
UJIAN NASIONAL BAHASA INDONESIA TAHUN 2005

1 . Kita telah melihat perkembangan pesat telekomunikasi selama 200 tahun terakhir. Dampak
yang ditimbulkannya terhadap kita sangat hebat. Seandainya orang yang hidup 200 tahun
lampau bisa dihadirkan kembali untuk menyaksikan telepon, radio, televisi, satelit
gambar-gambar venus, optik, dan sebagainya, mereka akan sangat terpesona dan
menganggap semua itu perbuatan tukang sihir. 
Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada paragraf tersebut adalah ........ 
A . Mengapa pertumbuhan telekomunikasi selama 200 tahun terakhir ini sangat hebat? 
B . Bagaimana jika orang yang hidup pada 200 tahun yang silam melihat kehebatan

hasil telekomunikasi? 
C . Dampak apakah yang ditimbulkan oleh pertumbuhan telekomunikasi terhadap

kehidupan kita? 
D . Mengapa mereka akan sangat terpesona dan menganggap semua itu perbuatan

tukang sihir? 

2 . Jam meja yang biasanya berdering pukul 05.00 untuk membangunkan saya, sekali ini
membisu karena lupa diputar. Akibatnya, saya terlambat bangun. Cepat-cepat saya pergi
ke kamar mandi. Ternyata sabun mandi pun sudah habis, lupa membelinya kemarin sore.
Mau sarapan, nasi hangus. Mau berpakaian, semua baju kotor sehingga terpaksa memakai
baju bekas kemarin. Tambah lagi, sewaktu menunggu kendaraan umum untuk pergi ke
sekolah kendaraan selalu penuh. Akhirnya dapat kendaraan yang kosong. Malangnya
mogok pula di tengah jalan. Turun dari kendaraan baru melangkah dua-tiga langkah
disambut hujan lebat bagai dicurahkan dari langit. Amboi, tidak hanya terlambat dan badan
basah kuyup tetapi di sekolah dapat teguran dari guru. Sungguh sial nasibku hari ini.
Ide pokok paragraf tersebut adalah ........ 
A . terlambat bangun pagi 
B . kesibukan setiap hari 

C . kebiasaan setiap hari 
D . nasib yang sial 

3 . Bacalah paragraf berikut dengan seksama! 
Pertolongan pertama pada kecelakaan tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas
kesehatan. Setiap anggota Palang Merah Remaja (PMR) harus mempunyai kemampuan
untuk menolong korban kecelakaan. PMR adalah kader PMI yang bertugas dengan
sukarela. Agar mampu menolong korban kecelakaan, anggota PMR diajari prinsip
kepalang-merahan. 
Kalimat topik paragraf tersebut terletak pada ........ 
A . akhir paragraf 
B . awal paragraf 

C . tengah paragraf 
D . awal dan akhir paragraf 

4 . Perhatikan grafik berikut yang memuat data ketidakhadiran Siswa SLTP Melati Cawu I
tahun pelajaran 2003/2004! 
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Pertanyaan yang jawabannya benar ........ 
A . Mengapa jumlah siswa yang tidak masuk pada bulan Agustus banyak? 
B . Apakah yang menyebabkan siswa tidak hadir pada bulan September? 
C . Berapa jumlah siswa yang tidak hadir pada bulan November? 
D . Bagaimana perasaan Kepala Sekolah pada bulan November berkaitan dengan

ketidakhadiran siswa? 

UJIAN NASIONAL

5 . Bacalah paragraf berikut dengan seksama! 
Dua peloncat indah Indonesia, Shenny Rana Amalia dan Ahmad Sukran, gagal 
menembus babak utama kejuaraan Dunia Renang (FINNA World Swimming
Championship). Dengan demikian, Indonesia tidak meloloskan satu pun atletnya di babak
utama kejuaraan renang yang dimulai pada Juli lalu di Barcelona, Spanyol. Ringkasan yang
tepat sesuai dengan paragraf tersebut adalah ........ 
A . Peloncat indah Indonesia mengikuti kejuaraan renang di Barcelona, Spanyol. 
B . Indonesia berhasil meloloskan satu atletnya pada babak utama kejuaraan renang. 
C . Kejuaraan renang FINNA World Swimming Championship diselenggarakan di

Barcelona, Spanyol. 
D . Tidak satu pun atlet Indonesia yang lolos ke babak utama kejuaraan renang

Barcelona. 

UJIAN NASIONAL

6 . Bacalah paragraf berikut dengan seksama! 
Ada jutaan anak di Indonesia yang terpaksa berhenti sekolah. Bukan kemauan mereka
berhenti sekolah dan bukan pula kemauan orang tuanya ........
Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian akhir paragraf tersebut adalah ... 
A . Ini disebabkan mereka malas bersekolah. 
B . Hal ini menjadi beban bagi kita semua. 
C . Mau tidak mau kita harus membantunya. 
D . Keadaanlah yang menyebabkan semuanya itu. 

UJIAN NASIONAL

7 . Kalimat yang berisi fakta adalah ........ 
A . Ikan Belosoh adalah ikan kecil yang terdapat hampir di seluruh perairan pantai,

kecuali di kawasan kutub. 
B . Karang jenis Ascopora yang dibudidayakan di bak diperkirakan memiliki pasar

ekspor di sejumlah negara Eropa. 
C . Penangkapan penyu merupakan suatu pelanggaran. 
D . Karang yang tumbuh bercabang cabang itu boleh diperdagangkan. 

UJIAN NASIONAL
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8 . Bacalah penggalan wacana berikut dengan seksama! 
Polusi udara memang terjadi secara alamiah. Sebab fenomena alam seperti letusan gunung
berapi, kebakaran hutan, debu, bangkai tumbuh-tumbuhan dan hewan yang membusuk,
dan garam dari laut, semua dapat mencemari udara. Akan tetapi, semua itu masih dapat
dikatakan dalam batas-batas yang dapat ditoleransi. Artinya proses laju pembersihan
polusi dari udara dan laju pencemaran itu masih dalam keseimbangan alam. 
Tema penggalan teks wacana tersebut adalah ........ 
A . Terjadinya polusi udara. 
B . Ancaman polusi udara. 

C . Jenis polusi udara. 
D . Akibat polusi udara. 

UJIAN NASIONAL

9 . Paragraf yang bertema pertanian adalah ........ 
A . Latihan aerobik tidak hanya berguna bagi paru-paru dan jantung. Jika itu dilakukan

lebih dari 20 menit, lemak pun akan ikut terbakar. 
B . Di era modern seperti Sekarang ini, berkomunikasi sudah merupakan hal yang tidak

asing lagi. Selain sebagai komponen utama dalam kehidupan, berkomunikasi juga
merupakan kebutuhan sehari-hari bagi manusia. 

C . Sawah seluas 36.000 hektar itu semuanya sawah tadah hujan. Hal ini disebabkan
belum ada saluran irigasi mengaliri persawahan di salah satu daerah lumbung padi
Sumatera Selatan. 

D . Pemerintah Daerah Kotamadya Tegal sedang menggalakkan kebersihan lingkungan.
Hal ini dilakukan untuk mempertahankan adipura yang diraih beberapa tahun yang
lalu. 

UJIAN NASIONAL

10 . Andi harus mengurus ........ sebagai syarat untuk berangkat ke Australia. 
Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ........ 
A . paspor 
B . KTP 

C . wesel pos 
D . faksimili 

UJIAN NASIONAL

11 . Penggunaan istilah pada kalimat berikut yang tepat adalah ........ 
A . Selama hidupnya baru kali ini ia mendapat kontraktor dari perusahaan. 
B . Perdagangan dalam bidang jasa melalui iklan media cetak sangat efektif dan efisien. 
C . Koreografer itu sedang memotret pertunjukan teater itu. 
D . Sutradara itu sedang sibuk mengatur kostum pemain drama itu. 

UJIAN NASIONAL

12 . Penggunaan kata kerja berpartikel yang benar terdapat pada kalimat ........ 
A . Bu Ratna menceritakan atas sejarah Kerajaan Majapahit. 
B . Sejak kecil anak itu selalu menuruti atas nasihat orang tuanya. 
C . Surti tidak mengetahui tentang jawaban soal matematika itu. 
D . Sekarang dia menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. 

UJIAN NASIONAL

13 . Paragraf yang dikembangkan dari pengalaman pribadi terdapat pada ........ 
A . Hampir saja aku tenggelam, jika aku tidak memegang kaki temanku yang pandai

berenang. Kukira sungai itu dangkal. Aku tidak jera meskipun harus belajar
berenang. 

B . Harga kebutuhan pokok masyarakat semakin meningkat. Keluhan masyarakat
terdengar di mana-mana. Apa yang dapat mereka lakukan atau pasrah sajakah? 

C . Jika kita telah mengenal produk-produk dalam negeri, kita dapat menghargainya.
Apalagi jika kita dapat membeli dan menggunakannya. 
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D . Apa pun yang dikerjakannya selalu salah. Padahal jika diperhatikan, ia anak yang
paling rajin di antara saudara-saudaranya. 

UJIAN NASIONAL

14 . Bacalah paragraf berikut dengan seksama! 
Pasar subuh(1) di jalan(2) Lombok, Palangkaraya, Minggu(3) dini hari terbakar. Api Baru
dapat dikuasai sekitar pukul 05.00 berkat usaha petugas pemadam kebakaran kodya(4)
Palangkaraya serta bantuan penduduk setempat. Penulisan kata yang salah ejaan pada
paragraf tersebut ditandai nomor ........ 
A . 1 dan 3 
B . 1 dan 2 

C . 3 dan 4 
D . 4 dan 1 

UJIAN NASIONAL

15 . Perhatikan penggalan surat berikut! 
Mengingat pentingnya acara tersebut, mohon datang tepat waktu dan tidak diwakilkan. 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi penggalan surat tersebut adalah ........ 
A . Atas kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 
B . Akhirnya kami haturkan banyak terima kasih. 
C . Tiada kata lain yang kami sampaikan kecuali terima kasih. 
D . Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini. 

UJIAN NASIONAL

16 . Perhatikan ilustrasi berikut!

Penulisan mata uang pada anggaran tersebut tidak tepat, seharusnya ........ 
A . Rp 3.000.000,- 
B . Rp 3.000.000,00 

C . Rp 3.000000.00 
D . Rp 3.000.000.00 

UJIAN NASIONAL

17 . Perhatikan ilustrasi berikut! 
Bapak Nurdin diundang pada upacara bendera memperingati hari kemerdekaan RI di
Istana Negara karena dia seorang guru teladan. Dengan pakaian jas biru tua dan peci hitam
menutup kepalanya, pagi itu Pak Nurdin tampak senang, haru, dan bangga.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, pertanyaan yang tepat disampaikan oleh pewawancara
kepada Bapak Nurdin adalah ........ 
A . Kapan Bapak hadir pada upacara di Istana Negara? 
B . Bapak berasal dari mana dan mengajarkan mata pelajaran apa? 
C . Berapa orang guru teladan yang hadir selain Bapak? 
D . Bagaimana perasaan Bapak setelah terpilih sebagai guru teladan? 

UJIAN NASIONAL

18 . Perhatikan ilustrasi berikut! 
Tak ada alat permainan di TK Pak Sahlan selain sebuah ayunan. Namun, berkumpul
sesama kawan sebayanya merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi Ani. Tidak
mengherankan, TK alternatif yang dirintis dua tahun lalu itu berkembang. Semula hanya 20
peserta, kini telah menjadi 40-an peserta. "Syukur, para orang tua sudah mulai percaya
pada TK ini," ujar Sahlan. "Dulu mereka masih ragu-ragu karena khawatir jadwalnya
bentrok dengan waktu mengaji."
Kalimat yang tepat ditulis Pak Sahlan dalam buku harian berdasarkan pengalamannya
adalah ........ 
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A . Ayunan membuat Ani betah bermain dengan teman sebayanya di TK. 
B . TK alternatif kini menjadi harapan bangsa. 
C . Tuhan saya bersyukur karena TK yang saya rintis telah berkembang. 
D . Anak-anak TK ragu-ragu dalam belajar mengaji sehingga tidak mau sekolah TK. 

