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l. Bacalah paragrafberikut dengan saksama!

(1 ) Adanya "ionosfer" yang tersusun atas gas
rnerupakan hai banr dalarn sains. (2) Belurn ada
rlmuwan yang mensetahui karakteristik dan
perilakunya pada siang atau pllr rnalanr hari. (3)
Belurn ada pula vang mengetahui bagaimana medan
ini rnernbantu komunikasi di bulan nantinva. (4) Hasil
penelitian Stubbs tersebut dipublikasikan di jurnal
Planetary and Space Science yann terbit pada l3
Oktober' 201 I lalu.

PETUNJUK KHUSUS :
Hitamkanlah bulatan pada huruf A, B, c, atau D yang Anda anggap benar pada lembar jawaban komputer!

3. Bacalah bacaan berikut dengan saksama!

paragraf tersebut ditandai dengan

Kutipan Berita I Kutipan Berita lI
DLrtr Konrodo lrrdonesii,,
Moharnmad Jusuf Kalla
(JK) rnerrgrtakarr Komodc,
binatang khas di Pulan
Komodo, Nusa Tenggara
Tirnur'. srrdalr diterapkan
sebagai salah satu jenis
binatang yang masuk
dalarn tujuh keajabaiban
dun ia.
"AlhamdLrlilIah keputusan
kornodo menjadi salah satu
binatang yang masuk dalarn
tujuh keajaiban dunia
sudah ditetapkarr radi SabtLr
pagi. ' kata JK di Kendari,
Sabtu, l2111/2011.

Menumt JK, dengan
penetapan Kontodo sebagar
tLrjuh keajaiban dunia, rnaka
masyarakat dari berbagar
belahan dunia akan tertarik
mengunlungi Pulau Kornodo,
melihat langsung kehidupan
binalang ajaib tersebut.
Dengan banyaknva orang
yang tefiarik mengunjungi
PulaLr Koniodo jelas JK,
maka masyalakat di Pulau
Kornodo dan sekitarnya akan
mendapatkan lapangan kerja
baru, baik sebagai pemandu
wisata rnaupun menyediakan
kebutuhan pengunjung Pulau
Korrodo.

Kalimat utanta
nomor ....
A (l)
B. (2)

C.
D.

(3)
(4)

2 cermati paragraf berikur inir I I ;'i;,rit.i"'p?",'*ai;;,j;; I ijfi:iH[t#;;Dalam daftar semerlrara yans diriris. paniria I l;u!;,,.il;iiliri;";;,:i'l*;;;,naupunmpenyelerlggara, Komodr termasuk nluh keajaiban | | 3oUtr,, 12t11t201t. I k.butuhon p.ngu1
dunia. Selain Komodo dalarr daftar tersebirt I I I Korrodo. -

dilaporkan 6 yang lainnya yakni Amazon, Halons | | I

Buy, Iguazu Falls, Jeju island, Puerto Pricesi I P.rb.d"an rsi kedua berita tersebut adalah .

Underground River, dan Table Mountain. Sebelu I

,".1y1 I A. berita I berisi penetapan korrodo sebagai salah

Iili:?l l-"1v:l.llt*.utu 
tersebut telah 

,memi,liki i satLr rujulr keajaiban dunia, berira Ir berisldarnpak
pengalaman dalam ajang serupa yakni 7 keajaiban I p.netapan tersebut
dlnia,velsi buatantanusia (rnan rnad,e) yang tidak I B. ber;ta i berisi rencana perletapan kornodo sebagai
rnengikutsertakan Borobudr-rr dalam iist keajaiban I salah satu tu.jr-rh keajaiban dunia, ber-ita II ber-isi
dunia versi mereka. I manfaat rencana tersebut
Gagasan utama paragraf tersebr-rt adalah .. I C. berita I berisi pernyataan JusLrf Kalla, komodo
A. panitia pendaftar tujuh keajaiban dsnia I sebagai salah satu tujuh keajaiban dunia, berita II
B. daftar sementara tLrjuh keajaiban dunia | _ berisi rnanfaat rencana tersebut
C. keajaiban clunia tentang buatan manusia I D. berita I berisi pernyataan Jusr,rf Kalla. komodo
D. keajaiban dunia Borobudur di mata yayasan i l.bagai salah satu tujuh keajaiban dunia, berita Il

I berisi kun-jungan masyarakat.

PETUNJUK UMUM :

1. Tulis nomor Anda pada lembar jawaban korrpLrter (LJK)l
2. Periksalah dan bacalah soal-soal dengan teiiti seberum rnenjawabnyal
3 Dahulukan menjawab soal-soal yang Ancla anggall mudah !

4. Kerjakan pada LJK yang disediakanl

CONTOH: A Sebelum dilawab

B. Sesudah drjawab

C. Sesr-rdah diperbaiki

: Hitarnkanlah kotak pada hurufjawaban yang Anda anggap benar dengan menggunakan pensil 28l6 Apabila adajawaban yang Anda anggap salah nraka hapuslahjawaban yang salah tersebut sanrpai bersih,
kenrudian hitarnkan kotak pada hur,fjawaban rain yang Anda anggap benirl
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4. Cermati iklan trerikut ini!

(1) Sebelurn anak .,\nda nrenjadi terlanjur MALAS
BELAJAR, atau .jika inqin arr;rk Arrda bukan har.rya

BiSA BACA tetapi nrerniliki MINAT BACA, (l)
pctcayaka:r anak Anda pada kar-ni, hanya 3 kali
sernrnggu (niu)ai pukul 08.00 s.d. 16.30). (3) Wakhr
belajar 72 jam di kclas. (4) Dengan berani kr.rni

rnernberikan jaminan BERGARANSI IliSa BaCa bagi
anak usia 3 tahun.

Kontak:
Telp 021- 981 40359

Kalimat fakta pada iklan tersebut ditandai dengan
nomor ....
A. (r) c. (3)
B (2) D. (4)

5. Cermati iklan layanan masyarakat berikut ini!

Maksud dari kalimat "Lornba terbuka bagi masyarakat
ulnum, pelajar, dan mahasiswa" pada iklan tersebut
adalah ...
A. Lornba dilaksanakan di ternpat terbuka yang

ditujukan untuk mayarakat, pelajar, dan
' mahasiswa.

