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vlnsAnda anssap benar pada rembar jawaban komputer!

I . Bacalah paragraf berikut!

('l) 
- 
Penderita vertigo merasakan airiny, Oun

lingkungan sekifarnya berputar. (2) Tanja_tanda

Iu:g t:.:lC mencolok adalah adanya rasa mual yang
hebat bahkan sampai muntah. (J) Selain itu, penderita'
merasakan nyeri pada kepala dan punggun- bawah.
(4) Penderita akan rnenutup matanya sfiara-reflek.

Kalimat utama paragraf tersebut ditandai nomor.

:jl:.1.J"1":':ria yang akan bertarung di SEA Games
XXVI. Selain itu, untuk mengingalkan pemerintah

Berita 2

Hanna Ramadini juga gugul rn"nyu*b*ffilJn di

mencetak kemenangan atas Khosit phetpradab.

nomor tunggal putri. Hanna ditundukkan Busanan

91,*Purru:.*phan. 
Hanna sempat merebut set kedua.

OUhiT{l dia harus menyerah setelah bermain saru
jam. feb_ih, 17-21, 2l-lg. l4-21. Wisnu yuli praseryo
berhasil- mcmperpanjang naflas Indonesia dengan

A (l)
B (2)

c. (3)
D (4)

2. Bacalah paragraf berikut!

Gagasan utarna paragraf tersebut adalah
A. darnbaan orang tentang rumah
B. bercengkerama dengan keluarga
C. hunian nyalnan dan apik
D. nilai estetis rumah

3. Bacalah kedua kutipan berita trerikut!

Perbedaan isi kedua kutipan berita tersebut adalah ...
A. herita I, para mantan atlet ber.kurnpul di Senayan

untuk mendukung SEA Games, berita 2,kegagalan
Indonesia di ajang bulu tangkis dunia

B. berita I , kirab para mantan atlet rneniberi dukungan
kepada atlet yang berlaga di SEA Games
berita 2, hasil perlandingan tirn Indonesia

C. berita 1, perrnintaan para rrantan atlet kepada
pemerintah, berita 2, perjuangan Indonesia di
ajang intemasional

D. berita l,para mantan atlet berkurnpul di Senayan
untuk mendukung SEA Games, berita 2.
pertandingan mantan atlet Indonesia.

Seki tar S00 man tan a rte t nasiona| rn. f uG*u t"i'Iilf
di. Kawasan Senayarr, Berkumpulnya para mantan
atlet itu untuk memberikan dukungan kepada para

TesUjicoba|(ompetensiPesertaDidik,paketA-Tahapi-

PETUNJUK UMUM :

] Tulis nomor,A.nda pacla lernbar jawaban kornputer (LJK)l2' Periksalah dan bacarah soar-soar dengan teliti seberum rnenjawabnya!3 Dahulukan menjau,ab soal-soal yang Anda arlggap rnudahl4. Kerjakan pada LJK yang disediakanl
5 Hitarnkanlah kotak pada hurufjawaban yang Anda anggap benar dengan menggunakan pensil 28l6 Apabila ada jawaban. yang Anda anggup rutut maka hapuslah jawaban ya'rg salah tersebut sarnpai bersih,ke'udian hita'rkan kotak pada trurufjawaban rain yang Anda anggap benarl

CONTOH: A. Sebelurr diiawab

B. Sesudah dijawab

C. Sesudah diperbaiki

a

a)
a

a

a)

b

a)
b

a)
b

a)

c

ĉn
c
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d
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agar.mengenang jasa-jasa para mantan atlet Banyak
mantan atlet yang hidup di bawah garis kemiskinan.

Rumah 1'ang cantik dan apik rn.oju,li durbuun
setiap orang. Hunian dengan kondisi .seperti 

itu
membuat nyaman dan betah di rumah. Mereka akan
bercengkerama dengan keluarga secara akrab, Selain
itu dapat juga menjadi nilai tambah berupa nilai
estetis bagi penghuninya.



MAU DUA CELAIT SEKALIGUS?
PROGRAM .'.DUAL DEGREB''

BSt - NUSA MANDtRt(t)
I Mendaparkan 2 (dua) gelar sekaligus'rr
r Masa studi bisa lebih cepat menjacli total 3,5

tahunul
r Pilihan karir yang sangat iuas(a)

r Merebut peluang peker.jaarr sangat mudah dan
cepat(5)

r Total biaya 1,ang dikeluarkan lebih hemat(6)

Perhatikan iklan berikut!

Kalimat yang berisi fakta pada iklan tersebut ditandai
dengan nomor ....

^. 
(2) c. (4)

B (3) D (5)

Perhatikan iklan berikut!

Yakin gigi anak Anda tidak berlubang?{')
Ayo periksa gigi grati5*{:t

Bersama kami sekarangl{r)

BULAN KESEHATAN
GICI NASIONAL'4)

Senyum Sehat Senyum Indonesia
I 2 Septenrber * 29 Okrober 20 I I

PDCI Unilever AFDOKCI

Penjelasan kalimat (3) yang tepat adalah ....
A. mengajak bersama-sanra rnemeriksakan giginl.'a
B. diperihsa secara gratis oleh PDGI, Urrilever" dan

AFDCKGI
C. datang memeriksakan gigi anak-anak bersama

orang tuanya
D. PDGI, Unilever, dan AFDOKGI mengantarkan

anak periksa gigi

Bacalah paragraf berikut!6.

Zamary sekarang anak dituntut untuk cerdas. Apalagi
analcanak sekarang dengan mudah mendapatkan
dukungan teknologi. Dampaknya pun menjadi beraganr
baik yang bisa membangun maupun yang merusak.
Namun. kecerdasan ridak lrarus pada bidang akademik
saja. Anggapan hanya anak yang berpresrasi akadenrik
akan sukses harus segera dihilangkan.