UJIAN NASIONAL

19 . Perhatikan laporan kegiatan berikut! 
Setelah kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu (Persami) selesai, ketua penyelenggara
melaporkan kepada ketua RW sebagai berikut. Secara keseluruhan kegiatan didanai dari
iuran peserta. Jumlah peserta 50 orang. Kegiatan yang dilakukan adalah kerja sama
mendirikan tenda, shalat berjamaah, api unggun dan seni, memasak sarapan sendiri, serta
baris-berbaris. (4) Perkemahan dimulai hari Sabtu, pukul 20.00 dan berakhir hari Minggu,
pukul 10.00.
Urutan yang tepat untuk laporan kegiatan tersebut adalah ........ 
A . (4), (2), (3), (1) 
B . (2), (4), (1), (3) 

C . (4), (2), (1), (3) 
D . (2), (4), (3), (1) 

UJIAN NASIONAL

20 . Perhatikan gambar berikut! 

Judul yang tepat sesuai gambar kegiatan tersebut adalah ........ 
A . Kegiatan Persami Pramuka 
B . Balai Bakti Sosial Warga Desa 
C . Hasil Musyawarah Desa 
D . Kegiatan Palang Merah Remaja (PMR) 

UJIAN NASIONAL

21 . Kalimat berikut yang merupakan slogan adalah ........ 
A . Lestarikan hutan kami. 
B . Buanglah sampah di tempatnya. 

C . Malu bertanya sesat di jalan. 
D . Tegal kota bahari. 

UJIAN NASIONAL

22 . Bacalah paragraf berikut dengan seksama!
Keterampilan berpidato ini bukanlah masalah yang gampang dan bisa tumbuh dengan
sendirinya, melainkan perlu ditumbuhkan, dibina, dan dilatih sejak dini. Berbekal
keterampilan pidato ini akan dapat dilakukan berbagai kegiatan antara lain memberi
sambutan, berani mempresentasikan kertas kerja dan sebagainya. Oleh karena itu,
berpidato perlu memperhatikan strategi pidato yang meliputi menetapkan tujuan pidato,
lama pidato, materi, diksi atau pilihan kata, dan sebagainya.
Paragraf tersebut berpola ........ 
A . umum-khusus 
B . khusus-umum 

C . sebab-akibat 
D . akibat-sebab 

UJIAN NASIONAL

23 . Paragraf yang menyatakan hubungan pengandaian adalah ........ 
A . Sebagai dampak ketidakmerataan pendapatan banyak kendala sosial yang muncul.
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A . Contohnya unjuk rasa oleh buruh atau masyarakat yang tergusur. Timbul pula
pelecehan hukum dan praktik kolusi dan korupsi. 

B . Airbus, yang telah menjual lebih banyak pesawat dibandingkan dengan pesaingnya,
Boeing, sepanjang 2004, sedang bersiap-siap meluncurkan pesawat baru super
jumbo A380. Jika perkembangan ini terus ditingkatkan, Airbus yang paling unggul
di tahun mendatang 

C . Keindahan pulau dan pantainya, ditambah aneka fasilitas rekreasi dan olah raga
membuat Sikuai nyaris tak ada tandingannya di tanah air. Kalau pantai-pantai di Bali
atau Lombok disandingkan dengan Sikuai tetap memiliki keunggulan tak dapat
tersaingi. 

D . Limbah yang masuk ke laut pada akhirnya menimbulkan degradasi lingkungan alam.
Selanjutnya, degradasi lingkungan alam akan mengakibatkan berkurangnya
keanekaragaman flora dan fauna. 

UJIAN NASIONAL

24 . Bacalah paragraf berikut dengan seksama!
Mengapa Afi ingin masuk SMA setelah tamat SMP? Afi mempunyai cita-cita ingin menjadi
seorang dokter. Bersekolah di SMA jangkauan masa depan lebih luas daripada
bersekolah di sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan hanya mengarah ke jurusan itu sendiri
atau yang terkait, sedangkan SMA mempunyai jurusan lanjutan yang banyak. Utamanya
dalam pencapaian cita-citanya ........
Kalimat yang sesuai untuk melengkapi akhir paragraf tersebut adalah ........ 
A . Karena itulah Afi memilih ke sekolah kejuruan. 
B . Karena bingung Afi lebih baik tidak sekolah. 
C . Karena itulah Afi memilih melanjutkan ke SMA. 
D . Oleh sebab itu, Afi bersantai-santai dahulu. 

UJIAN NASIONAL

25 . Perhatikan ilustrasi berikut! 
Ketua OSIS SLTP Negeri 195 Surabaya memberikan memo kepada Sekretaris OSIS
untuk membuat undangan rapat. 
Isi memo yang tepat dari Ketua OSIS untuk Sekretaris ialah ........ 
A . Untuk rapat OSIS, siapkan undangan kepada anggota. 
B . Harap Anda siapkan undangan kepada para anggota agar semua datang. 
C . Harap Saudara mempersiapkan undangan kepada anggota. 
D . Saudara diminta mempersiapkan undangan kepada anggota. 

UJIAN NASIONAL

26 . Bacalah penggalan cerita berikut dengan seksama!
Malin Kundang sejak kecil telah ditinggalkan ayahnya. Dengan kasih sayang ia diasuh oleh
ibunya. Setelah besar, atas izin dan doa restu ibunya ia pergi merantau. 
Sudut pandang kutipan cerita itu adalah ........ 
A . orang ketiga di dalam cerita 
B . orang ketiga di luar cerita 
C . orang pertama pelaku utama 
D . orang pertama pelaku sampingan 

UJIAN NASIONAL

27 . Pepohonan tumbang diterpa angin kencang. 
Kata ulang dalam kalimat tersebut sama jenis maknanya dengan kata ulang pada kalimat
........ 
A . Orang tuanya menjadi pedagang sayur-mayur. 
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B . Anak-anak itu sedang bermain mobil-mobilan. 
C . Tanah itu pecah-pecah akibat kemarau panjang. 
D . Rumput-rumput itu tumbuh di halaman rumah. 

UJIAN NASIONAL

28 . Perhatikan kalimat berikut!  
Pengembangan bidang musik di sekolah tidak mampu mengasah potensi jasmaniah juga
membangun hubungan koordinasi antara diri sendiri dan orang lain. 
Perbaikan yang tepat kalimat tersebut sehingga menjadi kalimat yang logis adalah ........ 
A . Pengembangan bidang musik di sekolah mampu mengasah potensi jasmaniah tetapi

tidak membangun hubungan koordinasi antara diri sendiri dan orang lain. 
B . Pengembangan bidang musik di sekolah tidak hanya mampu mengasah potensi

jasmaniah semata, tetapi juga membangun hubungan koordinasi antara diri sendiri
dan orang lain. 

C . Pengembangan bidang musik di sekolah tidak mengasah potensi jasmaniah
melainkan hanya membangun hubungan koordinasi antara diri sendiri dan orang lain. 

D . Pengembangan bidang musik di sekolah hanya mampu mengasah potensi jasmaniah
tidak membangun hubungan koordinasi antara diri sendiri dan orang lain. 

UJIAN NASIONAL

29 . Perhatikan ilustrasi berikut!
Judul Buku    : Anak Perawan di Sarang Penyamun
Pengarang     : Sutan Takdir Alisyahbana 
Tahun Terbit : 1992 
Penerbit        : Dian Rakyat 
Kota Terbit   : Jakarta 
Penulisan daftar pustaka berdasarkan data tersebut adalah ........ 
A . Alisyahbana, Sutan Takdir. 1992. Anak Perawan di Sarang Penyamun. Jakarta:

Dian Rakyat. 
B . Alisyahbana. Sutan Takdir, Anak Perawan di Sarang Penyamun. 1992. Jakarta:

Dian Rakyat. 
C . Sutan Takdir, Alisyahbana Anak Perawan di Sarang Penyamun. Jakarta: Dian

Rakyat, 1992. 
D . Alisyahbana, Sutan Takdir, 1992, Anak Perawan di Sarang Penyamun, Jakarta:

Dian Rakyat. 

UJIAN NASIONAL

30 . Kalimat yang tepat untuk mempersilakan ketua panitia menyampaikan laporan adalah ........ 
A . Untuk mengawali acara ini, akan disampaikan laporan Ketua Panitia, waktu dan

tempat kami silakan! 
B . Kami persilakan kepada Ketua Panitia, untuk menyampaikan laporan. 
C . Menginjak acara kedua, akan disampaikan laporan Ketua Panitia kepada saudara

Jihan kami persilakan! 
D . Menginjak acara berikutnya, yaitu laporan ketua panitia kepadanya kami

persilakan; 

UJIAN NASIONAL

31 . Perhatikan kalimat-kalimat berikut! 
(1) Campurkan dengan santan dan tepung beras. (2) Celupkan cetakan kembang goyang
ke dalam adonan kemudian celupkan ke dalam minyak panas. (3) Kocok telur bersama
gula sampai gula hancur. (4) Aduk adonan hingga licin. (5) Goreng sampai matang. 
Untuk membuat paragraf yang baik, kalimat-kalimat di atas harus disusun dengan urutan
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nomor ........ 
A . (1), (2), (3), (4), (5) 
B . (1), (3), (2), (4), (5) 

C . (3), (4), (1), (2), (5) 
D . (3), (1), (4), (2), (5) 

UJIAN NASIONAL

32 . Perhatikan kalimat-kalimat berikut! 
(1) Ibu membelikan adik baju di toko Harapan Baru. 
(2) Gambar pemandangan itu telah diwarnai. 
(3) Kelinci kesayangan anak kecil itu mati karena kecelakaan. 
(4) Anak perempuan itu terpandai di antara teman sekelasnya. 
Kata berimbuhan yang tergolong kata kerja terdapat dalam kalimat nomor ........ 
A . (3), (1) 
B . (1), (2) 

C . (4), (2) 
D . (3), (4) 

UJIAN NASIONAL

33 . Ia becermin pada kaca cembung sehingga wajahnya menjadi lucu. 
Imbuhan ber- pada kata becermin mempunyai kesamaan makna dengan imbuhan pada
kalimat ........ 
A . Ia bersama temannya menunggu bus kota. 
B . Adik berterima kasih kepada tamu yang datang. 
C . Air beriak tanda tak dalam. 
D . Nenek itu berdandan seadanya. 

UJIAN NASIONAL

34 . Kata berhomonim terdapat pada kalimat ........ 
A . Bibi membuat variasi makanan dari tahu. 
B . Perawat belum bisa mengeluarkan bisa ular dari tubuh. 
C . Saya sangsi bisa mengeluarkan duri dari tubuhnya. 
D . Wajah pegawai itu memerah tatkala memerah susu. 

UJIAN NASIONAL

35 . Kalimat yang menggunakan kata berkonotasi adalah ........ 
A . Sepatu buatan Indonesia disukai negara tetangga. 
B . Upah para buruh pabrik itu masih sangat rendah. 
C . Ekspor tekstil Indonesia ke negara Timur-Tengah mengalami peningkatan. 
D . Obat-obatan generik lebih murah harganya dibandingkan obat-obatan impor. 

