
UJIAN NASIONAL BAHASA INDONESIA TAHUN 2004

1 . Menyimak adalah aktivitas telinga dalam menangkap pesan yang diperdengarkan. Kegiatan
tersebut memiliki tujuan yang jelas dan ketercapaiannya dilihat melalui hasil pengukuran
terhadap pemahaman pendengar. Wujudnya berupa mendengarkan ceramah, pidato,
radio, atau yang lain. Waktunya dibatasi, misalnya 10 atau 15 menit. 
Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ........ 
A . definisi menyimak 
B . tujuan menyimak 

C . wujud menyimak 
D . waktu menyimak 

2 . Kemarau panjang tahun lalu membuat para petani merugi. Tanah-tanah sawah menjadi
kering. Tanaman padi banyak yang mati. Akibatnya, petani mengalami gagal panen.
Kesimpulan paragraf tersebut adalah ........ 
A . Para petani mengalami kerugian yang banyak. 
B . Pada musim kemarau petani gagal panen. 
C . Tanah-tanah sawah menjadi kering. 
D . Tanaman padi banyak yang mati. 

3 . Ada jutaan anak usia sekolah di Indonesia terpaksa berhenti sekolah. Bukan kemauan
mereka berhenti sekolah dan bukan pula kemauan orang tuanya. Keadaanlah yang
menyebabkan semua itu. Untuk membantu mereka, peranan orang tua asuh sangat
diperlukan. Akan tetapi, untuk mewujudkan program orang tua asuh diperlukan dukungan
dari semua pihak yang terkait. 
Rangkuman paragraf tersebut yang tepat adalah ........ 
A . Banyak anak di Indonesia berhenti sekolah karena tidak mendapat perhatian dari

orang tua asuh dan dukungan dari masyarakat. 
B . Anak-anak di Indonesia berhenti sekolah karena kemampuan mereka kurang dan

mereka tidak mendapat bantuan dari orang lain. 
C . Anak-anak Indonesia banyak yang tidak sekolah disebabkan oleh kurangnya

bantuan dari pihak yang terkait. 
D . Banyak anak usia sekolah di Indonesia berhenti sekolah karena faktor keadaan dan

peranan orang tua asuh yang sangat diperlukan. 

4 . (1) Olahraga tenis banyak digemari orang. (2) Cabang olahraga ini dapat mengangkat
nama negara melalui Yayuk Basuki. (3) Apabila dikelompokkan, cabang olahraga ini
termasuk olahraga keras. (4) Melihat aktivitas tersebut mereka yang menderita penyakit
jantung tidak dianjurkan untuk memainkan cabang olahraga ini. 
Kalimat yang berisi fakta terdapat pada kalimat bernomor ........ 
A . (1) 
B . (2) 

C . (3) 
D . (4) 

5 . Maringan tumbuh di tengah-tengah keluarga yang hidupnya pas-pasan. Bahkan, boleh
dikatakan serba kekurangan. Peristiwa pahit dialaminya ketika memutuskan untuk berhenti
sekolah karena tidak bisa membayar SPP. Merasa malu, dia pun merantau ke Jakarta
dengan satu tekad menundukkan Ibukota. 

Tanggapan yang tepat untuk bacaan tersebut adalah ........ 
A . Untuk apa Maringan merantau ke Jakarta. 
B . Menurut saya, Maringan lebih baik tetap tinggal di kampungnya. 
C . Sebaiknya, Maringan bekerja saja di Medan untuk membiayai sekolahnya. 
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D . Menurut saya, sangat sulit menundukkan Ibukota. 
UJIAN NASIONAL

6 . Perhatikan gambar di bawah! 

Pernyataan yang tepat, sesuai dengan grafik tersebut adalah ........ 
A . Tabungan Koperasi Siswa menurun pada bulan Desember 1996 dan Januari 1997. 
B . Tabungan Koperasi Siswa meningkat pada bulan Desember 1996 dan Januari

1997. 
C . Tabungan Koperasi Siswa bulan Desember 1996 dan Januari 1997 hampir sama. 
D . Tabungan Koperasi Siswa tidak meningkat pada bulan Desember 1996 dan Januari

1997 

UJIAN NASIONAL

7 . Ramuan obat bikinan (1) tradisional ini mendatang (2) dipotongnya (3) anggota tubuh
bagi para penderita kencing manis dan redakan (4) penyakit sampingan lain dari kencing
manis. 

Kata yang bercetak miring tersebut tepat diperbaiki dengan kata ........ 
A . buatan, menegaskan, memotong, dan menghindari 
B . buatan, menghindari, pemotongan, dan meredakan 
C . produksi, menghindari, pengoperasian, dan menyembuhkan 
D . produktifitas, membantu, pemotongan, dan menghilangkan 

UJIAN NASIONAL

8 . Pada liburan yang akan datang, saya sekeluarga akan ke Yogyakarta mengunjungi Candi
Borobudur dan Prambanan. Saya sangat senang jika kamu bisa ikut serta. Oleh karena itu,
kedatanganmu saya tunggu. 

Maksud surat tersebut adalah ........ 
A . Mengharapkan kedatangan teman untuk berlibur bersama-sama. 
B . Memberi informasi tentang rencana liburan yang akan datang. 
C . Mengajak pergi ke Yogyakarta bersama-sama anggota keluarga. 
D . Merencanakan pergi bersama-sama ke Candi Borobudur dan Prambanan. 

UJIAN NASIONAL

9 . Keterampilan berbicara sangat bermanfaat sebagai penunjang keberhasilan seseorang.
Seseorang dapat berhasil mencapai kedudukan yang lebih di lingkungan kerjanya ditunjang
oleh kemahiran berbicara. demikian juga seseorang yang berhasil mencapai kedudukan
yang lebih baik akan dituntut untuk berbicara di depan orang banyak. 
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Mengapa seseorang berhasil mencapai kedudukan yang lebih baik? 
A . Karena memiliki kemahiran berbicara. 
B . Karena ditunjang oleh lingkungan kerja. 
C . Kemahiran berbicara sangat bermanfaat. 
D . Bisa berbicara di depan orang banyak. 

UJIAN NASIONAL

10 . Untuk menarik dan meningkatkan minat baca para siswa serta memasyarakatkan gemar
membaca buku, pustakawan sekolah menyampaikan maksudnya melalui poster. 

Poster yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ........ 
A . Hidup kita lebih sempurna bila kita cinta dengan buku. 
B . Tanpa buku kita semakin merasa kurang percaya diri. 
C . Karena membaca itu penting maka kita harus dekat dengan buku. 
D . Rajin membaca buku berarti kita tak mau ketinggalan ilmu. 

UJIAN NASIONAL

11 . Pada ulang tahun sekolah, Panitia akan mengadakan Gelar Tari Tradisional. Susunan acara
yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah ........ 
A . 1. Pembukaan 

2. Sambutan-sambutan 
3. Laporan Panitia 
4. Gelar Tari Tradisional 
5. Penutup 

B . 1. Pembukaan 
2. Laporan Panitia 
3. Sambutan-sambutan 
4. Gelar Tari Tradisional 
5. Penutup 

C . 1.Pembukaan 
2. Gelar Tari Tradisional 
3. Sambutan-sambutan 
4. Laporan Panitia 
5. Penutup 

D . 1. Pembukaan 
2. Sambutan-sambutan 
3. Laporan Panitia 
4. Penutup 
5. Gelar Tari Tradisional 

UJIAN NASIONAL

12 . Hasil kegiatan: Dari 5 cabang yang diikuti, peserta dari SLTP Sukamaju mampu
memperoleh 3 piala. Piala yang pertama dari pertandingan bola basket, menduduki juara
ketiga. Piala kedua dari tenis meja menduduki juara kedua, dan piala ketiga dari cabang
renang menduduki juara ketiga. 

Tanggapan yang tepat terhadap data tersebut adalah ........ 
A . SLTP Sukamaju tidak perlu mengikuti lagi cabang olahraga yang tidak memperoleh

juara pada perlombaan yang akan datang 
B . SLTP Sukamaju perlu meningkatkan pelatihan, agar pada perlombaan yang akan

datang bisa memperoleh prestasi yang lebih baik 
C . SLTP Sukamaju cukup puas dengan piala yang diperolehnya sekarang, siapa tahu

pada perlombaan yang akan datang lebih baik 
D . SLTP Sukamaju harus bangga sekali karena tiga dari lima cabang yang diikuti sudah

memperoleh piala juara kedua dan ketiga 

UJIAN NASIONAL

13 . ...
Dengan hormat kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam Rapat Koordinasi dan
Penyusunan Program Kerja Komite Sekolah yang akan diselenggarakan pada 
hari : Sabtu 
tanggal :  10 Agustus 2002 
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tempat : Ruang Pertemuan 
             SLTP Mandiri 
Maksud surat undangan tersebut adalah ........ 
A . memohon Komite Sekolah rapat 
B . mengharapkan orang tua untuk rapat Komite Sekolah 
C . mengundang Komite Sekolah untuk menyusun program kerja 
D . mengundang Komite Sekolah untuk rapat koordinasi dan menyusun program kerja 
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14 . Paragraf yang memiliki hubungan perbandingan adalah ........ 
A . Walaupun datang terlambat, itu lebih baik daripada tidak datang sama sekali.

Memang datangnya sangat terlambat. Rapat dimulai pukul 10.00, ia datang hampir
pukul 12.15. 

B . Ketika mendengar kabar itu, tiba-tiba hatinya terhenyak. Ia terkejut karena di luar
dugaan pikirannya. Tak disangka akan terjadi peristiwa yang mengejutkan itu. 

C . Setelah menunggu beberapa saat, datanglah apa yang diharapkan. Narnun, apa
yang terjadi. Ia terperanjat seketika itu karena apa yang diharapkan tidak kunjung
tersedia. 

D . Ia memang anak cerdas. Persoalan apa pun yang ia hadapi senantiasa dapat
diselesaikan dengan baik. Banyak di antara temannya iri kepadanya. 

UJIAN NASIONAL

15 . Hari Sabtu, 26 Oktober 2002 sepulang dari sekolah, tubuh Farah demam. Sore hari, dia
pergi ke dokter. Menurut dokter, dia hanya mengalami gejala influenza dan segera sembuh
setelah minum obat. Sehubungan hal tersebut, Farah menitipkan surat kepada temannya
karena tidak dapat hadir pada rapat acara liburan semester I kelas IB yang dipimpin oleh
wali kelas pada hari Minggu, 27 Oktober 2002. 

Cuplikan surat permohonan izin yang tepat, sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah........ 
A . Melalui surat ini, saya mohon izin kepada Ibu karena tidak dapat hadir dalam rapat

acara liburan semester I kelas IB yang Ibu pimpin. Hal ini saya lakukan karena
kondisi saya saat ini sedang terserang sakit influenza. 

B . Sepulang dari sekolah kemarin tubuh saya demam. Menurut dokter, saya terserang
gejala influenza dan segera sembuh setelah minum obat. Karena kondisi tersebut,
saya mohon izin tidak dapat hadir pada rapat hari ini. 

C . Hari Sabtu, 26 Oktober 2002 saya terkena serangan penyakit influenza. Karena itu
saya tidak dapat hadir dalam rapat acara liburan semester I kelas IB yang Ibu
pimpin. Mudah-mudahan Ibu berkenan memaafkannya. 

D . Dalam rapat yang Ibu pimpin hari ini, saya tidak dapat hadir karena sakit. Menurut
dokter, saya terserang penyakit influenza dan harus beristirahat. Semoga saya
segera sembuh sehingga hari Senin dapat bersekolah lagi. 

UJIAN NASIONAL

16 . Sebelum berangkat ke sekolah Pak RT datang ke rumahmu. Kebetulan ayahmu tidak ada
di rumah. Pak RT berpesan agar ayahmu datang ke rumah Pak RT pukul 19.00 membawa
buku daftar warga. 

Memo yang kamu tulis kepada ayahmu yang tepat adalah ........ 
A . Karena ayah tidak ada di rumah pesan Pak RT saya yang menerimanya. 
B . Ayah dimohon datang ke rumah Pak RT pukul 19.00, membawa buku daftar

warga. 
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C . Pak RT diharapkan datang bersama ayah dengan membawa daftar warga pukul
19.00. 