Simpulan isi paragraf tersebut adalah ...
A. Anak-anak sekarang lebiir cerdas karena

dukungan teknologi.
B. Kecerdasan anak-anak sansat didukune oleh

berbagai faktor.
C. Anak yang cerdas dipastikan akan sukses dalarn

hidupnya.
D. Kesuksesan seseorang tidak hanya tergantLlng

pada kecerdasan otak sa.ja.

Bacalah kutipan biografi berikut lalu jawabXah
soal nomor 7 dan 8!

.Dia cantik dan baik hati. Dia punya ide cemerlang
untuk menyelamatkan bumi. Dia adalah Andreita
Gabriela Nava, dari Guatemala. salah satu delegasi
Konferensi Anak Internasional tentarrg lingkLrngan.

Dia berujar, saal ini, hulan di bumi banyak berkurang.
Jika hutan sampai hilang. bumi akan sulit menyerap gas
karbon dioksida. Bumi akan kckurangan oksigen untuk
manusla oernapas.

Dia menyelarnatkan bumi dengan menanam pohon.
Pohon itu dia beri nama kesayangan.

"Ya, dengan rnemberi nama, aku jadi ingat dan selalu
menyayangi, sanra seperti aku menyayangi anjingku.

Dia melakukan hal itu sejak trrrur enrpat tahnn. pohon

kesayangannya bernanr a Chiclr i tito C h ic jri tito dia r-arvaL

sejak kecil. Sekarang ChichjtiLo sudair besar

10

Keistimewaan tokoh dalam biografi tersebut adalah ....
A. mempunvai narna yang cantik c.lan baik hati
B. gerrar menananr pohon chichitito diin nierarvatrrya
C. mempunvai ide rrenanam pohorr
D. rnemberi narna pohon )/an.q ditananrnva se.jak

urnur 4 tahnn

Sifat baik yang dapat diteladani dari tokoh. rerlera dj
bawah ini, kecuuli ....
A. m.ernperlakukan pohon seperti l<epada hewan

kesayangannya
B. rnenyayangi dan rnelawat poiron dengan kasilr

sayang

C. men jadidLrta dalarn Konf-erensiAnak Internasional
D. rnenyelamatkan burni dengan lrrenarram pohon

Bacalah artikel berikut!

Ciri dari Laman tropis adalah bentuknya yang informal
atau tidak teratur. Ini berbeda dengan taman Jepang yang
lnenganut pola rertenru i,arrg rcpi. Crri kedua pada tamarr
tropis, dominannya tanaman berbunga. Bunga nenjadi
elemen yang membawa kecerahan. Karena bunga yang
berwarna cerah memberi suasana ceria pada sebuah tanrar-1.

Tr-rjuan penulisan artikel tersebut adalah ....
A. Menjelaskan perbedaan ciri tantan tropis clengan

talnan Jeparrg

B. Menjelaskan bentuk tar.nan tropis dan tantan
Jeprng

C. Memaparkan pola isi dari tarnan tropis yane
didominasi oleh bunga

D. Memaparkan penanarran bunga tatnan troprs
rnemberi kesan cerah

Bacalah dua kutipan artikel berikut!

Artikel I

Profesifloristbahkan tidak lagi dianggap sebelah mata.

Pemberian bunga sebagai ungkapan rasa hati sudah
berlangsung Iama. Dari era Romeo Juliet sampai Ronri
dan Yuli. Sudah banyak pula buku )ang mengupasnya.

Artikel 2

Bunga tidak dapat dipisahkan dari kehidupan.

Mengenali bahasa bunga lebih seru kalau mengenali sen.rua
jenis dan wama bunga. Temyata, bunga setiap detailnya
bisa mewakili setiap perasaan, dari rasa suka satrpai duka.

It.

Persarhaan ide kedua artikel tersebut adalah
A. pemberian bnnga tanda kasih
B. pengungkapan rasa hati rne lalui bunga
C. perasaan sr-rka, duka dalarn kehidupan
D. pengenalan bahasa dari warna

Perhatikan bagan berikut!
Keharusan dalam latihan belpidato
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Pernyataan yang sesuai dengrin isi bagan tersebut
adalah ...
A. Ada delapan hal yang harus dirniliki dalarn latihan

berpidato.
B. Berpidato yang baik yaitLr berpidato ),ang

rnernnerhatil rrr crrrnSl l1;11.

C. Dalarn latihan belpidato harus dengan ketnlusan,
berpengetahuan, penuh serrangat. dari praktik.

D. Berlatih berpidato harr.rs rnerriliki semangat baik
dari diri sendiri, orang lairr, kepustakaan, maupun
nredia lain.

Perhatikan grafik berikut!
Perkenrbangan Irnpor BBM (uta kiloliter)

2006 2007 2008 zoo9 zot}

Simpulan isi glafik tersebut adalah ...
A. Perkembangan hnpor BBM sejak tahun 2006

hingga sekarang mengalami naik turun,
B. Selarna lima tahun terakhir impol BBM terus

nrengalarni penururnan.

C. Lnpor BBM mengalami naik turun puncaknl'a
terjadi pada tahun 2008.

D. Sejak tahun 2006 hingga 20l0 impor BBM
rncngalarni ff rrktursi.

Perhatikan tabel berikut!
Kebutuhan, Produksi, Irnpor Garam Nasional

Pertanyaan yang sesuai dcngalr isi tabel tersebut
adalah...
A. Berapa kebutuhan gararr ntasyar..ikat?
B. Berapa ekspor gararn Indonesia pada tahun 20 I 0?