UJIAN NASIONAL

36 . Pada hakikatnya kehadiran koperasi merupakan sarana menentang ........
Penggunaan kata berimbuhan asing yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas
adalah........ 
A . kapitalis 
B . kapitalisme 

C . kapitalisasi 
D . kapitalisis 

UJIAN NASIONAL

37 . Perhatikan kalimat-kalimat berikut! 
(1) Dengan kasih sayang Malin Kundang diasuh oleh orang tuanya. (2) Setelah besar atas
izin dan doa orang tua satu-satunya, ia pergi merantau. (3) Di perantauan ia berhasil
menjadi pedagang yang kaya raya. (4) Selain itu, ia telah beristri dengan seorang putri
cantik. 
Kalimat yang berameliorasi dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor ........ 
A . (4) 
B . (3) 

C . (2) 
D . (1) 

UJIAN NASIONAL

38 . Kalimat yang menggunakan kata bersinestesia adalah ........ 
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A . Sejak kemarin Pak Rejo bersikap kasar kepada anaknya. 
B . Sayur asam buatan ibu sedap sekali rasanya. 
C . Saya tidak suka masakan yang manis rasanya. 
D . Suaranya merdu sekali saat menyanyikan lagu "Rindu." 

UJIAN NASIONAL

39 . Kalimat yang menggunakan kata tidak baku adalah ........ 
A . Wali Kelas tiga satu sedang menasihati siswanya 
B . Ana merubah posisi perkakas rumahnya. 
C . Kepala sekolah itu sedang melegalisasi ijazah. 
D . Para petugas upacara sedang berlatih mengibarkan bendera. 

UJIAN NASIONAL

40 . Perhatikan silogisme berikut!
(1) Menurut tata tertib yang berlaku di SMP Harapan Bangsa, semua siswa tidak boleh
mengendarai sepeda motor ke sekolah. (2) Ramli adalah siswa kelas tiga SMP tersebut. 
Kesimpulan kedua kalimat tersebut adalah ........ 
A . Ramli mengendarai sepeda motor ke sekolah jadi dilarang. 
B . Ramli tidak boleh mengendarai sepeda motor ke sekolah. 
C . Ramli siswa kelas 111 SMP Harapan Bangsa diberikan dispensasi. 
D . Siswa yang naik sepeda motor tidak harus dikenakan hukuman. 

UJIAN NASIONAL

41 . Bacalah paragraf berikut! 
(1) Dahulu kebun-kebun itu merupakan penghasil sayur terbesar di daerah ini. (2) Lahan
itu tidak dapat ditanami lagi sejak terkena limbah industri. (3) Bertahun-tahun pemerintah
daerah dan perguruan tinggi meneliti tingkat pencemaran daerah itu. (4) Syukurlah,
sekarang lahan kritis itu mulai dapat ditanami sayur oleh para petani. 
Kalimat majemuk bertingkat dalam paragraf tersebut ditandai nomor ........ 
A . (1) 
B . (2) 

C . (3) 
D . (4) 

UJIAN NASIONAL

42 . Kalimat berikut yang menggunakan keterangan alat adalah ........ 
A . Kakek tua itu memetik buah dengan tongkat. 
B . Pemandu wisata menerangkan sejarah objek wisata dengan jelas. 
C . Tami mengunjungi museum bersejarah dengan teman-temannya. 
D . Pelari estafet tingkat nasional berlari dengan cepat. 

UJIAN NASIONAL

43 . Kalimat yang menggunakan kata kajian adalah ........ 
A . Tindak kriminalitas banyak terjadi di terminal-terminal kota Jakarta. 
B . Rumah Sakit umum itu merawat para korban banjir. 
C . Ada beberapa hal yang mengakibatkan mutu pelayanan di stasiun kereta api tidak

baik. 
D . Pengunjung Taman Safari terhibur oleh tingkah laku beberapa hewan. 

UJIAN NASIONAL

44 . Bacalah paragraf berikut! 
Selagi suasana alam sedang berlangsung sepi serta muram dan hanya rintik hujan di luar
yang berdetik-detik, mendadak sayup-sayup terdengar suara kapal terbang dari jauh.
Bahan makanan sudah tidak ada lagi. Orang berjualan sudah tidak ada yang tampak.
Keadaanku ini ........
Peribahasa di bawah ini yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ........ 
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A . Menggantungkan kain kotor di muka pintu. 
B . Seperti lampu kekurangan minyak. 
C . Mati rusa karena tanduknya. 
D . Kalah membeli, menang memakai. 

UJIAN NASIONAL

45 . Para pemain bola voli itu melakukan pemanasan dengan lempar-melempar bola kepada
pasangannya. 
Kata ulang dalam kalimat tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata ulang pada
kalimat ........ 
A . Dia menendang-nendangkan kakinya dengan keras. 
B . Mereka mengikuti kursus potong-memotong rambut. 
C . Sesama anggota keluarga wajib tolong-menolong. 
D . Di sekolah mereka belajar masak-memasak kue. 

UJIAN NASIONAL

46 . Penggunaan partikel pun yang benar terdapat pada kalimat ........ 
A . Kapal-kapal yang besar pun dapat berlayar di sungai itu. 
B . Walau pun hujan, saya harus pergi hari ini. 
C . Meski pun ayah melarang, saya tetap mengerjakannya. 
D . Akupun akan ikut ke Bogor. 

UJIAN NASIONAL

47 . Penulisan kalimat langsung yang benar terdapat pada kalimat ........ 
A . "Silakan masuk Budi, suruh Bu Nita." 
B . Bu Nita menyilakan "Silakan masuk Budi". 
C . Silakan masuk, Budi!," suruh Bu Nita." 
D . "Silakan masuk, Budi!" kata Bu Nita. 

UJIAN NASIONAL

48 . Betapa bagusnya kelakuanmu sehingga sudah dua orang temanmu menangis karena
keisenganmu. 
Penggunaan majas lama dengan kalimat tersebut terdapat pada kalimat ........ 
A . SMP Sukamaju memboyong piala bola voli. 
B . Pemuda harus belajar supaya tidak jadi sampah masyarakat. 
C . Apa yang Bapak harapkan dari orang semiskin seperti saya ini. 
D . Tulisannya terlalu bagus sampai-sampai tak bisa dibaca. 

UJIAN NASIONAL

49 . Kata berimbuhan me- yang benar penulisannya terdapat pada kalimat ........ 
A . Kakak sedang mencat pintu rumah. 
B . Pasukan itu membom markas musuh. 
C . Tukang besi itu membor pintu pagar. 
D . Rita sedang mengepel lantai rumah. 

UJIAN NASIONAL

50 . Perhatikan paragraf berikut! 
Sudah dua hari Dian dirawat ........ rumah sakit. Orang tuanya ........ sabar merawatnya.
Sebagai teman, aku prihatin melihatnya. 
Kata depan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ........ 
A . di, dengan 
B . sejak, dari 

C . atas, dari 
D . dengan, dari 

UJIAN NASIONAL

51 . Bacalah puisi berikut! 
Puteri Gunung Naga 
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Puteri manis di daerah asing 
Udara berbau tembaga 
dan di awan putih 
Berkuasa ular naga 
Bermata bengis  
                   Karya: Subagio Sastro Wardoyo 
Citraan dalam kutipan puisi tersebut adalah ........ 
A . penglihatan 
B . penciuman 

C . pendengaran 
D . pencecapan 

UJIAN NASIONAL

52 . Perhatikan pantun berikut!
Aduh-aduh si bunga ........
Daunnya lebat seperti ........
Aku sering mendengar ........
Abang punya kekasih ........
Kata yang tepat digunakan untuk melengkapi pantun tersebut adalah ........ 
A . (1) melati, (2) duri, (3) cerita, (4) hati 
B . (1) mawar, (2) waru, (3) kabar, (4) baru 
C . (1) menur, (2) sapu, (3) suara, (4) pujaan 
D . (1) anggrek, (2) hujan, (3) lagu, (4) dayang 

UJIAN NASIONAL

53 . Bacalah kutipan novel berikut! 
"Jadi pionir itu berat, karena mereka menghela sejarah ke depan." Kalimat itu berulang-
ulang terngiang di telinga Yusuf. Sebuah pendapat yang keluar dari mulut perempuan dan
perempuan Tionghoa. Yusuf amat terkagum pada Liam Mir, berani mengajukan pendapat
seperti itu, padahal Yusuf yakin bahwa kaum Tionghoa perantauan tidak pernah setuju
terjadinya asimilasi antara masyarakat minoritas itu terhadap masyarakat Indonesia.
Konflik yang terjadi pada penggalan novel tersebut adalah ........ 
A . fisik 
B . batin 

C . lahir 
D . ide 

UJIAN NASIONAL

54 . Bacalah kutipan drama berikut! 
Ishak       : Aku akan tetap cinta padamu. 
                 Tapi aku tidak dapat berbuat apa-apa. 
Satilawati : Perkara cinta jangan disebut juga. 
                 Engkau tahu sendiri, aku cinta pula padamu. 
                 Tapi apa maksudmu? 
Ishak       : Aku tidak mau mengikuti engkau. 
                 Artinya engkau jangan menunggu aku. 
                 Kawin saja dengan orang lain. 
Satilawati : (berontak) Tapi itu aku tidak mau, 
                 tidak bisa, engkau boleh pergi sekarang, tapi lekas kembali. 
                 Aku tetap menunggu engkau. 
Watak Satilawati dalam drama tersebut adalah ........ 
A . lembut 
B . keras 

C . pasrah 
D . penurut 

UJIAN NASIONAL
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55 . Bacalah kutipan novel berikut! 
Aku akan meninggalkan tempat itu dengan kedamaian hidup tanpa mengerjakan sesuatu
pun. Aku telah mengenal kemalasan yang sesungguhnya. Dan, aku akan kembali ke
rumahku yang dulu. Kebun di halaman depan tidak bisa kubayangkan lagi. Sekarang
mungkin ibuku telah merombaknya. 
Sudut pandang yang digunakan dalam kutipan novel tersebut adalah .... 
A . orang pertama pelaku utama 
B . orang pertama pelaku sampingan 

C . orang ketiga pelaku sampingan 
D . orang ketiga pelaku utama 

UJIAN NASIONAL

56 . Bacalah puisi berikut! 
Meski kini 
Mampu aku berdiri, berjalan sendiri 
Tetapi aku anakmu, butuh kasihmu 
Ibu ........
Pernyataan yang merupakan isi puisi tersebut adalah ........ 
A . Sesukses apapun seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang ibu. 
B . Meskipun bisa berdiri dan berjalan, seorang anak tetap membutuhkan ibunya. 
C . Kasih sayang ibu mampu membuat anaknya berdiri dan berjalan. 
D . Seorang ibu tetap membutuhkan kasih sayang dari anaknya. 

UJIAN NASIONAL

57 . Pada era gelobalisasi, kita dituntut untuk mempunyai kreatifitas yang tinggi dan tidak
gagap technologi modern.
Perbaikan penulisan kata yang bercetak miring tersebut adalah ........ 
A . - globalisasi 

- kreatifitas 
- teknologi
- modern 

B . - globalisasi
- kreativitas
- tehnologi
- modren 

C . - globalisasi
- kreativitas
- teknologi
- modern 

D . - globalisasi
- kreatifitas
- teknologi
- modern 

UJIAN NASIONAL

58 . Perhatikan ilustrasi berikut! OSIS SLTP Negeri Sukamaju akan mengadakan rapat dengan
anggotanya pada hari Selasa, 5 Agustus 2003 di ruang OSIS pukul 12.30 untuk
membicarakan darmawisata dalam liburan akhir semester mendatang. 
Susunan jadwal yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah ........ 
A . No :1 

Hari, tanggal : Selasa, 5 Agustus 03 
Uraian kegiatan : Rapat OSIS
tentang darma wisata 
Keterangan : Pukul 12.30 di ruang
OSIS 

B . No :1 
Hari, tanggal : Selasa, 5/8 03 
Uraian kegiatan : Rapat OSIS 
Keterangan : Di ruang OSIS 

C . No :1 
Hari, tanggal : Pukul 12.30 
Uraian kegiatan : Rapat OSIS
dengan anggota di ruang OSIS 
Keterangan : Selasa, 5 8 03 

D . No :1 
Hari, tanggal : Selasa, Agustus 03 
Uraian kegiatan : Anggota OSIS
rapat 
Keterangan : di ruang OSIS 

UJIAN NASIONAL
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59 . Sudah lama Rusli b eternak  unggas, seperti ayam dan itik.
Bagan yang tepat untuk hubungan hipernim dan hiponim ketiga kata dalam kalimat tersebut
adalah ........ 
A .  