D . Tadi siang Pak RT datang ke sini menanyakan ayah dan ayah disuruh datang ke
rumahnya. 

UJIAN NASIONAL

17 . Mutia menyusun karya tulis yang sumber datanya diambil dari buku Sastra Dunia karangan
Taufik Ismail, yang diterbitkan pada tahun 1987 oleh PT Widya Utama Jakarta. 

Penulisan daftar pustaka yang benar berdasarkan data tersebut adalah ........ 
A . Taufik, Ismail. 1987. Sastra Dunia. Jakarta: Widya Utama. 
B . Taufik, Ismail. Sastra Dunia. Jakarta: Widya Utama. 1987. 
C . Ismail, Taufik. 1987. Sastra Dunia. Jakarta: Widya Utama. 
D . Ismail, Taufik. Sastra Dunia. Jakarta: Widya Utama. 1987. 

UJIAN NASIONAL

18 . 1. Siapkan alat penggoreng beserta kelengkapannya. 2. Nyalakan kompor. 3. Masukkan
telur ke dalam penggoreng. 4. Taburkan garam secukupnya. 5. Panaskan minyak goreng
secukupnya. 6. Biarkan beberapa menit. 7. Bila sudah matang angkatlah dan siap
dihidangkan. 

Urutan menggoreng telur ceplok yang tepat adalah ........ 
A . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
B . 1 - 2 - 5 - 3 - 4 - 6 - 7 

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

UJIAN NASIONAL

19 . Berbagai masalah banyak berkembang di tengah masyarakat. Salah satu sedang hangat
dibicarakan ialah persoalan moralitas remaja yang semakin mengerikan. Remaja atau
pelajar pada saat ini sedang menjadi sorotan orang tuanya, bahkan pelajar teladan. 
Kata-kata berikut ini yang tepat untuk mengganti kata-kata bercetak miring pada paragraf
tersebut adalah ........ 
A . memprihatinkan, perhatian 
B . mengkhawatirkan, pandangan 

C . menegangkan, pembicaraan 
D . mendebarkan, perbincangan 

UJIAN NASIONAL

20 . (1) Peranan air dalam tubuh kita tentu dapat kita rasakan. (2) Air melarutkan zat makanan
kita. (3) Proses pertukaran zat (metabolisme) dapat terjadi dalam bentuk larutan. (4) Air
juga berperan dalam pengaturan suhu tubuh. 

Kalimat sumbang pada paragraf tersebut ditandai nomor ........ 
A . (1) 
B . (2) 

C . (3) 
D . (4) 

UJIAN NASIONAL

21 . Paragraf yang tepat penulisan tanda bacanya adalah ........ 
A . Pada abad ke XXI ini kita harus semakin peduli. Masih banyak saudara kita

hidupnya serba kekurangan. Mereka sangat memerlukan bantuan seperti bahan
makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal. 

B . Pada abad ke 21 ini kita harus semakin peduli. Masih banyak saudara kita hidupnya
serba kekurangan. Mereka sangat memerlukan bantuan seperti, bahan makanan,
pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal. 

C . Pada abad ke-21 ini kita harus semakin peduli. Masih banyak saudara kita
hidupnya serba kekurangan. Mereka sangat memerlukan bantuan, seperti bahan
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C . makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal. 
D . Pada abad ke dua puluh satu ini kita harus semakin peduli. Masih banyak saudara

kita hidupnya serba kekurangan. Mereka sangat memerlukan bantuan seperti bahan
makanan; pakaian; obat-obatan; dan tempat tinggal. 

UJIAN NASIONAL

22 . (1) Buku yang berjudul "Jalan Lain ke Roma" menceritakan kehidupan sikap jujur Open.
(2) Dalam cerita tersebut diungkapkan pemasyarakatan dan berterus terang. (3) Dari
Cerita tersebut dapat kita contoh sifat jujur dari tokohnya. (4) Dalam cerita tersebut Open
diceritakan berganti-ganti pekerjaan mula-mula menjadi guru, mualim, kemudian
pengarang. 
Keunggulan ulasan buku tersebut terdapat pada kalimat nomor ........ 
A . (1) 
B . (2) 

C . (3) 
D . (4) 

UJIAN NASIONAL

23 . Hama pengganggu tanaman yang sering muncul adalah hama (1) dari jenis serangga dan
ulat serta jamur. Sesuai dengan keadaan struktur (2) dan fisiologis (3) masing-masing
jenis hama tadi dibuatlah obat insektisida (4) untuk membasmi serangga dan larvasida (5)
untuk membasmi ulat serta fungisida (6) untuk jamur. Herbisida (7), Insektisida,
larvasida, fungisida termasuk dalam kelompok obat pembasmi yang dikenal sebagai 
pestisida (8).
Istilah-istilah tersebut bila disusun secara alfabetis dengan urutan nomor ........ 
A . 3 - 6 - 7 - 1 - 5 - 4 - 8 - 2 
B . 2 - 8 - 5 - 4 - 1 - 7 - 3 - 6 

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

UJIAN NASIONAL

24 . Pengurus OSIS akan mengadakan rapat setelah jam pelajaran selesai, di ruang OSIS. 
Pengumuman yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ........ 
A . Kepada pengurus OSIS diharapkan kedatangannya pada jam pelajaran terakhir. 
B . Bagi pengurus OSIS harap menghadiri rapat pengurus pada siang hari ini di OSIS. 
C . Yang merasa pengurus OSIS harap kedatangannya di ruang OSIS setelah pelajaran

selesai. 
D . Seluruh pengurus OSIS diharapkan hadir di ruang OSIS setelah jam pelajaran

selesai. 

UJIAN NASIONAL

25 . (1) ........ 
Hal ini menunjukkan adanya kreativitas para penggemar otomotif. Kondisi tersebut perlu
ditumbuhkembangkan, sehingga negara kita lebih maju di bidang teknologi. Perombakan
sepeda motor tidak sesederhana yang kita bayangkan karena menyangkut keindahan dan
penerapan teknologi 
(2) ........
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ........ 
A . (1) Merebaknya motor modifikasi saat ini cukup membanggakan. 

(2) Untuk hobi ini memerlukan biaya yang cukup besar. 
B . (1) Harga sepeda motor sekarang ini mulai merambat naik. 

(2) Penggemar sepeda motor mulai berburu suku cadang sampai ke pelosok
daerah. 

C . (1) Perlu perawatan yang baik terhadap semua kendaraan bermotor. 
(2) Para remaja lebih menyukai kendaraan bermotor untuk kegiatan sehari-harinya. 

D . (1) Berbagai upaya dilakukan untuk mengadakan pameran kendaraan kuno. 
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D . (2) Harga bahan bakar pun mulai 
UJIAN NASIONAL

26 . Untuk memperbaiki jalan kampung, warga memerlukan bahan, dana, dan tenaga. Seorang
warga kampung tetangga ingin menyumbang bahan-bahan tersebut kepada ketua RW. 
Kalimat tawaran yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ........ 
A . Terima sajalah lima zak semen ini, barangkali dapat memperingan Bapak. 
B . Lima zak semen saya pasti dapat memperingan anggaran kampung Bapak. 
C . Jika warga kampung berkenan, lima zak semen saya sumbangkan untuk perbaikan

jalan kampung Bapak. 
D . Saya berkenan menyumbangkan lima zak semen untuk perbaikan jalan kampung

Bapak. 

UJIAN NASIONAL

27 . Dalam rangka seleksi penerimaan karyawan di sebuah perusahaan, akan diadakan tes
wawancara. Maka perlu disiapkan beberapa pertanyaan. 
Pertanyaan-pertanyaan berikut yang tepat digunakan untuk berwawancara adalah ........ 
A . 1. Apa tujuan Anda bekerja di sini? 

2. Anda ingin bekerja sebagai apa? 
3. Apakah Anda ingin gaji yang besar? 
4. Bagaimana sikap Anda bila tidak diterima di sini? 

B . 1. Apakah Anda pernah bekerja? 
2. Berapa tahun Anda pernah bekerja? 
3. Keterampilan apa yang Anda miliki? 
4. Apa yang Anda inginkan terhadap perusahaan ini? 

C . 1. Apakah Anda ingin bekerja? 
2. Berapa gaji yang Anda inginkan? 
3. Anda ingin bekerja sebagai apa? 
4. Dari mana Anda tahu tentang perusahaan ini? 

D . 1. Kapan Anda ingin bekerja? 
2. Mengapa Anda ingin bekerja di sini? 
3. Siapa yang memberitahu bahwa disini ada lowongan pekerjaan? 
4. Mengapa anda tidak bekerja di tempat lain? 

UJIAN NASIONAL

28 . Pada acara perpisahan, siswa perwakilan kelas III menyampaikan sambutan. 
Sapaan yang tepat dalam sambutan tersebut adalah ........ 
A . Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak/Ibu Guru, dan undangan yang saya hormati

serta teman-teman yang saya sayangi. 
B . Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak/Ibu guru yang terhormat, Undangan

yang terhormat dan teman yang saya sayangi. 
C . Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak/Ibu Guru dan undangan yang terhormat

serta teman yang saya sayangi. 
D . Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang mulia, dan teman-teman

yang saya hormati. 

UJIAN NASIONAL

29 . Masyarakat diingatkan untuk mulai berhati-hati dalam menyimpan dana di bank.
Masyarakat perlu mencari bank yang kredibel, sehat, dan dikelola dengan baik. 
Tanggapan terhadap berita tersebut adalah ........ 
A . Memang menabung di bank lebih aman. 
B . Tabungan selalu berkembang aman. 
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C . Bank sudah menjamin tabungan Anda. 
D . Tidak semua bank sehat dan kredibel. 

UJIAN NASIONAL

30 . Wati diusulkan kembali untuk mewakili kelas 3A mengikuti lomba mengarang. Tahun lalu
dia pernah meraih juara pertama. 
Kalimat sanggahan yang tepat berdasarkan pernyataan tersebut adalah ........ 
A . Saya kurang setuju karena Wati sudah pernah meraih juara pertama tahun lalu. 
B . Jangan Wati yang diusulkan lagi karena dia ingin mempertahankan prestasinya. 
C . Wati tidak boleh mengikuti lomba karena dia sudah berpengalaman dalam

mengarang. 
D . Saya kurang setuju sebaiknya kita memberi kesempatan pada teman yang lain. 

UJIAN NASIONAL

31 . Kalimat manakah yang memiliki pasangan kata berhomonim? 
A . Kentongan yang berada di pos ronda kami pukul dua kali tepat pukul 02.00. 
B . Kami masih sangsi apakah sanksi yang kami berikan itu berdampak positif. 
C . Bang Mamat menabung seluruh uangnya di bank yang sudah terkenal itu. 
D . Anak-anak taman kanak-kanak yang mengikuti apel, masing-masing diberi apel 

UJIAN NASIONAL

32 . Pengendalian ........cacing yang ditularkan melalui tanah tidak berhasil bila tidak disertai
perilaku ........oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu penyuluhan praktis, misalnya kamar
harus dibersihkan sesering mungkin, mengurangi udara yang mungkin membawa debu yang
mengandung telur cacing masuk ke rumah, sayuran harus dicuci dengan air mengalir. 

Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ........ 
A . praktis, positif 
B . telur, aktif 

C . infeksi, preventif 
D . penyakit, kreatif 

UJIAN NASIONAL

33 . (1) Boy membawa novel "Lupus". (2) Dia mengamati dan mencermati sampul depan buku
itu. (3) Dia pustakawan yang rajin. (4) Selama tiga tahun dia memikul tanggung jawab itu. 
Pasangan kata bersinonim terdapat pada kalimat bernomor ........ 
A . (1) 
B . (2) 

C . (3) 
D . (4) 

UJIAN NASIONAL

34 . Bel berbunyi. Anak-anak masuk ke dalam kelas masing-masing. Hati mereka harap-harap
cemas. Naik kelaskah? Barangkali tidak, barangkali naik. 

