
 

 

 

 

 

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL 

UJIAN NASIONAL SMP/MTs 

TAHUN AJARAN 2007/2008 

 

Mata Pelajaran : BAHASA INDONESIA (C1) 

Waktu    : 120 Menit 

 

1.   Kenaikan BBM yang begitu tinggi mengagetkan masyarakat 

bawah. Sejumlah pengamat menilai kenaikan itu sangat tidak 

rasional dan terburu-buru. Menurut mereka, alasan pemerintah 

soal kebijakan itu merupakan pembohongan publik. 

 

Gagasan utama paragraf tersebut adalah .... 

A. sorotan harga BBM sangat sering 

B. penilaian harga BBM tidak rasional 

C. kenaikan harga BBM mengagetkan 

D. pengumuman BBM disampaikan masyarakat 

 

2.   Jumlah penyandang buta aksara di Kabupaten Sukasari 

tergolong tinggi yakni mencapai 90,000 jiwa. 

Atas kondisi itu Pemkab Sukasari menargetkan akhir 2009 

wilayahnya bebas dari buta aksara. Dari penduduk yang buta 

aksara tersebut papar Kepala Dinas Pendidikan dan 

Kebudayaan Kabupaten Sukasari sebagian besarnya atau 90% 

merupakan usia produktif yakni 14 hingga 44 tahun. Tingginya 

buta aksara tersebut terkait dengan berbagai faktor ekonomi 

serta rendahnya kesadaran dalam hal pendidikan terutama di 



kalangan petani. Hai itu terlihat dari penyebaran angka buta 

aksara yang didominasi kecamatan yang sebagian besar 

penduduknya bekerja sebagai petani. 

   

  Kritikan yang tepat terhadap Pemkab Sukasari adalah 

  A.  Perlu adanya program yang jelas untuk mengurangi buta  

aksara. 

  B.  Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan kurang menyejukkan  

    masyarakat. 

  C.   Petani usia produktif perlu meningkatkan kemampuannya 

    bertani. 

  D.  Peningkatan ekonomi petani menjadi tanggung jawab  

    Dinas Kebudayaan. 

 
Bacalah teks berita berikut dengan saksama kemudian kerjakan 
soal nomor 3 dan 4! 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

3.    Kesamaan informasi pada kedua teks berita tersebut adalah... i: 

  A.  Pemerintah Thailand akan memulai sidang kasus 

    korupsi Thaksin Shinawatra. 

  B.  Penyelidik Khusus Kepolisian memulangkan paksa mantan  

    PM Thailand. 

Teks Berita 1 
Pemerintah Thailand akhirnya memerintahkan PM terguling Thaksin 
Shinawatra pulang ke negaranya. Perintah itu turun menyusul 
segera dimulainya sidang korupsi yang menjadikan Thaksin dan 
istrinya, Pojaman, sebagai terdakwa. 
 

Teks Berita 2 
Karena menjadi buronan pemerintah Thailand dan mengasingkan 
diri di luar negeri, nama Thaksin Shinawatra terus disebut terkait 
penyelidikan kasus korupsi. Biro Penyelidik Khusus Kepolisisn (DSI) 
Thailand, Selasa (19/6) membuat pernyataan mengejutkan dengan 
memerintahakan mantan PM Thailand segera pulang. 
 



  C.  Mantan PM Thailand diperintahkan segera pulang karena  

    didakwa korupsi. 

  D.  PM Thailand diperintahkan segera pulang ke negaranya  

    karena telah mendapat ampunan. 

 

4.   Perbedaan penyajian kedua teks berita tersebut adalah ….. 

  A.  Teks 1: apa, kapan, di mana  

    Teks 2: apa, siapa, bagaimana 

  B.  Teks 1: siapa, mengapa, kapan 

    Teks 2: mengapa, bagaimana, kapan 

  C.  Teks 1: apa, di mana, bagaimana 

    Teks 2: apa, bagaimana, siapa 

  D.  Teks 1: siapa, apa, bagaimana 

    Teks 2: mengapa, siapa, bagaimana 

5.  Di kawasan Parangkusuma Bantul ternyata pernah terdapat  

  gunung api. Hal ini dibuktikan dengan adanya lava yang  

  membatu di kawasan tersebut. Kebanyakan orang menyebutnya  

  sebagai Watu Gilang. Jika berdiri di kawasan tersebut sesung- 

  guhnya kita sedang berada di atas puncak gunung api. 

Watu Gilang, lava yang membeku, diteliti oleh Tim Geologi UPN  

Yogyakarta. 

 

  Isi kutipan teks berita tersebut yang tepat adalah ... 

  A.  Penelitian Watu Gilang di kawasan Parang kusuma sebagai  

    puncak gunung berapi. 

  B.  Watu Gilang merupakan lava gunung berapi yang  

    membantu diteliti Tim Geologi. 

  C.  Masyarakat banyak yang berpendapat bahwa Watu Gilang  

    sebagai gunung berapi. 

  D.  Lava yang membantu di kawasan Parangkusuma yang  

    sering disebut Watu Gilang. 

 

 



6.  Banyak prasarana umum di kota-kota besar yang tidak terurus.  

Contohnya halte bus. Halte bus seharusnya selalu bersih agar 

orang yang menunggu bus merasa nyaman. Namun, halte bus 

yang dekat dengan stasiun tidak demikian. Di halte itu, banyak 

sekali coretan yang menggunakan cat semprot. Seharusnya 

Pemda setempat memperhatikan hal-hal seperti itu karena jika 

dibiarkan akan lebih banyak lagi halte yang dicoret-coret. 

   

  Informasi yang bertentangan pada kutipan berita tersebut adalah  

  ... 

  A.  Halte bus seharusnya bersih dan nyaman kenyataannya  

    banyak coretan. 

  B.  Prasarana umum di kota-kota besar tidak terurus oleh  

    pemda. 

  C.  Coretan di halte bus akan semakin banyak. 

  D.  Seharusnya Pemda memperhatikan halte bus dekat  

    stasiun. 

 

7.   (1) Jalan tol macet, pengguna merasa dirugikan. (2)Pemblokiran  

terjadi sejak Kamis malam dan berakhir Jumat siang pekan lalu. 

(3) Pengunjuk rasa membongkar sendiri tenda yang menutupi 

jalan, dengan tetap menuntut janji pembayaran ganti rugi 

secepatnya. (4) Besarnya tuntutan Rp 3 miliar untuk harga 1.727 

meter persegi. 

 

Kalimat yang berisi pendapat pada teks tersebut terdapat pada 

kalimat bernomor.... 

  A.   (1)     B.    (2)      C.   (3)       D.   (4) 

 

 

 

 



Bacalah teks berikut dengan saksama kemudian kerjakan soal 

nomor 8 s.d. 11! 

 

   Demokrasi kita masih transisi sehingga banyak sekali 

menimbulkan persoalan. Bermacam persoalan merugikan warga. 

Namun, semua itu masih bisa dianggap wajar asal jangan kebablasan 

sehingga menimbulkan kesan kacau. 

Unjuk rasa disertai fekerasan terjadi minggu kemarin dikota P. 

   Unjuk rasa dapat dipicu oleh persoalan yang dibiarkan 

berlarut-larut, seperti penggusuran,konflik kekuasaan kelompok, gaji, 

penghasilan, dll. Kenaikan harga atau kelangkaan kebutuhan pokok 

juga memicu terjadinya unjuk rasa. Di sisi lain, unjuk rasa dapat 

mendorong mempercepat penyelesaian berbagai masalah. Namun, 

perlu juga dipertanyakan, seberapa jauh unjuk rasa yang berlebihan 

dapat berdampak terhadap penyelesaian dan pemecahan persoalan. 

 

8.   Gagasan utama tajuk tersebut adalah ... 

  A.  Pada saat ini, unjuk rasa disertai kekerasan. 

  B.  Demokrasi menimbulkan persoalan yang merugikan warga. 

  C.  Unjuk rasa dalam pelaksanaan demokrasi wajar asal tidak  

    dibiarkan berlarut-larut. 

  D.  Unjuk rasa dapat meningkatkan dan mempercepat  

    penyelesaian masalah. 

 

9.   Kalimat fakta pada kutipan tajuk tersebut.... 

A.  kalimat pertama paragraf pertama 

B.  kalimat keempat paragraf pertama 

C.  kalimat pertama paragraf kedua 

D.  kalimat ketiga paragraf kedua 

 

 

 

 



10.  Dari tajuk tersebut kita tahu bahwa penulis lebih berpihak  

   kepada.... 