B .  

C .  

D .  

UJIAN NASIONAL

60 .

Perhatikan tabel di atas yang memuat daftar  perolehan NEM tertinggi, NEM terendah,
dan Rata-rata NEM !
Perbedaan nilai tertinggi dan terendah secara mendasar terlihat pada tahun pelajaran ........ 
A . 1997/1998 
B . 1998/1999 

C . 1999/2000 
D . 2000/2001 
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SOAL DAN PEMBAHASAN BAHASA INDONESIA TAHUN 2005

1 . Kita telah melihat perkembangan pesat telekomunikasi selama 200 tahun terakhir. Dampak
yang ditimbulkannya terhadap kita sangat hebat. Seandainya orang yang hidup 200 tahun
lampau bisa dihadirkan kembali untuk menyaksikan telepon, radio, televisi, satelit
gambar-gambar venus, optik, dan sebagainya, mereka akan sangat terpesona dan
menganggap semua itu perbuatan tukang sihir. 
Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada paragraf tersebut adalah ........ 
A . Mengapa pertumbuhan telekomunikasi selama 200 tahun terakhir ini sangat hebat? 
B . Bagaimana jika orang yang hidup pada 200 tahun yang silam melihat kehebatan

hasil telekomunikasi? 
C . Dampak apakah yang ditimbulkan oleh pertumbuhan telekomunikasi terhadap

kehidupan kita? 
D . Mengapa mereka akan sangat terpesona dan menganggap semua itu perbuatan

tukang sihir? 
Kunci : B
Penyelesaian :
Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada paragraf tersebut adalah Bagaimana
seandainya orang yang hidup 200 tahun silam melihat kehebatan hasil
telekomunikasi? Jawabannya adalah mereka akan sangat terpesona menyaksikan
telepon, radio, televisi, satelit gambar venus, optik dan sebagainya, dan
menganggap semua itu perbuatan tukang sihir. 

2 . Jam meja yang biasanya berdering pukul 05.00 untuk membangunkan saya, sekali ini
membisu karena lupa diputar. Akibatnya, saya terlambat bangun. Cepat-cepat saya pergi
ke kamar mandi. Ternyata sabun mandi pun sudah habis, lupa membelinya kemarin sore.
Mau sarapan, nasi hangus. Mau berpakaian, semua baju kotor sehingga terpaksa memakai
baju bekas kemarin. Tambah lagi, sewaktu menunggu kendaraan umum untuk pergi ke
sekolah kendaraan selalu penuh. Akhirnya dapat kendaraan yang kosong. Malangnya
mogok pula di tengah jalan. Turun dari kendaraan baru melangkah dua-tiga langkah
disambut hujan lebat bagai dicurahkan dari langit. Amboi, tidak hanya terlambat dan badan
basah kuyup tetapi di sekolah dapat teguran dari guru. Sungguh sial nasibku hari ini.
Ide pokok paragraf tersebut adalah ........ 
A . terlambat bangun pagi 
B . kesibukan setiap hari 

C . kebiasaan setiap hari 
D . nasib yang sial 

Kunci : D
Penyelesaian :
Gagasan pokok paragraf itu adalah nasib yang sial. Sebab, pada kalimat-kalimat penjelas
banyak diungkapkan tentang beberapa kejadian yang tidak menguntungkan mulai dari
terlambat bangun tidur sampai mendapat teguran dari guru. Hal ini semakin diperjelas pada
kalimat terakhir paragraf itu yang menyebutkan sungguh sial nasibku hari ini. 

3 . Bacalah paragraf berikut dengan seksama! 
Pertolongan pertama pada kecelakaan tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas
kesehatan. Setiap anggota Palang Merah Remaja (PMR) harus mempunyai kemampuan
untuk menolong korban kecelakaan. PMR adalah kader PMI yang bertugas dengan
sukarela. Agar mampu menolong korban kecelakaan, anggota PMR diajari prinsip
kepalang-merahan. 
Kalimat topik paragraf tersebut terletak pada ........ 
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A . akhir paragraf 
B . awal paragraf 

C . tengah paragraf 
D . awal dan akhir paragraf 

Kunci : B
Penyelesaian :
Kalimat topik dari paragraf itu adalah Pertolongan pertama pada kecelakaan tidak
hanya menjadi tanggung jawab petugas kesehatan, yang terletak pada awal paragraf. 

UJIAN NASIONAL

4 . Perhatikan grafik berikut yang memuat data ketidakhadiran Siswa SLTP Melati Cawu I
tahun pelajaran 2003/2004! 

Pertanyaan yang jawabannya benar ........ 
A . Mengapa jumlah siswa yang tidak masuk pada bulan Agustus banyak? 
B . Apakah yang menyebabkan siswa tidak hadir pada bulan September? 
C . Berapa jumlah siswa yang tidak hadir pada bulan November? 
D . Bagaimana perasaan Kepala Sekolah pada bulan November berkaitan dengan

ketidakhadiran siswa? 
Kunci : C
Penyelesaian :
Grafik garis tentang data ketidakhadiran siswa SLTP Melati Cawu I tahun pelajaran
2003/2004 hanya menyajikan data yang berapa frekuensi (jumlah) dan nama/waktu          
(misalnya bulan dan tahun), sehingga pertanyaan yang tepat adalah yang diawali oleh kata
tanya yang menanyakan jumlah atau waktu seperti kata berapa atau kapan. Pertanyaan
yang diawali kata tanya mengapa, apakah, dan bagaimana tidak memiliki jawaban yang
diperoleh langsung dari grafik garis tersebut. Jadi, pertanyaan yang tepat adalah Berapa
jumlah siswa yang tidak hadir pada bulan Nopember? Jawabnya adalah sekitar 45 orang. 

UJIAN NASIONAL

5 . Bacalah paragraf berikut dengan seksama! 
Dua peloncat indah Indonesia, Shenny Rana Amalia dan Ahmad Sukran, gagal 
menembus babak utama kejuaraan Dunia Renang (FINNA World Swimming
Championship). Dengan demikian, Indonesia tidak meloloskan satu pun atletnya di babak
utama kejuaraan renang yang dimulai pada Juli lalu di Barcelona, Spanyol. Ringkasan yang
tepat sesuai dengan paragraf tersebut adalah ........ 
A . Peloncat indah Indonesia mengikuti kejuaraan renang di Barcelona, Spanyol. 
B . Indonesia berhasil meloloskan satu atletnya pada babak utama kejuaraan renang. 
C . Kejuaraan renang FINNA World Swimming Championship diselenggarakan di

Barcelona, Spanyol. 
D . Tidak satu pun atlet Indonesia yang lolos ke babak utama kejuaraan renang
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D . Barcelona. 
Kunci : D
Penyelesaian :
Ringkasan yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah tidak satu pun atlet Indonesia yang
lolos ke babak utama kejuaraan renang Barcelona. Sebab, paragraf itu menceritakan
tentang kegagalan semua peloncat indah Indonesia menembus babak utama kejuaraan
Dunia Renang di Barcelona. Pada akhir paragraf pun ditegaskan tentang kegagalan
tersebut. 

UJIAN NASIONAL

6 . Bacalah paragraf berikut dengan seksama! 
Ada jutaan anak di Indonesia yang terpaksa berhenti sekolah. Bukan kemauan mereka
berhenti sekolah dan bukan pula kemauan orang tuanya ........
Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian akhir paragraf tersebut adalah ... 
A . Ini disebabkan mereka malas bersekolah. 
B . Hal ini menjadi beban bagi kita semua. 
C . Mau tidak mau kita harus membantunya. 
D . Keadaanlah yang menyebabkan semuanya itu. 
Kunci : D
Penyelesaian :
Ada jutaan anak di Indonesia yang terpaksa berhenti sekolah. Bukan kemauan mereka
berhenti sekolah dan bukan pula kemauan orang tuanya. Keadaanlah yang menyebabkan
semuanya itu. 

UJIAN NASIONAL

7 . Kalimat yang berisi fakta adalah ........ 
A . Ikan Belosoh adalah ikan kecil yang terdapat hampir di seluruh perairan pantai,

kecuali di kawasan kutub. 
B . Karang jenis Ascopora yang dibudidayakan di bak diperkirakan memiliki pasar

ekspor di sejumlah negara Eropa. 
C . Penangkapan penyu merupakan suatu pelanggaran. 
D . Karang yang tumbuh bercabang cabang itu boleh diperdagangkan. 
Kunci : A
Penyelesaian :
Fakta dalam suatu kalimat berupa data (misalnya, angka, benda, tempat, individu, dan lain
- lain) yang disajikan di dalam kalimat deskriptif. Berbeda dengan pendapat atau opini
merupakan suatu bentuk pendapat si penuturnya. Kalimat yang berisi fakta adalah Ikan
Belosoh adalah ikan kecil yang terdapat hampir di seluruh perairan pantai, kecuali di
kawasan kutub. 

UJIAN NASIONAL

8 . Bacalah penggalan wacana berikut dengan seksama! 
Polusi udara memang terjadi secara alamiah. Sebab fenomena alam seperti letusan gunung
berapi, kebakaran hutan, debu, bangkai tumbuh-tumbuhan dan hewan yang membusuk,
dan garam dari laut, semua dapat mencemari udara. Akan tetapi, semua itu masih dapat
dikatakan dalam batas-batas yang dapat ditoleransi. Artinya proses laju pembersihan
polusi dari udara dan laju pencemaran itu masih dalam keseimbangan alam. 
Tema penggalan teks wacana tersebut adalah ........ 
A . Terjadinya polusi udara. 
B . Ancaman polusi udara. 

C . Jenis polusi udara. 
D . Akibat polusi udara. 

Kunci : C
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Penyelesaian :
Tema dari penggalan teks tersebut tentang terjadinya polusi udara. Sebab, penggalan
paragraf itu menuturkan tentang alasan secara alamiah sebab terjadinya polusi udara. 

UJIAN NASIONAL

9 . Paragraf yang bertema pertanian adalah ........ 
A . Latihan aerobik tidak hanya berguna bagi paru-paru dan jantung. Jika itu dilakukan

lebih dari 20 menit, lemak pun akan ikut terbakar. 
B . Di era modern seperti Sekarang ini, berkomunikasi sudah merupakan hal yang tidak

asing lagi. Selain sebagai komponen utama dalam kehidupan, berkomunikasi juga
merupakan kebutuhan sehari-hari bagi manusia. 

C . Sawah seluas 36.000 hektar itu semuanya sawah tadah hujan. Hal ini disebabkan
belum ada saluran irigasi mengaliri persawahan di salah satu daerah lumbung padi
Sumatera Selatan. 

D . Pemerintah Daerah Kotamadya Tegal sedang menggalakkan kebersihan lingkungan.
Hal ini dilakukan untuk mempertahankan adipura yang diraih beberapa tahun yang
lalu. 

