di era krisis ekonomi ini. 

 
Pertanyaan yang sesuai dengan topik wawancara tersebut adalah … 

a. Kapan Anda tetap mempertahankan hidup sebagai perajin sepatu? 
b. Apa yang dapat Anda lakukan sebagai perajin sepatu di era krisis ekonomi?  
c. Apakah Anda bahagia sebagai perajin sepatu pada saat ini? 
d. Berapa jumlah karyawan di pabrik sepatu yang Bapak pimpin? 

 
24. Pertanyaan tentang kebersihan sekolah yang sesuai untuk penjaga sekolah adalah … 

a. Siapa yang bertanggung jawab tentang kebersihan di sini? 
b. Mengapa mereka mau membantu, menjaga kebersihan? 
c. Apa hubungannya antara kesehatan dan kebersihan? 
d. Berapa jumlah siswa yang membersihkan halaman ini? 

  
25. Berikut ini kalimat yang menggunakan majas metonimia adalah … 

a. Cita-cita jangan terlalu melangit, tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan kita. 
b. Di dalam kamar itu kering. Tiada seorangpun di antara kami yang berkata-kata, 

masing-masing berdiam diri. 
c. Mazda yang diparkir di depan hotel itu sudah tidak digunakan oleh pemiliknya.  
d. Kalau Saudara nanti mampir ke rumah kami, hanya teh dingin dan kue kampung saja 

yang dapat kami suguhkan 
 
26. (1) Seorang pengemudi bus meninggal akibat kecelakaan. (2) Jenazahnya langsung dibawa 

ke rumah sakit yang terdekat. (3) Sebelum diambil oleh keluarganya, korban sempat 
dimasukkan ke dalam kamar mayat. (4) Rencananya korban akan dikuburkan di daerah 
kelahirannya. 

 
Berdasarkan paragraf tersebut kata bercetak miring yang berkonotasi positif terdapat pada 
kalimat …. 

a. (1) dan (2) 
b. (1) dan (3) 
c. (2) dan (3) 
d. (2) dan (4) 
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27. Kalimat yang menggunakan kata bilangan kumpulan adalah … 

a. Pemegang juara ketiga memperoleh  sebuah tropi. 
b. Mereka berangkat bersama dengan ketiga anak itu. 
c. Rumah ketiga telah laku terjual dengan harga tinggi. 
d.   Ayah dan ibu menumpang mobil ketiga dari belakang. 

 
28. (1) Peranan air dalam tubuh kita tentu dapat kita rasakan. (2)  Air melarutkan zat makanan 

kita. (3) Proses pertukaran zat dan metabolisme dapat terjadi dalam bentuk larutan. (4) Air 
juga berperan dalam pengaturan irigasi. (5) Manusia tak kurang dari delapan liter setiap 
harinya. (6) Air juga berperan dalam pengaturan suhu tubuh. (7) Jika suhu tubuh naik, air 
akan keluar melalui pori-pori. 

 
 Kalimat yang menyimpang pada paragraf tersebut, terdapat dalam kalimat …. 

a. 2 dan 3 
b. 3 dan 4 
c. 4 dan 5 
d. 5 dan 6 
  

29. Kalimat berikut yang menggunakan kata umum dan kata khusus adalah … 
a. Burung berkicau di atas pohon, sedangkan ayam berkokok di dalam kandangnya. 
b. Melati, mawar, dan anggrek bermekaran menambah keasrian halaman rumah. 
c. Baju hijau, merah, kuning, biru, dan lainnya dikenakan pengunjung pasar malam ini. 
d. Ia tidak hanya sekedar melihat saja, tetapi melotot dan menakutkan karena marahnya. 

 
30. (1) Buku adalah sarana penting dalam penyelenggaraan pendidikan. (2) Pendidikan formal 

dan nonformal tidak dapat berjalan lancar tanpa buku bacaan. (3) Siswa dan masyarakat 
menggunakan buku sebagai sumber informasi yang terpercaya. (4) Itulah sebabnya banyak 
yang beranggapan bahwa buku adalah guru yang tak pernah berbohong. 

 
 Kalimat berobjek pada paragraf tersebut ditandai nomor …. 

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

 
31. Kakak membeli paku ... memperbaiki pintu yang rusak. 
 

Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah .… 
a. buat 
b. bagi 
c. untuk 
d. guna 
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32. Setetes darah sangat berarti … nyawa seseorang. Pendonor darah memiliki nilai etik yang 
sangat tinggi … segi keagamaan. Semua orang … dunia ini dapat menjadi donor darah. 