Ungkapan yang terdapat dalam paragraf tersebut adalah ........ 
A . bel berbunyi 
B . harap cemas 

C . hati mereka 
D . naik kelas 

UJIAN NASIONAL

35 . (1) Terhampar luas sawah yang hijau. (2) Padi sebagian sudah mulai menguning. (3) Setiap
pagi ke kantor, ayahku selalu melewati pematang sawah. (4) Padi-padi menunduk malu,
hormat kepada ayahku. 

Kalimat (4) pada paragraf tersebut bermajas ........ 
A . pleonasme 
B . hiperbol 

C . personifikasi 
D . paralelisme 

UJIAN NASIONAL
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36 . Kondisi museum tempat benda-benda cagar alam (1) peninggalan Keraton Kasepuban,
Cirebon, sudah sangat memprihatinkan. Selain dipenuhi dengan ratusan paraseran (2)
benda-benda pusaka bangunannya sudah tidak layak sebagai ruang pamer benda-benda
peninggalan sejarah yang tidak ternilai mutunya (3). 

Kata yang tepat untuk mengganti kata bercetak miring paragraf tersebut adalah ........ 
A . budaya, koleksi, harganya 
B . kesenian, pajangan, mutunya 
C . pusaka, contoh, fungsinya 
D . adat, simpanan, artinya. 

UJIAN NASIONAL

37 . (1) Media komunikasi yang digunakan di Indonesia saat ini bermacam-macam antara lain:
buku, majalah, radio, telepon, film, dan televisi. (2) Dari segi kualitas televisi mengungguli
media lainnya. (3) Televisi mampu merekam dan menampilkan garis, gambar, warna,
gerak, dan suara. (4) Televisi bahkan dapat menayangkan suatu peristiwa secara lengkap
pada saat terjadinya peristiwa itu. Kalimat yang menggunakan kata umum dan khusus
terdapat pada kalimat bernomor.... 
A . (1) 
B . (2) 

C . (3) 
D . (4) 

UJIAN NASIONAL

38 . Harga mobil telah melambung tinggi, tapi tidak menyurutkan minat petani di Kabupaten
Pinrang, Sulsel buat membeli kendaraan roda empat tersebut. Panen Kakao yang
bersamaan dengan panen udang membuat penjualan mobil di daerah itu mencapai 100 biji
per bulan. 
Bentuk baku dari kata-kata yang tercetak miring dalam paragraf tersebut adalah ........ 
A . namun, untuk, buah 
B . tetapi, untuk, unit 

C . tetapi, agar, buah 
D . akan tetapi, membuat 

UJIAN NASIONAL

39 . Nilai mata uang dolar melambung tinggi terhadap nilai mata uang rupiah. 
Antonim kata melambung tinggi pada kalimat tersebut adalah ........ 
A . turun ke bawah 
B . merosot rendah 

C . naik mendadak 
D . turun drastis 

UJIAN NASIONAL

40 . Mengapa dari tadi engkau seperti tersiram minyak panas saja? 
Peribahasa yang maknanya sama dengan pernyataan tersebut adalah ........ 
A . Seperti cacing kepanasan. 
B . Seperti ular dicubit ekor. 
C . Seperti rusa masuk kampung. 
D . Seperti si cebol merindukan bulan. 

UJIAN NASIONAL

41 . Masalah yang dihadapi Indonesia dalam (1) ........pertanian saat ini adalah penyusutan (2)
........ pertanian di pulau Jawa. Menghadapi hal tersebut, tentu saja harus dicari peluang
untuk tetap dapat meningkatkan (3) ........buah. Langkah yang paling tepat untuk
mengatasinya para petani harus mau menerapkan program (4) ... 

Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ........ 
A . (1) bidang, (2) tanah, (3) penghasilan, (4) intensifikasi 
B . (1) sektor, (2) lahan, (3) swasembada, (4) panca usaha tani 
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C . (1) lahan, (2) area, (3) panen, (4) ekstensifikasi 
D . (1) bidang, (2) luas, (3) panen, (4) penyuluhan pertanian 

UJIAN NASIONAL

42 . Mengapa Saudara masih berada di rumah? Teman saya sudah berangkat berlayar dua hari
yang lalu. Apakah tidak terlambat sampai di Belanda? 
Kata yang mengalami perluasan makna dalam paragraf tersebut adalah ........ 
A . rumah, teman 
B . berlayar, rumah 

C . saudara, berlayar 
D . teman, saudara 

UJIAN NASIONAL

43 . Di lokasi terminal angkutan kota tidak tersedia ruang tunggu bagi penumpang dan tidak ada
rambu-rambu petunjuk informasi jurusan, sehingga selain menyulitkan penumpang mencari
angkutan trayek, juga menimbulkan kesemrawutan. 

Kata kajian dalam paragraf tersebut adalah ........ 
A . terminal, angkutan, petunjuk 
B . terminal, angkutan, penumpang 
C . lokasi, informasi, trayek 
D . rambu-rambu, angkutan, terminal 

UJIAN NASIONAL

44 . (1) Wah, hebat sekali, walaupun ayahnya seorang kuli tinta, Heri bisa mencapai sarjana.
(2) Ia dapat menyelesaikan pendidikannya selama 3,5 tahun. (3) Hanya dengan modal
ketekunan dan kesederhanaan, dia bisa berhasil. (4) Kini dia melanjutkan studinya di luar
negeri. 

Kalimat yang menggunakan kata berkonotasi negatif ditandai nomor ........ 
A . (1) 
B . (2) 

C . (3) 
D . (4) 

UJIAN NASIONAL

45 . Batu sebesar itu terangkat juga oleh anak kecil itu. 
Kata berimbuhan ter- pada kalimat berikut yang memiliki makna sama dengan makna
imbuhan ter- pada kata terangkat adalah ........ 
A . Andi terjatuh dan pohon. 
B . Terdakwa itu meringkuk dalam penjara. 
C . Pencuri itu tertangkap oleh polisi. 
D . Ahmad siswa terpandai di kelas itu. 

UJIAN NASIONAL

46 . "Benarkah di sana ada kereta kencana?" tanya Tuti "Ya, ada'' jawab Rano 
Bentuk tidak langsung dari percakapan tersebut adalah ........ 
A . Tuti bertanya benarkah di sana ada kereta kencana. 
B . Tuti bertanya kebenaran di sana ada kereta kencana. 
C . Tuti menanyakan apa benar di sana ada kereta kencana 
D . Tuti menanyakan kebenaran kereta kencana ada di sana. 

UJIAN NASIONAL

47 . Buku itu sudah kukembalikan ........ Tina. Ketika itu, hari masih pagi dan Tina baru tiba
........ sekolah. 
Kata depan yang benar untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ........ 
A . pada dan ke 
B . kepada dan ke 

C . pada dan di 
D . kepada dan di 

UJIAN NASIONAL
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48 . Sastrawan kecil itu sangat digemari kawan-kawannya. 
Makna imbuhan -wan pada kata dalam kalimat tersebut mempunyai kesamaan makna
dengan imbuhan -wan pada kata dalam kalimat ........ 
A . Kita patut bangga dengan olahragawan berprestasi. 
B . Tiap hari karyawan itu mengikuti apel pagi. 
C . Rupanya dia menjadi dramawan yang terkenal. 
D . Agaknya Ruli putra bangsawan di daerahnya 

UJIAN NASIONAL

49 . Sebagian besar produk-produk (1) industri itu kurang laku di pasaran, kecuali di 
daerah-daerah (2) pedesaan. 
Makna perulangan dalam kalimat tersebut menyatakan ........ 
A . (1) bervariasi, (2) macam 
B . (1) berkali-kali, (2) menegaskan 

C . (1) banyak, (2) banyak 
D . (1) menegaskan, (2) macam 

UJIAN NASIONAL

50 . (1) Saya mempunyai adik tiga orang. (2) Ketiga adik saya itu pandai-pandai. (3) Yang
pertama dan kedua pernah menjadi juara kelas. (4) Keduanya oleh ayah dijuluki si jenius.
(5) Adik saya yang ketiga hanya menduduki peringkat ketiga di kelasnya. 

Kata bilangan tingkat terdapat pada kalimat bernomor ........ 
A . (1) dan (3) 
B . (2) dan (4) 

C . (3) dan (5) 
D . (4) dan (5) 

UJIAN NASIONAL

51 . Hari Senin kemarin ........sekelas mendapat nasihat dari Bapak Guru ........diimbau untuk
mengadakan belajar kelompok ........akan memberikan soal-soal untuk dikerjakan sehari
sebelumnya. Kemudian ........membentuk kelompok belajar. 

Kata ganti yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ........ 
A . aku, saya, mereka, kita 
B . kita, saya, ia, aku 

C . kamu, saya, dia, kita 
D . kami, kami, beliau, kami 

UJIAN NASIONAL

52 . (1) Aku sudah selesai belajar. (2) Besok aku siap ulangan. (3) Ingin mendapat nilai yang
baik, aku lebih lama belajar dan lebih sungguh-sungguh. (4) Mudah-mudahan aku
mendapat nilai bagus pada ulangan besok. 

Kalimat majemuk dalam paragraf tersebut ditandai nomor ........ 
A . (1) 
B . (2) 

C . (3) 
D . (4) 

UJIAN NASIONAL

53 . (1) Saya menjadi dokter. 
(2) Saya akan membuka praktik gratis bagi pasien yang kurang mampu. 
Penggabungan kedua kalimat tersebut yang menyatakan hubungan pengandaian
adalah........ 
A . Saya akan membuka praktik gratis bagi pasien yang kurang mampu karena saya

dokter. 
B . Saya menjadi dokter bagi pasien yang ekonominya kurang mampu dengan gratis. 
C . Seandainya saya menjadi dokter, saya akan membuka praktik gratis bagi pasien

yang kurang mampu. 
D . Saya menjadi dokter supaya dapat membuka praktik gratis bagi pasien yang tidak
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D . mampu. 
UJIAN NASIONAL

54 . Dalam rumahnya, Kartini menunggui Bejo di tengah gemerciknya hujan yang mulai turun
lagi. 
"Tuhan, kasihanilah orang-orang miskin, anak yatim piatu di emper toko. Lindungilah dari
hati manusia yang dingin. Hangatkan yang tidak punya pakaian dengan belaian tangan-Mu.
Ingatlah orang kere macam kami yang selalu menggapai-gapai rumah gedongan. Ingatlah
pula ........" 
Sampai di situ Kartini berhenti berdoa. Ia ingat Tayib, suaminya berjuang menghidupi tanpa
kenal lelah. Bibir Kartini gemetar menyebut orang yang paling ia cintai itu. Dadanya
berdegup kencang, berdentam-dentam. Ia merasakan sesuatu yang asing, yang belum
pernah ia rasakan sebelumnya, rasa kehilangan dan kesedihan mendalam, begitu menyayat
dan mengiris hatinya. 

Watak Kartini dalam kutipan tersebut adalah ........ 
A . cengeng dan putus asa 
B . sabar dan tawakal 

C . keras kepala dan setia 
D . setia dan pemarah 

UJIAN NASIONAL

55 . Tanah Kelahiran 
Seruling di pasir ipis, merdu 
antara gundukan pohon pina 
tembang menggema di dua kaki 
Burangrang - Tangkuban perahu 
jamrut di pucuk-pucuk 
jamrut di air ipis menurun 
membelit tangga di tanah merah 
dikenal gadis-gadis dari bukit 
nyanyikan kentang sudah digali 
kenakan kebaya ke pewayangan 
jamrut di pucuk-pucuk 
jamrut di air ipis menurun 

Suasana puisi tersebut adalah ........ 
A . sunyi dan senyap 
B . hening dan mencekam 

C . tenang dan damai 
D . sunyi dan mencekam 

UJIAN NASIONAL

56 . "Si pegawai itu memang cerewet!" ini adalah pendapat sebagian mereka. Si Tua itu
kepingin benar dipanggil Nona. benarkah ia masih nona? Itu bukan soal. Yang cukup jelas
ialah bahwa si tua itu tak dapat menghargai kejujuran yang begitu ikhlas. Si tua itu
seharusnya sudah puas menerima weselnya separuh dari jumlah yang telah dikeluarkannya
tadi. Siapakah orang di zaman sekarang yang sudi disuruh-suruh datang kembali ke loket
hanya buat menyerahkan kembali uang yang sudah berada di tangannya?" 