B. Lornba dilaksanakan di lapangan terbuka
yang ditujukan untuk lnayarakat, pelajar, dan

mahasiswa.
C. Lomba dilaksanakan secara terbukayan g ditujukan

untuk mayarakat, pelajaq dan mahasiswa.
D. Lomba dilaksanakan secara terbuka yang

pesertanya boleh diikuti oleh siapa saja yang
benn inal.

6. Pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini mencapai

1,49 persen. Dengan perfumbuhan tetap saja, hal itu
akan nrembawa konsekuensi kebutuhan beras Indonesia
pada 2035 mencapai 47 .84 luta ton. Untuk memenuhi
kebutuhan beras itu, diperlukan penambahan 5,3 juta

hektar sawah baru dari 13 juta hektar sawah yang

ada sekarang. Jika tidak bisa rnemperluas sawah,

maka perlu peningkatan ploduktivitas padi sehingga

kebutuhan beras terpenuhi.

Simpulan paragraf tersebut yang tepat adalah ...

A. Pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 1,49

persen.
B. Diperlukan upaya yang tepat agar kebutuhan

beras terpenuhi.
C. Peningkatan produktivitas padi di Indonesia

sudah terpenuhi.
D. Untuk peningkatan beras perlu penambahan 5,3

juta hektar sawah.

Cermati kutipan biografi tokoh berikut ini untuk
menjawatr nomor 7 dan 8!

Prof. DR (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddrn

Jusuf Habibie atau dikenal sebagai BJ Habibie

merupakan pria Pare-Pare (Sulawesi Selatan) kelahiran

25 Juni 1936. Habibie merupakan "blaster" antara

orang Jawa fibunya] dengan orang Makasar/Pare-Pare

[ayahnya].

Sejak kecil, Habibie telah menr,rnjukkan
kecerdasan dan semangat tinggi pada ihnu pengetahuarr
dan teknologi khususnya Fisika. Selama enam bulan,
ia kuliah di Teknik Mesin Instiftrt Teknologi Bandung

0TB), dan dilanjutkan ke Rhenisch Wesfalische
Tehnische Hochscule - Jeman pada 1955.

Berbeda dengan rata-rata nrahasisrva Indonesia
yang mendapat beasisn'a di luar rregeri, dengan dibiayai
oleh ibunya, R.A. Tuti Mar"ini Pusporvardoyo, Habibie
muda hanya menghabiskan r.l'aktu l0 taliun untuk
menyelesaikan studi S- t hingga S-3 di Aaclren-Jerman.
Habibie mengeluti bidang Desain dan Konstruksi
Pesawat di Fakultas Teknik Mesin. Selanra lima tahun
studi di Jerman akhirnva Habibie nremperoleh gelar
Dilporn-lngenenieur atau diplorna teknik.

Keistimewaan tokoh pada kLrtipan biografi tersebut
adalah ....
A. Habibie nrelupakan ketnrunan blasteran Jarva

denoan Pere-nrrc

B. Pernah rnenjadi presiden clan wal<il plesiden
Reoublik Irrdonesia

C. Studi Sl sarnpai 53 diselesaikan hanya dalatn
waktu 10 tahun

D. Studi S1 dan 52 di Jennan atas biaya orang tua,
bukan dari beas isr.r'r-

Sifat baik yang dapat diteladani dari tokoh tersebut
adalah....
A. Sejak kecil Habibie urempunyai semangat yang

tinggi terhadap ihnu pengetahuan.
B. Sejak kecil Habibie sangat pattth terhadap kedua

orang tuanya.
C. Habibie sebagai salah satu tokoh yang metnbawa

nama hamm bangsa.
D. Habibie sebagai salali satu tokoli yang kuat

nasional i surenya.

9. Cermati kutipan artikel berikut ini!
Kejujuran adalah hal yang langka ketika

seseorang melakukan kornunikasi di dunia maya, baik
rnelalui email atau pun ruang chattittg. Para pengguna
komunikasi itrternet rnayoritas mengatakan tnereka
Iebih jujLrr ketika berbicara langsung atau tatap muka.

"Yang menarik adalah kebanyakan orallg
berbohong lebih sering saat berkomunikasi secara

online," kata Mattitiyahu Zirnbler" pe neliti senior dari
University of Massachusetts-Anr herst.

Dalam penelitian yang dilakukannya, Zirnbler
melibatkan 220 rnahasisrva dan tneminta mereka
berkomunikasi dengan orang berjenis kelamitr satna

selama 15 menit. Kornunikasi dilakukan rnelalui
email. instant message, atau tatap rruka langsung.
Dalarn waktu l5 menit rata-rata partisipan berbohong
1,5 kali dengan tingkat paling sering di ernail,
kemudian di urutan kedua di sarana chatting, dan

terakhir saat berbicara langsung.

Tujuan penulisan artikel tersebut adalah '...
A. memberikan infonnasi kepada pembaca

pentingnya peran kejujuran dalam kehidupan

B. memberikan infonnasi kepada pembaca bahwa
sedikit sekali orang yangjujur dalam kehidupan

C. memberikan informasi kepada pembaca baliwa
komunikasi di dunia maya cenderung tidak ju.lur

D. memberikan informasi kepada pembaca

pentingnya peran kejujuran dalanl dunia rnaya
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l0 Cermati kutipan dua artil<el beril<ut dengan
saksama:

A. sama-sama trelrdukung penggunaan obal
tradisional tanpa persval'atan tertentu

B. sama-sarna ntendukung penggunaan obal
tradisional dengan pefsyaratan tertentu

C. sama-sama tidak rneridnkung penggrrnaan obat
tradisional nienggantikan obat modern

D. sama-sama meragukan penggunaan obat
tradisional menggantikan obat modern

Perhatikan bagan berikut!

Pernyataan yang sesuai dengan isi bagan tersebut
adalah....
A. Dewan Direksi terdiri atas Direktur Utarra,

Sekretaris Korporasi, Kepala SPI dan Deputi
Direktur.

B. Direktur SDM dan Keuangan terdiri atas Deputi
Direktur Keuangan Korporasi dan Deputi Direktur
SDM dan Umum.

Artikel I Artikel lI
Untuk saat ini

penggunaan obat lradis ionai
rrenurur kerua IDI Prijo.
nrasih dalanr tahap
perrgohatan kontplurncnlcr
(pelengkapr. belLrm sebag:ri
perrgobatarr utanra. "Sclairr

membuat orang rnen jadr
seirat, kita (dokter) juga
merrjaga seseorarrg schat
tetap sellal. ltrr yang dapar
didorong dengan jarnu,"
katanya.