  A.  rakyat        C.   DPRD 

  B.  pemerintah      D.   DPR 

 

11.  Simpulan tajuk tersebut adalah ... 

  A.  Pemerintah tidak bisa memutuskan sendiri persoalan yang  

    ada. 

  B.  Unjuk rasa dipicu oleh persoalan yang dibiarkan  

    berlarut-larut. 

  C.  Demokrasi Indonesia masih dalam taraf transisi sehingga  

    banyak persoalan. 

  D.  Dalam demokrasi, pembuatan kebijakan dan  

    pelaksanaannya makan waktu lama 

 

12.  Cermati tabel berikut! 
  Tabel Hasil Angket Masyarakat terhadap Perpustakaan Keliling 

Tahun Hasil Angket dalam Persen 

 
 

Baik Buruk TidakTahu 

Juli 2005 68 20 12 

Desember 2005 62 22 16 

Juli 2006 72 17 11 

Desember 2006 70 16 14 

Juli 2007 71 14 15 

Desember 2007 75 15 10 

  

  Informasi yang tepat berdasarkan tabel tersebut adalah... 

  A.  Informasi tentang perpustakaan keliling yang tidak  

    dipahami oleh masyarakat terjadi pada bulan Juli 2007. 

  B.  Penilaian baik terbanyak tentang perpustakaan keliling oleh  

    masyarakat terjadi pada Desember 2007. 



  C.  Dibanding tahun 2005, pada tahun 2006 masyarakat lebih  

    banyak tahu tentang perpustakaan keliling. 

  D.  Penilaian masyarakat terburuk tentang keberadaan  

    perpustakaan keliling terjadi pada Juli 2006. 

 

13. Cermati denah berikut ! 

  Keterangan: 

A = Tempat berkumpul calon penonton 

B = Gedung pertunjukan 

Perjalanan terdekat dari tempat berkumpulnya calon 

penonton ke lokasi pertunjukan adalah ... 

  A.  masuk Jln. Jeruk belok kiri sampai pertigaan belok kanan  

    menuju Jln. Tomat terus masuk ke lokasi melalui Jln. 

    Nanas. 

  B.  masuk Jln. Jeruk belok kanan sampai perempatan belok kiri  

    melintas Jln. Duku lurus sampai Jln.Melon belok kiri sampai  

    pertigaan belok kanan masuk Jln. Nangka. 

  C. melewati Jln. Jeruk belok kanan sampai Jln. Duren kanan  

    melintas Jln. Duku terus menuju Jln. Nangka. 

  D. melewati Jln. Jeruk belok kiri lurus pertigaan belok kanan  

    melintas Jln. Tomat belok kiri menuju Jln. Melon belok  

    kanan masuk Jln. Nangka. 

 

 

 

 



 

14.   Populasi dan Produksi Susu Sapi Perah di Boyolali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pernyataan yang sesuai dengan isi grafik tersebut adalah.... 

  A. Pada tahun 2003 jumlah populasi sapi di Boyolali paling  

    sedikit, tetapi jumlah produksi susu sapi justru terbanyak. 

  B. Pada tahun 2005 terjadi perbandingan yang signifikan,  

    jumlah populasi meningkat, produksi susu pun bertambah. 

  C. Setiap tahun jumlah populasi sapi di Boyolali selalu  

    meningkat dan jumlah produksi susu pun bertambah. 

  D. Setiap tahun jumlah populasi sapi dan produksi susunya  

    diBoyolali mengalami peningkatan. 

 

Bacalah dengan saksama puisi berikut kemudian kerjakan soal 

nomor 15 dan 16! 

 

Ke Blora ia akan menikmati 

Ke Blora ia akan kembali bermimpi 

Masa kanak dan cinta yang gagal 

Ia terlalu hafal 

 

15. Isi yang terdapat dalam puisi tersebut adalah .... 

  A.  Blora yang menjadi impian 

  B.  Blora yang tidak menjanjikan kehidupan yang baik 



  C.  Blora yang menjanjikan 

  D.  Blora yang menjanjikan kehidupan 

 

16. Citraan yang menonjol pada larik ke-1 kutipan puisi tersebut  

   adalah .... 

A.  penglihatan     C.   perasaan 

B.  pendengaran     D.   perabaan 

 

17. Puisi yang memiliki rima bebas adalah .... 

  A.  Tak seorang mau melempar senyum  

    Bunga mekar disegala jalan.  

    Tak seorang tau sebuah hati 

    Cinta terpendam di masa lalu 

  B. Segala kesadaraannya tersaji hijau muda 

 Melayang di lembaran surat musim bunga 

Berita dari jauh 

    Sebelum kapal angkat sauh 

  C. Lagu pekerja malam 

Sesayup sampai embun 

Antara dinamo menderam 

Pantun demi pantun 

  D. Pada keramik pada nama itu 

    Kulihat kembali wajahmu 

    Mataku belum tolol, ternyata 

    Untuk sesuatu yang tak ada 

 

18. Tadi pagi aku ngamuk. Rasanya ini amukanku yang terdahsyat 

sepanjang sejarah. Kesel ... banget. Sumbernya, yah, siapa lagi 

kalau bukan si Ijah. Itu pembantu baru yang suka bikin takjub 

orang serumah. Bayangkan saja, makalah kewiraan yang sudah 

setengah mati kubuat, seenaknya saja di buang ke tempat 

sampah. Dia tidak tahu betapa besarnya pengorbananku untuk 

membuat makalah itu. Tiga malam nyaris tidak tidur, balikan, 



sinetron yang setiap Minggu malam selalu kunantikan 

kehadirannya, kali ini terpaksa aku cuekin. Eh, ... tahu-tahu hasil 

kerja kerasku dilempar ke tempat sampah. Gimana aku tidak 

kesal. Biar kamarku berantakan kaya kapal pecah, juga nggak 

apa-apa asal kertas-kertas berhargaku aman. Ijah, Ijah, kamu 

kira gampang bikin makalah, segampang bikin sambal terasi? 

 

  Tokoh Ijah dalam kutipan cerpen tersebut diketahui dengan  

  cara.... 

  A.  dialog antartokoh 

  B.  diceritakan tokoh lain 

  C.  diceritakan pengarang 

  D.  pelukisan tindakan 

 

19. Lelaki buta itu kemudian mencoba naik kembali kejalan.  

   Anak-anak itu membantunya dengan menarik tangan Lek War.  

   Kali ini ia tidak menolak bantuan tersebut. Anak-anak juga  

   membantu mengambilkan sandal jepitnya dan memasangkannya  

   di kakinya. Ia mulai tampak menggigil kedinginan karena hampir  

   seluruh tubuhnya basah. Untung selokan itu tidak berisi air  

   comberan, tapi air irigasi untuk mengairi puluhan petak sawah di  

   sebelah selatan kampung itu. 

  Latar tempat peristiwa dalam kutipan cerpen tersebut adalah.... 

A.  jalan raya      C.   sawah 

B.  selokan       D.   kampung 

 

Bacalah kutipan cerita berikut dengan saksama kemudian 

kerjakan soal nomor 20 dan 21! 

 

"Aku heran, mengapa kau diam saja Her? Padahal jelas-jelas Jono 

memfitnahmu! "geram Dorman melihat sikap Herman yang tetap 

tenang menghadapi Jono yang jelas telah menuduh menggelapkan 

uang koperasi. "Biarkan sajalah dulu. Biar Jono puas melampiaskan 



perasaan hatinya," jawab Herman mencoba memberi alasan pada 

Dorman. "Ah dasar, Jono tak tahu diri. Kerjanya mencari-cari 

kesalahan orang. Dengan dia tidak terpilih menjadi ketua koperasi lagi, 

itu tandanya..." "Sudah-sudah, jangan kau lanjutkan! Nanti akan 

kujelaskan tentang keuangan koperasi kepada Jono." Herman 

mencoba membatasi pembicaraan Dorman. 