Pesan yang terdapat dalam kutipan novel tersebut adalah ........ 
A . imbauan jujur kepada diri sendiri 
B . anjuran ikhlas kepada teman kerja 
C . ajakan percaya kepada orang lain 
D . perintah menghargai kejujuran orang lain 

UJIAN NASIONAL
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57 . Sepuluh tahun yang lalu dia terbaring 
Tetapi bukan tidur, sayang 
Sebuah lubang peluru bundar di dadanya 
Senyum bekunya mau berkata aku sedang perang 

Citraan yang terdapat pada puisi tersebut adalah ........ 
A . perasaan 
B . penciuman 

C . pendengaran 
D . penglihatan 

UJIAN NASIONAL

58 . Rosi : "Betul Lin. Aku masih punya orang tua dan adik-adik. Narnun, aku pun ikut 
           merasakan kesedihanmu dan satu hal itu aku tidak setuju, jangan menganggap 
           pamanmu sebagai orang yang tidak adil." 
Lina : "Ah ... bohong. Aku memang menumpang di rumah paman. Aku tak punya orang 
           tua. Aku merasa selalu disakiti karena pamanku membedakan perlakuan kepadaku 
           dan kepada anaknya. Kalau ada masalah antara aku dan Mila, anak pamanku itu,
           selalu dia yang dimenangkan paman ..." 
Nita : "Tenanglah, Lin. Aku merasakan kesedihanmu. Aku tahu, kamu terlalu menuruti 
           perasaanmu. Belum tentu pamanmu seperti yang kamu duga karena kesedihanmu, 
           engkau membayangkan yang tidak-tidak." 
Andri : "Benar, Lin, kamu harus bersabar." 

Dialog tersebut yang menggambarkan suasana kesal adalah ucapan ........ 
A . Rosi 
B . Lina 

C . Nila 
D . Andri 

UJIAN NASIONAL

59 . Ketika aku mau menyiramkan racun pembunuh tikus ke sudut-sudut rumahku, terutama
lubang-lubang persembunyiannya, tubuhku terasa tidak enak. Semula aku acuh tak acuh.
Namun, sebelum aku melangkah lebih jauh panas menyerang tubuhku. Lalu sekujur
tubuhku menggigil. Mula-mula lemah gigilannya. Akhirnya getaran keras mengguncang
tubuhku. Dan seluruh lubang yang ada di rumahku bermunculan anak-anak tikus. Aku pun
lemaslah. (Tikus:Gatot Susilo) 

Konflik yang muncul pada cuplikan cerita tersebut adalah ........ 
A . tikus disiram racun kemudian mengamuk 
B . sekujur tubuh tokoh aku menggigil 
C . getaran keras mengguncang tubuhku 
D . munculnya anak-anak tikus dari lubang 

UJIAN NASIONAL

60 . Si Jamin terpelanting ke sisi jalan trem, kepalanya berlumuran darah. Beberapa orang yang
menaruh kasihan mengangkat Si Jamin akan dibawa ke rumah sakit miskin di Glodok.
Anak itu pingsan. Polisi cepat memeriksa asal mula kecelakaan itu. Nomor trem dan
nama-nama pegawai yang mengemudikan dicatat. Setelah itu trem meneruskan
perjalanannya. Orang banyak pun bubar. 

Latar kutipan cerita tersebut adalah ........ 
A . sisi rel 
B . rumah sakit 

C . Glodok 
D . stasiun 
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1 . Menyimak adalah aktivitas telinga dalam menangkap pesan yang diperdengarkan. Kegiatan
tersebut memiliki tujuan yang jelas dan ketercapaiannya dilihat melalui hasil pengukuran
terhadap pemahaman pendengar. Wujudnya berupa mendengarkan ceramah, pidato,
radio, atau yang lain. Waktunya dibatasi, misalnya 10 atau 15 menit. 
Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ........ 
A . definisi menyimak 
B . tujuan menyimak 

C . wujud menyimak 
D . waktu menyimak 

Kunci : A
Penyelesaian :
Yang menjadi pokok paragraf gagasan di atas adalah Definisi Menyimak. Dapat dilihat
pada kalimat pertama : “Menyimak adalah …..” 

2 . Kemarau panjang tahun lalu membuat para petani merugi. Tanah-tanah sawah menjadi
kering. Tanaman padi banyak yang mati. Akibatnya, petani mengalami gagal panen.
Kesimpulan paragraf tersebut adalah ........ 
A . Para petani mengalami kerugian yang banyak. 
B . Pada musim kemarau petani gagal panen. 
C . Tanah-tanah sawah menjadi kering. 
D . Tanaman padi banyak yang mati. 
Kunci : B
Penyelesaian :
Kesimpulannya terdapat pada kalimat terakhir “Akibatnya, petani mengalami gagal panen.”
Jadi jawaban yang benar adalah “Pada musim kemarau petani gagal panen.” 

3 . Ada jutaan anak usia sekolah di Indonesia terpaksa berhenti sekolah. Bukan kemauan
mereka berhenti sekolah dan bukan pula kemauan orang tuanya. Keadaanlah yang
menyebabkan semua itu. Untuk membantu mereka, peranan orang tua asuh sangat
diperlukan. Akan tetapi, untuk mewujudkan program orang tua asuh diperlukan dukungan
dari semua pihak yang terkait. 
Rangkuman paragraf tersebut yang tepat adalah ........ 
A . Banyak anak di Indonesia berhenti sekolah karena tidak mendapat perhatian dari

orang tua asuh dan dukungan dari masyarakat. 
B . Anak-anak di Indonesia berhenti sekolah karena kemampuan mereka kurang dan

mereka tidak mendapat bantuan dari orang lain. 
C . Anak-anak Indonesia banyak yang tidak sekolah disebabkan oleh kurangnya

bantuan dari pihak yang terkait. 
D . Banyak anak usia sekolah di Indonesia berhenti sekolah karena faktor keadaan dan

peranan orang tua asuh yang sangat diperlukan. 
Kunci : D
Penyelesaian :
Rangkuman paragraf yang tepat :
Banyak anak usia sekolah di Indonesia berhenti sekolah karena faktor keadaan dan
peranan orang tua asuh yang sangat diperlukan. 

4 . (1) Olahraga tenis banyak digemari orang. (2) Cabang olahraga ini dapat mengangkat
nama negara melalui Yayuk Basuki. (3) Apabila dikelompokkan, cabang olahraga ini
termasuk olahraga keras. (4) Melihat aktivitas tersebut mereka yang menderita penyakit
jantung tidak dianjurkan untuk memainkan cabang olahraga ini. 
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Kalimat yang berisi fakta terdapat pada kalimat bernomor ........ 
A . (1) 
B . (2) 

C . (3) 
D . (4) 

Kunci : D
Penyelesaian :
Fakta adalah pernyataan berdasarkan kenyataan, kalimat yang merupakan pernyataan
adalah “Melihat aktivitas tersebut mereka yang menderita penyakit jantung tidak dianjurkan
untuk memainkan cabang olahraga ini.” 

UJIAN NASIONAL

5 . Maringan tumbuh di tengah-tengah keluarga yang hidupnya pas-pasan. Bahkan, boleh
dikatakan serba kekurangan. Peristiwa pahit dialaminya ketika memutuskan untuk berhenti
sekolah karena tidak bisa membayar SPP. Merasa malu, dia pun merantau ke Jakarta
dengan satu tekad menundukkan Ibukota. 

Tanggapan yang tepat untuk bacaan tersebut adalah ........ 
A . Untuk apa Maringan merantau ke Jakarta. 
B . Menurut saya, Maringan lebih baik tetap tinggal di kampungnya. 
C . Sebaiknya, Maringan bekerja saja di Medan untuk membiayai sekolahnya. 
D . Menurut saya, sangat sulit menundukkan Ibukota. 
Kunci : D
Penyelesaian :
Tanggapan adalah sambutan, komentar, atau penilaian. Tanggapan yang tepat untuk
bacaan di atas adalah “Menurut saya, sangat sulit menundukkan Ibukota", tanggapan ini
diberikan karena Maringan ingin menundukkan Ibukota. 

UJIAN NASIONAL

6 . Perhatikan gambar di bawah! 

Pernyataan yang tepat, sesuai dengan grafik tersebut adalah ........ 
A . Tabungan Koperasi Siswa menurun pada bulan Desember 1996 dan Januari 1997. 
B . Tabungan Koperasi Siswa meningkat pada bulan Desember 1996 dan Januari

1997. 
C . Tabungan Koperasi Siswa bulan Desember 1996 dan Januari 1997 hampir sama. 
D . Tabungan Koperasi Siswa tidak meningkat pada bulan Desember 1996 dan Januari

1997 
Kunci : D
Penyelesaian :
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Dari grafik terlihat bahwa tabungan bulan Desember 1996 dan Januari 1997 sama
jumlahnya. Jawaban yang benar “Tabungan Koperasi Siswa tidak meningkat pada bulan
Desember 1996 dan Januari 1997.” 

UJIAN NASIONAL

7 . Ramuan obat bikinan (1) tradisional ini mendatang (2) dipotongnya (3) anggota tubuh
bagi para penderita kencing manis dan redakan (4) penyakit sampingan lain dari kencing
manis. 

Kata yang bercetak miring tersebut tepat diperbaiki dengan kata ........ 
A . buatan, menegaskan, memotong, dan menghindari 
B . buatan, menghindari, pemotongan, dan meredakan 
C . produksi, menghindari, pengoperasian, dan menyembuhkan 
D . produktifitas, membantu, pemotongan, dan menghilangkan 
Kunci : B
Penyelesaian :
Kalimat yang benar :
Ramuan obat buatan tradisional ini menghindari pemotongan anggota tubuh bagi para
penderita kencing manis dan meredakan penyakit sampingan lain dari kencing manis. 

UJIAN NASIONAL

8 . Pada liburan yang akan datang, saya sekeluarga akan ke Yogyakarta mengunjungi Candi
Borobudur dan Prambanan. Saya sangat senang jika kamu bisa ikut serta. Oleh karena itu,
kedatanganmu saya tunggu. 

Maksud surat tersebut adalah ........ 
A . Mengharapkan kedatangan teman untuk berlibur bersama-sama. 
B . Memberi informasi tentang rencana liburan yang akan datang. 
C . Mengajak pergi ke Yogyakarta bersama-sama anggota keluarga. 
D . Merencanakan pergi bersama-sama ke Candi Borobudur dan Prambanan. 
Kunci : A
Penyelesaian :
Surat tersebut berisi pengharapan, lihat kalimat ini “Saya sangat senang jika kamu bisa ikut
serta.”.
Jawaban yang benar : “Mengharapkan kedatangan teman untuk berlibur bersama-sama.” 

UJIAN NASIONAL

9 . Keterampilan berbicara sangat bermanfaat sebagai penunjang keberhasilan seseorang.
Seseorang dapat berhasil mencapai kedudukan yang lebih di lingkungan kerjanya ditunjang
oleh kemahiran berbicara. demikian juga seseorang yang berhasil mencapai kedudukan
yang lebih baik akan dituntut untuk berbicara di depan orang banyak. 

Mengapa seseorang berhasil mencapai kedudukan yang lebih baik? 
A . Karena memiliki kemahiran berbicara. 
B . Karena ditunjang oleh lingkungan kerja. 
C . Kemahiran berbicara sangat bermanfaat. 
D . Bisa berbicara di depan orang banyak. 
Kunci : A
Penyelesaian :
Jawaban yang sesuai dengan bacaan di atas untuk pertanyaan “Mengapa seseorang
berhasil mencapai kedudukan yang lebih baik?” adalah “Karena memiliki kemahiran
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berbicara.” 
UJIAN NASIONAL

10 . Untuk menarik dan meningkatkan minat baca para siswa serta memasyarakatkan gemar
membaca buku, pustakawan sekolah menyampaikan maksudnya melalui poster. 