Kunci : C
Penyelesaian :
Tema pertanian terdapat pada paragraf berikut ini.
Sawah seluas 36.000 hektar itu semuanya sawah tadah hujan. Hal ini disebabkan
belum ada saluran irigasi mengaliri persawahan di salah satu daerah lumbung padi
Sumatera Selatan.
 

UJIAN NASIONAL

10 . Andi harus mengurus ........ sebagai syarat untuk berangkat ke Australia. 
Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ........ 
A . paspor 
B . KTP 

C . wesel pos 
D . faksimili 

Kunci : A
Penyelesaian :
Persyaratan berupa surat-surat yang perlu dipersiapkan berkaitan dengan kepergian
seseorang ke luar negeri di antaranya adalah paspor. 

UJIAN NASIONAL

11 . Penggunaan istilah pada kalimat berikut yang tepat adalah ........ 
A . Selama hidupnya baru kali ini ia mendapat kontraktor dari perusahaan. 
B . Perdagangan dalam bidang jasa melalui iklan media cetak sangat efektif dan efisien. 
C . Koreografer itu sedang memotret pertunjukan teater itu. 
D . Sutradara itu sedang sibuk mengatur kostum pemain drama itu. 
Kunci : B
Penyelesaian :
Istilah : Kontraktor
Tertulis       : Selama hidupnya baru kali ini ia mendapat kontraktor dari perusahaan.
Seharusnya : Seorang kontraktor dari Jakarta berhasil memenangkan lelang pembuatan
                    jalan layang Bandung-Cimahi.

Istilah : Koreografer
Tertulis : Koreografer sedang memotret pertunjukkan teater itu.
Seharusnya : Tarian kontemporer yang dipentaskan di hadapan para tamu asing negara 
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                    itu merupakan hasil karya seorang koreografer muda asal Bandung.

Istilah         : Sutradara
Tertulis       : Sutradara itu sedang sibuk mengatur kostum pemain drama itu.
Seharusnya : Sutradara itu sedang sibuk mengatur dialog dan mimik para pemain drama. 

UJIAN NASIONAL

12 . Penggunaan kata kerja berpartikel yang benar terdapat pada kalimat ........ 
A . Bu Ratna menceritakan atas sejarah Kerajaan Majapahit. 
B . Sejak kecil anak itu selalu menuruti atas nasihat orang tuanya. 
C . Surti tidak mengetahui tentang jawaban soal matematika itu. 
D . Sekarang dia menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. 
Kunci : D
Penyelesaian :
Partikel merupakan kata yang tidak dapat diturunkan dan mengandung makna gramatikal
Serta tidak mengandung makna leksikal. Misalnya: lah, kah, tah, pun.
Penggunaan kata kerja berpartikel yang benar terdapat pada kalimat: Sekarang dia
menyesal atas perbuatan yang dilakukannya. 

UJIAN NASIONAL

13 . Paragraf yang dikembangkan dari pengalaman pribadi terdapat pada ........ 
A . Hampir saja aku tenggelam, jika aku tidak memegang kaki temanku yang pandai

berenang. Kukira sungai itu dangkal. Aku tidak jera meskipun harus belajar
berenang. 

B . Harga kebutuhan pokok masyarakat semakin meningkat. Keluhan masyarakat
terdengar di mana-mana. Apa yang dapat mereka lakukan atau pasrah sajakah? 

C . Jika kita telah mengenal produk-produk dalam negeri, kita dapat menghargainya.
Apalagi jika kita dapat membeli dan menggunakannya. 

D . Apa pun yang dikerjakannya selalu salah. Padahal jika diperhatikan, ia anak yang
paling rajin di antara saudara-saudaranya. 

Kunci : A
Penyelesaian :
Paragraf berikut ini dikembangkan dari pengalaman pribadi, yaitu ketika mengalami
kejadian hampir tenggelam.
Hampir saja aku tenggelam, jika aku tidak memegang kaki temanku. yang pandai
berenang. Kukira sungai itu dangkal. Aku tidak jera meskipun harus belajar
berenang. 

UJIAN NASIONAL

14 . Bacalah paragraf berikut dengan seksama! 
Pasar subuh(1) di jalan(2) Lombok, Palangkaraya, Minggu(3) dini hari terbakar. Api Baru
dapat dikuasai sekitar pukul 05.00 berkat usaha petugas pemadam kebakaran kodya(4)
Palangkaraya serta bantuan penduduk setempat. Penulisan kata yang salah ejaan pada
paragraf tersebut ditandai nomor ........ 
A . 1 dan 3 
B . 1 dan 2 

C . 3 dan 4 
D . 4 dan 1 

Kunci : B
Penyelesaian :
Berikut ini penulisan ejaan yang benar berkaitan dengan huruf kapital.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Misalnya: Jalan Lombok,
Gunung Semeru, Pasar Subuh. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama istilah
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geografi yang tidak menjadi nama diri. Misalnya, berlayar ke teluk.
Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama geografi yang digunakan sebagai
nama jenis. Misalnya, garam inggris.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan
peristiwa sejarah. Misalnya, Minggu, Agustus.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua unsur nama negara, lembaga
pemerintahan dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi, kecuali kata seperti dan.
Misalnya, Republik Indonesia, Kodya Palangkaraya. 

UJIAN NASIONAL

15 . Perhatikan penggalan surat berikut! 
Mengingat pentingnya acara tersebut, mohon datang tepat waktu dan tidak diwakilkan. 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi penggalan surat tersebut adalah ........ 
A . Atas kehadiran Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih. 
B . Akhirnya kami haturkan banyak terima kasih. 
C . Tiada kata lain yang kami sampaikan kecuali terima kasih. 
D . Besar harapan kami atas terkabulnya permohonan ini. 
Kunci : A
Penyelesaian :
Mengingat pentingnya acara tersebut, mohon datang tepat waktu dan tidak diwakilkan.
Atas kehadiran Bapak ibu, kami ucapkan terima kasih. 

UJIAN NASIONAL

16 . Perhatikan ilustrasi berikut!

Penulisan mata uang pada anggaran tersebut tidak tepat, seharusnya ........ 
A . Rp 3.000.000,- 
B . Rp 3.000.000,00 

C . Rp 3.000000.00 
D . Rp 3.000.000.00 

Kunci : B
Penyelesaian :
Contoh penulisan kata uang yang benar sesuai EYD adalah Rp 3.000.000,00. 

UJIAN NASIONAL

17 . Perhatikan ilustrasi berikut! 
Bapak Nurdin diundang pada upacara bendera memperingati hari kemerdekaan RI di
Istana Negara karena dia seorang guru teladan. Dengan pakaian jas biru tua dan peci hitam
menutup kepalanya, pagi itu Pak Nurdin tampak senang, haru, dan bangga.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, pertanyaan yang tepat disampaikan oleh pewawancara
kepada Bapak Nurdin adalah ........ 
A . Kapan Bapak hadir pada upacara di Istana Negara? 
B . Bapak berasal dari mana dan mengajarkan mata pelajaran apa? 
C . Berapa orang guru teladan yang hadir selain Bapak? 
D . Bagaimana perasaan Bapak setelah terpilih sebagai guru teladan? 
Kunci : D
Penyelesaian :
Pertanyaan yang tepat disampaikan pewawancara kepada Bapak Nurdin adalah : 
Bagaimana perasaan Bapak setelah dipilih sebagai guru teladan? Jawabannya:
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Perasaan Bapak selain senang, haru, juga merasa bangga. 
UJIAN NASIONAL

18 . Perhatikan ilustrasi berikut! 
Tak ada alat permainan di TK Pak Sahlan selain sebuah ayunan. Namun, berkumpul
sesama kawan sebayanya merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi Ani. Tidak
mengherankan, TK alternatif yang dirintis dua tahun lalu itu berkembang. Semula hanya 20
peserta, kini telah menjadi 40-an peserta. "Syukur, para orang tua sudah mulai percaya
pada TK ini," ujar Sahlan. "Dulu mereka masih ragu-ragu karena khawatir jadwalnya
bentrok dengan waktu mengaji."
Kalimat yang tepat ditulis Pak Sahlan dalam buku harian berdasarkan pengalamannya
adalah ........ 
A . Ayunan membuat Ani betah bermain dengan teman sebayanya di TK. 
B . TK alternatif kini menjadi harapan bangsa. 
C . Tuhan saya bersyukur karena TK yang saya rintis telah berkembang. 
D . Anak-anak TK ragu-ragu dalam belajar mengaji sehingga tidak mau sekolah TK. 
Kunci : C
Penyelesaian :
Kalimat yang tepat ditulis Pak Sahlan dalam buku harian berdasarkan pengalamannya
adalah Tuhan, saya bersyukur karena TK yang saya rintis telah berkembang. 

UJIAN NASIONAL

19 . Perhatikan laporan kegiatan berikut! 
Setelah kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu (Persami) selesai, ketua penyelenggara
melaporkan kepada ketua RW sebagai berikut. Secara keseluruhan kegiatan didanai dari
iuran peserta. Jumlah peserta 50 orang. Kegiatan yang dilakukan adalah kerja sama
mendirikan tenda, shalat berjamaah, api unggun dan seni, memasak sarapan sendiri, serta
baris-berbaris. (4) Perkemahan dimulai hari Sabtu, pukul 20.00 dan berakhir hari Minggu,
pukul 10.00.
Urutan yang tepat untuk laporan kegiatan tersebut adalah ........ 
A . (4), (2), (3), (1) 
B . (2), (4), (1), (3) 

C . (4), (2), (1), (3) 
D . (2), (4), (3), (1) 

Kunci : A
Penyelesaian :
Urutan yang tepat untuk suatu laporan kegiatan.
Perkemahan dimulai hari Sabtu, pukul 20.00 dan berakhir hari Minggu, pukul 10.00 (4)
Jumlah peserta 50 orang (2) Kegiatan yang dilakukan adalah kerja sama mendirikan tenda,
shalat berjamaah, api unggun dan seni, memasak sarapan sendiri, serta baris berbaris (3)
Secara keseluruhan kegiatan didanai dari iuran peserta (1). 

UJIAN NASIONAL

20 . Perhatikan gambar berikut! 

Judul yang tepat sesuai gambar kegiatan tersebut adalah ........ 
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A . Kegiatan Persami Pramuka 
B . Balai Bakti Sosial Warga Desa 
C . Hasil Musyawarah Desa 
D . Kegiatan Palang Merah Remaja (PMR) 
Kunci : D
Penyelesaian :
Gambar yang ditampilkan menggambarkan kegiatan para kader PMR yang sedang
melakukan suatu kegiatan, sehingga judul untuk gambar tersebut adalah Kegiatan Palang
Merah Remaja (PMR). 

UJIAN NASIONAL

21 . Kalimat berikut yang merupakan slogan adalah ........ 
A . Lestarikan hutan kami. 
B . Buanglah sampah di tempatnya. 

C . Malu bertanya sesat di jalan. 
D . Tegal kota bahari. 

Kunci : D
Penyelesaian :
Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah
diingat untuk memberitahukan sesuatu atau untuk menjelaskan tujuan suatu golongan,
organisasi, ideologi, partai politik, dan lain-lain. Tegal kota bahari adalah slogan dari salah
satu kota untuk memudahkan masyarakat dalam mengingat sebagian dari visi dan misi kota
itu. 