Penelitiarr lebih
lanjut rn enurutnya
dapat digunakan untuk
mendorong obat tradisional
menggantikan obat modern,
setelah kearupuhan dan
kualitasnya dapat dipastikan
melalur standalisasi.

Kehadiran obat
tradisiorral sepeni iarnrr. l

diakui Prijo. trJak Jrpar 
I

diabaikan karena felah 
I

ada sejak ratrrsan tahrrn 
I

yang Ialrr di rrrsylrrrkar. 
I"Mayoritas urrsyarakar 
Ijuga telah nienggunakan 
J

jarnu. Sekitar 95 persen di 
Iantaratlya rnenggunakanl

jarnu sebagai p.n".gat-run," 
ikatanya. 
I

Menkes mengatakan
lcrdapxt dua farrtarrgan
Lrrlrna drlarn l)encellnall
obat tradrsional dr
Irrdorresia. Peflarna
l<onsutnen cendertrrre
menganggap bahrva
obat lradisional therbrl.l
selalu alnan. Tantangan
selarrjutnya yairu nrerrgelai
izin praktik pengobatar.
tradisional dan k-ualifikasi
praktisi kesehatan
tradisional. "Berdasarkan
survei slobal WHO (1994)
lrrlangan yang dihadapi
dalaur pernanfaatan obat
tradisional yaitu kurangnya
data penelitian, kurangnya
rnekaltistne kontrol
yilrg teprt. kurangnya
pendidikarr dan pelariirarr
cian kurangnya keahlian,"
Katanya.

Deklarasi Ahna
Ata ( I978) rlLrnia relah
bt'r'kornrtrnen baltw:'
ohat trarlisinrral hanrs
,likernbangkan secard
sign ifi kan. Negara
anggota ASEAN juga
rnerryadari pentingnyr
mengintegrasikan
pengobatan tradisional ke
c'lalam s istem kesehatan
n.rsiorral, tcnrt.trrrr dalarn
pL'lx) irtan kesehrtnrr prirrrer.
derrgln rrrernarrfiratkrlr oblt
tradisional.

Persarraan ide kedua kutipan artikel tersebut adalah

Depuli Direktur
Managemen R€siko

t2.

C. Direktur Produksi dan Pengenrbangan dibantu
ole h Deputi Direktul Produksr dan Deputi
Direktur Manajenten Resiko.

D. Dewan Kornisaris lnembawahi langsung Deputi
Direktur SDM dan Lhnuni. Deputi Direktur
Manajemen Resiko.

Perhatikan grafik berikut!
Produksi Sayuran Nasional (Ribu Ton)

11 .000.00

10.500.00

10.000.00

9.500.00

L000.00

8.5 00.00
2407 2008 2A09 2010

Sirnpulan isi grafik tersebut adalah ....
A. Produksi sayuran nasional lneningkat dari tahun

ke tahun.
B. Penurunan produksi sayuran nasional pada tahun

2010.
C. E,kspor produksi sayuran nasional tertinggi pada

tahun 2009.
D. Ada pemicu produksi sayuran nasional mengaiami

penurunan.

Cermati tabel berikutl
Pendapatan Negara 2009 - 201 1 (dalarn Miliar Rp.)

No Penerimaan 2009 2010 20ll
I Pajak dalarl

negeri
619.922,2 7Ji tli a 839 540,3

2 Pajak
perdagangan

Internas ional
18 670,4 72.561,4 23. I I 8,0

Pertanyaan berikut yang -iawabarrnya terdapat dalarn
trbel tersebrr{ adnlalr
A. Siapa yang rnengeluarkan penerilnaan pendapatan

negara?
B Dari mana sumber pajak dalarn negeri yang

terbesar di tahun 20 1 0?
C. Berapa pendapatan negara dari pa.iak dalarn

negeri dari tahun 2010?
D. Mengapa nilai pajak dalam negeri dan pajak

perdagangan internasional tidak sarna?

14. Perhatikan denah berikut!

Perjalanan yang paling efektif ke Kampus Krida
Nusantara dari Gerbang Tol Buah batu adalah ....
A. Fly Over Paso Pati, Jalan Buah Batu, belok

ke Jalan Soekarno Hatta (By Pass), berputar
di Bunderan Cibiru, ke Jalan. masuk ke Jalan

. Cipadung, Gerbang Tol Buah Bafu, sarnpai lokasi.
B. Gerbang Tol Buah Batu, Jalan Buah Batu, belok

ke Jalan Soekarno Hatta (By Pass), berputar di
Bunderan Cibiru, ke Jalan Fly Over Paso Pati,
masuk ke Jalan Cipadung, sampai lokasi.
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C. Jalan Buah Batu, belok ke Jalan Soekarno Flatta
(By Pass), berputar di Bunderan Cibiru, ke Jalarr
Fly Over Paso Pati, nrasuk ke Jalan Cipadr.rng,
Cerbang Tol Buah Batu sarnpai ltlkasi.

D. Gerbang Tol Buah Batu, Jalan Buah Batu, belok
ke Jalan Soekarno Hatta (By Pass). berputar
di Bunderan Cibirr:, \e Gerbang Tol Cileunvi.
rnasuk ke Jalan Manisi. samnai Iokasi.

Bacalah puisi berikut dengan saksarna kernudian
kerjakan soal nomor 15 dan 16!

Pelangi indah warnamu
Merah kurring hi-jau

Gambaran keagungan pelukisrnu
Pelangi penulr warna
Hiasi alam angkasa
Senyurn perrglrLrrti dtrn ia

Terna ouisi tersebut adalah ....
C. kehidr"rpan

D. kesejahteraan

I 6. Suasana yang tergarnbar pada puisi tersebut adalah

A. keindahan
B. kesedihan

A. kagurn
B. hanr

lJ. Citraan larik kedua dan
tersebnt adalah ....
A. penglihatan
B. perasaarr

A. rurnah sakit
B. ruang tamu

C. tegang
D. sendu

ketiga pada kutipan pursr

C. penciumalr
D. pendengaran

C. kamar tidur
D. ruang kelas

Bacalah puisi berikut dengan saksama kemudian
kerjakan soal nomor l7 dan 181

ilnut onut kecil itu
Pakaian lusuh tanpa alas kaki
Memasuki bus-lrus sejak pagi
Dengan suara serak merryarryi

Aku bersyukur
Pakaianku bagus dan bersih
Sepatu mengkilat karena disernir
Ke sekolah selllu diantar sopir

I 8. Tujuan kutipan puisi tersebut adalah ....