Poster yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ........ 
A . Hidup kita lebih sempurna bila kita cinta dengan buku. 
B . Tanpa buku kita semakin merasa kurang percaya diri. 
C . Karena membaca itu penting maka kita harus dekat dengan buku. 
D . Rajin membaca buku berarti kita tak mau ketinggalan ilmu. 
Kunci : D
Penyelesaian :
Poster adalah gambar disertai tulisan yang bertujuan mempengaruhi agar orang
terpengaruh dengan hasil produksinya.
Poster yang sesuai untuk meningkat minat baca siswa  agar gemar membaca buku adalah :
“Rajin membaca buku berarti kita tak mau ketinggalan ilmu.” 

UJIAN NASIONAL

11 . Pada ulang tahun sekolah, Panitia akan mengadakan Gelar Tari Tradisional. Susunan acara
yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah ........ 
A . 1. Pembukaan 

2. Sambutan-sambutan 
3. Laporan Panitia 
4. Gelar Tari Tradisional 
5. Penutup 

B . 1. Pembukaan 
2. Laporan Panitia 
3. Sambutan-sambutan 
4. Gelar Tari Tradisional 
5. Penutup 

C . 1.Pembukaan 
2. Gelar Tari Tradisional 
3. Sambutan-sambutan 
4. Laporan Panitia 
5. Penutup 

D . 1. Pembukaan 
2. Sambutan-sambutan 
3. Laporan Panitia 
4. Penutup 
5. Gelar Tari Tradisional 

Kunci : B
Penyelesaian :
Susunan acara yang sesuai diawali dengan pembukaan, kemudian laporan panitia,
dilanjutkan dengan sambutan-sambutan, kemudian ke pokok acara yaitu Gelar Tari
Tradisional dan yang terakhir adalah penutup. 
Jadi susunan yang tepat :
1. Pembukaan
2. Laporan Panitia
3. Sambutan-sambutan
4. Gelar Tari Tradisional
5. Penutup 

UJIAN NASIONAL

12 . Hasil kegiatan: Dari 5 cabang yang diikuti, peserta dari SLTP Sukamaju mampu
memperoleh 3 piala. Piala yang pertama dari pertandingan bola basket, menduduki juara
ketiga. Piala kedua dari tenis meja menduduki juara kedua, dan piala ketiga dari cabang
renang menduduki juara ketiga. 

Tanggapan yang tepat terhadap data tersebut adalah ........ 
A . SLTP Sukamaju tidak perlu mengikuti lagi cabang olahraga yang tidak memperoleh
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A . juara pada perlombaan yang akan datang 
B . SLTP Sukamaju perlu meningkatkan pelatihan, agar pada perlombaan yang akan

datang bisa memperoleh prestasi yang lebih baik 
C . SLTP Sukamaju cukup puas dengan piala yang diperolehnya sekarang, siapa tahu

pada perlombaan yang akan datang lebih baik 
D . SLTP Sukamaju harus bangga sekali karena tiga dari lima cabang yang diikuti sudah

memperoleh piala juara kedua dan ketiga 
Kunci : B
Penyelesaian :
Tanggapan adalah sambutan, komentar, atau penilaian
SLTP Sukamaju memperoleh 3 piala, bola basket juara ketiga, tenis meja juara kedua,
dan renang juara ketiga.
Tanggapan yang paling tepat adalah “SLTP Sukamaju perlu meningkatkan pelatihan, agar
pada perlombaan yang akan datang bisa memperoleh prestasi yang lebih baik” 

UJIAN NASIONAL

13 . ...
Dengan hormat kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu dalam Rapat Koordinasi dan
Penyusunan Program Kerja Komite Sekolah yang akan diselenggarakan pada 
hari : Sabtu 
tanggal :  10 Agustus 2002 
tempat : Ruang Pertemuan 
             SLTP Mandiri 
Maksud surat undangan tersebut adalah ........ 
A . memohon Komite Sekolah rapat 
B . mengharapkan orang tua untuk rapat Komite Sekolah 
C . mengundang Komite Sekolah untuk menyusun program kerja 
D . mengundang Komite Sekolah untuk rapat koordinasi dan menyusun program kerja 
Kunci : D
Penyelesaian :
Surat undangan tersebut berisi ajakan untuk rapat koordinasi. 
Surat undang tersebut bermaksud mengundang Komite Sekolah (terdiri dari orang tua
murid) untuk rapat koordinasi dan menyusun program kerja. 

UJIAN NASIONAL

14 . Paragraf yang memiliki hubungan perbandingan adalah ........ 
A . Walaupun datang terlambat, itu lebih baik daripada tidak datang sama sekali.

Memang datangnya sangat terlambat. Rapat dimulai pukul 10.00, ia datang hampir
pukul 12.15. 

B . Ketika mendengar kabar itu, tiba-tiba hatinya terhenyak. Ia terkejut karena di luar
dugaan pikirannya. Tak disangka akan terjadi peristiwa yang mengejutkan itu. 

C . Setelah menunggu beberapa saat, datanglah apa yang diharapkan. Narnun, apa
yang terjadi. Ia terperanjat seketika itu karena apa yang diharapkan tidak kunjung
tersedia. 

D . Ia memang anak cerdas. Persoalan apa pun yang ia hadapi senantiasa dapat
diselesaikan dengan baik. Banyak di antara temannya iri kepadanya. 

Kunci : A
Penyelesaian :
Ciri paragraf yang menyatakan hubungan perbandingan menggunakan kata penghubung 
sedangkan, daripada, seperti, seakan-akan, laksana, dan sebagainya. 
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Paragraf yang di dalamnya terdapat hubungan perbandingan adalah “Walaupun datang
terlambat, itu lebih baik daripada tidak datang sama sekali. Memang datangnya sangat
terlambat. Rapat dimulai pukul 10.00, ia datang hampir pukul 12.15.” 

UJIAN NASIONAL

15 . Hari Sabtu, 26 Oktober 2002 sepulang dari sekolah, tubuh Farah demam. Sore hari, dia
pergi ke dokter. Menurut dokter, dia hanya mengalami gejala influenza dan segera sembuh
setelah minum obat. Sehubungan hal tersebut, Farah menitipkan surat kepada temannya
karena tidak dapat hadir pada rapat acara liburan semester I kelas IB yang dipimpin oleh
wali kelas pada hari Minggu, 27 Oktober 2002. 

Cuplikan surat permohonan izin yang tepat, sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah........ 
A . Melalui surat ini, saya mohon izin kepada Ibu karena tidak dapat hadir dalam rapat

acara liburan semester I kelas IB yang Ibu pimpin. Hal ini saya lakukan karena
kondisi saya saat ini sedang terserang sakit influenza. 

B . Sepulang dari sekolah kemarin tubuh saya demam. Menurut dokter, saya terserang
gejala influenza dan segera sembuh setelah minum obat. Karena kondisi tersebut,
saya mohon izin tidak dapat hadir pada rapat hari ini. 

C . Hari Sabtu, 26 Oktober 2002 saya terkena serangan penyakit influenza. Karena itu
saya tidak dapat hadir dalam rapat acara liburan semester I kelas IB yang Ibu
pimpin. Mudah-mudahan Ibu berkenan memaafkannya. 

D . Dalam rapat yang Ibu pimpin hari ini, saya tidak dapat hadir karena sakit. Menurut
dokter, saya terserang penyakit influenza dan harus beristirahat. Semoga saya
segera sembuh sehingga hari Senin dapat bersekolah lagi. 

Kunci : A
Penyelesaian :
Pada setiap surat permohonan harus ada kata mohon. 
Contohnya : Melalui surat ini, saya mohon izin kepada Ibu karena tidak dapat hadir. 

UJIAN NASIONAL

16 . Sebelum berangkat ke sekolah Pak RT datang ke rumahmu. Kebetulan ayahmu tidak ada
di rumah. Pak RT berpesan agar ayahmu datang ke rumah Pak RT pukul 19.00 membawa
buku daftar warga. 

Memo yang kamu tulis kepada ayahmu yang tepat adalah ........ 
A . Karena ayah tidak ada di rumah pesan Pak RT saya yang menerimanya. 
B . Ayah dimohon datang ke rumah Pak RT pukul 19.00, membawa buku daftar

warga. 
C . Pak RT diharapkan datang bersama ayah dengan membawa daftar warga pukul

19.00. 
D . Tadi siang Pak RT datang ke sini menanyakan ayah dan ayah disuruh datang ke

rumahnya. 
Kunci : B
Penyelesaian :
Memo adalah sejenis surat yang berisi pesan singkat. Memo bisa berupa saran, petunjuk,
perintah, informasi, atau laporan. 
Memo yang tepat adalah “Ayah dimohon datang ke rumah Pak RT pukul 19.00,
membawa buku daftar warga.” 

UJIAN NASIONAL
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17 . Mutia menyusun karya tulis yang sumber datanya diambil dari buku Sastra Dunia karangan
Taufik Ismail, yang diterbitkan pada tahun 1987 oleh PT Widya Utama Jakarta. 

Penulisan daftar pustaka yang benar berdasarkan data tersebut adalah ........ 
A . Taufik, Ismail. 1987. Sastra Dunia. Jakarta: Widya Utama. 
B . Taufik, Ismail. Sastra Dunia. Jakarta: Widya Utama. 1987. 
C . Ismail, Taufik. 1987. Sastra Dunia. Jakarta: Widya Utama. 
D . Ismail, Taufik. Sastra Dunia. Jakarta: Widya Utama. 1987. 
Kunci : C
Penyelesaian :
Daftar Pustaka adalah daftar nama-nama baku yang menjadi acuan dalam pembuatan
karya tulis.
Urutan unsur Penulisan Daftar Pustaka adalah :
1. nama pengarang dibalik, akhiri dengan titik (o)
2. tahun terbit akhiri dengan titik (.)
3. judul buku/sumber lain dengan huruf miring/digarisbawahi, akhiri dengan titik(.)
4.  tempat terbit akhiri dengan titik dua (:)
5. nama penerbit akhiri dengan titik (.)
Penulisan daftar pustaka yang tepat : Ismail, Taufik. 1987. Sastra Dunia. Jakarta: Widya
Utama. 

UJIAN NASIONAL

18 . 1. Siapkan alat penggoreng beserta kelengkapannya. 2. Nyalakan kompor. 3. Masukkan
telur ke dalam penggoreng. 4. Taburkan garam secukupnya. 5. Panaskan minyak goreng
secukupnya. 6. Biarkan beberapa menit. 7. Bila sudah matang angkatlah dan siap
dihidangkan. 

Urutan menggoreng telur ceplok yang tepat adalah ........ 
A . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 
B . 1 - 2 - 5 - 3 - 4 - 6 - 7 

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

Kunci : B
Penyelesaian :
Urutan yang tepat :
1.  Siapkan alat penggoreng beserta kelengkapannya.
2. Nyalakan kompor.
5. Panaskan minyak goreng secukupnya.
3. Masukkan telur ke dalam penggoreng.
4. Taburkan garam secukupnya.
6. Biarkan beberapa menit.
7. Bila sudah matang angkatlah dan siap dihidangkan. 

UJIAN NASIONAL

19 . Berbagai masalah banyak berkembang di tengah masyarakat. Salah satu sedang hangat
dibicarakan ialah persoalan moralitas remaja yang semakin mengerikan. Remaja atau
pelajar pada saat ini sedang menjadi sorotan orang tuanya, bahkan pelajar teladan. 
Kata-kata berikut ini yang tepat untuk mengganti kata-kata bercetak miring pada paragraf
tersebut adalah ........ 
A . memprihatinkan, perhatian 
B . mengkhawatirkan, pandangan 

C . menegangkan, pembicaraan 
D . mendebarkan, perbincangan 
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Kunci : A
Penyelesaian :
Berbagai masalah banyak berkembang di tengah masyarakat. Salah satu sedang hangat
dibicarakan ialah persoalan moralitas remaja yang semakin memprihatinkan. Remaja atau
pelajar pada saat ini sedang  menjadi perhatian orang tuanya, bahkan pelajar teladan 

UJIAN NASIONAL

20 . (1) Peranan air dalam tubuh kita tentu dapat kita rasakan. (2) Air melarutkan zat makanan
kita. (3) Proses pertukaran zat (metabolisme) dapat terjadi dalam bentuk larutan. (4) Air
juga berperan dalam pengaturan suhu tubuh. 