C. Berapa daerah yans mernproduksi gararn pada

tahun ?-009?

D. Berapa selisih kebutuhan dan produksr garam
pada tahun 2008?

Perhatikan denah berikut!

Titin Malikawati tinggal di Perurnahan Anggrek. Hari
Minggu dia akan rnengikuti latihan gabungan PMR di
kantor PMI

Perjalanan yang ditempuh Titin Malikawati yang
paling efektif adalah ....
A. JIn. Melati, Jln. Anggrek, Jln. Mawar, Jln.

Kamboja
B. Jln. Anggrek, Jln. Sedap Malam, Jln. Kamboja

25

24

23

22

2r
zo

L9

13.

24.62

Tahun
Kebutuhan
(Juta Ton)

Produksi
(Juta Ton)

Im por
(Juta Ton)

2008 2,7 4 1,20 1,63

2009 2.86 1,2'7 1,7 4

201 0 2,87 0,02 1,91

C. Jln. Kenanga, Jln Raya Flola,.lln. Tanjung
D. .lln. Sedap Malanr, Jln. Raya Flora, Jln. Kamboja.

Jlrr. Kenanga

Bacalah kedua puisi berikut, lalu jawablah soal
nomor 15 dan 16!

Ranting kering di tanah tak bertebing
Daun pucat tanpa waiha
genrulai gerak
Diiringi gerrding angin
tak bertepi

Sarvali pecah-pecalr

rnerekah di atas tanah

Sungai menetes

satu satu tak tentu

I 5. Terna puisi tersebut adalah . . . .

t6

A. kesengsaraan C.

B. kekeringan D.

Suasana puisi tersebr-rt adalal.r

A. gelisah C.
B. sunyi D.

Bacalah puisi berikut, lalu
17 dan 18!

Mendung bergelantung
diujung biru
disapu abu kelabu

rrrangkok raksasa

di atas kepala
badai samudra

satu-satu kelabujatuh

A. pencrulnan
B. penglihatan

kepanasan
kejadian

resah

pilu

jalvablah soal nomor

niangkok patah terbelah-belah
di atas tanah
menggelinding di dinding-dinding
rnenggelr-rndung masuk gedung
tak terbendung

Citraan 1'ang terdapat pada bait pertarna adalaht1

t8

C. perasaan

D. perabaan

Tujuan penulisan puisi tersebut adalah ....

A. rneh-rkiskarr keindahan alam raya
B. mernaparkan kejadian jagat raya

C. rnenggarnbnrkan bencana banjir bandang
D. rnenjelaskan penderitaan korban banjir

Bacalah kutipan cerpen berikut lalu soal nomor 19

s.d 21!

.',Mei Mei berteriak-teriak girang sambil melompat-
lompat, "Hujan saljuuuuuuuuuuu...."
(;rMei Mei menangkap awaxi4wan kecil yang beri.at'uhan.
Ibunya menghampiri anaknya, meneiiiknya. Mereka
menari-nari berputar-putar di bawah hujan salju.

'rl Aku dan Arai bersandar kelelahan. Di bawah hujan
salju yang metnesona pertikaiar kamir telah berakhir
dengan damai.

Ft'Arai, kita memerlukan tabungan itu."
/tn'Aku tak punya banyak waktu. Kal ...."
/,"Nanti kujelaskan. Ikuti saja rencanaku, percayalah

.lrAku menatap mata Arai clalam-dalam. Dia,rtrernang
aneh tapi aku tahu tak ada bibit culas dalam,dirinya. Di
luar kami lihat Tagem berjalan gontai mernasuki toko, ,Di

ambang pintu ia berteiak."Puik Tagem!"

Tes Ujicoba l(ompetensi Peserta Didik , paket A - Tahap I



19. Latar cerpen tersebut adalah ....
A. , di pekarangan rurnah pada musirn salju
B. di dalam rurnah pada rnnsim salju
C. di dalam rurnah pada musim hujan
D. di dalam sebuah toko pada mr.rsirn salju

20. Bukti tokoh Mei Mei berwatak periang terdapat pacia
bagian...
A (1)
B (2)

Pengarang menggarnbarkan watak uku yang cepat
mengambil keputusan dengan cara ....
A. pembicaraan tokoh lain
B. perkataan tokoh sendiri
C. percakapan tokoh-tokoh lain
D. penggambaran langsung pengarang

Bacalah dua kutipan novel berikut!

C
T\

(3)
(4)

21

22

Novel I
Setelah lengkaplah sekalian, Baginda Diatas pun

berangkatlah ke Deli rnengantarkan menanrurya itu.
Sebab dia sendiri pergi, supaya dapat ia menceritakan
kepada anaknya, apa sebabnya maka yang lain yang
diambil mereka itu. Ya, siapakah orang yarlg mau
mengambil orang celaka? Bukankah sudah dikatakan
Datu, bahwa Mariarnin itu anak yang membawa celaka?
Kalau Aminuddin mendengar keadaan itu, tentu ia akan
menumt kebendak oraDg tuanya

Novel 2

Sejak iru, pintu kanrarku sudah tertutup. Sekali
waku saja, Everdine menjengukku, Sahabatku yarrg
karib ifu tak jadi berangkat ke Perancis, karena ayahrrya
sakit keras. Ia membatalkan kepergian, sambil menunggu
saat penclaltaran berilrutnya,

Aku iri melihat kebebasan yang ia punyai, tapi tak
bisa berbuat apa-apa. Everdine adalah orang Eropa,
buatku tentu bukan cerminan.