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

a. bagi, pada, kepada 
b. kepada, dari, pada 
c. pada, di, dari 
d. bagi, dari, di 
  

33. Teknologi identik dengan kebudayaan karena lahir dari pemikiran dan kreativitas manusia. 
 

Arti imbuhan pe-an pada kata ”pemikiran” adalah …. 
a. tempat 
b. cara 
c. perihal 
d. hasil 
 

34. Tembak-menembak antara kedua pasukan yang bersengketa itu tidak dapat dihindari. 
 

Makna perulangan kata dalam kalimat tersebut adalah …. 
a. sangat 
b. terus 
c. banyak 
d. saling 

  
35.  Saya setuju atas keinginan Pemda DKI Jakarta atas penggantian Bajaj terutama karena 

polusinya, polusi suara, maupun udara. Tetapi apa boleh buat, dana negara sangat terbatas 
untuk memproduksi ”kancil” secara massal. 

Saya usul kepada Pemda agar mengganti Bajaj sebatas mesinnya saja. Dengan demikian 
anggaran dapat efektif dan masalah polusi dapat terselesaikan. Selain itu keluhan para sopir 
Bajaj tentang kehilangan pekerjaannya pasti dapat ditiadakan. 
 
Hal yang positif dalam penggalan surat pembaca tersebut adalah … 

a. Penyediaan dana negara untuk memproduksi kancil secara massal. 
b. Anggaran yang tersedia dan efektif untuk menyelesaikan polusi suara dan udara. 
c. Program Pemda DKI Jakarta untuk menggantikan bajaj dengan produksi ”kancil”. 
d. Penggantian mesin bajaj merupakan upaya untuk menyelesaikan masalah polusi. 
 

36. Saya tidak pernah memberitahukan hal itu kepada siapa pun. 
 

Kalimat pasif yang tepat dari kalimat tersebut adalah … 
a. Kepada siapa pun tidak pernah saya memberitahukan. 
b. Hal itu tidak pernah kepada siapa pun diberitahukan oleh saya. 
c. Tidak pernah hal itu saya diberitahukan kepada siapa pun. 
d. Hal itu tidak pernah saya beritahukan kepada siapa pun. 
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37. (1)  Luka di kakinya dibalut kain kasa. 
(2) Dengan tegas Didah menjawab pertanyaan guru. 
(3) Mereka menyelamatkan diri dengan perahu karet. 
(4) Para siswa mengamati percobaan dengan cermat. 
(5) Tanpa bantuan masyarakat kita akan gagal. 

 
Kalimat yang menyatakan cara adalah nomor … 

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

 
38. Kalimat manakah yang menggunakan keterangan kesalingan? 

a. Dengan suara pelan dia meminta maaf. 
b. Bersama temannya dia datang ke rumahku. 
c. Mereka membajak sawah dengan kerbau. 
d. Mereka satu sama lain sudah memaafkan. 

 
39. Kalimat berikut ini yang menggunakan kata berpolisemi adalah … 

a. Setelah apel bendera, mereka makan apel. 
b. Bang Ahmad mengantar ibu ke Bank BCA. 
c. Kaki Arief sakit karena terbentur kaki meja. 
d. Setelah melihat film berseri, wajahnya berseri. 

 
40. Bila Anda mengungkapkan perasaan Anda secara bebas, Anda akan merasa lebih berbahagia. 

Terkucil dari pergaulan dapat menggandakan resiko sakit atau meninggal. Keeratan dengan 
orang lain sangat baik bagi kesehatan. Bantuan dan hiburan dari teman dan sahabat dapat 
meredam trauma kehidupan. 

 
Paragraf tersebut menyatakan hubungan …. 

a. pertentangan 
b. pengandaian 
c. perbandingan 
d. perlawanan 
 

41. (1) Laba-laba termasuk organisme penghasil sutra yang digunakan sebagai sarang atau 
menjerat sekaligus menyeret mangsa. (2) Para ilmuwan telah lama berusaha menemukan 
mengapa sutra laba-laba mempunyai sifat yang luar biasa. (3) Dari sekian jenis sutra laba-
laba yang secara intensif diteliti adalah sutra jenis dragline yang mengandung sifat mekanik 
lebih unggul. (4) Karena laba-laba sukar sekali untuk diternak, hal itu menjadi kendala 
memproduksi sutra laba-laba secara besar-besaran. 