Kalimat sumbang pada paragraf tersebut ditandai nomor ........ 
A . (1) 
B . (2) 

C . (3) 
D . (4) 

Kunci : B
Penyelesaian :
Yang merupakan kalimat sumbang adalah “Air melarutkan zat makanan kita.” 

UJIAN NASIONAL

21 . Paragraf yang tepat penulisan tanda bacanya adalah ........ 
A . Pada abad ke XXI ini kita harus semakin peduli. Masih banyak saudara kita

hidupnya serba kekurangan. Mereka sangat memerlukan bantuan seperti bahan
makanan, pakaian, obat-obatan dan tempat tinggal. 

B . Pada abad ke 21 ini kita harus semakin peduli. Masih banyak saudara kita hidupnya
serba kekurangan. Mereka sangat memerlukan bantuan seperti, bahan makanan,
pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal. 

C . Pada abad ke-21 ini kita harus semakin peduli. Masih banyak saudara kita
hidupnya serba kekurangan. Mereka sangat memerlukan bantuan, seperti bahan
makanan, pakaian, obat-obatan, dan tempat tinggal. 

D . Pada abad ke dua puluh satu ini kita harus semakin peduli. Masih banyak saudara
kita hidupnya serba kekurangan. Mereka sangat memerlukan bantuan seperti bahan
makanan; pakaian; obat-obatan; dan tempat tinggal. 

Kunci : C
Penyelesaian :
- Tanda baca titik dua (:) dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap diikuti oleh
   perincian.
- Tanda baca titik koma (;) dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk 
   memisahkan kalimat yang setara di dalam kalimat majemuk bertingkat. 
- Unsur-unsur perincian seharusnya menggunakan tanda koma (,)
Penulisan abad yang benar : abad ke-21, atau abad XXI. 

UJIAN NASIONAL

22 . (1) Buku yang berjudul "Jalan Lain ke Roma" menceritakan kehidupan sikap jujur Open.
(2) Dalam cerita tersebut diungkapkan pemasyarakatan dan berterus terang. (3) Dari
Cerita tersebut dapat kita contoh sifat jujur dari tokohnya. (4) Dalam cerita tersebut Open
diceritakan berganti-ganti pekerjaan mula-mula menjadi guru, mualim, kemudian
pengarang. 
Keunggulan ulasan buku tersebut terdapat pada kalimat nomor ........ 
A . (1) 
B . (2) 

C . (3) 
D . (4) 

Kunci : C
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Penyelesaian :
Keunggulan ulasan buku di atas terdapat pada kalimat “Dari Cerita tersebut dapat kita
contoh sifat jujur dari tokohnya.” 

UJIAN NASIONAL

23 . Hama pengganggu tanaman yang sering muncul adalah hama (1) dari jenis serangga dan
ulat serta jamur. Sesuai dengan keadaan struktur (2) dan fisiologis (3) masing-masing
jenis hama tadi dibuatlah obat insektisida (4) untuk membasmi serangga dan larvasida (5)
untuk membasmi ulat serta fungisida (6) untuk jamur. Herbisida (7), Insektisida,
larvasida, fungisida termasuk dalam kelompok obat pembasmi yang dikenal sebagai 
pestisida (8).
Istilah-istilah tersebut bila disusun secara alfabetis dengan urutan nomor ........ 
A . 3 - 6 - 7 - 1 - 5 - 4 - 8 - 2 
B . 2 - 8 - 5 - 4 - 1 - 7 - 3 - 6 

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

Kunci : C
Penyelesaian :
Susunan secara alfabetis :
fisiologis (3), Fungisida (6), hama (1), Herbisida (7), insektisida (4), larvasida (5), pestisida
(8), struktur (2). 

UJIAN NASIONAL

24 . Pengurus OSIS akan mengadakan rapat setelah jam pelajaran selesai, di ruang OSIS. 
Pengumuman yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ........ 
A . Kepada pengurus OSIS diharapkan kedatangannya pada jam pelajaran terakhir. 
B . Bagi pengurus OSIS harap menghadiri rapat pengurus pada siang hari ini di OSIS. 
C . Yang merasa pengurus OSIS harap kedatangannya di ruang OSIS setelah pelajaran

selesai. 
D . Seluruh pengurus OSIS diharapkan hadir di ruang OSIS setelah jam pelajaran

selesai. 
Kunci : D
Penyelesaian :
Pengumuman yang sesuai adalah :
Seluruh  pengurus  OSIS  diharapkan  hadir di  ruang  OSIS  setelah jam pelajaran selesai. 

UJIAN NASIONAL

25 . (1) ........ 
Hal ini menunjukkan adanya kreativitas para penggemar otomotif. Kondisi tersebut perlu
ditumbuhkembangkan, sehingga negara kita lebih maju di bidang teknologi. Perombakan
sepeda motor tidak sesederhana yang kita bayangkan karena menyangkut keindahan dan
penerapan teknologi 
(2) ........
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ........ 
A . (1) Merebaknya motor modifikasi saat ini cukup membanggakan. 

(2) Untuk hobi ini memerlukan biaya yang cukup besar. 
B . (1) Harga sepeda motor sekarang ini mulai merambat naik. 

(2) Penggemar sepeda motor mulai berburu suku cadang sampai ke pelosok
daerah. 

C . (1) Perlu perawatan yang baik terhadap semua kendaraan bermotor. 
(2) Para remaja lebih menyukai kendaraan bermotor untuk kegiatan sehari-harinya. 

D . (1) Berbagai upaya dilakukan untuk mengadakan pameran kendaraan kuno. 
(2) Harga bahan bakar pun mulai 
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Kunci : A
Penyelesaian :
Susunan paragraf yang benar : 
Merebaknya motor modifikasi saat ini cukup membanggakan. Hal ini menunjukkan
adanya kreativitas para penggemar otomotif. Kondisi tersebut perlu ditumbuhkembangkan,
sehingga negara kita lebih maju di bidang teknologi. Perombakan sepeda motor tidak
sesederhana yang kita bayangkan karena menyangkut keindahan dan penerapan teknologi. 
Untuk hobi ini memerlukan biaya yang cukup besar. 

UJIAN NASIONAL

26 . Untuk memperbaiki jalan kampung, warga memerlukan bahan, dana, dan tenaga. Seorang
warga kampung tetangga ingin menyumbang bahan-bahan tersebut kepada ketua RW. 
Kalimat tawaran yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ........ 
A . Terima sajalah lima zak semen ini, barangkali dapat memperingan Bapak. 
B . Lima zak semen saya pasti dapat memperingan anggaran kampung Bapak. 
C . Jika warga kampung berkenan, lima zak semen saya sumbangkan untuk perbaikan

jalan kampung Bapak. 
D . Saya berkenan menyumbangkan lima zak semen untuk perbaikan jalan kampung

Bapak. 
Kunci : C
Penyelesaian :
Kalimat tawaran yang tepat :
Jika warga kampung berkenan, lima zak semen saya sumbangkan untuk perbaikan jalan
kampung Bapak. 

UJIAN NASIONAL

27 . Dalam rangka seleksi penerimaan karyawan di sebuah perusahaan, akan diadakan tes
wawancara. Maka perlu disiapkan beberapa pertanyaan. 
Pertanyaan-pertanyaan berikut yang tepat digunakan untuk berwawancara adalah ........ 
A . 1. Apa tujuan Anda bekerja di sini? 

2. Anda ingin bekerja sebagai apa? 
3. Apakah Anda ingin gaji yang besar? 
4. Bagaimana sikap Anda bila tidak diterima di sini? 

B . 1. Apakah Anda pernah bekerja? 
2. Berapa tahun Anda pernah bekerja? 
3. Keterampilan apa yang Anda miliki? 
4. Apa yang Anda inginkan terhadap perusahaan ini? 

C . 1. Apakah Anda ingin bekerja? 
2. Berapa gaji yang Anda inginkan? 
3. Anda ingin bekerja sebagai apa? 
4. Dari mana Anda tahu tentang perusahaan ini? 

D . 1. Kapan Anda ingin bekerja? 
2. Mengapa Anda ingin bekerja di sini? 
3. Siapa yang memberitahu bahwa disini ada lowongan pekerjaan? 
4. Mengapa anda tidak bekerja di tempat lain? 

Kunci : B
Penyelesaian :
Pertanyaan-pertanyaan yang tepat untuk wawancara pegawai adalah :
1.  Apakah Anda pernah bekerja?
2.  Berapa tahun Anda pernah bekerja?
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3.  Keterampilan apa yang Anda miliki?
4.  Apa yang Anda inginkan terhadap perusahaan ini? 

UJIAN NASIONAL

28 . Pada acara perpisahan, siswa perwakilan kelas III menyampaikan sambutan. 
Sapaan yang tepat dalam sambutan tersebut adalah ........ 
A . Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak/Ibu Guru, dan undangan yang saya hormati

serta teman-teman yang saya sayangi. 
B . Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak/Ibu guru yang terhormat, Undangan

yang terhormat dan teman yang saya sayangi. 
C . Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak/Ibu Guru dan undangan yang terhormat

serta teman yang saya sayangi. 
D . Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu guru yang mulia, dan teman-teman

yang saya hormati. 
Kunci : A
Penyelesaian :
Hindari pengulangan kata hormat. Sapaan yang tepat untuk acara perpisahan :
Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak/Ibu Guru, dan undangan yang saya hormati serta
teman-teman yang saya sayangi. 

UJIAN NASIONAL

29 . Masyarakat diingatkan untuk mulai berhati-hati dalam menyimpan dana di bank.
Masyarakat perlu mencari bank yang kredibel, sehat, dan dikelola dengan baik. 
Tanggapan terhadap berita tersebut adalah ........ 
A . Memang menabung di bank lebih aman. 
B . Tabungan selalu berkembang aman. 
C . Bank sudah menjamin tabungan Anda. 
D . Tidak semua bank sehat dan kredibel. 
Kunci : D
Penyelesaian :
Tanggapan yang tepat untuk pernyataan di atas adalah “Tidak semua bank sehat dan
kredibel” 

UJIAN NASIONAL

30 . Wati diusulkan kembali untuk mewakili kelas 3A mengikuti lomba mengarang. Tahun lalu
dia pernah meraih juara pertama. 
Kalimat sanggahan yang tepat berdasarkan pernyataan tersebut adalah ........ 
A . Saya kurang setuju karena Wati sudah pernah meraih juara pertama tahun lalu. 
B . Jangan Wati yang diusulkan lagi karena dia ingin mempertahankan prestasinya. 
C . Wati tidak boleh mengikuti lomba karena dia sudah berpengalaman dalam

mengarang. 
D . Saya kurang setuju sebaiknya kita memberi kesempatan pada teman yang lain. 
Kunci : D
Penyelesaian :
Sanggahan adalah bantahan atau pendapat yang berbeda dengan pendapat yang
diungkapkan.
Sanggahan yang tepat “Saya kurang setuju sebaiknya kita memberi kesempatan pada
teman yang lain.” 

UJIAN NASIONAL

31 . Kalimat manakah yang memiliki pasangan kata berhomonim? 
A . Kentongan yang berada di pos ronda kami pukul dua kali tepat pukul 02.00. 
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B . Kami masih sangsi apakah sanksi yang kami berikan itu berdampak positif. 
C . Bang Mamat menabung seluruh uangnya di bank yang sudah terkenal itu. 
D . Anak-anak taman kanak-kanak yang mengikuti apel, masing-masing diberi apel 
Kunci : D
Penyelesaian :
Kata yang berhomonim adalah kata yang sama bunyi dan sama tulisan tetapi mempunyai
arti berbeda.
Pada kalimat “Kentongan yang berada di pos ronda kami pukul dua kali tepat pukul
02.00.”, kata yang berhomonim adalah pukul yang berarti memukul dan menujukkan jam. 