 

20.  Konflik yang terjadi pada kutipan cerita itu adalah .... 

  A.  kemarahan Jono kepada Dorman masalah keuangan 

  B.  kesabaran Herman menghadapi kelakuan Dorman 

  C     ketidaksenangan Jono terhadap pengurus koperasi 

  D.    keangkuhan Herman membuat Jono memfitnahnya 

 

21.  Watak tokoh Herman adalah.... 

A.  pemarah      C.    pembohong 

B.  penyabar      D.    pemfitnah 

 

 

Bacalah kutipan cerita berikut kemudian kerjakan soal nomor 22 

dan 23! 

 

"Saya betul-betul sedang memerlukan uang itu, Paman!" 

pinta Danuri setengah mengemis. 

"Ah, kamu anak kemarin! Begitu saja kamu tidak percaya! Aku kan 

pamanmu!" Tak akan uangmu itu kubawa lari." Sarman berteriak dan 

menunjuk-nunjuk keponakannya. Sementara Danuri bukan main 

terkejutnya mendengar teriakan pamannya yang membuat beberapa 

warga dikampungnya ke luar rumah, melongokkan kepala ke rumah 

Sarman. Hatinya teriris mendengar ucapan pamannya. Terlebih lagi, 

ketika segera teringat Mawami yang tergolek di rumah sakit terserang 

demam berdarah. Gadis mungil putrinya yang masih lima tahun harus 

masuk rumah sakit. Uang simpanannya habis untuk membeli obat. 

Harapannya uang yang dipinjam oleh pamannya bisa dikembalikan. 



Meskipun ia sudah menagih pamannya dengan cara baik-baik, 

hasilnya nihil. Namun, ia tidak kehabisan akal. Ia ingat warga di 

kampungnya mempunyai kebiasaan menabung di koperasi. Jika ada 

warga kesulitan keuangan, dengan mudah uang dapat dipinjam. 

Tolong-menolong menjadi bagian dari kehidupan mereka, meskipun 

Sarman tidak masuk hitungan. 

 

22.  Amanat yang tepat sesuai kutipan cerita tersebut adalah... 

A.  Jangan mengelak dari tanggung jawab! 

B.  Berbuat baik belum tentu mendapat balasan. 

C.  Sebaiknya kita mengurus diri sendiri! 

D.  Perlu menaruh kepercayaan kepada orang lain. 

 

23.  Nilai adat yang terdapat pada kutipan cerita tersebut adalah... 

A.  Berbaik sangka mendapat pahala. 

B.  Kebiasaan menabung untuk saling menolong. 

C.  Utang piutang tidak bermanfaat. 

D.  Marah tidak menyelesaikan masalah. 

 

24.  Bacalah kutipan novel berikut dengan saksama! 

Cerita 1 
"Kamu, siswa pintar ya?" ejek Indah, ketua kelas.  

Begitu juga teman-teman yang lain mengejek Dita sebagai 

penyontek ulung. "Aku tidak menyontek,sungguh! Aku 

mengerjakannya sendiri!" sanggah Dita sambil menekan rasa 

takut. 

 

Cerita 2 
Asri telah berusaha sedapat-dapatnya supaya Saniah dapat dan 

suka akan pergaulan hidup di rumah itu. Akan tetapi, terlalu 

susah! Tabiat Saniah hampir tak dapat diubah lagi. Oleh karena 

itu, sering terjadi perselisihan di antara kedua orang itu. Saniah 

terus marah dan berang jika Asri mencela ini dan itu.  



Perbedaan karakter tokoh pada kedua cerita tersebut adalah... 

A.  Indah bersifat penyayang sedangkan Saniah pemarah. 

B.  Indah bersifat sombong sedangkan Saniah pemarah. 

C.  Indah bersifat pemaaf sedangkan Saniah rajin. 

D.  Indah bersifat rajin sedangkan Saniah penakut. 

 

 

Bacalah kutipan drama berikut dengan saksama kemudian 

kerjakan soal nomor 25 dan 26! 

 

(1) Dodi    :  Alat bantu pernapasan itu harus segera dipasang jika  

      napas ayah berhenti (berbisik di telinga Danar). 

(2) Danar :  Jangan, jangan dulu! Kita harus tunggu Ibu! (setengah  

      berteriak). Mengapa? 

(3) Dodi   :  Keadaan ayah kritis, Danar. Ibu masih dibandara. Tadi.  

      Ibu sudah kutelepon. Ibu setuju dengan tindakan medis  

      yang terbaik. 

(4) Danar :  Aku tidak bertanggung jawab jika terjadi sesuatu dengan  

      ayah (berlari ke luar ruangan). 

(5) Dodi   :  Kita semua harus bertanggung jawab,Danar! (mengejar  

      Danar yang keluar ruangan). 

 

25. Bukti watak Dodi tegas ditandai dengan nomor.... 

  A.  (l)dan(3)       C    (2) dan (4) 

  B.  (l)dan(5)       D.   (2) dan (5) 

 

26. Suasana yang tergambar pada kutipan drama tersebut 

adalah.... 

  A.  menyedihkan            C.   mengharukan 

  B.  menyenangkan         D.   menegangkan 

 

 

 



27. Malam Selasa, 16 September 2007 Marwan nonton TV sampai  

larut malam hingga lupa tidak belajar. Akibatnya pada pagi 

harinya ia tidak dapat mengerjakan ulangan matematika. 

Marwan mendapat nilai 40. Ia merasa malu dan menyesal. 

   

  Tulisan di buku harian yang tepat sesuai dengan ilustrasi  

  tersebut adalah.... 

A.  Acara TV pada malam Selasa itu (16 September 2007)  

   memang sangat menarik hatiku. Kuikuti acaranya hingga  

   larut malam. Dan aku tak akan lupa belajar matematika  

   agar aku tidak menyesal. 

B.  Malam Selasa (16 September 2007) aku menonton acara  

   TV hingga larut malam. Meskipun pagi harinya akan  

   ulangan matematika aku tidak menyesal karena nilai 40 tak  

   pernah aku dapatkan. 

C.  Malam Selasa (16 September 2007) aku terlena oleh acara  

TV yang memesona. Aku lupa belajar matematika. Nilai 40 

sebagai hadiahku. Ah,alangkah malunya diriku. Aku 

menyesal.... 

D.  Malam Selasa (16 September 2007) adalah malam  

   mengesankan bagiku. Acara TV kutonton hingga larut  

   malam. Dan pagi harinya aku tak mendapatkan nilai 40.  

   Nilai yang menurutku sangat memalukan. 

 

28. Ytc. Gumilang 

Jalan Yos Sudarso No, 37 

Surabaya 

  Salam Kangen, 

          

     ____________________________________________ 

  ___________________________________________________ 

   Di Banyumas, aku juga dalam keadaan segar dan sehat. 

Setelah dua bulan aku pindah ke Banyumas,kamu tidak pernah 



berlibur. Sibuk dengan tugas sekolah, ya? Aku ingin sekali bisa 

berbagi cerita seperti dulu.  

 

Kalimat pembuka yang tepat untuk mengawali surat pribadi 

tersebut adalah... 

  A.  Hai, apakabar, Gum? Bagaimana kabar Bapak dan Ibu di  

    sana? Aku berharap sehat-sehat selalu. 

  B.  Saya akan memberitahukan pada Gumilang bahwa sekolah  

    di Banyumas berbeda dengan di Surabaya. 

  C.  Dengan datangnya surat ini, aku akan mengabarkan  

    keadaanku sehat-sehat saja. 

  D.  Bersama surat ini, aku akan bercerita tentang sekolahku di  

    SMP Banyumas. 

 

29.  Begini, Ira, rencanaku ke Lampung kayaknya akan gagal.  

  Sekarang aku ditugasi kepala sekolah sebagai anggota Paskibra  

pada upacara Hari Kesaktian Pancasila di kecamatan sehingga 

aku latihan setiap hari Sabtu dan Minggu. Oleh karena itu, jika 

aku nanti tidak sampai ke rumahmu, maafkan aku, ya? 

 

                  Sahabatmu, 

                   Vina 

  Penutup surat tersebut yang tepat adalah ... 

A.  Demikian informasi dari saya. Harap menjadikan maklum. 

B.  Cukup sekian dulu. Semoga menjadikan periksa adanya. 

C.  Sekian dulu Sobat tercinta. Sampai jumpa besok atau lusa. 

D.  Sekian dulu kabar dariku. Mudah-mudahan kamu tidak  

   kecewa. 