UJIAN NASIONAL

22 . Bacalah paragraf berikut dengan seksama!
Keterampilan berpidato ini bukanlah masalah yang gampang dan bisa tumbuh dengan
sendirinya, melainkan perlu ditumbuhkan, dibina, dan dilatih sejak dini. Berbekal
keterampilan pidato ini akan dapat dilakukan berbagai kegiatan antara lain memberi
sambutan, berani mempresentasikan kertas kerja dan sebagainya. Oleh karena itu,
berpidato perlu memperhatikan strategi pidato yang meliputi menetapkan tujuan pidato,
lama pidato, materi, diksi atau pilihan kata, dan sebagainya.
Paragraf tersebut berpola ........ 
A . umum-khusus 
B . khusus-umum 

C . sebab-akibat 
D . akibat-sebab 

Kunci : D
Penyelesaian :
Paragraf tersebut berpola akibat - sebab. Berpidato perlu memperhatikan strategi
berpidato, seperti menetapkan tujuan, lama pidato, materi, dan diksi. Akibatnya,
keterampilan berpidato bukanlah masalah yang mudah dan bisa tumbuh dengan sendirinya. 

UJIAN NASIONAL

23 . Paragraf yang menyatakan hubungan pengandaian adalah ........ 
A . Sebagai dampak ketidakmerataan pendapatan banyak kendala sosial yang muncul.

Contohnya unjuk rasa oleh buruh atau masyarakat yang tergusur. Timbul pula
pelecehan hukum dan praktik kolusi dan korupsi. 

B . Airbus, yang telah menjual lebih banyak pesawat dibandingkan dengan pesaingnya,
Boeing, sepanjang 2004, sedang bersiap-siap meluncurkan pesawat baru super
jumbo A380. Jika perkembangan ini terus ditingkatkan, Airbus yang paling unggul
di tahun mendatang 

C . Keindahan pulau dan pantainya, ditambah aneka fasilitas rekreasi dan olah raga
membuat Sikuai nyaris tak ada tandingannya di tanah air. Kalau pantai-pantai di Bali
atau Lombok disandingkan dengan Sikuai tetap memiliki keunggulan tak dapat
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C . tersaingi. 
D . Limbah yang masuk ke laut pada akhirnya menimbulkan degradasi lingkungan alam.

Selanjutnya, degradasi lingkungan alam akan mengakibatkan berkurangnya
keanekaragaman flora dan fauna. 

Kunci : B
Penyelesaian :
Berikut ini merupakan bentuk paragraf yang menyatakan hubungan pengandaian.
Airbus yang telah menjual lebih banyak pesawat dibandingkan dengan pesaingnya,
Boeing, sepanjang 2004, sedang bersiap-siap meluncurkan pesawat baru super
jumbo, A 380. Jika perkembangan ini terus ditingkatkan, tidak mustahil Airbus
menjadi perusahaan yang paling unggul di tahun mendatang.
Antara kalimat pertama dan kalimat berikutnya ditandai oleh kata jika sebagai kata 
penghubung yang menyatakan pengandaian.
 

UJIAN NASIONAL

24 . Bacalah paragraf berikut dengan seksama!
Mengapa Afi ingin masuk SMA setelah tamat SMP? Afi mempunyai cita-cita ingin menjadi
seorang dokter. Bersekolah di SMA jangkauan masa depan lebih luas daripada
bersekolah di sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan hanya mengarah ke jurusan itu sendiri
atau yang terkait, sedangkan SMA mempunyai jurusan lanjutan yang banyak. Utamanya
dalam pencapaian cita-citanya ........
Kalimat yang sesuai untuk melengkapi akhir paragraf tersebut adalah ........ 
A . Karena itulah Afi memilih ke sekolah kejuruan. 
B . Karena bingung Afi lebih baik tidak sekolah. 
C . Karena itulah Afi memilih melanjutkan ke SMA. 
D . Oleh sebab itu, Afi bersantai-santai dahulu. 
Kunci : C
Penyelesaian :
Mengapa Afi ingin masuk SMA setelah tamat SMP? Afi mempunyai cita-cita ingin menjadi
seorang dokter. Bersekolah di SMA jangkauan masa depan, lebih luas daripada
bersekolah di sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan hanya mengarah ke jurusan itu sendiri
atau yang terkait, sedangkan SMA mempunyai jurusan lanjutan yang banyak. Utamanya
dalam pencapaian cita-citanya. Karena itulah Afi memilih melanjutkan ke SMA. 

UJIAN NASIONAL

25 . Perhatikan ilustrasi berikut! 
Ketua OSIS SLTP Negeri 195 Surabaya memberikan memo kepada Sekretaris OSIS
untuk membuat undangan rapat. 
Isi memo yang tepat dari Ketua OSIS untuk Sekretaris ialah ........ 
A . Untuk rapat OSIS, siapkan undangan kepada anggota. 
B . Harap Anda siapkan undangan kepada para anggota agar semua datang. 
C . Harap Saudara mempersiapkan undangan kepada anggota. 
D . Saudara diminta mempersiapkan undangan kepada anggota. 
Kunci : A
Penyelesaian :
Ketua OSIS SLTP Negeri 195 Surabaya memberikan memo kepada Sekretaris OSIS
untuk membuat undangan rapat. Isi memo yang tepat dari Ketua OSIS kepada
Sekretarisnya adalah Untuk rapat OSIS, siapkan undangan kepada anggota! 

UJIAN NASIONAL
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26 . Bacalah penggalan cerita berikut dengan seksama!
Malin Kundang sejak kecil telah ditinggalkan ayahnya. Dengan kasih sayang ia diasuh oleh
ibunya. Setelah besar, atas izin dan doa restu ibunya ia pergi merantau. 
Sudut pandang kutipan cerita itu adalah ........ 
A . orang ketiga di dalam cerita 
B . orang ketiga di luar cerita 
C . orang pertama pelaku utama 
D . orang pertama pelaku sampingan 
Kunci : B
Penyelesaian :
Sudut pandang suatu cerita adalah titik pandang penulis dalam bercerita, apakah dia ada di
dalam cerita (disebut orang pertama) atau sebagai orang ketiga yang serba tahu (disebut 
penderita). Sudut pandang pengarang dalam kutipan cerita itu berlaku sebagai orang
ketiga yang berada di luar cerita. 

UJIAN NASIONAL

27 . Pepohonan tumbang diterpa angin kencang. 
Kata ulang dalam kalimat tersebut sama jenis maknanya dengan kata ulang pada kalimat
........ 
A . Orang tuanya menjadi pedagang sayur-mayur. 
B . Anak-anak itu sedang bermain mobil-mobilan. 
C . Tanah itu pecah-pecah akibat kemarau panjang. 
D . Rumput-rumput itu tumbuh di halaman rumah. 
Kunci : A
Penyelesaian :
Kata ulang yang mendapat perulangan di suku kata awalnya seperti pada kata pepohonan
dalam kalimat pepohonan tumbang diterpa angin kencang (mengandung arti banyak dan
bermacam-macam pohon) memiliki makna yang sama dengan kata ulang sayur-mayur.
Lain halnya bila kata ulang pepohonan dilihat pola pembentukannya akan sama dengan
kata ulang seperti rerumputan, tetumbuhan. 

UJIAN NASIONAL

28 . Perhatikan kalimat berikut!  
Pengembangan bidang musik di sekolah tidak mampu mengasah potensi jasmaniah juga
membangun hubungan koordinasi antara diri sendiri dan orang lain. 
Perbaikan yang tepat kalimat tersebut sehingga menjadi kalimat yang logis adalah ........ 
A . Pengembangan bidang musik di sekolah mampu mengasah potensi jasmaniah tetapi

tidak membangun hubungan koordinasi antara diri sendiri dan orang lain. 
B . Pengembangan bidang musik di sekolah tidak hanya mampu mengasah potensi

jasmaniah semata, tetapi juga membangun hubungan koordinasi antara diri sendiri
dan orang lain. 

C . Pengembangan bidang musik di sekolah tidak mengasah potensi jasmaniah
melainkan hanya membangun hubungan koordinasi antara diri sendiri dan orang lain. 

D . Pengembangan bidang musik di sekolah hanya mampu mengasah potensi jasmaniah
tidak membangun hubungan koordinasi antara diri sendiri dan orang lain. 

Kunci : B
Penyelesaian :
Pengembangan bidang musik di sekolah tidak hanya mampu mengasah potensi jasmaniah
semata, tetapi juga membangun hubungan koordinasi antara diri sendiri dan orang lain. 

UJIAN NASIONAL
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29 . Perhatikan ilustrasi berikut!
Judul Buku    : Anak Perawan di Sarang Penyamun
Pengarang     : Sutan Takdir Alisyahbana 
Tahun Terbit : 1992 
Penerbit        : Dian Rakyat 
Kota Terbit   : Jakarta 
Penulisan daftar pustaka berdasarkan data tersebut adalah ........ 
A . Alisyahbana, Sutan Takdir. 1992. Anak Perawan di Sarang Penyamun. Jakarta:

Dian Rakyat. 
B . Alisyahbana. Sutan Takdir, Anak Perawan di Sarang Penyamun. 1992. Jakarta:

Dian Rakyat. 
C . Sutan Takdir, Alisyahbana Anak Perawan di Sarang Penyamun. Jakarta: Dian

Rakyat, 1992. 
D . Alisyahbana, Sutan Takdir, 1992, Anak Perawan di Sarang Penyamun, Jakarta:

Dian Rakyat. 
Kunci : A
Penyelesaian :
Penulisan daftar pustaka yang benar: Alisyahbana, Sutan Takdir. 1992. Anak Perawan di
Sarang Penyamun. Jakarta: Dian Rakyat. 

UJIAN NASIONAL

30 . Kalimat yang tepat untuk mempersilakan ketua panitia menyampaikan laporan adalah ........ 
A . Untuk mengawali acara ini, akan disampaikan laporan Ketua Panitia, waktu dan

tempat kami silakan! 
B . Kami persilakan kepada Ketua Panitia, untuk menyampaikan laporan. 
C . Menginjak acara kedua, akan disampaikan laporan Ketua Panitia kepada saudara

Jihan kami persilakan! 
D . Menginjak acara berikutnya, yaitu laporan ketua panitia kepadanya kami

persilakan; 
Kunci : B
Penyelesaian :
Kalimat yang tepat untuk mempersilakan ketua panitia menyampaikan laporan adalah 
Kami persilakan kepada Ketua Panitia, untuk menyampaikan laporan! 

UJIAN NASIONAL

31 . Perhatikan kalimat-kalimat berikut! 
(1) Campurkan dengan santan dan tepung beras. (2) Celupkan cetakan kembang goyang
ke dalam adonan kemudian celupkan ke dalam minyak panas. (3) Kocok telur bersama
gula sampai gula hancur. (4) Aduk adonan hingga licin. (5) Goreng sampai matang. 
Untuk membuat paragraf yang baik, kalimat-kalimat di atas harus disusun dengan urutan
nomor ........ 
A . (1), (2), (3), (4), (5) 
B . (1), (3), (2), (4), (5) 

C . (3), (4), (1), (2), (5) 
D . (3), (1), (4), (2), (5) 

Kunci : D
Penyelesaian :
Urutan yang tepat tentang penulisan resep membuat suatu jenis makanan adalah:
(3) Kocok telur bersama gula sampai gula hancur.
(1) Campurkan dengan santan dan tepung beras.
(4) Aduk adonan hingga licin.
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(2) Celupkan cetakan kembang goyang ke dalam adonan kemudian celupkan ke 
      dalam minyak panas.
(5) Goreng sampai matang. 