UJIAN NASIONAL

32 . Pengendalian ........cacing yang ditularkan melalui tanah tidak berhasil bila tidak disertai
perilaku ........oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu penyuluhan praktis, misalnya kamar
harus dibersihkan sesering mungkin, mengurangi udara yang mungkin membawa debu yang
mengandung telur cacing masuk ke rumah, sayuran harus dicuci dengan air mengalir. 

Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ........ 
A . praktis, positif 
B . telur, aktif 

C . infeksi, preventif 
D . penyakit, kreatif 

Kunci : B
Penyelesaian :
Pengendalian telur cacing yang ditularkan melalui tanah tidak berhasil bila tidak disertai
perilaku aktif oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu penyuluhan praktis 

UJIAN NASIONAL

33 . (1) Boy membawa novel "Lupus". (2) Dia mengamati dan mencermati sampul depan buku
itu. (3) Dia pustakawan yang rajin. (4) Selama tiga tahun dia memikul tanggung jawab itu. 
Pasangan kata bersinonim terdapat pada kalimat bernomor ........ 
A . (1) 
B . (2) 

C . (3) 
D . (4) 

Kunci : B
Penyelesaian :
Kata yang bersinonim atau memiliki persamaan kata adalah mengamati dan mencermati
pada kalimat : “Dia mengamati dan mencermati sampul depan buku itu.” 

UJIAN NASIONAL

34 . Bel berbunyi. Anak-anak masuk ke dalam kelas masing-masing. Hati mereka harap-harap
cemas. Naik kelaskah? Barangkali tidak, barangkali naik. 

Ungkapan yang terdapat dalam paragraf tersebut adalah ........ 
A . bel berbunyi 
B . harap cemas 

C . hati mereka 
D . naik kelas 

Kunci : B
Penyelesaian :
Hati mereka harap-harap cemas. Ungkapan yang tepat “harap cemas” 

UJIAN NASIONAL

35 . (1) Terhampar luas sawah yang hijau. (2) Padi sebagian sudah mulai menguning. (3) Setiap
pagi ke kantor, ayahku selalu melewati pematang sawah. (4) Padi-padi menunduk malu,
hormat kepada ayahku. 

Kalimat (4) pada paragraf tersebut bermajas ........ 
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A . pleonasme 
B . hiperbol 

C . personifikasi 
D . paralelisme 

Kunci : C
Penyelesaian :
Personifikasi adalah majas yang  mengumpamakan sifat benda mati dengan makhluk hidup
atau bernyawa yang dapat bergerak. Kalimat “Padi-padi menunduk malu …” merupakan
majas personifikasi. 

UJIAN NASIONAL

36 . Kondisi museum tempat benda-benda cagar alam (1) peninggalan Keraton Kasepuban,
Cirebon, sudah sangat memprihatinkan. Selain dipenuhi dengan ratusan paraseran (2)
benda-benda pusaka bangunannya sudah tidak layak sebagai ruang pamer benda-benda
peninggalan sejarah yang tidak ternilai mutunya (3). 

Kata yang tepat untuk mengganti kata bercetak miring paragraf tersebut adalah ........ 
A . budaya, koleksi, harganya 
B . kesenian, pajangan, mutunya 
C . pusaka, contoh, fungsinya 
D . adat, simpanan, artinya. 
Kunci : A
Penyelesaian :
Kondisi museum tempat benda-benda cagar budaya (1) peninggalan Keraton Kasepuban,
Cirebon, sudah sangat memprihatinkan. Selain dipenuhi dengan ratusan koleksi (2)
benda-benda pusaka bangunannya sudah tidak layak sebagai ruang pamer benda-benda
peninggalan sejarah yang tidak ternilai harganya (3). 

UJIAN NASIONAL

37 . (1) Media komunikasi yang digunakan di Indonesia saat ini bermacam-macam antara lain:
buku, majalah, radio, telepon, film, dan televisi. (2) Dari segi kualitas televisi mengungguli
media lainnya. (3) Televisi mampu merekam dan menampilkan garis, gambar, warna,
gerak, dan suara. (4) Televisi bahkan dapat menayangkan suatu peristiwa secara lengkap
pada saat terjadinya peristiwa itu. Kalimat yang menggunakan kata umum dan khusus
terdapat pada kalimat bernomor.... 
A . (1) 
B . (2) 

C . (3) 
D . (4) 

Kunci : A
Penyelesaian :
Kata umum terdapat pada kata “media komunikasi”
Sedangkan kata khusus “buku, majalah, radio, telepon, film, dan televisi.”
Jadi kalimat yang mengandung kata umum dan khusus adalah kalimat (1) 

UJIAN NASIONAL

38 . Harga mobil telah melambung tinggi, tapi tidak menyurutkan minat petani di Kabupaten
Pinrang, Sulsel buat membeli kendaraan roda empat tersebut. Panen Kakao yang
bersamaan dengan panen udang membuat penjualan mobil di daerah itu mencapai 100 biji
per bulan. 
Bentuk baku dari kata-kata yang tercetak miring dalam paragraf tersebut adalah ........ 
A . namun, untuk, buah 
B . tetapi, untuk, unit 

C . tetapi, agar, buah 
D . akan tetapi, membuat 

Kunci : B
Penyelesaian :
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Harga mobil telah melambung tinggi, tetapi tidak menyurutkan minat petani di Kabupaten
Pinrang, Sulsel untuk membeli kendaraan roda empat tersebut. Panen Kakao yang
bersamaan dengan panen udang membuat penjualan mobil di daerah itu mencapai 100 unit 
per bulan. 

UJIAN NASIONAL

39 . Nilai mata uang dolar melambung tinggi terhadap nilai mata uang rupiah. 
Antonim kata melambung tinggi pada kalimat tersebut adalah ........ 
A . turun ke bawah 
B . merosot rendah 

C . naik mendadak 
D . turun drastis 

Kunci : D
Penyelesaian :
Lawan kata (antonim) dari melambung tinggi adalah turun drastis. 

UJIAN NASIONAL

40 . Mengapa dari tadi engkau seperti tersiram minyak panas saja? 
Peribahasa yang maknanya sama dengan pernyataan tersebut adalah ........ 
A . Seperti cacing kepanasan. 
B . Seperti ular dicubit ekor. 
C . Seperti rusa masuk kampung. 
D . Seperti si cebol merindukan bulan. 
Kunci : D
Penyelesaian :
Peribahasa yang sama dengan kalimat : “Mengapa dari tadi engkau seperti tersiram minyak
panas saja?” adalah “Seperti cacing kepanasan” yang berarti Selalu gelisah. 

UJIAN NASIONAL

41 . Masalah yang dihadapi Indonesia dalam (1) ........pertanian saat ini adalah penyusutan (2)
........ pertanian di pulau Jawa. Menghadapi hal tersebut, tentu saja harus dicari peluang
untuk tetap dapat meningkatkan (3) ........buah. Langkah yang paling tepat untuk
mengatasinya para petani harus mau menerapkan program (4) ... 

Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ........ 
A . (1) bidang, (2) tanah, (3) penghasilan, (4) intensifikasi 
B . (1) sektor, (2) lahan, (3) swasembada, (4) panca usaha tani 
C . (1) lahan, (2) area, (3) panen, (4) ekstensifikasi 
D . (1) bidang, (2) luas, (3) panen, (4) penyuluhan pertanian 
Kunci : A
Penyelesaian :
Masalah yang dihadapi Indonesia dalam bidang pertanian saat ini adalah penyusutan tanah
pertanian di pulau Jawa. Menghadapi hal tersebut, tentu saja harus dicari peluang untuk
tetap dapat meningkatkan penghasilan buah. Langkah yang paling tepat untuk
mengatasinya para petani harus mau menerapkan program intensifikasi.. 

UJIAN NASIONAL

42 . Mengapa Saudara masih berada di rumah? Teman saya sudah berangkat berlayar dua hari
yang lalu. Apakah tidak terlambat sampai di Belanda? 
Kata yang mengalami perluasan makna dalam paragraf tersebut adalah ........ 
A . rumah, teman 
B . berlayar, rumah 

C . saudara, berlayar 
D . teman, saudara 

Kunci : C
Penyelesaian :
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Kata mengalami perluasan adalah kata saudara yang dahulunya mengandung arti saudara
sekandung atau saudara dekat, tetapi sekarang dapat berarti kata pengganti untuk orang.
Kata berlayar, dahulu hanya digunakan untuk orang yang berpergian dengan perahu layar,
sekarang dapat berarti bepergian dengan perahu layar atau kapal laut. 

UJIAN NASIONAL

43 . Di lokasi terminal angkutan kota tidak tersedia ruang tunggu bagi penumpang dan tidak ada
rambu-rambu petunjuk informasi jurusan, sehingga selain menyulitkan penumpang mencari
angkutan trayek, juga menimbulkan kesemrawutan. 

Kata kajian dalam paragraf tersebut adalah ........ 
A . terminal, angkutan, petunjuk 
B . terminal, angkutan, penumpang 
C . lokasi, informasi, trayek 
D . rambu-rambu, angkutan, terminal 
Kunci : C
Penyelesaian :
Yang merupakan kata kajian adalah lokasi, informasi,dan trayek. 

UJIAN NASIONAL

44 . (1) Wah, hebat sekali, walaupun ayahnya seorang kuli tinta, Heri bisa mencapai sarjana.
(2) Ia dapat menyelesaikan pendidikannya selama 3,5 tahun. (3) Hanya dengan modal
ketekunan dan kesederhanaan, dia bisa berhasil. (4) Kini dia melanjutkan studinya di luar
negeri. 

Kalimat yang menggunakan kata berkonotasi negatif ditandai nomor ........ 
A . (1) 
B . (2) 

C . (3) 
D . (4) 

Kunci : A
Penyelesaian :
Makna konotasi adalah makna kata yang bukan sebenarnya, makna tambahan, makna
kiasan, atau makna perasaan atau nilai rasa.
Kata yang berkonotasi negatif pada bacaan di atas adalah kuli tinta. 

UJIAN NASIONAL

45 . Batu sebesar itu terangkat juga oleh anak kecil itu. 
Kata berimbuhan ter- pada kalimat berikut yang memiliki makna sama dengan makna
imbuhan ter- pada kata terangkat adalah ........ 
A . Andi terjatuh dan pohon. 
B . Terdakwa itu meringkuk dalam penjara. 
C . Pencuri itu tertangkap oleh polisi. 
D . Ahmad siswa terpandai di kelas itu. 
Kunci : C
Penyelesaian :
Imbuhan ter- pada kalimat “Batu sebesar itu terangkat juga oleh anak kecil itu.” sama
artinya dengan ter- pada kalimat “Pencuri itu tertangkap oleh polisi.” 

UJIAN NASIONAL

46 . "Benarkah di sana ada kereta kencana?" tanya Tuti "Ya, ada'' jawab Rano 
Bentuk tidak langsung dari percakapan tersebut adalah ........ 
A . Tuti bertanya benarkah di sana ada kereta kencana. 
B . Tuti bertanya kebenaran di sana ada kereta kencana. 
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C . Tuti menanyakan apa benar di sana ada kereta kencana 
D . Tuti menanyakan kebenaran kereta kencana ada di sana. 
Kunci : C
Penyelesaian :
Ciri-ciri kalimat tak langsung : 
a. Tidak bertanda petik.
b. Kata ganti orang pada bagian kalimat yang diikuti mengalami perubahan
c. Berkata tugas, seperti bahwa, sebab, untuk, dan supaya
d. Hanya berbentuk berita.
Kalimat tidak langsung dari :
"Benarkah di sana ada kereta kencana?" tanya Tuti  adalah Tuti menanyakan apa benar di
sana ada kereta kencana 

UJIAN NASIONAL

47 . Buku itu sudah kukembalikan ........ Tina. Ketika itu, hari masih pagi dan Tina baru tiba
........ sekolah. 
Kata depan yang benar untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ........ 
A . pada dan ke 
B . kepada dan ke 

C . pada dan di 
D . kepada dan di 

Kunci : D
Penyelesaian :
Paragraf yang telah dilengkapi :
Buku itu sudah kukembalikan kepada Tina. Ketika itu, hari masih pagi dan Tina baru tiba 
di sekolah. 