 

 

 

 

 



30.  Yth. Pengurus OSIS 

SMP SELAYANG PANDANG 

di Bandar Sakti 

Dengan hormat, 

  ... rekan-rekan pengurus OSIS SMP Selayang Pandang 

untuk menghadiri acara rapat yang diselenggarakan pada 

hari/tanggal   :  Rabu, 10 Februari 2005 

waktu    :  13.30 WIB 

tempat   :  Sekretariat OSIS SMP Selayang Pandang 

acara    :  Pembentukan panitia lomba penemuan  

     teknologi sederhana. 

 

Atas kehadiran rekan-rekan, saya mengucapkan terimakasih. 

Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian awal surat dinas 

tersebut adalah .... 

A.  Kami mengharapkan kesediaan 

B.  Harapan kami bahwa 

C.  Untuk menghadiri acara 

D.  Dengan segala senang hati 

 

31.  Nana sebagai ketua OSIS, baru saja menerima surat dari OSIS  

   SMP Tunas Muda, yang menyatakan akan berkunjung ke  

   sekolah Nana untuk silaturahmi, studi banding, dan mengajak  

   mengadakan pertandingan persahabatan bola voli, putra dan  

   putri, pada hari Sabtu minggu ini. Nana mengambil keputusan  

   untuk segera mengumpulkan seluruh pengurus OSIS untuk  

   mengadakan rapat membahas permintaan OSIS SMP Tunas  

   Muda tersebut. Nana segera menulis pesan singkat untuk  

   sekretaris OSIS.  

Pesan singkat yang tepat sesuai dengan kegiatan yang akan 

Nana laksanakan adalah... 

A.  Segera siapkan surat yang menyatakan tidak berkeberatan  

   menerima kunjungan kepada OSIS SMP Tunas Muda. 



B.  Segera siapkan surat yang menyatakan berkeberatan  

   menerima kunjungan kepada OSIS SMP Tunas Muda. 

C.  Segera siapkan surat undangan rapat pengurus OSIS  

   besok pagi untuk membahas kunjungan OSIS SMP Tunas  

   Muda. 

D.  Segera siapkan surat undangan untuk para pengurus OSIS  

   agar pada hari Sabtu hadir menerima kunjungan OSIS  

   SMP Tunas Muda. 

 

32. Karang Taruna Mekarsari mengadakan kunjungan ke Klub  

Kebugaran Tubuh Bima Sakti. Maksud kunjungan mereka adalah 

ingin mengetahui kondisi klub kebugaran tersebut.  

    

   Laporan yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah... 

  A.  Klub Kebugaran tubuh Bima Sakti berdiri sejak tahun 2002.  

     Jumlah anggotanya 120 orang. Kegiatan yang dilalukan  

     senam, sepeda santai,dan jalan sehat. 

B.  Karang Taruna Mekarsari sering mengadakan kunjungan  

   ke klub kebugaran dalam rangka membuka wawasan  

   anggotanya. Salah satu kegiatannya adalah olahraga  

   santai atau bersepeda. 

C.  Kunjungan yang dilakukan Karang Taruna Mekarsari  

   berdampak positif bagi anggotanya untuk berkreasi. Selain  

   itu, dapat mempererat tali silahturami dan membuat jadi  

   awet muda. 

D. Berolahraga bisa dimulai dengan berj alan santai atau 

bersepeda setiap akhir pekan. Olahraga yang teratur dapat 

menguatkan sistem kekebalan. 

 

33. Cara memakai bedak dingin 

  (1) Bersihkan wajah dengan air hangat! 

  (2) Kemudian arnbil dua-tiga butir bedak dingin dan letakkan di  

    telapak tangan! 



  (3) Keringkan dengan handuk lembut! 

  (4) Ratakan bedak agar tidak terkesan coreng moreng! 

  (5) Lumatkan bedak dingin dengan bantuan air mawar atau air  

    dingin! 

  (6) Setelah itu, oleskan pada wajah dan leher sampai  

    mengering! 

 

  Urutan petunjuk berdasarkan urutan yang tepat adalah  

A.  1 - 3 - 2 - 5 - 6 - 4        C.   1 - 2 - 6 - 5 - 3 - 4  

B.  1 - 3 - 4 - 5 - 6 - 2        D.   1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6  

 

34. Dengan mobil, penduduk semakin mudah berpindah. 

Bepergian yang dahulu berbahaya dan penuh risiko,kini menjadi 

hal yang biasa. Rumah yang jauh dari tempat kerja dan tempat 

hiburan tidak lagi menjadi persoalan. Namun, mobilitas 

perorangan ini juga mempunyai banyak kerugian. Masyarakat 

modern menjadi tidak akrab seperti dahulu lagi. Daerah pinggiran 

kota dipenuhi dengan persimpangan-persimpangan jalan dan 

jalan-jalan raya yang tidak jarang merusak keindahan alam. 

Pada jam-jam sibuk,jalan-jalan di kota, dan pinggiran kota 

dipadati lalu lintas. Sumber minyak sebagai bahan bakar mobil 

terbatas, sementara penawaran, dan permintaan dipersulit oleh 

masalah politik. Apabila tidak dikendalikan, polusi dari knalpot 

mobil membahayakan pula. 

 

  Rangkuman isi bacaan tersebut yang tepat adalah ... 

  A.  Mobil yang dulu dianggap barang aneh, kini menjadi alat  

    kebutuhan masyarakat yang mengasyikkan. 

  B.  Mobil menimbulkan dampak kerugian dan keuntungan yang  

    berubah dari waktu ke waktu. 

  C.  Mobil mempermudah penduduk bepergian tetapi  

    menimbulkan banyak kerugian, yaitu masyarakat tidak  

    akrab, keindahan akan terganggu, bahan bakar berkurang,  



  dan polusi. 

D.   Mobil dapat memberikan kemudahan mobilitas bagi  

manusia mempercepat perubahan desain dan penggunaan 

mobil. 

 

35.  Pada akhir tahun ini sekolah akan mengikuti lomba seni dan  

   olahraga yang diadakan oleh pihak kecamatan. Untuk itu, pihak  

OSIS akan membuat slogan untuk memberikan semangat 

kepada siswa yang menjadi wakil dalam perlombaan tersebut. 

Slogan yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut 

adalah.... 

A.  Kamu pasti ada yang menolong 

B.  Masa dirimu sebagai juara 

C.  Menjadi juara merupakan sasaran utama 

D.  Kamulah juaranya, yang lain tertinggal 

 

36.  Untuk memotivasi siswa agar gemar membaca, OSIS membuat  

   poster sebagai berikut: Budayakan bersama-sama teman-teman  

   gemar membaca. 

  Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat poster tersebut  

  adalah... 

A.  Siswa-siswa gemar membaca. 

B.  Bagaimana membudayakan gemar-membaca. 

C.  Membaca menjadi tanggung-jawab siswa. 

D.  Mari membudayakan gemar membaca. 

 

37.  Perusahaan "Prima" bergerak di bidang usaha jual beli peralatan  

kantor dan bank, mengiklankan jenis usahanya berapa 

komputer, printer, kalkulator, mesin hitung uang. Alamat kantor  

   tersebut berada di Jalan Darmawangsa Kebayoran Baru, dengan  

   nomor telepon 021-7397658,7202520.  

   Dengan menghubungi Bapak Andre. 

   



  Iklan baris berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ... 

A. Prima jual beli alat ktr & bnk: komputer, kalkulator, 

" mesin hitung uang. Hub. Andre 021 7397658, 

  7202520. 

B.  Prima usaha bergerak dalam jual beli alat bank dan kantor.  

Jalan Darmawangsa Kebayoran Baru. 

Segera hubungi 021 7397658,7202520 

C.  Prima usaha jual cepat komputer, kalkulator,printer.  

   Hubungi Bapak Andre. Jalan Darmawangsa Kebayoran  

   Baru. 

D. Hubungi 021 7397658,7202520 pada Prima Usaha. 

Anda akan mendapatkan kalkulator, printer, dan 

komputer secara cuma-cuma. 

 

38.  Bacalah iklan baris berikut dengan saksama! 
  Jual cpt Megapro '04 istw, an Andri,8,5 jt/nego,  

  hub. Dida.... 

 

Isian yang tepat untuk melengkapi iklan baris tersebut 

adalah.... 

A.  Jln. Kanguru 7 Jkt Brt 

B.  Jalan Kanguru nomor 7 

C.  Jln. Kanguru Jakarta Barat 

D.  Jl. Kanguru Jakarta Barat 

 

39.  Dalam rangka hari lingkungan hidup, Pramuka Gugus Depan  

   SMP Kalpataru mengadakan Persami. Pada saat pembukaan  

Persami, Pembina upacara berpidato. 