UJIAN NASIONAL

32 . Perhatikan kalimat-kalimat berikut! 
(1) Ibu membelikan adik baju di toko Harapan Baru. 
(2) Gambar pemandangan itu telah diwarnai. 
(3) Kelinci kesayangan anak kecil itu mati karena kecelakaan. 
(4) Anak perempuan itu terpandai di antara teman sekelasnya. 
Kata berimbuhan yang tergolong kata kerja terdapat dalam kalimat nomor ........ 
A . (3), (1) 
B . (1), (2) 

C . (4), (2) 
D . (3), (4) 

Kunci : B
Penyelesaian :
Kata berimbuhan yang tergolong kata kerja terdapat dalam kalimat:
(1) Ibu membelikan adik baju di toko Harapan Baru.
      Imbuhan me-kan berfungsi membentuk kata kerja.
(2) Gambar pemandangan itu telah diwarnai. 
      Imbuhan di-i berfungsi membentuk kata kerja 

UJIAN NASIONAL

33 . Ia becermin pada kaca cembung sehingga wajahnya menjadi lucu. 
Imbuhan ber- pada kata becermin mempunyai kesamaan makna dengan imbuhan pada
kalimat ........ 
A . Ia bersama temannya menunggu bus kota. 
B . Adik berterima kasih kepada tamu yang datang. 
C . Air beriak tanda tak dalam. 
D . Nenek itu berdandan seadanya. 
Kunci : D
Penyelesaian :
ber- pada kata becermin mempunyai kesamaan makna dengan imbuhan ber- pada kata
berdandan dalam kalimat Nenek itu berdandan seadanya, yaitu melakukan suatu tindakan. 

UJIAN NASIONAL

34 . Kata berhomonim terdapat pada kalimat ........ 
A . Bibi membuat variasi makanan dari tahu. 
B . Perawat belum bisa mengeluarkan bisa ular dari tubuh. 
C . Saya sangsi bisa mengeluarkan duri dari tubuhnya. 
D . Wajah pegawai itu memerah tatkala memerah susu. 
Kunci : B
Penyelesaian :
Kata berhomonim adalah kata yang sama lafal dan ejaannya, tetapi berbeda maknanya
karena berasal dari sumber yang berlainan. Misalnya, kata bisa pada kalimat perawat
belum bisa mengeluarkan bisa ular dari tubuh. 

UJIAN NASIONAL

35 . Kalimat yang menggunakan kata berkonotasi adalah ........ 
A . Sepatu buatan Indonesia disukai negara tetangga. 
B . Upah para buruh pabrik itu masih sangat rendah. 
C . Ekspor tekstil Indonesia ke negara Timur-Tengah mengalami peningkatan. 
D . Obat-obatan generik lebih murah harganya dibandingkan obat-obatan impor. 
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Kunci : B
Penyelesaian :
Kata berkonotasi adalah kata yang maknanya ditambahkan pada makna yang
sesungguhnya (denotasi). Kata rendah pada kalimat upah para buruh pabrik itu masih 
sangat rendah mengandung makna tambahan jumlahnya sedikit, kurang memadai, atau
belum banyak. 

UJIAN NASIONAL

36 . Pada hakikatnya kehadiran koperasi merupakan sarana menentang ........
Penggunaan kata berimbuhan asing yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas
adalah........ 
A . kapitalis 
B . kapitalisme 

C . kapitalisasi 
D . kapitalisis 

Kunci : B
Penyelesaian :
Pada hakikatnya kehadiran koperasi merupakan sarana menentang kapitalisme.
Kapitalis     : kaum (orang) yang bermodal besar.
Kapitalisme : sistem (paham) perekonomian yang modalnya bersumber pada
                     modal pribadi/swasta dengan ciri persaingan di pasaran bebas. 
Kapitalistis : berkaitan dengan sistem kapitalisme.
Kapitalisasi: proses pengkapitalan. 

UJIAN NASIONAL

37 . Perhatikan kalimat-kalimat berikut! 
(1) Dengan kasih sayang Malin Kundang diasuh oleh orang tuanya. (2) Setelah besar atas
izin dan doa orang tua satu-satunya, ia pergi merantau. (3) Di perantauan ia berhasil
menjadi pedagang yang kaya raya. (4) Selain itu, ia telah beristri dengan seorang putri
cantik. 
Kalimat yang berameliorasi dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor ........ 
A . (4) 
B . (3) 

C . (2) 
D . (1) 

Kunci : A
Penyelesaian :
Ameliorasi adalah perubahan makna yang sifatnya meningkat/membaik, yaitu yang semula
kurang baik atau biasa menjadi lebih baik atau lebih tinggi. Misalnya, kata istri dirasakan
lebih baik nilainya daripada kata bini. Contohnya, pada kalimat: Selain itu, ia telah
beristri dengan seorang putri cantik. 

UJIAN NASIONAL

38 . Kalimat yang menggunakan kata bersinestesia adalah ........ 
A . Sejak kemarin Pak Rejo bersikap kasar kepada anaknya. 
B . Sayur asam buatan ibu sedap sekali rasanya. 
C . Saya tidak suka masakan yang manis rasanya. 
D . Suaranya merdu sekali saat menyanyikan lagu "Rindu." 
Kunci : A
Penyelesaian :
Sinestesia adalah perubahan makna akibat pertukaran tanggapan antara dua indera yang
berlainan. Misalnya, kata kasar pada kalimat : Sejak kemarin, Pak Rejo bersikap kasar
kepada anaknya. Kata kasar sebenarnya tanggapan oleh indera peraba. 

UJIAN NASIONAL

39 . Kalimat yang menggunakan kata tidak baku adalah ........ 
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A . Wali Kelas tiga satu sedang menasihati siswanya 
B . Ana merubah posisi perkakas rumahnya. 
C . Kepala sekolah itu sedang melegalisasi ijazah. 
D . Para petugas upacara sedang berlatih mengibarkan bendera. 
Kunci : B
Penyelesaian :
Penulisan kata merubah adalah tidak baku, seharusnya ditulis mengubah. 

UJIAN NASIONAL

40 . Perhatikan silogisme berikut!
(1) Menurut tata tertib yang berlaku di SMP Harapan Bangsa, semua siswa tidak boleh
mengendarai sepeda motor ke sekolah. (2) Ramli adalah siswa kelas tiga SMP tersebut. 
Kesimpulan kedua kalimat tersebut adalah ........ 
A . Ramli mengendarai sepeda motor ke sekolah jadi dilarang. 
B . Ramli tidak boleh mengendarai sepeda motor ke sekolah. 
C . Ramli siswa kelas 111 SMP Harapan Bangsa diberikan dispensasi. 
D . Siswa yang naik sepeda motor tidak harus dikenakan hukuman. 
Kunci : B
Penyelesaian :
Sebuah silogisme mempunyai bentuk alur logika premis umum, premis khusus, dan
simpulan. 
Misalnya:
(1) Premis umum:
      Menurut tata tertib yang berlaku di SMP Harapan Bangsa, semua siswa tidak 
      boleh mengendarai sepeda motor ke sekolah.
(2) Premis khusus:
      Ramli adalah siswa kelas tiga SMP tersebut.
(3) Simpulan: Ramli tidak boleh mengendarai sepeda motor ke sekolah. 

UJIAN NASIONAL

41 . Bacalah paragraf berikut! 
(1) Dahulu kebun-kebun itu merupakan penghasil sayur terbesar di daerah ini. (2) Lahan
itu tidak dapat ditanami lagi sejak terkena limbah industri. (3) Bertahun-tahun pemerintah
daerah dan perguruan tinggi meneliti tingkat pencemaran daerah itu. (4) Syukurlah,
sekarang lahan kritis itu mulai dapat ditanami sayur oleh para petani. 
Kalimat majemuk bertingkat dalam paragraf tersebut ditandai nomor ........ 
A . (1) 
B . (2) 

C . (3) 
D . (4) 

Kunci : B
Penyelesaian :
Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat majemuk yang hubungan antara
klausa-klausanya tidak sederajat. Salah satu klausa menjadi bagian dari klausa yang lain,
atau menduduki fungsi tertentu bagi klausa lain. 
Contohnya, lahan itu tidak dapat ditanami
                                klausa I
lagi sejak terkena limbah industri.
                        klausa II 

UJIAN NASIONAL

42 . Kalimat berikut yang menggunakan keterangan alat adalah ........ 
A . Kakek tua itu memetik buah dengan tongkat. 
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B . Pemandu wisata menerangkan sejarah objek wisata dengan jelas. 
C . Tami mengunjungi museum bersejarah dengan teman-temannya. 
D . Pelari estafet tingkat nasional berlari dengan cepat. 
Kunci : A
Penyelesaian :
Keterangan alat terdapat pada kalimat: Kakek tua itu memetik buah dengan tongkat.
Kata tongkat menunjukkan keterangan alat. 

UJIAN NASIONAL

43 . Kalimat yang menggunakan kata kajian adalah ........ 
A . Tindak kriminalitas banyak terjadi di terminal-terminal kota Jakarta. 
B . Rumah Sakit umum itu merawat para korban banjir. 
C . Ada beberapa hal yang mengakibatkan mutu pelayanan di stasiun kereta api tidak

baik. 
D . Pengunjung Taman Safari terhibur oleh tingkah laku beberapa hewan. 
Kunci : C
Penyelesaian :
Kalimat yang menggunakan kata kajian adalah Ada beberapa hal yang mengakibatkan
mutu pelayanan di stasiun kereta api tidak baik. 

UJIAN NASIONAL

44 . Bacalah paragraf berikut! 
Selagi suasana alam sedang berlangsung sepi serta muram dan hanya rintik hujan di luar
yang berdetik-detik, mendadak sayup-sayup terdengar suara kapal terbang dari jauh.
Bahan makanan sudah tidak ada lagi. Orang berjualan sudah tidak ada yang tampak.
Keadaanku ini ........
Peribahasa di bawah ini yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ........ 
A . Menggantungkan kain kotor di muka pintu. 
B . Seperti lampu kekurangan minyak. 
C . Mati rusa karena tanduknya. 
D . Kalah membeli, menang memakai. 
Kunci : B
Penyelesaian :
Selagi suasana alam sedang berlangsung sepi serta muram dan hanya rintik hujan di luar
yang berdetik-detik, mendadak sayup-sayup terdengar suara kapal terbang dari jauh.
Bahan makanan sudah tidak ada lagi. Orang berjualan sudah tidak ada yang tampak.
Keadaanku ini seperti lampu kekurangan minyak. 

UJIAN NASIONAL

45 . Para pemain bola voli itu melakukan pemanasan dengan lempar-melempar bola kepada
pasangannya. 
Kata ulang dalam kalimat tersebut mempunyai arti yang sama dengan kata ulang pada
kalimat ........ 
A . Dia menendang-nendangkan kakinya dengan keras. 
B . Mereka mengikuti kursus potong-memotong rambut. 
C . Sesama anggota keluarga wajib tolong-menolong. 
D . Di sekolah mereka belajar masak-memasak kue. 
Kunci : C
Penyelesaian :
Kata ulang lempar-melempar pada kalimat Para pemain bola voli itu melakukan
pemanasan dengan lempar-melempar bola kepada pasangannya, artinya menyatakan
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saling. Sama maknanya dengan kata ulang tolong-menolong pada kalimat Sesama
anggota keluarga wajib tolong-menolong. 

UJIAN NASIONAL

46 . Penggunaan partikel pun yang benar terdapat pada kalimat ........ 
A . Kapal-kapal yang besar pun dapat berlayar di sungai itu. 
B . Walau pun hujan, saya harus pergi hari ini. 
C . Meski pun ayah melarang, saya tetap mengerjakannya. 
D . Akupun akan ikut ke Bogor. 
Kunci : A
Penyelesaian :
Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya, kecuali kelompok kata yang
lazim dan dianggap padu seperti adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun, biarpun,
kalaupun, kendatipun, maupun, meskipun, sekalipun, sungguhpun, dan walaupun
maka ditulis serangkai.
Penulisan yang benar:
Kapal-kapal yang besar pun dapat berlayar di sungai itu. Walaupun hujan, saya harus
pergi hari ini.
Meskipun ayah melarang, saya tetap mengerjakannya.
Aku pun akan ikut ke Bogor. 