Perbedaan tema kedua kutioan novel tersebut adalah

n. novel l, ketidakharmonisan keluarga,
keterikatan pada adat istiadat
novel I pertikaian keluarga, novel
persahabatan

C. novel /, kehidupan keluarga besar,

emansipasi wanita
D. novel 1, ketidakharmonisan keluarga,

emansipasi wanita

Bacalah kutipan novel lrerikut!

nct)el 2,

2 sebuah

novel 2,

novel 2,

LJ.

Kebiasaan Mpok Am sesuai kutipan novel tersebut
adalah ....

A. bangun pagi lalu bekerja di dapur
B. berjualan pada pukul enarn pagi

C. membuat nasi ulam dengan ketan urap
D. membeli nasi ulam dagangannya

1,4 Bacalah kutipan drama berikutl
Aisyah . lkeluctr dari kcunru. ,tttmbil memegartgi

perlttnya ))ang sttdah menthesaf SLrdahlah.
Bang. MLrngkin itLr bukan rezeki kita

Arnbar : Ya, Dek. Abang pr-ln sLrdah pasr-alr
(ntintun kopi si.sa tadi siang)

Aisyah : Mendingan sekarang Abang mandi a.ja.

Tadi Pak RT ke sini. narti malam Abang
disurr,rh ke run.rahnya.

Anibar : Ya, tadi juga Pak Deni ketemu di musola
naonlonS begitLr.

Latar pada kutipan naskah drama tersebut adalah ....
A. di rurnah Pak RT, rnalarn hari
B. di sebuah kamar, siang hari
C. di sebuah ruangan, sore hari
D. cli rnrrsola. rnalam hari

Bacalah kutipan drama berikut!
Kamila : (memtiar-mular rambLtt) Kamu renred

.1uga. Nia?
Chania . Nggak, dong Ya rvalaupun nilainr a

cuma pas KKM
Kamila : lVIendinglah coba lihat punyaku

(menunjukkan lembur .f awaban) kurang
satu saja apa nggak ry)esek.lni gara-gara
si Syavira.

Chania : Lho kok gara-gara Syavira?
Kamila : Ya, dia rlbtttmelulu.jadi akurggakkonsen.
Chania : Oooooh(senyunt-sert1,unt1

Amanat yang terdapat pada kr-rtipan naskah drama
tersebut adalah .. ..

A. berpikir dahulu sebelurn rnengerjakan sesuatu
B. langan melempar kesalalran kepada orang Iain
C. bersabarlah dalam rnenghadapi persoalan
D. manfaatkanlah waktu sebaik-baiknya

26. Ilustrasi : Peristiwa itu dialarninya saat pertama
kali Daniel masuk SMP. Ketika dia akan
meminta tanda tangan dari kakak kelas,
dia disuruh menyanyikan lagu "Potong
Bebek Angsa". Tetapi semua vokalnya
diganti dengan vokal o. Dia malu sekali
karena mulutnya terasa monyong.

Kalimat catatan buku harian vans sesuai ilustrasi
tersebut adalah ....

A. Dia sangat nralu karena harus menyanyikan
lagtr Polong Bebek dengan vokal O semua.
Muiut rasanya monyong banget. Dia terpaksa
rnelakukannya untuk sebuah tanda tangan kakak
kelasnya.

B. Aku harus minta tanda tangan kakak kelas. Kakak
kelas menyuruhku menyanyikan lagi Potong
Bebek Angsa. Akr-r terpaksa menyanyikannya
walaupun agak lupa-lupa sedikit. Tapi akhirnya
aku bisajuga.

C. Waktu aku pertama masuk SMP aku disr-rruh

menyanyikan lagu Potong Bebek dengan vokal
O semua. Aku menyanyikan dengan maiu-malu
karena mulutku sakit. Tapi untuk sebuah tanda

tangan aku rela melakukannya.
Waktuku pertama kali masuk SMP aku disuruh
menyanyikan lagu Potong Bebek Angsa dengan

vokal O. Aku malu sekali karena mulutku terasa

monyong. Ini kulakukan untuk sebuah tanda

tangan kakak kelasku.

25
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27. Perhatikan gambar berikut!

28

Teks berita sesuai garnbar tersebut adalah ....
A. Telah terjadi kebakaran hebat di sebuah ruko.

Api berasal dari ruko di lantai dasar. Orang-orang
sibuk mernadamkan api. Mobil pemadarn datang
30 menit kemudian. Lima ruko di lantai dasar
sudah habis terbakar.

B. Sebuah kapal penyeberangan terbakar di
pelabuhan. Petugas pelabuhan dan masyarakat
beker;a bahu-rnernbahu mernadamkannya. Asap
pekat dari buritan kapal tersebut rnenyulitkan
proses pemadaman.

C. Sebuah truk yang akan menaiki kapal
penyeberangan terbakar. Kejadian tersebut
diakibatkan kelalaian supir. Tutup bensin h'uk
tersebut terbuka. Bensin berceceran dan kebetulan
supir rnembuang puntung rokok.

D. Asap tebal membumbung ke angkasa. Masyarakat
mulai berkerumun. Mereka rnernperbincangkan
apa yang ter.jadi. Ada yang mengira bakaran
sarnpah. Ada.juga yang berpendapat lain.

Ilu,strasi : Andita mendapat pesan dari Pernbina
OSIS untnk segera membentuk tirn
ur.rtuk bertugas pada Upacara Peringatan
Hari Pendidikan Nasional (I-Iardiknas).
Andita rnengilim pesan kepada Sarwoto,
Sekbid Bela Negara untuk membentuk
tirn tersebut.

Isi pesan singkat Andita yang sesuai dengan ilustrasj
tersebut adalah ....
A. Sarwoto menyuruh nrembentuk tim petugas

upacara Hardiknas.
B. Pembina akan segera mernbentuk tirn petugas

upacara bendera.
C. Sarwoto, bentuk segera tim petugas untuk

upacara Hardiknas.
D. Andrta, harap bentuk tim petugas untuk upacara

,Hardiknas.