 

Isi teks pidato yang tepat sesuai kegiatan tersebut adalah.. 

A.  Harapan kami, untuk mencengah bahaya banjir dan tanah  

longsor kita bersama-sama dapat menjaga kelestarian 

hutan. Hutan menjadi tanggung jawab kita. 



  B.  Di hari yang berbahagia ini, kita dapat berkumpul bersama  

    dalam rangka Persami yang terselenggara berkat kerja  

    sama pramuka dengan kementerian lingkungan hidup. 

  C.  Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama mencegah  

penebangan hutan secara liar. Kita jaga lingkungan kita 

jangan sampai rusak. Kerusakan hutan akan merugikan 

bagi diri kita. 

  D.  Tidak disangkal bahwa hutan melindungi hidup kita. Salah  

    satu fungsi hutan adalah melindungi tanah dari bahaya  

    longsor. Dengan pelestarian hutan, penyerapan oleh air  

    berlangsung dengan sempurna, bencana banjir dapat  

    dicegah. 

 

40.  Hadirin sekalian, museum merupakan salah satu sumber belajar.  

Melalui benda-benda yang dipamerkan di museum, pengunjung 

dapat mempelajari berbagai hal. Pengunjung dapat mempelajari 

sejarah perkembangan manusia. Selain itu, pengunjung juga 

dapat mempelajari budaya dan lingkungan masa lalu.  

Perbaikan kalimat tidak efektif pada awal paragraf tersebut 

adalah... 

  A.  Hadirin, museum merupakan salah satu sumber belajar. 

  B.  Para hadirin, museum merupakan salah satu sumber  

    belajar. 

  C.  Para hadirin sekalian, museum merupakan salah satu  

    sumber belajar. 

  D.  Hadirin dan hadirat, museum merupakan salah satu  

    sumber belajar. 

 

41.  Latar belakang 

Di Desa Suka Maju masih 50 persen anak lulusan SD tidak 

dapat melanjutkan ke SMP. Orang tua mereka, yang sebagian 

besar bekerja sebagai buruh tani, merasa tidak mampu 

membiayai anaknya melanjutkan sekolah. Oleh karena itu, 



diperlukan suatu usaha agar anak-anak tersebut terus dapat 

melanjutkan sekolah. 

Rumusan masalah yang tepat untuk latar belakang tersebut 

adalah... 

A.  Bagaimana upaya orang tua agar anak lulusan SD di Desa  

   Suka Maju dapat melanjutkan ke SMP? 

B.  Mengapa harus dilakukan peningkatan agar anak lulus SD  

   di Desa Suka Maju? 

C.  Bagaimana upaya meningkatkan persentase melanjutkan  

   ke SMP bagi siswa lulusan SD Suka Maju? 

D.  Kapan upaya harus dilakukan agar anak lulusan SD di  

   Desa Suka Maju dapat melanjutkan ke SMP? 

 

42. Agar-agar dari dulu sudah akrab dikenal sebagai makanan  

 konsumsi khusus perawatan kesehatan di Jepang. Bahan  

dasar agar-agar seluruhnya adalah …. 

jenis rumput laut khusus penghasil agar-agar. Agar-agar 

merupakan makanan yang kaya kandungan serat. 

Makanan asal rumput laut itu terdiri atas dua jenis serat 

makanan sekaligus yaitu serat laut dan serat tidak larut dan 

rendah kalori. Agar-agar, dalam sekian banyak jenis makanan, 

yang paling kaya kandungan serat makanannya, yaitu mencapai 

80,9 gr dalam 100 gr. 

 

  Saran berdasarkan simpulan karya ilmiah tersebut adalah... 

  A. Untuk menjaga kesehatan sebaiknya kita mengonsumsi  

    agar- agar yang kaya akan kandungan serat yang  

    diperlukan oleh tubuh. 

  B. Agar-agar merupakan makanan yang kaya akan  

    kandungan serat mencapai 80,9 gr dalam 100 gr. 

  C. Masyarakat di Jepang sangat gemar makan agar-agar yang  

    kaya akan kandungan gizi yang kaya akan kandungan  

    serat. 



  D. Rumput laut sebagai bahan agar-agar sebaiknya digunakan  

    sebagai bahan kosmetik saja karena kandungan gizinya  

    yang tinggi. 

 

43.  Perhatikan pantun berikut! 

Dari rawa tertatih-tatih 

Duduk termenung di tepi telaga 

Jadi siswa rajin berlatih 

Sesudah tamat siap bekerja 

 

Pantun jawaban yang tepat terhadap pantun tersebut adalah... 

A. Mau ke mana gunung dikejar 

Sudah tinggi banyak berduri 

Terima kasih nasihat belajar 

Tentu akan kutaati 

B. Beli tikar berpuluh-puluh 

Dipakai duduk berdua-dua 

Pastilah tercapai cita-cita 

  Bila belajar bersungguh-sungguh 

C. Kerja keras mencari uang 

Uang didapat beribu-ribu 

Dari mana aku datang 

Tidak perlu kamu tahu 

D. Sukar sungguh menjala teri 

Dikejar menghilang terus berlari 

Belajar haruslah setiap hari 

Untuk bekalmu nanti 

 

44.  Banyak bulan perkara bulan Tidak semulia .... (1) 

Banyak Tuhan perkara Tuhan 

Tidak semulia Tuhan ....(2)  

    



   Kata-kata yang tepat untuk melengkapi larik pantun tersebut 

adalah.... 

A.  (1) bulan purnama, (2) Yang Pengasih 

B.  (1) bulan di angkasa, (2) Maha Perkasa 

C.  (1) bulan puasa, (2) Yang Kuasa 

D.  (1) bulan seribu bulan, (2) Maha Penyayang 

 

45.  Seorang pejuang bercerita tentang pengalamannya ketika 

melawan penjajah Belanda. Kondisi ekonomi sangat sulit. Ia dan 

teman-temannya berjuang mencapai kemerdekaan. Perjuangan 

menghadapi Belanda sangat berat. Belanda bersenjatakan 

peralatan tempur modern, sedangkan pejuang 

melawan Belanda dengan senjata seadanya. Setiap kali  

bertempur pejuang-pejuang bertaruh nyawa. Mereka tetap 

bersemangat merebut kemerdekaan. 

 

 Puisi yang tepat untuk melukiskan pengalaman tersebut adalah... 

A. Kami berjuang mengusir penjajah 

Walau kelaparan mendera 

Bersenjatakan bambu runcing 

Meriam musuh berdentum 

Bom-bom berhamburan di udara 

Tiada surutkan semangat kami 

Tuk meraih kemerdekaan 

B. Desingan peluru 

Meriam musuh berdentum 

Bom-bom berhamburan di udara 

Tiada surutkan semangat kami 

Tuk meraih kemerdekaan 

Teruskan perjuangan 

Walaupun kami telah tiada 

C.  Kami hanya mempunyai semangat 

Menggapai kemerdekaan 



 Andai kami semua punya 

Peralatan yang modern dan canggih 

Kami pasti mengalahkanmu 

Wahai penjajah 

  D.  Kami ingin mempunyai negeri yang merdeka" 

     Bertahun-tahun kami berjuang 

   Walau kami sudah tiada 

   Kami bangga karena negeri kami telah merdeka 

   Tetesan darah kami untukmu 

   Pertiwi 

 

46.  Di dalam suka di dalam duka 

Waktu bahagia waktu... (1) 

Masa tertawa masa... (2) 

Kami berbuai dalam napasmu 

 Kata yang tepat untuk melengkapi kutipan puisi 

tersebut agar memiliki kesamaan rima adalah.... 

A.  (1) senang dan (2) bahagia 

B.  (1) duka dan (2) cinta 

C.  (1) senang dan (2) gembira 

D.  (1) menderita dan (2) bahagia 

 

47.  Andi adalah anak saleh dan ramah. Dia anak yatim yang sangat  

berbakti dan setia kepada ibunya. Pada saat liburan dia diajak 

oleh Ali dan Arsad camping ke hutan lindung. Ketika mereka 

akan berangkat, tiba-tiba ibu Andi mendadak sakit keras. Karena 

rencana sudah matang, kedua temannya tetap mengajak 

berangkat tanpa memperduiikan keadaan Andi. Andi menjadi 

bingung. 