UJIAN NASIONAL

48 . Sastrawan kecil itu sangat digemari kawan-kawannya. 
Makna imbuhan -wan pada kata dalam kalimat tersebut mempunyai kesamaan makna
dengan imbuhan -wan pada kata dalam kalimat ........ 
A . Kita patut bangga dengan olahragawan berprestasi. 
B . Tiap hari karyawan itu mengikuti apel pagi. 
C . Rupanya dia menjadi dramawan yang terkenal. 
D . Agaknya Ruli putra bangsawan di daerahnya 
Kunci : C
Penyelesaian :
Makna imbuhan –wan pada kata sastrawan sama artinya dengan dramawan. 

UJIAN NASIONAL

49 . Sebagian besar produk-produk (1) industri itu kurang laku di pasaran, kecuali di 
daerah-daerah (2) pedesaan. 
Makna perulangan dalam kalimat tersebut menyatakan ........ 
A . (1) bervariasi, (2) macam 
B . (1) berkali-kali, (2) menegaskan 

C . (1) banyak, (2) banyak 
D . (1) menegaskan, (2) macam 

Kunci : C
Penyelesaian :
Makna perulangan produk-produk pada kalimat Sebagian besar produk-produk (1)
industri itu kurang laku di pasaran, adalah banyak produksi.
Makna perulangan daerah-daerah pada kalimat kecuali di daerah-daerah pedesaan, adalah
banyak daerah. 

UJIAN NASIONAL
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50 . (1) Saya mempunyai adik tiga orang. (2) Ketiga adik saya itu pandai-pandai. (3) Yang
pertama dan kedua pernah menjadi juara kelas. (4) Keduanya oleh ayah dijuluki si jenius.
(5) Adik saya yang ketiga hanya menduduki peringkat ketiga di kelasnya. 

Kata bilangan tingkat terdapat pada kalimat bernomor ........ 
A . (1) dan (3) 
B . (2) dan (4) 

C . (3) dan (5) 
D . (4) dan (5) 

Kunci : C
Penyelesaian :
Kata bilangan tingkat ada pada kata :
(3) Yang pertama dan kedua pernah menjadi juara kelas.
(5) Adik saya yang ketiga hanya menduduki peringkat ketiga di kelasnya. 

UJIAN NASIONAL

51 . Hari Senin kemarin ........sekelas mendapat nasihat dari Bapak Guru ........diimbau untuk
mengadakan belajar kelompok ........akan memberikan soal-soal untuk dikerjakan sehari
sebelumnya. Kemudian ........membentuk kelompok belajar. 

Kata ganti yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ........ 
A . aku, saya, mereka, kita 
B . kita, saya, ia, aku 

C . kamu, saya, dia, kita 
D . kami, kami, beliau, kami 

Kunci : D
Penyelesaian :
Hari Senin kemarin kami sekelas mendapat nasihat dari Bapak Guru. Kami diimbau untuk
mengadakan belajar kelompok. Beliau akan memberikan soal-soal untuk dikerjakan
sehari sebelumnya. Kemudian Kami membentuk kelompok belajar. 

UJIAN NASIONAL

52 . (1) Aku sudah selesai belajar. (2) Besok aku siap ulangan. (3) Ingin mendapat nilai yang
baik, aku lebih lama belajar dan lebih sungguh-sungguh. (4) Mudah-mudahan aku
mendapat nilai bagus pada ulangan besok. 

Kalimat majemuk dalam paragraf tersebut ditandai nomor ........ 
A . (1) 
B . (2) 

C . (3) 
D . (4) 

Kunci : C
Penyelesaian :
Kalimat yang merupakan kalimat majemuk adalah : (3) Ingin mendapat nilai yang baik, aku
lebih lama belajar dan lebih sungguh-sungguh 

UJIAN NASIONAL

53 . (1) Saya menjadi dokter. 
(2) Saya akan membuka praktik gratis bagi pasien yang kurang mampu. 
Penggabungan kedua kalimat tersebut yang menyatakan hubungan pengandaian
adalah........ 
A . Saya akan membuka praktik gratis bagi pasien yang kurang mampu karena saya

dokter. 
B . Saya menjadi dokter bagi pasien yang ekonominya kurang mampu dengan gratis. 
C . Seandainya saya menjadi dokter, saya akan membuka praktik gratis bagi pasien

yang kurang mampu. 
D . Saya menjadi dokter supaya dapat membuka praktik gratis bagi pasien yang tidak
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D . mampu. 
Kunci : C
Penyelesaian :
Gabungan kata yang benar adalah :
Seandainya saya menjadi dokter, saya akan membuka praktik gratis bagi pasien yang
kurang mampu. 

UJIAN NASIONAL

54 . Dalam rumahnya, Kartini menunggui Bejo di tengah gemerciknya hujan yang mulai turun
lagi. 
"Tuhan, kasihanilah orang-orang miskin, anak yatim piatu di emper toko. Lindungilah dari
hati manusia yang dingin. Hangatkan yang tidak punya pakaian dengan belaian tangan-Mu.
Ingatlah orang kere macam kami yang selalu menggapai-gapai rumah gedongan. Ingatlah
pula ........" 
Sampai di situ Kartini berhenti berdoa. Ia ingat Tayib, suaminya berjuang menghidupi tanpa
kenal lelah. Bibir Kartini gemetar menyebut orang yang paling ia cintai itu. Dadanya
berdegup kencang, berdentam-dentam. Ia merasakan sesuatu yang asing, yang belum
pernah ia rasakan sebelumnya, rasa kehilangan dan kesedihan mendalam, begitu menyayat
dan mengiris hatinya. 

Watak Kartini dalam kutipan tersebut adalah ........ 
A . cengeng dan putus asa 
B . sabar dan tawakal 

C . keras kepala dan setia 
D . setia dan pemarah 

Kunci : B
Penyelesaian :
Dalam kutipan di atas digambarkan Kartini yang sedang berdoa dan Ia teringat suaminya.
Kartini berwatak sabar dan tawakal. 

UJIAN NASIONAL

55 . Tanah Kelahiran 
Seruling di pasir ipis, merdu 
antara gundukan pohon pina 
tembang menggema di dua kaki 
Burangrang - Tangkuban perahu 
jamrut di pucuk-pucuk 
jamrut di air ipis menurun 
membelit tangga di tanah merah 
dikenal gadis-gadis dari bukit 
nyanyikan kentang sudah digali 
kenakan kebaya ke pewayangan 
jamrut di pucuk-pucuk 
jamrut di air ipis menurun 

Suasana puisi tersebut adalah ........ 
A . sunyi dan senyap 
B . hening dan mencekam 

C . tenang dan damai 
D . sunyi dan mencekam 

Kunci : C
Penyelesaian :
Isi puisi di atas menggambar suasana yang tenang dan damai. 

UJIAN NASIONAL
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56 . "Si pegawai itu memang cerewet!" ini adalah pendapat sebagian mereka. Si Tua itu
kepingin benar dipanggil Nona. benarkah ia masih nona? Itu bukan soal. Yang cukup jelas
ialah bahwa si tua itu tak dapat menghargai kejujuran yang begitu ikhlas. Si tua itu
seharusnya sudah puas menerima weselnya separuh dari jumlah yang telah dikeluarkannya
tadi. Siapakah orang di zaman sekarang yang sudi disuruh-suruh datang kembali ke loket
hanya buat menyerahkan kembali uang yang sudah berada di tangannya?" 

Pesan yang terdapat dalam kutipan novel tersebut adalah ........ 
A . imbauan jujur kepada diri sendiri 
B . anjuran ikhlas kepada teman kerja 
C . ajakan percaya kepada orang lain 
D . perintah menghargai kejujuran orang lain 
Kunci : D
Penyelesaian :
Pesan yang terdapat pada kutipan novel ini adalah perintah menghargai kejujuran orang lain.
Lihat cuplikannya : Itu bukan soal. Yang cukup jelas ialah bahwa si tua itu tak dapat
menghargai kejujuran yang begitu ikhlas. 

UJIAN NASIONAL

57 . Sepuluh tahun yang lalu dia terbaring 
Tetapi bukan tidur, sayang 
Sebuah lubang peluru bundar di dadanya 
Senyum bekunya mau berkata aku sedang perang 

Citraan yang terdapat pada puisi tersebut adalah ........ 
A . perasaan 
B . penciuman 

C . pendengaran 
D . penglihatan 

Kunci : D
Penyelesaian :
Citraan yang muncul pada puisi di atas adalah berupa penglihatan, yang menggambarkan
kondisi seorang yang sedang terluka tertembak peluru. 

UJIAN NASIONAL

58 . Rosi : "Betul Lin. Aku masih punya orang tua dan adik-adik. Narnun, aku pun ikut 
           merasakan kesedihanmu dan satu hal itu aku tidak setuju, jangan menganggap 
           pamanmu sebagai orang yang tidak adil." 
Lina : "Ah ... bohong. Aku memang menumpang di rumah paman. Aku tak punya orang 
           tua. Aku merasa selalu disakiti karena pamanku membedakan perlakuan kepadaku 
           dan kepada anaknya. Kalau ada masalah antara aku dan Mila, anak pamanku itu,
           selalu dia yang dimenangkan paman ..." 
Nita : "Tenanglah, Lin. Aku merasakan kesedihanmu. Aku tahu, kamu terlalu menuruti 
           perasaanmu. Belum tentu pamanmu seperti yang kamu duga karena kesedihanmu, 
           engkau membayangkan yang tidak-tidak." 
Andri : "Benar, Lin, kamu harus bersabar." 

Dialog tersebut yang menggambarkan suasana kesal adalah ucapan ........ 
A . Rosi 
B . Lina 

C . Nila 
D . Andri 

Kunci : B
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UJIAN NASIONALUJIAN NASIONAL

Penyelesaian :
Yang sedang kesal adalah Lina, lihat kutipan dialog di bawah ini :
Lina   :  "Ah ... bohong. Aku memang menumpang di rumah paman. Aku tak punya 
                      orang tua. 

UJIAN NASIONAL

59 . Ketika aku mau menyiramkan racun pembunuh tikus ke sudut-sudut rumahku, terutama
lubang-lubang persembunyiannya, tubuhku terasa tidak enak. Semula aku acuh tak acuh.
Namun, sebelum aku melangkah lebih jauh panas menyerang tubuhku. Lalu sekujur
tubuhku menggigil. Mula-mula lemah gigilannya. Akhirnya getaran keras mengguncang
tubuhku. Dan seluruh lubang yang ada di rumahku bermunculan anak-anak tikus. Aku pun
lemaslah. (Tikus:Gatot Susilo) 

Konflik yang muncul pada cuplikan cerita tersebut adalah ........ 
A . tikus disiram racun kemudian mengamuk 
B . sekujur tubuh tokoh aku menggigil 
C . getaran keras mengguncang tubuhku 
D . munculnya anak-anak tikus dari lubang 
Kunci : B
Penyelesaian :
Konflik utama pada cuplikan cerita tersebut adalah sekujur tubuh tokoh aku menggigil. 

UJIAN NASIONAL

60 . Si Jamin terpelanting ke sisi jalan trem, kepalanya berlumuran darah. Beberapa orang yang
menaruh kasihan mengangkat Si Jamin akan dibawa ke rumah sakit miskin di Glodok.
Anak itu pingsan. Polisi cepat memeriksa asal mula kecelakaan itu. Nomor trem dan
nama-nama pegawai yang mengemudikan dicatat. Setelah itu trem meneruskan
perjalanannya. Orang banyak pun bubar. 

Latar kutipan cerita tersebut adalah ........ 
A . sisi rel 
B . rumah sakit 

C . Glodok 
D . stasiun 

Kunci : A
Penyelesaian :
Latar cerita di atas adalah sisi rel. 
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