 
Hubungan sebab akibat berdasarkan paragraf tersebut adalah kalimat nomor …. 

a. (1) 
b. (2) 
c. (3) 
d. (4) 
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42. Bulan lalu dia diwisuda menjadi sarjana teknik mesin. 
 

Kata yang mengalami penyempitan makna pada kalimat tersebut adalah …. 
a. diwisuda 
b. sarjana 
c. teknik 
d. mesin 
 

43. Berikut ini kalimat yang menggunakan kata tak baku adalah … 
a. Saya lahir pada hari Senin, 21 Nopember 1972. 
b. Ayah akan pulang dari Jepang bulan Februari 2001. 
c. Pada hari Jumat Haji Abas pergi ke mesjid. 
d. Setiap hari Sabtu kami pulang lebih cepat. 
 

44. Penggunaan imbuhan asing yang tepat terdapat pada kalimat … 
a. Ia aktivitas kampus UI. 
b. Kakak Sarjananisasi Universitas Negeri Jakarta. 
c. Indonesia mengekspor protein hewani. 
d. Hasil analisis soal itu perlu ditinjau lagi. 

 
45. Temukan kemilau rambut indah alami. 
 

Makna imbuhan –i pada kata alami dalam kalimat tersebut adalah …. 
a. bersifat 
b. seperti 
c. cara  
d. perihal 

 
46. Menurut pengamat politik, pertikaian antarpartai politik yang berkepanjangan bisa 

mengakibatkan ... bangsa. 
 

Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah …. 
a. desentralisasi 
b. demoralisasi 
c. disintegrasi 
d. diskriminasi 

 
47. (1) Saluran air tersumbat sampah. 

(2) Masyarakat enggan membersihkannya. 
 
Kalimat majemuk setara yang tepat hasil penggabungan kedua kalimat tersebut adalah … 

a. Saluran air tersumbat sampah padahal masyarakat enggan membersihkannya. 
b. Saluran air tersumbat sampah tetapi masyarakat enggan membersihkannya. 
c. Saluran air tersumbat sampah atau masyarakat enggan membersihkannya. 
d. Saluran air tersumbat sampah dan masyarakat enggan membersihkannya. 
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48. 1. Ia sedang tidur. 
2. Saya bertamu ke rumahnya. 
 
Gabungan yang tepat untuk kedua kalimat tunggal di atas menjadi kalimat majemuk 
bertingkat adalah … 

a. Ia sedang tidur dan saya bertamu ke rumahnya. 
b. Saya bertamu ke rumahnya lalu ia tidur. 
c. Saya bertamu ke rumahnya setelah itu ia tidur. 
d. Ia sedang tidur ketika saya bertamu ke rumahnya. 

 
49. Kata yang mengalami perluasan makna terdapat pada kalimat … 

a. H. Sahab adalah guru yang bijaksana di desaku. 
b. Tuti memasuki sekolah perawat favorit di kotaku. 
c. Gelar sarjana dapat diraih lewat jenjang perguruan tinggi. 
d. Minggu yang lalu pendeta Selly memimpin kebaktian. 
 

50. Kata  bercetak  miring  yang mengalami perubahan ameliorasi terdapat dalam kalimat … 
a. Di pondok itu bekas orang hukuman dibina moralnya. 
b. Perampok itu tewas karena tertembak dadanya. 
c. Jamban umum dibangun di perkampungan itu. 
d. Pah Arif membina anak gelandangan di kotanya. 

 
51. Kalimat yang menggunakan kata bersinestesia adalah … 

a. Permen Nano ramai rasanya. 
b. Sofi sangat merdu suaranya. 
c. Wajah Diah cukup cantik. 
d. Meriam melangkah pelan. 

 
52. (1) Aku adalah anak ketiga dari lima bersaudara. (2) Kakakku yang kedua sudah sarjana dan 

bekerja pada sebuah kantor di Jakarta, sedangkan kakakku yang paling tua hanya lulusan 
sekolah dasar dan menjadi ibu rumah tangga. (3) Kini posisiku berada pada jalur yang rumit. 
(4) Aku sering membayangkan bagaimana kehidupan orang yang hanya lulusan sekolah dasar 
dibandingkan dengan kehidupan orang lulusan perguruan tinggi. 