 

Naskah drama yang paling tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut 

adalah .... 

A.  Ali       :  (bersemangat) Gimana An, sudah siap? 



     Ayo berangkat ! 

Andi     :  Maaf Al, ibuku ... sakit mendadak (menunduk) 

Arsad   :  Ala, mengapa lu' pikirin. Nanti jugakan  

     sembuh sendiri. 

Ali       :  Iya An, rencana kita kan sudah matang. 

     Ingat, demi kita! 

Andi     :  (Bingung) Gimana ya! 

   B.  Arsad  :  (Semangat) Girnana An, sudah siap?  

     Ayo berangkat! 

Andi     : Maaf Ar. Aku ragu. (menunduk) 

Ali        :  Mengapa An tiba-tiba kau berubah pikiran?  

     Kita berangkat sajalah! 

  Andi   : Ibuku sakit mendadak. Aku harus      

       menungguinya. 

 Arsad  : Jangan, kita tunda keberangkatan ini! 

Andi    : Aduh, gimana dong? Kita memang sudah  

      sepakat! Tapi... (bingung) 

  C.  Andi   : Al, ibuku tiba-tiba sakit. Gimana rencana kita? 

    Ali    : Rencana sudah matang. Kita harus tetap  

     berangkat. 

Arsad  : Betul An, kita harus kompak. 

Andi   : Baik. Ibuku akan kubujuk biar merelakanku 

    Arsad  : Nah, gitu dong. Sepakat? 

D.  Arsad  : (antusias) Al, gimana persiapanmu? 

    Ali    : Oke. Aku tinggal cabut saja. 

    Arsad  : Kamu gimana An? 

    Andi   : Sebenarnya ibuku sakit, tapi aku siap juga. 

      Kita harus berangkat. 

Ali    :  Demi kita, hidup Trio Singa, (mereka  

      menyatukan tangan) 

 

48. Parto  : Harus antre? Aku malas, ah! (menenteng kaleng  

      minyak tanah) 



  Pardi  : Ya, iya lah. Kamu lihat sana orang meletakkan jerigen  

      minyak dalam antrean! (menarik lengan Parto  

    menunjuk ke arah Depot minyak tanah) 

Parto  : Lalu, kapan aku memandikan kerbauku? 

Pardi  : Ah, kamu ini.... 

Parto  : Kamu benar juga, Di! 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi ucapan Pardi pada teks 

drama tersebut adalah ... 

A.   Ambil kerbaumu dan mandikan saja segera,antrean masih  

  panjang! 

B.  Letakkan saja kaleng minyak tanahmu dalam antrean  

  sementara kamu memandikan kerbau! 

C.  Sebaiknya tanyakan berapa banyak orang yang antre  

  sebelum memandikan kerbau! 

D.  Itu Depot minyak tanah, sudah sana ambil jerigenmu! 

 

49. (1) Pada saat aku tiba di stasiun Tugu, kereta api sudah siap  

  berangkat. (2) Petugas penjaga pintu peron sangatlah sopan. (3)  

Seorang petugas berseragam membantu membawakan barang- 

barangku dan mengatakan agar aku cepat naik. (4) Dengan 

senang hati kulakukan, kemudian aku cepat-cepat mencari 

nomor tempat duduk yang tertera di karcisku. 

 

Kalimat tidak padu padan dalam paragrap tersebut ditandai 

nomor.... 

  A.   (1)       B.    (2)        C.   (3)         D.   (4) 

 

50. Membuat kesalahan adalah bagian dari hidup. Tidak ada  

  seorang pun yang bebas dari kesalahan. Sering melakukan  

  kesalahan adalah hal yang wajar, tidak perlu membuatmu malu  

apalagi rendah diri. Jadi jangan takut untuk mencoba dan 

melakukan berbagai hal. Mencoba dan melakukan hal-hal baru 



bahkan bisa menambah pengalaman dan kreativitas. Asal 

jangan mencoba hal-hal yang melanggar aturan. 

 

Perbaikan kalimat sumbang yang tercetak miring pada paragraf 

tersebut adalah... 

   A.  Sering melakukan kesalahan merupakan hal yang wajar,  

     tidak perlu membuatmu malu apalagi rendah diri. 

B.  Sering melakukan kesalahan adalah hal yang logis, tidak  

  perlu membuatmu malu apalagi rendah diri. 

C.  Pernah melakukan kesalahan adalah hal yang wajar, tidak  

  perlu membuatmu malu apalagi rendah diri. 

D.  Pernah melakukan kesalahan adalah hal yang tidak logis,  

  tidak perlu membuatmu malu apalagi rendah diri. 



KUNCI & PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL 
BAHASA INDONESIA SMP/MTs  
2007/2008 
 
1.   Gagasan utama sebuah paragraf umumnya terdapat dalam  

   kalimat utama. Kalimat utama sebuah paragraf bisa terletak di  

   awal (deduktif), akhir (induktif), dan campuran (awal dan akhir). 

Pada paragraf tersebut, kalimat utama terdapat di awal paragraf 

(deduktif). Dengan demikian, gagasan utama paragraf tersebut 

adalah kenaikan harga BBM mengagetkan. 

Jawaban: C 
 
2.   Kritikan yang tepat terhadap Pemkab Sukasari adalah … 

perlu adanya program yang jelas untuk mengurangi buta aksara. 

  Jawaban: A 
 
3.   Kesamaan informasi pada kedua teks tersebut adalah 

Mantan PM Thailand diperintahkan segera pulang karena 

didakwa korupsi. 

  Jawaban: C 
 
4.   Perbedaan penyaj iau kedua teks berita tersebut adalah 

Teks 1: 
Siapa?    Pemerintah Thailand 

Apa?    Memerintahkan PM Thailand 'terguling', Thaksin  

    Shinawatra pulang ke negaranya. 

Bagaimana?  Perintah itu turun menyusul segera dimulainya  

      sidang korupsi yang menjadikan Thaksin dan  

      istrinya, Pojaman sebagai terdakwa. 



Teks 2: 
Mengapa?  Karena menjadi buronan pemerintah Thailand dan  

      mengasingkan diri di luar negeri. 

Siapa?   Thaksin Shinawatra terus disebut terkait  

     penyelidikan kasus korupsi. 

  Bagaimana?  Biro penyelidik khusus kepolisian 

(DSI) Thailand, Selasa (19/6) membuat 

pernyataan mengejutkan dengan memerintahkan 

mantan PM Thailand segera pulang. 

  Jawaban: D 
 
5.   Isi kutipan teks berita tersebut yang tepat adalah Watu Gilang  

   merupakan lava gunung berapi yang membatu diteliti oleh 'Tim  

   Geologi. 

  Jawaban: B 
 
6.   Berita diartikan sebagai sebuah laporan tentang peristiwa nyata  

   (faktual). 

  Informasi yang bertentangan pada kutipan berita tersebut adalah  

  Halte bus seharusnya bersih dan nyaman, namun kenyataannya  

  banyak coretan. 

  Jawaban: A 
 
7.   Pendapat atau opini adalah pikiran atau pendirian seseorang 

terhadap suatu hal. 

Kalimat opini adalah kalimat yang di dalamnya terkandung 

sebuah pendapat, pandangan, dan anggapan. 

Jadi, kalimat yang berisi pendapat pada teks tersebut terdapat 

pada kalivnat Jalan tol macet, pengguna merasa dirugikan. 



Jawaban: A 
 

8.   Gagasan utama yaitu gagasan yang mendasari  

dikembangkannya sebuah paragraf. Gagasan ini biasanya 

diwakilkan pada sebuah kalimat utama yang letaknya bisa di 

awal, tengah, akhir, awal dan akhir, atau dalam keseluruhan 

paragraf. 

Gagasan utama tajuk tersebut adalah Demokrasi menimbulkan 

persoalan yang merugikan warga. 

Jawaban: B 
 

9.   Dalam sebuah tajuk rencana, khususnya dalam sebuah informasi 

biasanya terdapat unsur-unsur yang bersifat fakta atau opini. 

Fakta adalah suatu hal (keadaan atau peristiwa) yang 

merupakan kenyataan dan benar-benar terjadi atau ada. 

 Kalimat fakta pada kutipan tajuk tersebut adalah kalimat keempat 

paragraf pertama. Jadi, fakta pada tajuk rencana tersebut adalah 

unjuk rasa diserta kekerasan terjadi Minggu kemarin di kota P. 