Perhatikan kalimat-kalimat berikut!
( l) Di Makarn itu terdapat 8 bangunan yang berisi 38

rnakam.
(2,) Palembang temyata menyimpan ragam objek

wisata yang layak untuk dikunjungi.
(3) Di antara makam-makam itu terdapat rnakam Ki

Gede Ing Suro yang merupakan cikal bakal raja-
raja Palembang.

(4) Salah satunya ialah tempat wisata unik, yakni
Makam Ki Gede Ing Suro.

(5) Makam itu terletak di Kelurahan I Ilir, Kecamatan
Ilir Timur II dan dibangun pada pertengahan abad

XVI.

Kalirnat-kalimat tersebut akan menjadi sebuah

laporan yang baik dengan susunan .,..
A. (2), (s), (1), (3), (4) C. (3), (2), (4), (5), (1)

B (2), (4), (5), (l), (3) D (3); (a), (5), (1), (2)
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30. Perhatikan kutipan surat berikutl

Kalin'rat yang tepat untuk mengisi bagian yang
rumpang surat tersebut adalah ....
A. Bagairnana kabartnu dan keluargamu sehat selalu

ya?
B. Sebulan sejak kepindahanmu ke Kota Udang,

1^I-^.a^ +^-^-^ ^^'.:JdNilt L4 tgtdJ4 )EPl.

C. Bagaimana hasil semesteranmu pasti oke kan,
kamu kan memang hebat.

D. Has, tahu tidak si Burung Camar teman kita dia
juaru I Lomba Baca Puisi.

Perhatikan kutipan surat trerikut!

. 12 Februari 2012

Dengan hormat,

Dalam rangka menyambut HUT Kota Jaliarta tahun
2012, kami bermaksud merayakannya dengan berbagai
kegiatan.

Salah satu kegiatannya yaitu lomba makanan khas

Betawi.

Bagian yang tepat untuk melengkapi surat tersebut
adalah .. ..

A. Yth: Lurah Marunda
di Marunda

B. Yth, Ka. Lurah Marunda
di Marunda

C. Yth. Lurah Marunda
dr Marundr

D. Yth. Bapak Lr"rrah Marunda
di Marunda

Perhatikan kutipan surat berikut!

Bagian vang tepat untuk melengkapi surat tersebut
adalah . ...
A. Kesempatan yang baik dan berharga ini tentu

tidak akan kami lewatkan begitu saja.

B. Dengan dernikian kami akan membicarakann,va
dengan ketua-ketua kelas.

C. Setelah karni rnerundingkannya dengan para
pengurus, kami rnemutuskan untuk mengirim dua
tirn.

D. Bagaimana pun persoalan tidak dapat sa1'a

putuskan sendiri. Saya harus rnembicarakannya
dengan yang lain.

Perhatikan kutipan surat berikut!
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Halo Hasnah.

t .... I Ak"u dan karvan-kawan kangen dengan suara

khas talvamu. Namun begitu, semoga kauru dan keluarga
barK-barK sala.

Has. gimana teman-[emar] barumu di Crrebon. Kanri

yakin tak seheboh kami kan? Makanya kamu pindah a-ia

lagi ke Jakarta, Kita bentuk hidupkan kernbali geng kita
yang dLrlu.

Membacasurat dari OSIS SMPPemuda, Nomor 23lO/
11,2012, tanggal I2 Februari 2012. tentang undangan

pertandingzur. Kami sangai bangga mendapat perhatian

yang begifu besar.

[ ... . ] Kedua tim tersebut terdiri atas satu tim putra
dan satu tim putri.

Demikian surat.balasan ini kami sampaikari.



Perbaikan yang tepat kutiparr surat tersebut adalah ...
A. Karli ntengharapkan kehadiran Bapak/lbu pada

hari, tanggal : Senirr, 7 Mei 20 I I

B. Karli menunggu l<edatarrgan Bapal</lbu pada
hari, tanggal : Senin, 7 Mei 2011

wakfu
Iempat
acara

pukul
tempat

pukul
telnpat
acara

Waktu
Tempat
Acara

: 08.00 S/D selesai
: aula SMP Cendana
: perpisahan kelas IX

: 08.00 - selesai
: Aula

: 08.00 s.d. 10.00
: Aula SMP Cendana
: Perpisahan Kelas IX

: 08.00 - 10.00
: aula SMP Cendana
: perpisahan kelas IX

acara : Pelpisahan
C. Karni lnengharapkan kehadiran Bapak/lbu pada

hari, tanggal : Senin, 7 Mei 201|

D. Kami rnengharapkan kehadiran Bapak/lbu pada
Hari, tanggal : Senin, 7 Mei 201 I
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34. Bacalah bacaan berikut!

Rangkunian bacaan tersebnt adalah ....

A. Sepeda fxed gear digurrakan dalarn pennainan
sirkus di velodrome.

B. Sepeda Jtxed gear yang unik, urulany'a
dipergunakan pada iintasan balap.

C. Sepeda fixed geor digr-rnakan oleh para pemain
sirkus di lintasan balap.

D. Berbagai sebutan untuk sepeda .fixed gectr yang
digunakan di lintas balapan

Iln,stra.si: SMP Pakuan Bogor rlervajibkan' setiap siswanya merawat satu pohon/
tanaman di Iingkungan sekolah. Mereka
diberi pemahaman bahwa dengan
menanam pohon dan merawatn.va akan
mendapatkan banyak manfaat.