A. rnenceritakan anak C. mengajak mengamen

B. rnengajak bersyukur D. menjelaskarr seseorang

Bacalah kutipan cerpen berihut dengan saksama
kemudian kerjakan soal nomor 19 s. d' 21!
( l) "Apakah kau ingat padakrr?" tanya Faiz
sarnbil menregang pLrndak Lisa. (2) Lisa hanya

menggelengkan kepalanya. (3) Faiz melepaskan

tangannya dari pLrndak Lisa, "Maaflian kalau aku

membuat;rt"t takut." (4) Lisa pura-pura tak tnetrdengar,

ia menyibukkan diri dengan lnengatur bantal-bantal
agar dapat duduk di tentpat tidur dengan nyaman. Ia

tidak ingrn Faiz tahu jika ia sudah ingat semLranya.

(5) "sekarang kau istirahat sa-ia. Selantat malatn,"
ujar Faiz.

19. Latar tempat pada kutipan cerpen tersebut adalah ....

20. Bukti watak tokoh Lisa pernbohong pada kutipan

cerpen tersebut ditandai nomor ....

A. (l);(2)
B. (l);(3)

c' (2); $)D (3),(s)

21 . Cara penggarnbaran rvatak tokoh Lisa dalarn kutipan

cerpen tersebut adalah ....

A. melalui dialog antartokoh
B. rnelalui penggambaran tindakan

C. melalui penceritaatr oleh pengarang

D. melalui penceritaan oleh tokoh lain

!! !!
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Bacal:rh kedua kutipan novel berikut dengan
sal<sama kemudian keriakan soal nomor 2!

Kutipan I
Bagairnana tidak begitu? Cobalah kaupikir!

Aku harus duduk dengan orang. yang bukannya
tiada ktrsukai saja, tetapi ofang yang memutuskan
penglrarapan yang kuanralkan siang dan malarn. yang
rurencelaikan aku dengan kekasihku.

Kutipan II
Masih pusing karena gocohan tadi, genretar

ketakutan ia mencari cangkulnya. Ia nyaris tak sadar
apa yarlg ia lakukan. Ia hanya tahu bahwa di dekatrrya,
di atasnya, ada sosok tuan yang lnengancanr. "Mana
cangkulmu, kerbau? Cari lekas....!"
"Saya, Juragan...."

Perbedaan terna kedua kutipan novel tersebut adalah

A.

B.

C.

D.

Kutipan I Kutipan Il
perpisahan Pe rc in tarlll

kebencian pen indasan

kekerasan Perc intaan

pen tndasar.r Persahabatan

23. Cermati kutipan novel berikut ini !

"Saya betLrl - betLrl sedang memerlukan uang
itu, Parnan!" pinta Danuri setengah mengelnis,
"Ah, kaniu anak kemarinl Begitu sa-ja kanru tidak
percaya! Aku kan Pamatrrlu! Tak akan Lrallgtntl
itu kubawa lari." Sarnran berteliak dan tlentrnjttk-
nunjuk keponakannya. Setrrentara Danuri bukarr
rnain terke-jutnya menderrgar teriakan painann)/a
yang rnembuat beberapa warga di karnpungnya ke

Iuar lurnah. rnelongokkan kepala ke rumah Sarman.

Hatinya teriris tnendengar ttcapan patnannya.
Harapannya uang yang dipin-iam oleh pamannl'a bisa
dikembalikan. MeskipLrn ia sudah nrerragih palrannva
dengan cara baik-baik, hasilnya nihil. NanrLrn, ia
tidak kehabrsan akal. Ia ingat warga di karnpLrngnya
mempunyai kebiasaan r.nenabrtng di koperasi. Jika
ada warga kesulitan keuangan, dengan ntudah ttatrg

dapat d ipinjarrr kan, Tolon g-metrolon g menjad i bagian

dari kehidupan rnereka. nreskipLtn Salrnan tidak
rnasuk hitungan.

Nilai adat yang terdapat pada kutipatr cerita tersebltt
adalah....
A. berbaik sangka mendapat pahala

B. hutang pir-rtarrg tidak bernranfaat
C. marah tidak Inenyelesaikan rnasalah

D. kebiasaan tnenabung untr"rk saling trrenolong

24. Cermatilah kutipan naskah drama beril<utl

Billy : Coba lihat PR-mu, Sept (keluor durirttttsul,t
setelcth menunaikan solcrl isltct ke ructttg
keluttrga)

Asep '. (menyodorkan PR ytttlg bartt selesai
dikerjakan) Bagaimana Pap? Betu) semua?

Billy : Ya, betul selrlua. Bagus!
Asep : Tapi Pap. Asep nggak mau jadi dokter

seperli PaPi.
( B il ly te rtau, cr t er b ah ak- b ahak)
Asep : Kok tertalva Pap? (menyeringai sambil

melirik jant tembok 2,ang jarum panjangnya
rnenuniuk angku 9 dan jarutn pendelotyct

berada pada angka I 51

Billy : Memang kenapa nggak mau jadi dokter?
(mendekati Asep . ycutg sudoh ntulai
mengLrap, ngawltK)
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Asep : Asep urau.iacli tentala sa.ja. Biar pnnya
pistol pan jang yang keiuar apinya. (,sanfiil
ngelol,or ntosuk kamar /ith.r)

Billy : Kalau itn rrenurutmu terbaik, Papi setuju
sa.ia. (,s e d i k it b e r t er i cr k1

Latar waktu dan tenrpat kutipan naskah drarna tersebut
adalah ....
A. malarr hari di ruant tarnu
B. rnalam lrali di rnusala
C. sore hari di karnar ticlur
D. siang hari di ruang belajar

Cermatilah l<utipan naskah clrama beril<ut!
Andi : (dengan nada kera,s) Pasti karnu yang

menganrbi I dornpet Anggi?,
Er-wan : Hei,-jangan sernbarang nrenuduh. ya!
Fajar : Ya, pasti karlLr yang mengarnbilnya.