Jawaban: B 
 

10. Tajuk rencana merupakan tulisan dalam sebuah surat kabar atau  

media massa yang berisi pendapat atau pandangan dari dewan 

redaksi terhadap suatu permasalahan aktual. Dari tajuk tersebut 

kita tahu bahwa penulis lebih berpihak kepada rakyat. Hal 

tersebut terdapat dalam kalimat: Namun, semua itu masih 

dianggap wajar, asal jangan kebablasan sehingga menimbulkan 

kesan kacau. 

Jawaban: A 
 



11. Simpulan tajuk tersebut adalah Demokrasi Indonesia masih  

   dalam taraf transisi sehingga banyak persoalan. 

   Jawaban: C 
 
12. Berdasarkan tabel hasil angket masyarakat terhadap  

perpustakaan keliling, informasi yang tepat adalah … 

penilaian baik terbanyak tentang perpustakaan keliling oleh 

masyarakat terjadi pada Desember 2007. 

  Jawaban: B 
 
13. Dalam membaca petunjuk, pembaca harus memahami dan  

mencermati setiap unsur petunjuk yang diberikan. 

Pada denah tersebut, perjalanan terdekat dari tempat 

berkumpulnya calon penonton ke lokasi pertunjukkan adalah 

masuk ke Jalan Jeruk, belok kanan sampai perempatan, belok 

kiri melintas Jin. Duku, lurus sampai Jln. Melon, lalu belok kiri 

sampai pertigaan, 

kemudian belok kanan masuk ke Jln. Nangka. 

Kesalahan membaca petunjuk bisa menyebabkan gagalnya 

tujuan yang diinginkan. 

  Jawaban: B 
 
14. Grafik adalah gambar pasang surut suatu keadaan yang  

dilukiskan dengan garis atau gambar. Grafik dibuat agar dapat 

memberikan informasi secara tepat dan cepat tentang tingkat 

perkembangan atau penurunan sesuatu yang didasarkan pada 

data yang akurat. 

Dari grafik tersebut dapat kita lihat bahwa populasi dan produksi 

susu sapi perah di Boyolali mengalami pasang surut. Pada tahun 



2003, jumlah populasi di Boyolali paling sedikit, tetapi jumlah 

produksi susu sapi justru terbanyak. 

Jawaban: A 
 

15. Isi yang tersirat dalam puisi tersebut adalah Blora yang menjadi  

   impian. 

  Jawaban: A 
 
16. Pengimajian (citraan) merupakan kata atau susunan kata yang  

   dapat mengungkapkan pengalaman sensoris, seperti  

   penglihatan, pendengaran, dan perasaan. 

Citraan yang menonjol pada larik ke-1 kutipan puisi tersebut 

adalah perasaan (imaji taktil). 

  Jawaban: C 
 
17.  Rima adalah ulangan bunyi-bunyi yang sama dalam puisi. Rima  

   membuat puisi terdengar indah. 

Puisi yang memiliki rima bebas adalah sebagai berikut: 

Tak seorang mau melempar senyum 

Bunga mekar di segala jalan 

Tak seorang tau sebuah hati 

Cinta terpendam di masa lalu 

Jawaban: A 
 

18.  Tokoh Ijah dalam kutipan cerpen tersebut diketahui dengan cara  

   diceritakan tokoh lain. 

Teknik penokohan dalam sebuah novel atau cerpen dapat 

dilakukan dengan cara menceritakan fisiknya, perbuatannya, 

atau pandangan tokoh lain terhadap tokoh tersebut. 



Jawaban: B 
 

19.  Latar adalah tempat, hubungan waktu, dan lingkungan sosial  

   tempat terjadinya peristiwa yang ada dalam novel atau cerpen. 

Latar tempat peristiwa dalam kutipan cerpen tersebut adalah 

selokan. Hal tersebut terlihat dari kalimat... 

untung selokan itu tidak berisi air comberan, tapi air irigasi untuk 

mengairi puluhan petak sawah disebelah selatan kampung itu. 

Jawaban: B 
 

20.  Konflik yang terjadi kutipan cerita tersebut adalah kegeraman  

Dorman melihat kesabaran Herman dalam menghadapi fitnahan 

yang dilakukan Jono terhadap Flerman. Hal ini tersirat melalui 

kalimat, "Aku heran,mengapa kau diam saja Her? Padahal jelas-

jelas Jono memfitnahmu!" geram Dorman melihat sikap Herman 

yang tetap tenang menghadapi Jono yang jelas telah menuduh 

menggelapkan uang koperasi. 

  Jawaban: B 
21.  Watak tokoh Herman dalam kutipan cerita tersebut adalah  

   penyabar. Hal ini tersirat melalui kalimat,"Biarkan sajalah dulu.  

   Biar Jono puas melampiaskan perasaan hatinya," jawab Herman  

   mencoba memberi alasan pada Dorman. 

  Jawaban: B 
 
22.  Amanat yang terkandung dalam kutipan cerita tersebut adalah  

   jangan mengelak dari tanggung jawab. 

  Jawaban: A 
 
 



23.  Nilai yang terkandung dalam cerita tersebut adalah kebiasaan  

   menabung untuk saling menolong merupakan nilai adat. 

  Jawaban: B 
 
24.  Karakter tokoh dalam sebuah cerita dapat kita kenali melalui apa  

yang diperbuatnya, ucapannya, penggambaran fisik tokoh, 

pikiran-pikirannya, dan melalui penerangan langsung. 

Perbedaan karakter tokoh pada kedua cerita tersebut adalah 

Indah bersifat sombong sedangkan Saniah pemarah. 

Jawaban: B 
 

25.  Watak tokoh dalam penggalan ilustrasi tersebut dilakukan  

dengan sikap tokoh. Bukti bahwa watak Dodi tegas ditandai 

dengan nomor (1) dan (5). Dalam hal ini dijelaskan bagaimana 

sikap tokoh melalui kalimat (1) Alat bantu pernafasan itu harus 

segera dipasang jika napas Ayah berhenti. (5) Kita semua harus 

bertanggung jawab, Danar! 

Jawaban: B 
 

26.  Suasana yang tergambar pada kutipan drama tersebut 

adalah menegangkan. Peristiwa yang menegangkan 

tergambar dari dialog kedua tokoh, Dondi dan Danar, 

yang sama-sama bersikeras pada keputusan masing- 

masing dalam menangani ayahnya yang sedang kritis. 

  Jawaban: D 
 
27.  Buku harian adalah buku yang berisi catatan kegiatan 

sehari-hari. Segala kegiatan yang pernah dialami bisa 

dicatat di dalam buku harian. Hal ini tentu berguna apabila 



sewaktu-waktu kita ingin mengenang kembali peristiwa yang 

pernah dialami, baik peristiwa yang menyenangkan maupun 

menyedihkan. 

 Tulisan yang tepat di buku harian sesuai dengan ilustrasi 

tersebut adalah Malam Selasa (16 September 2007) aku terlena 

oleh acara TV yang memesona. Aku lupa belajar Matematika. 

Nilai 40 sebagai hadiahku. Ah,alangkah malunya diriku. Aku 

menyesal.... 

  Jawaban: C 
 
28.  Surat pribadi adalah surat yang berisi masalah pribadi, baik yang  

   ditujukan kepada teman, keluarga,maupun instansi tertentu. 

Kalimat pembuka yang tepat untuk mengawali surat pribadi 

tersebut adalah Hai apa kabar, Gum? 

Bagaimaan kabar Bapak dan Ibu di sana? Aku berharap sehat-

sehat selalu. 

Jawaban: A 
 

29.  Penutup surat umumnya berisi ucapan "Cukup sekian" atas  

hal-hal yang dikemukakan dalam isi surat pribadi tersebut. Jadi, 

kalimat penutup surat pribadi yang tepat adalah Sekian dulu 

kabar dariku.... 

Surat pribadi adalah surat yang berisi masalah 

pribadi, baik yang ditujukan teman, keluarga, maupun 

instansi tertentu. 