Slogan yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah ....
A. Mereka butuh perawatan kita
B. Satu anak merawat satr-r pohon
C. Rawatlah mereka sebagaimana rtrestinya
D. Pohon dirawat manfaat didapat

Petun-iuk Mernbuat Sate Ayarn
(l) Iris-iris daging ayam sesuai selera
(2) Tusuki 4-5 potong daging dengan tusukan (sate)
(3)
(4) Lalu bakar sate sarnpai setengah tnatang
(5) Lurnuri burrbu sekali lagi sate tersebut
(6)
(7) Sate ditata dan diberi burnbu kecap/kacang di

' atasnya

Petunjuk yang tepat untuk mengisi bagian yang

rumpang adalah ....

A. (3) Lumuri bumbu sate sebelum dibakar.
(6) Bakar seluruh bagian sate sampai merata.

B. (3) Taburi sate dengan bumbu sebelum dibakar.
(6) Kemudian bakar sampai seluruhnya terbakar.
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Sepeda fued gear met\1at1g unik. Bahkan ada yang
menyebut dengan "sepeda primitif'. Ada pula yang

meledek sepeda ini sebagai sepeda sirkus. Mernang
beberapa pernain sirlars menggunakan jenis sepeda ini
untuk atraksi.

Sepeda ini. asalnya mer"upakan scpcda yang dipakai
pada lintasan balap (rrack bike) velodrome. Sepeda ini
pas dipakai untuk rnengitari velodronre dengan bentuk
ovaJ. Sepeda jenis ini dibuat ridak menggunakan rem.

Masalahnya, jika sepeda ini dilengkapi rern, akan

mengancarn kesElamatan penggunanya.

C. (3) LLrmuri sate dengan bLrrnbLr sebelum dibakar.
(6) Setelah itu bakar kenrbali sarnpai selunrh

bagiarr lnatang.
D. (3) Masukkan burnbu sarnpai meresap ke dalarn

sate.
(6) Masukkan kernbali ke dalam bara sarnpai

r-nerata.

Petun juk Membuat Makaroni Parrggang
(l) Setelah tumisan burnbu bau harum masukkan

makalonidan adrrk 5arnpai rata.
(2) Adonan nrakaroni siap dipanggang selarra 30 nrenit
(3) Setelah itu angkat dan masukarr ke dalarn cetakan,

tuangkan teh.rr yang sudah dikocol< ke dalaurnya.
(4) Rebus makaroni dalanr ail urerrdidih selama I5

menit, angkat dan tiriskan.
(5) Panaskan minyak lalu tunris burrbu-burnbunva.

Llrutan yang tepat adalah ....
A (4), (s), (3), (1). (2) c (2), (s), (l), (3), (4)
B. (4). (5), (1), (3), (2) D. (2). (t). (3). (5). (4)

Ilu,strct.si : Tim firtsal SMPNLtsantara nten-jadi.iLrara
I, dalarrr keju:rraarr futsal antalpela.jar
se-KabLlpaten Tangerane. Tim diterrrna
kepala sekolah pada upacara bendera
hali Senin

Paragraf penrbi-rka pidato Kepala Sekolah sesLrai

dengan kegiatan tersebut adalah ,...
A. Hari ini kita akan kedatangan saudara-saudara

kita yang telah ber juang. Per jr-rangan nrerel<a

harus kita hargai. Kita sambut nrereka dengan
rasa suka cita.

B. Perjuangan tnereka tak akan ada apa-apa tanpa
doa kita semua. Saya mengajak selulr-rh peserta

upacara untuk mendoakan rnereka. Serloga
mereka sukses.

C. Peljuangan vang tanpa mengenal lelah pasti akan
berhasil. Buah per-juangan mereka kini sudah
diraih. Hal ini hendaknya diladrkan corrtoh untuk
kita semua.

D. Peserta Lrpacara, rnarilah kita bersyukru atas

nikrnat yang diberikan kepada kita. Di hadapan
kita telah hadir para pahlawan pengharurr narna
sekolah ini. Mereka berhasil rnen jadi yang
terhehat r{:larrr L-eirr61'aan futsal. Mari kita sarnbut
mereka.

Perhatikan data buku berikut!

No Aspek Uraian

I Judul Menrbangkitkan Halga Diri Anak

2 Penulis Harris Clenres Ph.D.

J Alih bahasa Anton Adir.viyoto

4 Penerbit Mitra Utama

5 Tahun 200 I

6 Kelemahan Masih banyak istilah-isti)ah asirrg

yang belum drterjemahkan

7 KeunggLrlan Penyampaian sederhana mudah

dipahauri serta pemberlatr contoh
yar-rg menarik.

Resensi yang sesuai dengan data tersebut adalah ....
A. Buku yang ditulis oleh Harris Clemes ini. di

Indonesia diterbitkan oleh Mitra Utama. Cetakan
pertamanya terbit tahun 2001. Buku dengan

uraian yang sederhana dan rnudah dirnengerti ini
layak dibaca oleh orang tua. Masih banyaknya
istilah asing pada buku ini sangat mengganggu
pemahaman pembaca.
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B. Anton Adiwiyoto scoranq pc-ner.jernrh yang
handal. I(ali ini beliau mene{ernahkan buku
Harris CIemes yang berjudul Membunp;kilkan
Harga Diri Anok. Bul.u ini cukup menarik untuk
dibaca oleh kalangan pendidik atall orang tira.
Walaupun deurikian buku ini tetap mempunyai
kelemahan.

C. Harris Clernes seorang pendidik sejati. Buku-
bukunya sudalr banvak beredar di rnana-mana.
Salah satunya yaitLl br-rku yang diungkapkan
clengan sederhana dan contoh rnenarik. Sayang
bukLr ini masih banyak rnenggunakan kata-kata
asing, sehingga buku kurang dirninati ryasyarakat.