( me n u n j u k Eru, a n c{ e ngan le lunj u kn1,a1

Andi : Sudahlah mengaku saja, hanya katnu tadi
yang di kelas saat kanti berolalrraga!

Fatinra . rtnasuk kelas clengan mentbawa clontpel) Ini
donipet siapa? Tadi kutentukan di kolong
me.ja Pak Guru.

Erwan : Alhanrdr-rlillah, terirna kasih ya AIlah
EngkaLr telah nrengirirrkan malaikat Lrntuk
rr.rerrye lanr atkankr-r dari hrdr-rhan in i,

Amanat kr-rtipan naskah dranra telsebut vang tepat
adalah ....
A. Bantr-rlah ternan 1,ang mendapat kebahagiaanl
B. Jadilah teman yang rnenguntnngkan orang lain!
C. .langan nrenuduh sernbarangan sebelunr ada buktil
D. Dilarang rnenvanrpaikalr barang bukti kepada

tertudnh !

Fatur sangat percaya diri dengan kemanrpuan bahasa
Inggris yan-g dikuasainya. Ia nrernandang rendah
kernanrpuan teman satu sekolahnya, Rizky. Oleh karena
itu, dia yakin clipilih clalarn seleksi nrewakili sekolah
untuk kor.npetisi debat rli Briti,;h Corrncil. Dengan
maksud trencari dukungarr keyakrnannya, sehari
sebelum hasi I pen gr-rrnurr an cl iberikan. Fatur rn en gr.jak
teman-temannya rnakan gratis di kantin. Akan telirpi.
hasil seleksi ticlak seperli yang diharapkan, dia hanya
menjadi pendamping Rizk1,. FatLrr menyesal dan uralu
beftenru tenlan-ternannva.

Berclasarkan ilustrasi tersebut kalintat vanu tepat Lrntuk
ditulis dalam buku harian adalah ...

A. Hari yang nrendebarkan bagi Fatur. Besok adalah
pengurnlunan Pak Widi rnencari rvakil sekolah
dalain korrpetisi debat.
Aku sudah bentsaha. Serroga kali akLr dipilih Pak
Widi rnengikuti kornpetisi debat kernarin. Ternyata
Tuhan rnengabLrlkan doaku. Aku terpilih rnewakili
sekolah.
Fatur senang rnenjadi r.','akil dari sekolahnya untuk
kompetisi debat. Dia sangat berharap mendapat
juara hingga brsa rnengajak ternan-telxannya
lnakan gratis di kantin.
Aku terlalu pede se."vaktu seleksi debat hingga
rrreremehkan kemanrpuan Rizky. Hasilnya gak
seperti yang kuinginkan. Wah, aku malu ketelnn
teman-ternanku besok.

27. Kepala Tata Usalra, | ... I Jika telah selesai letakkan di
nieja saya. Terirna kasih.

Bagian yang rlunpang pesan singkat tersebut dapat
dilengkapi dengan....
A. Segera buatkan surat undangan untuk orang tua

siswa berpreslasi.
B. Harap senrua orang tua siswa berprestasi diundang

ke sekolah.
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C. Semua orang tlla sisrva berplestasi akan diberi
penghargaan.

D. Segera edarkan surat r-rrrd;rngan orang tua sisrva
berprestasi.

SMP Pelita Kasih bermaksud rnelakr-rkan kegiatan
bakti sosial untuk panti asuhan. UntLrk kepentingari
itu pernbina OSIS rnerninta Ketua OSIS merribuat
proposal.

Isi pesan yang tepat sesuai dengan ilLrstlasi tersebul
adalah ...
A. Siapkan nalra peserta yang ikut kegiatan bakti

sos ial.
B. Segera buat proposal kegiatan bakti sosial untuk

panti asuhan.
C. Segera siapkan daftar peselta yang menghadiri

kegiatan.
D. Siapkan acara perlverahan tanda kasih kepada

anak panti.

Perhatikan susunan kalimat-kalimat berikut!
(1) Pekerja sibuk memperbaiki se.jumlah titik

kerusakan, sepelti menimbun Iubang jalan.
(2) Jalan 1'ang diperbaiki adalah .lalan Lintas Tirnur'

Palembarrg-Betung.
(3) Seiring sernakin dekatnya lebaran. pernerintah

,np,nnpfheit-i i.t4,.

(4) Selain nrenirnbLrn lnbang jalan. mereka .juga
tneratakatt -jalan 1,ang bergelombang.

(5) Harapannya, sebelr-rrn Iebaran Jalan Ltntas Trrnr-rr
sudah baik dan lay'ak dilintasi.

Susunarr vang runtut agar kalinat-kalimat tersebut
menjadi paragraf yang padu adalah....
A. (3). (2), (5). (4).(r) c. (3), (2), (l). (4). (5)
B (3). (1), (4), (2). (5) D (3) (4), (2). (s), (l)
Perhatikan kutipan surat pribadi beril<utl

Jakarta, 4 Januan2All

Yth. Bibi Tercinta
di Blabak, Kediri

Salam kangen,

[.....]Alhamdulillah, kami sekeluarga di Jakarta semuanya
sehat dan baik-baik saja. Bibi, Alhamdulillah, berkat doa
Bibi sekeluarga, saya tiba dengan selamat sampai di
rumah. Bibi, saya ingin mengucapkan terima kasih pada

Bibi sekeluarga, yang telah membolehkan Siti berlibur di

rumah Bibi. Salam hangat dari Bapak dan lbu untuk Bibi
seKeruarga.

Kalirnat yang tepat untuk nrelengkapi ba-uian penrbuka
sulat plibadi tersebut adalah ....
A. Terima kasih, sudah nrenga.jak Bibi.
B. Bibi, kapan Bibi pergi ke Jakarta?
C. Bibi. bagairnana kabar Bibi sekeluarga?
D. Semoga libr-rran rnendatang kita bertenru.

Bacalah kutipan surat resmi berikut!
Nomor 25lxl/2011 25 November 2011

Perihal : Undangan

tl
Dengan hormat,

Mengharapkan kehadiran Saudara, dalam rangka
Pembinaan Kepala Sekolah oleh Kepala Bidang SMP/
SMA yang akan dilaksanakan pada:

Penr-rlisan alarnat surat yang tepat untuk rnelengkapi
bagian rurnpang kutipan surat tersebut adalah ....
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Kepada
Yth. Bapak Kepala SMPNegeri 1 Provinsi DI(l
di Tenrpat
Yth. Kepala SMPNegeri 1 Provinsi DKI Jakarta
di Jakarta
Yth: Kepala SMPNegeri I Provinsi DKI Jakarta
di Jakarta

D. Ythl Bapak Kepala SMP Negeri I Provinsi DKI
Jakarta
Di Jakarta.

i2. Bacalah kutipan surat resmi trerikut!