UJIAN NASIONAL

47 . Penulisan kalimat langsung yang benar terdapat pada kalimat ........ 
A . "Silakan masuk Budi, suruh Bu Nita." 
B . Bu Nita menyilakan "Silakan masuk Budi". 
C . Silakan masuk, Budi!," suruh Bu Nita." 
D . "Silakan masuk, Budi!" kata Bu Nita. 
Kunci : D
Penyelesaian :
Penulisan kalimat langsung yang benar: "Silahkan masuk, Budi!" kata Bu Nita. 

UJIAN NASIONAL

48 . Betapa bagusnya kelakuanmu sehingga sudah dua orang temanmu menangis karena
keisenganmu. 
Penggunaan majas lama dengan kalimat tersebut terdapat pada kalimat ........ 
A . SMP Sukamaju memboyong piala bola voli. 
B . Pemuda harus belajar supaya tidak jadi sampah masyarakat. 
C . Apa yang Bapak harapkan dari orang semiskin seperti saya ini. 
D . Tulisannya terlalu bagus sampai-sampai tak bisa dibaca. 
Kunci : D
Penyelesaian :
Majas ironi adalah majas yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud
menyindir atau mengolok-olok, seperti pada kalimat:
a. Betapa bagusnya kelakuanmu sehingga sudah dua orang temanmu menangis 
    karena keisenganmu.
b. Tulisannya terlalu bagus sampai-sampai tak bisa dibaca. 

UJIAN NASIONAL

49 . Kata berimbuhan me- yang benar penulisannya terdapat pada kalimat ........ 
A . Kakak sedang mencat pintu rumah. 
B . Pasukan itu membom markas musuh. 
C . Tukang besi itu membor pintu pagar. 
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D . Rita sedang mengepel lantai rumah. 
Kunci : D
Penyelesaian :
a. Kakak sedang mencat pintu rumah. 
    Seharusnya:
    Kakak sedang mengecat pintu rumah. 
b. Pasukan itu membom markas musuh. 
    Seharusnya: 
    Pasukan itu mengebom markas musuh.
c. Tukang besi itu membor pintu pagar. 
    Seharusnya:
    Tukang besi itu mengebor pintu pagar.
Penambahan fonem terjadi sebagai akibat pertemuan morfem me- dengan bentuk dasar
yang terdiri dari suku kata, seperti cat, bom, bor, pel, las menjadi mengecat, mengebom,
mengebor, mengepel, dan mengelas. 

UJIAN NASIONAL

50 . Perhatikan paragraf berikut! 
Sudah dua hari Dian dirawat ........ rumah sakit. Orang tuanya ........ sabar merawatnya.
Sebagai teman, aku prihatin melihatnya. 
Kata depan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ........ 
A . di, dengan 
B . sejak, dari 

C . atas, dari 
D . dengan, dari 

Kunci : A
Penyelesaian :
Sudah dua hari Dian dirawat di rumah sakit. Orang tuanya dengan sabar merawatnya.
Sebagai teman, aku prihatin melihatnya. 

UJIAN NASIONAL

51 . Bacalah puisi berikut! 
Puteri Gunung Naga 
Puteri manis di daerah asing 
Udara berbau tembaga 
dan di awan putih 
Berkuasa ular naga 
Bermata bengis  
                   Karya: Subagio Sastro Wardoyo 
Citraan dalam kutipan puisi tersebut adalah ........ 
A . penglihatan 
B . penciuman 

C . pendengaran 
D . pencecapan 

Kunci : B
Penyelesaian :
Citraan (rasa) dalam kutipan puisi itu menggambarkan penciuman. Hal ini diperjelas
dengan munculkan kata berbau pada basis kedua. 

UJIAN NASIONAL

52 . Perhatikan pantun berikut!
Aduh-aduh si bunga ........
Daunnya lebat seperti ........
Aku sering mendengar ........
Abang punya kekasih ........
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Kata yang tepat digunakan untuk melengkapi pantun tersebut adalah ........ 
A . (1) melati, (2) duri, (3) cerita, (4) hati 
B . (1) mawar, (2) waru, (3) kabar, (4) baru 
C . (1) menur, (2) sapu, (3) suara, (4) pujaan 
D . (1) anggrek, (2) hujan, (3) lagu, (4) dayang 
Kunci : B
Penyelesaian :
Aduh-aduh si bunga mawar
Daunnya lebat seperti waru
Aku sering mendengar kabar
Abang punya kekasih baru 

UJIAN NASIONAL

53 . Bacalah kutipan novel berikut! 
"Jadi pionir itu berat, karena mereka menghela sejarah ke depan." Kalimat itu berulang-
ulang terngiang di telinga Yusuf. Sebuah pendapat yang keluar dari mulut perempuan dan
perempuan Tionghoa. Yusuf amat terkagum pada Liam Mir, berani mengajukan pendapat
seperti itu, padahal Yusuf yakin bahwa kaum Tionghoa perantauan tidak pernah setuju
terjadinya asimilasi antara masyarakat minoritas itu terhadap masyarakat Indonesia.
Konflik yang terjadi pada penggalan novel tersebut adalah ........ 
A . fisik 
B . batin 

C . lahir 
D . ide 

Kunci : D
Penyelesaian :
Konflik yang terjadi pada penggalan novel itu berkaitan dengan konflik ide. Hal ini
diperjelas dengan munculnya kalimat yang berkaitan dengan pendapat (pandangan) dari
tokoh-tokohnya. 

UJIAN NASIONAL

54 . Bacalah kutipan drama berikut! 
Ishak       : Aku akan tetap cinta padamu. 
                 Tapi aku tidak dapat berbuat apa-apa. 
Satilawati : Perkara cinta jangan disebut juga. 
                 Engkau tahu sendiri, aku cinta pula padamu. 
                 Tapi apa maksudmu? 
Ishak       : Aku tidak mau mengikuti engkau. 
                 Artinya engkau jangan menunggu aku. 
                 Kawin saja dengan orang lain. 
Satilawati : (berontak) Tapi itu aku tidak mau, 
                 tidak bisa, engkau boleh pergi sekarang, tapi lekas kembali. 
                 Aku tetap menunggu engkau. 
Watak Satilawati dalam drama tersebut adalah ........ 
A . lembut 
B . keras 

C . pasrah 
D . penurut 

Kunci : B
Penyelesaian :
Satilawati dalam drama tersebut mempunyai watak keras. 

UJIAN NASIONAL

55 . Bacalah kutipan novel berikut! 
Aku akan meninggalkan tempat itu dengan kedamaian hidup tanpa mengerjakan sesuatu
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pun. Aku telah mengenal kemalasan yang sesungguhnya. Dan, aku akan kembali ke
rumahku yang dulu. Kebun di halaman depan tidak bisa kubayangkan lagi. Sekarang
mungkin ibuku telah merombaknya. 
Sudut pandang yang digunakan dalam kutipan novel tersebut adalah .... 
A . orang pertama pelaku utama 
B . orang pertama pelaku sampingan 

C . orang ketiga pelaku sampingan 
D . orang ketiga pelaku utama 

Kunci : A
Penyelesaian :
Sudut pandang yang digunakan kutipan novel itu adalah orang pertama sebagai pelaku
utama. 

UJIAN NASIONAL

56 . Bacalah puisi berikut! 
Meski kini 
Mampu aku berdiri, berjalan sendiri 
Tetapi aku anakmu, butuh kasihmu 
Ibu ........
Pernyataan yang merupakan isi puisi tersebut adalah ........ 
A . Sesukses apapun seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang ibu. 
B . Meskipun bisa berdiri dan berjalan, seorang anak tetap membutuhkan ibunya. 
C . Kasih sayang ibu mampu membuat anaknya berdiri dan berjalan. 
D . Seorang ibu tetap membutuhkan kasih sayang dari anaknya. 
Kunci : A
Penyelesaian :
" Pernyataan yang merupakan isi puisi tersebut bahwa sesukses apapun, seorang anak
tetap membutuhkan kasih sayang ibu.
 

UJIAN NASIONAL

57 . Pada era gelobalisasi, kita dituntut untuk mempunyai kreatifitas yang tinggi dan tidak
gagap technologi modern.
Perbaikan penulisan kata yang bercetak miring tersebut adalah ........ 
A . - globalisasi 

- kreatifitas 
- teknologi
- modern 

B . - globalisasi
- kreativitas
- tehnologi
- modren 

C . - globalisasi
- kreativitas
- teknologi
- modern 

D . - globalisasi
- kreatifitas
- teknologi
- modern 

Kunci : C
Penyelesaian :
gelobalisasi diperbaiki menjadi globalisasi
kreatifitas diperbaiki menjadi kreativitas
tehnologi diperbaiki teknologi
modren diperbaiki menjadi modern 

UJIAN NASIONAL

58 . Perhatikan ilustrasi berikut! OSIS SLTP Negeri Sukamaju akan mengadakan rapat dengan
anggotanya pada hari Selasa, 5 Agustus 2003 di ruang OSIS pukul 12.30 untuk
membicarakan darmawisata dalam liburan akhir semester mendatang. 
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Susunan jadwal yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah ........ 
A . No :1 

Hari, tanggal : Selasa, 5 Agustus 03 
Uraian kegiatan : Rapat OSIS
tentang darma wisata 
Keterangan : Pukul 12.30 di ruang
OSIS 

B . No :1 
Hari, tanggal : Selasa, 5/8 03 
Uraian kegiatan : Rapat OSIS 
Keterangan : Di ruang OSIS 

C . No :1 
Hari, tanggal : Pukul 12.30 
Uraian kegiatan : Rapat OSIS
dengan anggota di ruang OSIS 
Keterangan : Selasa, 5 8 03 

D . No :1 
Hari, tanggal : Selasa, Agustus 03 
Uraian kegiatan : Anggota OSIS
rapat 
Keterangan : di ruang OSIS 

Kunci : A
Penyelesaian :
OSIS SLTP Neged Sukamaju akan mengadakan rapat dengan anggotanya pada hari
Selasa, 5 Agustus 2003 di ruang OSIS pukul 12.30 untuk membicarakan darmawisata
dalam liburan akhir semester mendatang.
No        : 1
Hari, tanggal      : Selasa, 5 Agustus 03 
Uraian kegiatan : Rapat OSIS tentang darma wisata
Keterangan       : Pukul 12.30 di ruang OSIS 

UJIAN NASIONAL

59 . Sudah lama Rusli b eternak  unggas, seperti ayam dan itik.
Bagan yang tepat untuk hubungan hipernim dan hiponim ketiga kata dalam kalimat tersebut
adalah ........ 
A .  

B .  

C .  

D .  

Kunci : A
Penyelesaian :
Bagan yang tepat untuk hubungan hipernim dan hiponim dari kata-kata unggas, ayam, dan
itik adalah :

Maksudnya adalah ayam dan itik termasuk dalam jenis hewan Unggas. 

UJIAN NASIONAL
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60 .

Perhatikan tabel di atas yang memuat daftar  perolehan NEM tertinggi, NEM terendah,
dan Rata-rata NEM !
Perbedaan nilai tertinggi dan terendah secara mendasar terlihat pada tahun pelajaran ........ 
A . 1997/1998 
B . 1998/1999 

C . 1999/2000 
D . 2000/2001 

Kunci : D
Penyelesaian :
Perbedaan nilai tertinggi dan terendah jelas terlihat pada tahun pelajaran 2000/2001 yang
ditunjukkan dengan selisih nilai tertinggi dan terendah yang paling besar yaitu 53,34 - 19,91
= 33,42. 
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