D. Penerbit Mitra Utarna sudah berkali-kali
rnenerbitkan buku-buku bennutu. Salah satunya
yaitu bukr,r Mernbangkitkan Hargo Diri Anuk.
Buku ini rnenjelaskan bagainrana trik-trik yang
digunakan dalam membangkitkan harga diri
seorang anak. Buku ini rnudah dipaharni karena
ditulis oleh seorang yang bergelar doktor.

Te ma. Inlernet dalarn keh idupan rerna.ja

Rumusan masalah karya ilrniah sesuai dengan tema
tersebut adalah ....

A. Bagairnana keberadaan internet di bawah
nenoarrth rerlrir?r-'D_" _"f *

B. Bagairnana pengaruh interrret pada kehidupan
remaja?

C. Bagairnana internet dapat dipengaruhi kalangan
lernaja?

D. Bagaimana kehidr"rprn rernaja )/llrg sudah
mernpengaruh i internet?

Identrftkasi masuluh'
(1) Sinetron banyak ditayangkan di televisi.
(2) Anak-anak sekolah menyukai sinetron.
(3) Srnetron berpengaruh pada kehidupan anak

sekolah.

Latar belakang sesuai identifikasi rnasalalr tersebut
adalah ....
A. Dari waktrr kc r,i aktrr tar angan sinelrorr rrrerr.jaJi

tayangan favorit bagi anak-anak sekolah.
Mereka sangat lancar -jika disr-rruh rlenraparkan
tokoh dalarn sinetron tersebut. Hal ini dapat
dimanfaatkan untuk pembelajaran sastra di
sekolah. Mereka dapat rnembuat sinopsisnya.

B. Anak-anak sekolah lebih rnenyukai tayangan
sinetron daripada tayangan yang lainnya.
Bagaimana tidak sinetron banyak rnenceritakan
kehidupan renraja. Selain itu para pemerannya
pun tokoh yang diidolakannya. Sehingga wajar
jika anak-anak sekolah akan menim-niru pola
laku tokoh dalarn sinetron.

C. Televisi banyak lnenayangkan sinetron. Sebagian
besar pelaku dalarn sinetron tersebut adalah
anak-anak rernaja. Terrnasuk anak sekolah di
dalarnnya. Maka tidak heran kalau anak-anak
sekolah banyak n.renyukai sinetron. Hal ini tentu
akan berpengaruh pada kehidupan anak-anak
sekolah.

D. Televisi-televisi srvasta berlornba-lomba
menayangkan sinetron. Dari sinetron yang
bertema kehidupan rerna.ja sampai sinetron yang
beftema kelridupan rumah tangga. Hal ini jika
tidak dihentikan akan mempengaruhi kehidupan
anak sekolah. Oleh karena itu anak sekolah
dilarang menonton sinetron.

l1

42. Cermatilah simpulan karya ilmiah berikut :

Keberadaan t:ryan{an sinetron cli televisj ternvata
berperrcarrrh l.esll padl kelr idrrp:rrr rnak-arrrk rernrjr.
Anak-anak remai:r akan rleninr-ninr dalarn segala hal
yang dilakLrkan tokoh dalarr sinetlon.

Saran yang tepat sesr-rai dengan sinrpuian tersebut
adalah ....
A. Tayangan sinetron segera dihentikan peuayangan-

nya.

B. Jangan biarkan anak-ar-rak renraja ntenLlntotl
sinetlon sendirian,

C. Sinetron yang ditayangkan hendaknya nrentasuk-
kan unsur-unsur pendidikan

D. Tayangan sinetron ditiiyangkan pada larut malarlr
agar tidak ditonton anak renra-ja.

41. Bacalah paragraf berikut!

BLrat anak menjadi cerdas sangatlah seringkali
sederhana(1). Namun kadang terlupakan oleh kemajuan
teknologi modem{2). Salah satu cara sedelhana adalah
dengan bernyanyi(r). Terutam a s uara ibunya{a). Sernerdu-
merdunya suara penyanyi, bagi janin, suara ibunya lah

yang paling merdrls)

Perbaikan kalimat (1 ) pada bacaan tersebnt adalah ....
A. Anak men-jadi ccldas ntentbuat sangatlah

sederhana.
B. Membuat anak rnenjadicerdas sangatlah sederharra.

C. Sangat sederhana men-jadi cerdas untuk anak.
D. Menjadikan anak cerdas rnembuat sangat sederhana.

Perhatikan kalimat berikut!

Jika paman clatang berikan bungkusan ini kata ayah.

Pengeunaan tanda baca yang tepat pada kalimat
tersebut adalah ....
A. ".Tika, parran datarrg, berikan br-rngkusan ini."

kata ayah.

B. ".lika parnan datang, berikan bungkusan ini," kata
ayah.

C "Jika paman datang," berikan bun-okusan ini. kata
ayah.

D. ".iika paman datang berikan bungkusau ini, kata
a.vah. "

Bacalah paragraf berikut!

Candi Sukult diketemukan(l) oleh Johlson, residen
Surakarta, pada tahun 1815. Saat ditemukan, candi ini
dalam keberadaan(2.) runtuh. Konon, candi ini selesai

dibangun sekitar tahrin 1359 Saka atau tahun 1437 M.
Candi Sukuh nrasuk13.,t candi iua.

Perbaikan penulisan kata bernomor pada paragraf
tersebut adalah .. ..

A (l ) penemu. (2) keadaan. (3) diniasukkan
B ( 1) ditemukan, (2) keadaan, (3) termasuk
C (1) menemukan, (2) adanya, (3) masukan
D (l) ditemukan, (2) keadaannya. (3) termasuk

46. Bacalah pantun berikut!

(1) Pergi ke Cikarang beli batu
(2)t l
(3) t l
(4) Kelak hiduprru kan menderita
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Larik yang tepat untuk rnengisi bagian runrparrg
pantun ter';ebut ada lah . . . .