Dengan hormat,
Dalam rangka menciptakan lingkungan yang bersih

dan sehat, dengan ini kami sampaikan agar seluruh
warga RT melakukan kerja bakti dengan sasaran utama

kebersihan lingkungan saluran arr.

t.1
Untuk nrelengkapi bagian yang rurnpang surat
tersebut adalah ....
A. Sekian anjuran yang disarnpaikan kepada karni di

Arrla Kecarnatarr. kcrlarin.
B. Atas perhatian dan kerjanya warga kami ncapkan

sebelum nya terima kasih.
C. Atas kerjasarnaseluruh warga, kalni tnengucapkan

terirna kasilr.
D. Sampai di sini intruksi dari kami. Terirna kasih

dan mohon rnaaf bila ada kekurangan.

Bacalah kutipan surat resmi berikut!

SIMP TANAH AIRKU

Jalan Pesantren Raya Crleduk, Tangerang

Nomor : 121l0k.0301/Don/'l1 Tangerang 22 Nopember 2011

Hal : Permohonan donatur

Yth, Ketua Komite SMP Tanah Airku

di Tangerang

Dengan hormat,

Dengan ini kami mengajukan permohonan donatur sebagai partisipasi

Komite Sekolah dalam pelaksanaan Pentas Seni Akhir Tahun SMP

T^^^L  i.l-,, ^^!^ r^^d^^l
rdnd[ n INU Pdud roilvgor .,.,,

Perbaikan yang tepat penulisan tanggal surat tersebut
adalah....
A. Tangerang, 22 November 201 I

B. 22 Nopernber 20 I I

C. 22 November 201 |

D. 22-11-2011

Bacalah teks berikut ini!
Tarnan laut Bunaken rnerniliki pemandangatr alam

yang sangat indah. Di sana terdapat terumbu karang
jenis Fringin Reef atau karang tepi yang masih ter-jaga

keasliannya. Terumbtt karang ini sangat unik dan

berbeda dengan.jenis terumbu karang di ternpat lain.

Di tarnan jaut Bunaken tersebut, terumbu karang
juga dipenuhi beragarn hewan air yang sangat indah
Di sana bukan hanya terdapat ikan-ikan hias yang

indah, tetapijuga ada juga kuda laut, sapi laut, lurnba-
Iurnba, hiu, dan ikan paus.

Ranskuman kutipan teks tersebut adalah ....

A. Di taman laut Bunaken banyak terdapat ikan hias'
kuda laut, sapi laut, lumba-lurnba, dan ikan paus.

B. Taman laut Bunaken dipenuhi beragam hewan air

yang sangat indah dan terdapat terumbu karang
jenis Frigin Reef yang niasih terjaga keasliannya

C. Taman Laut Bunaken rnerniliki pemandangan

alam yang sangat indah dengan terutnbu karang

C.
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D. Di taman laLrt Bnnaken terdapat kekayaan
laLrt yang sangat menakiubkan dan kita perlu
herkrrnirrrro ke Tarn2l Laut Bunaken terSebUt.

Perhatikan ilustrasi berikutl

Dalam rangka meurperingati hari gLrru, OSIS SMP
Menara rnengajak selumh walga sekolah untuk bahr-r

nrenrbahu menvukseskan prograrr sekolah selrat.
Untuk kepentingan itu, Ketua OSIS rnemasang sloeau
di ternpat-ternpal strategis di sekolah.

Slogan yang tepat sesuai i,lustrasi tersebut adalah ....
A. SMP Menara dantbaan rvarga kota
B. Gr-rm berprograrn sisrva berjalan pelan
C. Sekolalr sehat nrernbalrlu \\ lrgil sekololr
D. Hari guru tonggak sukses sekolah sehat

Perhatikan petunjuk cara mernbuat minuman
dingin berikut!
(l) Kupas sernangkal(2)tl
(3) Potong-potong sernangka lalu rrasr-rkkan dalarr

rnangkr.rk!
(4) Tarribahkan es dan diamkan l0 nrenit!
(5) Lalu. carnpLrran senrangka dan es diblender.
(6) Tambahkan perasan jeruk nipis dan madr"rl

(7)t l
(8) Berikan hiasan irisan kr-rlit jerr-rk niprs!

Kalirnat yang tepat urrtuk meiengkapi dLra bagian
runlpang petunjuk tersebut adalah ....

A. Sisilikan kr-rlit dan biiinya!
Tuangkan hasil blender ke dalam gelasl

B. Ambil perasan jeruk nipis!
Tambahkan gula merah secukupnya!

C. Campurkan tnadu dan gula!
Aduk jeruk nipis dan madu hingga rata!

D. Aduk semangka dengan sendok!
Hiasi gelas dengan potongan jeruk nipis!

Perhatikan pernyataan berikut!
(1) Ternpelkan aplikasi felt pada pola mahkota

dengan leni!
(2) Gunting pola dan jiplak pada kain felt. Lalu

gunting!
(3) Jahit mata gaiah, seperti bentuk X. Jahit sekeliling

badan !

(4) Gambar pola mahkota dengan gambar (ga1ah)
venu diinoinkanlJ *"b '""f '_"'

(5) Lubangi rrahkota bagian belakang. Jahit kcncing
di ujung secara berlawanatr!

(6) Mahkota ta.jah siap dikenakan!

Petr-rniuk membuat rnahkota Ga.iah yang tepat adalah

A (4). (2), (1), (6), (s), (3)
B (,1), (2), (l), (3), (5). (6)
c (4).(2), (s), (6), (r), (3)
D (4), (3), (6), (2), (l), (5)

38. Menjelang Ujian Nasional untuk siswa kelas IX,
kepala sekolah rnemberikan sambutan. Dalarn pidato

sambutan tersebut, kepala sekolah menyampaikan
selamat menempuh uj ian dan berdoa untuk kemr-rdaharl

rnenjawab soal-soal bagi rnurid-rnuridnya.