 
Kalimat yang mengandung hubungan pertentangan dalam paragraf tersebut adalah kalimat 
…. 

a. kesatu 
b. kedua 
c. ketiga 
d. ketiga 
 

53. Berikut ini kalimat yang menggunakan kata-kata berhiponim adalah … 
a. Saya membeli buku dan pulpen di toko yang menjual alat-alat tulis. 
b. Setiap pagi para karyawan menunggu bus antar-jemput di depan halte. 
c. Ibu membeli keperluan rumah tangga, alat-alat tulis, dan lain-lain. 
d. Tini siswa yang rajin karena ia selalu belajar dan membantu orang tuanya. 
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54. Kata-kata yang berhomonim terdapat dalam kalimat … 
a. Setiap kali ia apel selalu membawa buah apel kesukaannya. 
b. Kakek sudah lupa tanggal berapa gigi gerahamnya tanggal. 
c. Orang barat tidak tahu kalau tahu itu dibuat dari kedelai. 
d. Aku merasa sangsi jika terdakwa itu mendapat sanksi berat. 

 
55. Gito  : ”Ini pasti ulah si Rika. Ia balas dendam kepada kita.” (Sambil membersihkan 

kelas). 
 Nadia : ”Rasanya hal itu tak mungkin. Rika bukan tipe anak pendendam. Setahuku selama 

ini ia baik. ” 
 Gito : ”Mungkin juga. Buktinya kelas kita sekarang kotor. Mungkin sepulang sekolah 

kemarin ia sengaja membuang sampah-sampah ini.” 
 
 Isi dialog tersebut adalah …. 

a. memperdebatkan kelas yang kotor 
b. prasangka buruk terhadap Rika 
c. Rika termasuk anak pendendam 
d. kekecewaan Gito kepada Rika 

  
56. Puisi berikut ini yang termasuk syair adalah …. 

a. Mata air di dasar kolam 
Kucari teka-teki alam 
Di awan awan kian kemari 
Di situ juga jawabnya kucari 
 

b. Wajah yang manis pucat berseri 
 Laksana bulan bersiangan hari 
 Berjalan tunduk memikirkan diri 
 Tiada memandang kanan dan kiri 
 
c. Rasanya ingin bermain gitar 
 Lagu sendu gubahan dariku 
 Anda ingin menjadi pintar 
 Jangan lupa membaca buku 
 
d. Kalau terpelihara mata 
 Kurangilah cita-cita 
 Kalau terpelihara kuping 
 Kabar jahat tiada damping 
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57. Paman Abu Usman bukanlah pamanku. Ia tukang cukur dan tabibnya kota Ar-Ramla. Sejak 
kami mengenalnya, kami sudah mencintainya dan memanggilnya dengan sebutan paman 
sebagai penghargaan dan rasa hormat. Ia siap membantu orang-orang menyelesaikan 
permasalahan. 

 
Watak Abu Usman dalam penggalan  cerita tersebut adalah …. 

a. cerdik 
b. cerdas 
c. arif 
d. adil 
  

58. ”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.” 

 
 Latar penggalan cerita di atas adalah …. 

a. di tepi sungai pada siang hari  
b. di rumah pada siang hari 
c. di tepi sungai pada pagi hari 
d. di rumah pada pagi hari 

 
59. Di Pulau Pharos, Rutio sedang istirahat di luar menara yang sangat tinggi seperti menyentuh 

awan. Ia duduk sambil makan kurma di depan api unggun. 
 

Sudut pandang pengarang pada petikan novel tersebut adalah …. 
a. orang pertama pelaku utama 
b. orang kedua pelaku sampingan 
c. orang ketiga serba tahu 
d. orang ketiga pelaku utama 

 
60. Berbeda dengan rencana semula, dari restoran Ceng Bie, Yusuf dan Lian Min pergi ke 

bioskop. Hari memang baru sekitar pukul tujuh malam. Gedung Bioskop Deli memang agak 
jauh dari keramaian kota, terutama waktu malam. Di bioskop itulah diputar film klasik 
”Romeo dan Juliet”. Kedua remaja itu mufakat menonton film yang diangkat dari karya 
Shakespeare itu. 

 
Pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam paragraf tersebut adalah … 

a. Mengapa Gedung Bioskop Deli jauh dari keramaian kota? 
b. Bagaimana jalan cerita film klasik “Romeo dan Juliet”? 
c. Mengapa mereka sepakat untuk menonton film tersebut? 
d. Apa yang dilakukan kedua remaja setelah dari restoran? 