A. (2) Pantai Ancol di Jakarta
(3) Bawa baju berrvarna bilu

B. (2) Pergi sekolah bawa buku
(3) Buku disimpan dalarl tas

C. (2) Batu kalidan batu bata
(3) Jika sekarang buang wakru

D (2) Makan apel dibelah dua
(3) Dibelahnya pakai kayu

Perhatikan puisi berikut!

Kucing

Kecil, imut dan penuh warna
itulah dirimu
Meloncat-loncat girang
Jika tidur,rnatamu tertutr-lp

tl
Cakarmu membuatku sakit

Larik berrnajas yang tepat untuk mengisi bagian
rumpang puisi tersebut adalah ....
A. Ekor mengibas ke sana ke rnari
B. Kakimu kecil kecil dan bersih
C. Kau mengerang saat digoda
D. Bulumu halus bagai sutra

Cermatilah ilustrasi berikut !

Setiap akan berangkat sekolah Danu melewati pos

satpam di kompleksnya. Dia melihat beberapa satpam
dengan ramah dan senyum menyapa warga kompleks.
Padahal dia kerja semalaman menjaga kemanan
kompleks.

Puisi yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ....
A. Pak Satpam...

Jasamu sungguh mulia...
Engkau tak tidur pada saat malam
Berkorban demi keamanan

Saat ada pencurian dan perampokan
kau beraksi...
Kau harus ramah dan senyum
Di depan warga, meskipun hatirnu
sedang sedilr

B. Satparnku...
Kau berdiri gagrh di depan gerbang
Menyapa dan menyalarn orang yarlg datang

Sejak rnalam kau jaga kami
Dari orang-orang yang akan mencuri

Satpamku sayang
Gajimu kecil kerjanru ikhlas

C. Satpam
Duduk termenung dalanr ruangan
Mengawasi hilir rnLrdik orang
Yang datang kau strruh landatangan
Yang pergi kau catat rapi

Satparn
Seragammu bagus sepatu mengkilap
Nasibmu tak sebagus seragammu

' Kariermu tak semengkilap sepatumu
D. Ruang kecil kantormu abadi

Untuk rnengurung diri menjemput rizki
Mengawasi dari balik kisi-kisi
Ketika aman kau berserr

Satpamku dari Muara Tawar
Kerja malam seperti kelelawar
Ada kabar maling nyasar
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Perhatikan kalimat berikut!

(1) Pria itu seperti tahu apa i,ang dibicarakan Tia dan
kakaknya.

(2) Karena Pak Sapta tidak ada, Adik saja yang tanda
tangan."

(3) Tia rnengernyit nrelihat pria itu.
(4) "Dik. saya teman Pak Sapta.
(5) Karni strdalr janjian,
(6) Ia menyeret kakaknya dan belbisik,"Kak, ingat

pesan Mama dan Papa.

Kalimat-kalimat tersebut akan rren jadi sebuah cerita
yang utuh dengan susunan ....
A (r), (4), (5), (2), (3), (6)
B (r), (2),(4), (6), (s), (3)
c (3). (6), (1), (4). (s), (2)
D (3), (4), (5), (r). (6). (2)

50. Perhatikan kutipan cerpen berikut!

Pukul sepuluh baru dia pulang. Dogy, anjing
kecilnya sedang menanti di halaman,

"Si Dogytelum makan." kata ibu.
Budi tCrtawa dan berkata,"Manja betul. Belum

berjalan-jalan, bclum mau makan."

"Dogy, sekarang sudah siang. Lain minggu-kita
berj alan-jalan,"

Dogy tidak mau dibnjuk. Dia mendengus.
Mengesah. Merenggut, Menyalak pelan-pelan,

ndek-pendek, tanda susah hatinya.

Dialog yang tepat sesuai kutipan cerita tersebut adalah

A. Dogy banr pulang pukul sepuluh. Ibu sedang
lnenanti di halarnan
Ibu : Si Budi belum rrakan
Dogy : Manja betul. Belr"rm berjalan-.jalan,

belurn rnau rnakan (tertavta)
Budi : Dogy, sekarang sudah siang. Lain

ni inggu kita beljalan-jalan.
Budi : rnendengus, mengesah, lnerenggLlt.

menyalak pelar.r-pelan, pendek-pendek.

B. Pukul sepuluh Budi baru datang. Dogy sudali
lnenanti di halaman,
Ibu : Si Dogy belum niakan
Budi : Manja betul. Belum berjalan-jalan,

belum mau rnakan (tertav,a) Dogy,
sekarang sudah siang. Lain nringgu kita
berjalan-jalan.

Dogy : (mendengu.s. Menge,sah. Merenggut.
Menya lak p e lan-p e I an, p ende k-p ende k)

C. Pukul sepuluh Ibu baru datang. Dogy sudah
menanti di halarnan,
Ibu : Si Budi belum rnakan
Dogy : Manja betul. Belurn ber.jalan-jalan,

belum mau rnakan.
Budi : (tertawa) Sekarang sudah siang. Lain

m inggu kita berjalan-jalan.
Ibu : (mendengus)

D. Ibu : Si Dogy belum makan
Budi : (baru datang pukul sepuluh)
Dogy : (menanti di halaman rumah)
Budi : NIanja betul. Belurn beryalan-jalan,

belum mau makan.
Ibu : sekarang sudah siang. Lain Minggu kita

berjalan-jalan.
Dogy : (mendengus, menyalak pelan dan

pendek-pendek)

Wajahnya berubah rneniadi sa
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