Bagian pentltup pidato sambutan Kepala Sekolah

yang tepat adalah ...

A. Mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha
Pemurah karena kita bertemu dalam acara pem-

bekalan pengarahan menjelang ujian nasional ini.
B. Kegiatan ujian nasional memang rutin kita

lakukan setiap tahun. Namun. n'rengingat selalu
ada hal-hal yang baru berkaitan dengan tljian
nasional, tnakatrya kalian diberi pengarahan.

36
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ang dipenuhi beragam hewan air
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Kegiatan pentbekalan pengarahan men-jelang
u.jian nasional urrtuk kelas IX ini bertLr juan untLrk
nrernpelsiapkan kalian sernua rrenghadapi u-jian
nasional.
Dernikian yang dapat saya sarnpaikan, sekali lagr
selamat menempuh ujian nasional dan sernoga
diberi kenrudahan rnengerjakan soal dan suskes
untuk kalian.

Perhatikan data buku berikut!
1. .ludul : Flarnengkubuworro IX
2. Penulis : K. Tinc-r

3. Penerbit : Navila Idea
4. Cetakan : I,20 ll
5. Tebal : 198 hal.
6. Keirnggulan:

- Isinya lengkap tentang perjuangan ekonolni
Indonesia

- Bahasanya trudah dipaharni dengan kalirnat
yang lugas.

1. Kelernahan Buku:
- Garnbar tokoh tidak jelas

Paragraf resensi yang tepat berdasarkan data buku
tersebut adalah ....
A. Buku Flarnengkubuwono IX karya K. Tino

terbitan Navila Idea ini telgolorrg bLrku lengkap.
Isinya menggalnbarkan perir-rangan ekonomi
Indonesia. 'Buku cetakan pertar"na tahun 20 I I ini
dikernas dengan bahasa yang lLrgas. Meskipun
gambar tokoh tidak begitr"r jelas, tetapi isirrl,a
mudah dipahami sehingga bukLr ini perlu dibaca
oleh orang yang ingirr u.rengetahr-ri seluk beluk
ekonorri Tndonesia.

B. Buku ini ber.judul l-larnengkubuwono IX. Buku irri
ditulis oleh K. Tino yang diterbitkan oleh Navila
Idea. Cetakan pertama buku ini tahun 20 I ) dengan
isi yang sangat sernpLrrna yaitu rnengur.aikan
perjuangan ekonorni Iuclonesia. Bahasa buku ini
Iugas dan rnudalr dipahami. Garnbar tokoh tidak
begitu jelas yang dapat rnerryebabkan kLu.arrg laris
di pasaran.

C. K. Tino menulis buku Hamengkubuwono IX
dimaksudkan untuk rnernberi iniormasi kepada
rnasyarakat tentang garn baran ekonom i Indones ia.
Buku yang diterbitkan oleh Navila Idea ini
meniiliki kelemahan menggunakait garnbar yang
tdak begitu jelas. Bahasa yang digunakan relatif
lugas dan mudah dicerna oleh rrasyar-akat. BukLr
ini diterbitkan tahun 201 I .

D. K. Tino senang rnenulis bukLr bLrku
Harnengkr-rbLrwono IX. Perjuangannya dalarn lial
ekonomi Indonesia patut diteladani oleh masyarakat.
Buku cetakan pertanta tahun 201 I yang diterbitkan
oleh Navila Idea ini tergolong buku langka. Isinya
rnengganbarkan perjuangan ekonomi Indonesia.
Bahasa yang digLrnakan tegas dan tidak bertele-tele.
Kelemahannya adalah gambar tokoh tidak jelas

sehingga mempengaruhi pembaca.

Tema : Pengamh sikap disiplin terhadap prestasi
SISWA

Rumusan masalah yang tepat sesuai tema tersebut
adalah...
A. Kapan sikap disiplin terhadap prestasi siswa

hp'^.--..'.1.t

B. Di mana sikap disiplin itu berpengaruh terhadap
prestasi?

C. Bagaimana pengaruh sikap disiplin terhadap
prestasi siswa?

D. Mengapa sikap disiplin itu perlu diterapkan oleh
siswa dan guru?

40.

J I Idenfifikrsi rrrasrlalr.
l. Mengapa sisrva harus rajin rnembaca'1
2.. Bagairnarra cara rneningl<atkan sisu a ral in

mern bacul

I-atar belakang karya iln-riah yang sesuai dengan
identifikasi masalah ter-sebut adalah ....
A. Kenauan dan kemarnpuan rnernbaca siswa SMP

rendah. Padahal. tuntlltan teknologi trerrerlukan
kemampuan rnembaca yang tinggi rnelalui
kegiatan rajin rlembaca. Kita perlu tneurotivasi
siswa agar ra.jin membaca. Bagaitnana cara
rneningkatkan siswa ra-iirr mebaca, itulah yang
akan dibahas pada karya ihniah ini.

B. Membaca -jendela dunia. Maksudnya adalah
dengan membaca. kita dapat menjelajahi dunia
meski tanpa harus hadir di ternpat tersebut.
Contohnya, kita merrbaca tentang pengununsan
salju di Eropa, kita tidak halus per gi ke
pegunungan tersebut. Itu sebabnya, tnembaca
sangat penting digalakkan di kalangan r.erla-ja
terutama siswa SMP

C. Siswa harus rajin mernbaca. Karena dengan
menrbaca tersebut sisr,va dapat urenartrbah
wawasan tentang berbagai rnasalah. Masalah itu
hendaknya dapat dipecahkan urelalLri kegiatan
membaca berbagai surrber yang berkaitan
dengan nrasalah tersebut. Mari kita galakkan rajin
membaca bagi anak-anak kita.

D. Berdasarkan hasil penlbahasan, dapatdisimpulkan
siswa hams ditingkatkan minat membacanya.
Karena tanpa urinat rnernbaca. mustahil siswa
dapat menguasai snatu rnateri atau bahan pelajaran
yang diterangkan oleh guru.

42. Cermatilah simpulan karya ilmiah berikutl
Kunyit memiliki banyak rnanfaat bagi nranusia baik
sebagai bumbLt dapur maupun obat-obatan. Cara
rnenanaul kunyit sangat mudalr.