  Jawaban: D 
 



30.  Surat undangan termasuk ke dalam surat dinas. 

Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian awal surat 

dinas tersebut adalah kami mengharapkan kesediaan 

  Jawaban: A 
 
31.  Pesan singkat atau memo adalah surat yang dibuat oleh pihak  

   atasan kepada bawahan atau kepada pejabat setingkat dengan  

   pejabat pembuat memo. Memo hanya berisikan catatan singkat  

   tentang pokok-pokok permasalahan sebagai pesan yang ingin  

dikomunikasikan. Jadi, kalimat memo yang tepat adalah segera 

siapkan surat undangan rapat pengurus OSIS besok pagi untuk 

membahas kunjungan OSIS SMP Tunas Muda. 

  Jawaban: C 
 

32. Laporan adalah cara penyampaian informasi oleh penulis kepada 

seseorang atau suatu badan atas dasar pertanggungjawaban 

yang diembannya. Laporan yang tepat sesuai ilustrasi tersebut 

adalah Klub kebugaran tubuh Bima Sakti berdiri sejak tahun 

2002. 

Jumlah anggotanya 120 orang. Kegiatan yang 

dilakukan senam, sepeda santai, dan jalan sehat. 

  Jawaban: A 
 
33. Susunan kalimat yang tepat agar menjadi sebuah paragraf yang  

padu untuk soal nomor 33 adalah 1-3-2-5-6-4. Kalimat-kalimat 

pada soal tersebut merupakan sebuah petunjuk memakai bedak 

dingin. Langkah-langkah mengurutkan sebuah petunjuk, yaitu: 

  a.  Urutkan dengan logis sesuai dengan urutan kegiatan. 

  b.  Urutkan secara sistematis. Maksudnya, kalimat-kalimat  



     disusun menurut kegiatan awal, kegiatan pokok, dan  

     kegiatan akhir. 

  Jawaban: A 
 
34. Rangkuman isi bacaan tersebut yang tepat adalah Mobil  

mempermudah penduduk bepergian, tetapi menimbulkan banyak 

kerugian, yaitu masyarakat tidak akrab, keindahan akan 

terganggu, bahan bakar berkurang, dan polusi. 

Jawaban: C 
 

35. Slogan yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah menjadi juara  

merupakan sasaran utama. 

Slogan adalah perkataan atau kalimat yang menarik atau 

mencolok serta mudah diingat, yang digunakan untuk 

memberitahukan sesuatu. Umumnya slogan' dipakai untuk 

menyampaikan tujuan suatu ideologi,golongan, organisasi, partai 

politik, dan lain-lain. 

Jawaban: C 
 

36. Poster adalah pengumuman yang disampaikan ditempat yang  

   banyak dikunjungi orang. Selain menggunakan bahasa sebagai  

media penyampaian pesan,poster juga mengandalkan gambar 

sebagai sarana untuk menarik perhatian orang. 

Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat poster tersebut 

adalah Mari membudayakan gemar membaca! 

Kalimat poster harus efektif, menarik, mudah diingat,dan 

mengena pada sasaran. 

Jawaban: D 
 



37. Iklan baris berdasarkan ilustrasi tersebut adalah prima jual beli  

alat ktr & bnk: komputer, kalkulator, mesin 

hitung uang. Hub. Andre 021 7397658,7202520. 

  Jawaban: A 
 
38. Isian yang tepat untuk mengisi iklan baris tersebut adalah Jln.  

   Kanguru 7 Jkt Brt. 

  Jawaban: A 
 
39. Pidato merupkan salah satu bentuk komunikasi lisan yang  

   mengungkapkan pikiran dan bentuk kata-kata yang ditujukan  

   kepada orang bayak (khalayak). 

Isi teks pidato yang tepat sesuai kegiatan tersebut adalah Oleh 

sebab itu, marilah kita bersama-sama mencegah penebangan 

hutan secara liar. Kita jaga lingkungan kita jangan sampai rusak. 

Kerusakan hutan akan merugikan bagi diri kita. 

Jawaban: C 
 
40.  Perbaikan kalimat tidak efektif pada awal paragraf tersebut  

adalah Hadirin, museum merupakan salah satu sumber belajar. 

Kata 'hadirin' sudah menunjukkan 'seluruh'. Jadi, kata 'sekalian' 

dihilangkan karena tidak efektif atau pemborosan kata. 

Jawaban: A 
 

41.  Latar belakang dalam sebuah penulisan karya ilmiah harus  

memuat hal-hal yang membuat tema tersebut diangkat sebagai 

bahan penulisan karya ilmiah. 

Rumusan yang tepat untuk latar belakang tersebut adalah 



Bagaimana upaya meningkatkan persentase melanjutkan ke 

SMP bagi siswa lulusan SD Suka Maju. 

Jawaban: C 
 
42.  Saran berdasarkan simpulan karya ilmiah tersebut adalah untuk  

menjaga kesehatan sebaiknya kita mengonsumsi agar-agar yang 

kaya kandungan serat yang diperlukan oleh tubuh. 

Jawaban: A 
 

43.  Pantun termasuk puisi lama. Bahasa pantun terikat oleh irama,  

mantra, rima, dan penyusunannya sangat terikat pada larik dan 

bait. Ciri-ciri pantun yaitu: 

1. terdiri dari empat baris, 

2. tiap baris terdiri dari dua belas suku kata, 

3. berumus a-b-a-b, 

4. baris pertama lampiran 

5. baris kedua baris terakhir adalah isi 

Pantun jawaban yang tepat terhadap pantun tersebut adalah: 

Mau ke mana gunung dikejar 

Sudah tinggi banyak berduri 

Terima kasih nasihat belajar 

Tentu akan kutaati 

Jawaban: A 
 

44.  Pantun adalah karangan yang terbagi menjadi beberapa bait. 

  Kata-kata yang tepat untuk melengkapi larik pantun tersebut  

  adalah: 

Banyak bulan perkara bulan  

Tidak semua bulan puasa  



Banyak Tuhan perkara Tuhan  

Tidak semulia Tuhan Yang Kuasa 

Jawaban: C 
 
45.  Puisi yang tepat untuk melukiskan pengalaman seorang  

   penjuang ketika melawan penjajah Belanda,yaitu: 

Kami berjuang mengusir penjajah 

Walau kelaparan mendera 

Bersenjatakan bambu runcing 

Meriam musuh berdentum 

Bom-bom berhamburan di udara 

Tiada surutkan semangat kami 

Tuk meraih kemerdekaan 

Jawaban: A 
 

46.  Keindahan sebuah puisi dapat dilihat dari segi isi,misalnya  

pemandangan yang melatarinya, irama, pola bunyi, pilihan kata, 

atau gaya bahasanya. 

Kata yang tepat untuk melengkapi kutipan puisi tersebut agar 

memiliki rima adalah: 

Di dalam suka di dalam duka 

Waktu tertawa waktu menderita 

Masa tertawa masa bahagia 

Jawaban: D 
 

47.  Naskah drama yang paling tepat sesuai dengan ilustrasi pada  

   soal nomor 1 adalah: 

Ali      :  (bersemangat) Gimana An, sudah siap? Ayo 

    berangkat! 



Andi   :  Maaf Al, ibuku ... sakit mendadak (menunduk) 

  Arsad  :  Ala, mengapa lu' pikirin. Nanti juga kan sembuh 

    sendiri. 

Ali       :  Iya An, rencana kita kan sudah matang. 

    Ingat, demi kita! 

Andi    :  (Bingung) Gimana ya! 

Jawaban: A 
 
48.  Kalimat yang tepat untuk melengkapi ucapan Pardi pada teks  

drama tersebut adalah sebagai berikut: 

Letakkan saja kaleng minyak tanahmu dalam antrean sementara 

kamu memandikan kerbau! 

Jawaban: B 
 

49.  Kalimat tidak padu adalah kalimat yang tidak memiliki  

   kekoherenan dengan kalimat lain dalam pargraf tersebut. Kalimat  

nomor 1 ,3 ,  dan 4 menjelaskan kronologis keberangkatan 

menggunakan kereta api diStasiun Tugu. Kalimat yang tidak 

memiliki kekoherenan dengan kalimat lain hanyalah kalimat 

nomor 2 karena kalimatnya meloncat jauh dari gagasan utama. 

  Jawaban: B 
 
50.  Perbaikan kalimat sumbang yang tercetak miring pada paragraf  

tersebut adalah kata 'sering' diganti oleh karena 'pernah', yaitu 

pernah melakukan kesalahan adalah hal yang wajar, tidak perlu 

membuatmu malu apalagi rendah diri. 

  Jawaban: C 