Saran yang tepat terhadap sinrpulan karya ilmiah
tersebut adalah ....
A. Setiap orang halus lrenanatr tanarnan kunyit di

rumahnya.
B. Masyarakat perlu rnembudidayakan tananran

kunyit.
C. Para petani lebih baik menanamr kunyit dan tidak

peflu menalram yang lainnl.'a
D. Masr,arakat agar selaiu mengobati penyakit

dengan nienggunakan kunyit.

43. Cermatilah kalimat berikutl
Kakak menolong anak itu dengan dipapahnya ke
pinggir jalan.

Perbaifan yang tepat agar kalimat tersebut efektif
adalah....
A. rnenukar tempat anak itu dengan kakak
B. rnenambali kata cara di belakang kata dengan
C. rnengganti kata dipapahnya dengan rnemapahnya
D. rnenghilangkan kelompok kata ke pinggir jalan

44. Cermatilah kalimat berikut!
Rita membeli buku fiksi puisi dan novel.

Penggr-rnaan tanda baca yang tepat pada kalimat
tersebut adalah ....
A. tanda titik dua (:) di belakang kara fiksi
B. tanda koma (,) di belakang kata fiksi dan puisi
C. tanda titik koma (;) di belakang kata buku
D. tanda petik tunggal ('....') pada kata novel
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45. Cermatilah paragraf beril<ut!

Sebulan 1,ang lalu Rudi berwisata ke danatt Toba.

Dalanr perjalanan pulang ia rnampir ke kol.a Medan. Di
sana ia membeli bika ambon 't.trakanan khas Medan'.
Dia nrerasa rvisata yang rnenyenangkan dalarn se.larah

hidupnya.

Penulisan hurulkapital yang tepat teldapat pada awal
kata .....
A. Danau, Kota
B. Bika, Anrbon

Cermatilah pantun beril<ut!
Taman bunga tanran yang indah
Tempat bermain anak balita

tltl
Larik yang tepat unttrk melengkapi pantun tersebut
adalah....
A. Para haji pulang dari Mekah

Pulang ke tanah air rnetnbawa kurrna
B. Jika kanru tekun ibadah

Dar.nai akhirat hidup bahagia
C. Masa rnuda rlasa ibadah

Kelak hidupmu.jadi anran
D. Tekunlah karnr-r -ialankan ibadah

Agar hiduprrru senarttiasa senarrg

Cerrnatilah puisi berikut!
Sungguh indah di mataku
Pagi sejuk menyertaiku

tl
Dalarn hari indahku

Sawah yang hiiau
Kerbau riang melangkah
Trrk mernbanttr pclalti

Larik berrnajas ttntuk rnelengkapi puisi tersebut
adalah....
A. Mentari rnenyapaku C. Angin bertiup sepoi

B. Bumng berkicau D. Tanah yang subur

48. Cermatilah ilustrasi berikut!

Liburan yang lalu aktr sekeluat'ga berkunjung ke

Bali. Sore hari pelgi ke pantai Kuta. Pantainya sangat

indah. Banyak turis asing yang.datang untuk rnelihat

keindahannya. Aku san gat senang rn en i kin atinya.

Puisi yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah

A. Pesona alarl pantai
Debur ombak
Berjuta pasir putih
Larnbaian nyiur nrelanrbai
Salanr dari pantai Kuta

B. Senja di pantai Kuta
Surga dunia bagi wisata
Baik Domestik
Atau Mancanegara
Aku sangat bahagir
Tuk lihat keindahannrtt

C. Perahu sang nelayan
Terbawa angin pantai
Menjauh ke tengah laut
Hilang dalarn pandangan

Cemas rasa didada
D. Hamparan laut

Membentang luas
Riak gelornbang
Berke.iaran di pantai
Pantai yang Indah..

C. Kota, Bika
D. Wisata, Seiarah

46
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49 Cermatilah ilustrasi berikutl
(1) Lelaki itu kenrudian tak lagi kenrbali.
(2) "Hesti. aku sudah rnetnpertaluhkan hidupku. tapi

aku tak sanggup lagi rnarnpir di runrah kita, yang
konorr bertabur bintang berjuta."

(3) Sapto nrengenrbara dari gunung ke gunLtng yang
konon lviIa,vah rvarisan nenel< rnoyangnya.

(4) Itn ucapan Sapto.
(5) Sapto telalr pelgi. lenl,ap clitelarr kebirltan gunLllts.

Susunan yang tepat agar nrenjadi cerita yang logis
ada lah .. ..

A (r)-(3)-(4)-(2)-(s) c (2)-(4)-(5)-(3)-(r)
B. (r)-(s)-(4)-(2)-(3) D (2)-(4)-(l)-(5)-(3)

Cermatilah kutipan cerita berikut!

Seperli ternan-terrtannya )'/anc lain. sebenarnya
Andi ingin sekalimenrberi hadiah untttkTommy, tetapi
ia tidak enak hati meminta uang pada ibunya. Apalagi,
ibn hanya diarn ketika ia rnenyodorl<an undangan pesta

ulang tahun Tornnry kerlarin. Diamnya ibu, pertanda
ibu belum punya uang untuk rnembeli hadiah. Andi
sadar, sejak ayahnl,a meninggal tiga tahun 1'ang lalu,
ia dan ibunya memarlg harLrs hidLrp hetnat.

"Ah masa iya aku tak bisa tnetnberi hadiah untuk
Torrrny ternanku?" gulnarr Andi seraya bangkit
dari ternpat tidur penrbaringan. la beranjak trenttju
meja belajarnya. Dinratikann,va lampu tidurnya dan

digantinya dengan lampu belajar. Ia mengatttbil
secarik keltas, ponsil, dan spidol warna-wartll.
Tangannya mulai rnencorat-coret. Kini, ada senytttn

rnenghiasi bibirnya, "Besok pagi, aku sudah punya
hadiah untuk Tomtny."

Dialog sederhana berdasarkan kutipan cerpen tersebut
adalah...
A. Andi
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Ibu
Andi
Ibu

: Ini BLr, aku mendapat surat undangan dari
Tornrriy! (.sambil ntenyodorkan stral
ttndangan iltr kepada ibunya), Aktt
rninta uang ttntttk nretnbeli hadiahl

: Maaf Nak, ibu tidak punya ttang!

: Terus bagairnana, Bu?
Coba karnu manfaatkan ketnampttan-
nya untuk rnemberi hadiah temanrnul
(cliam ntenuju kamar tidt'r) Ah, nasa
iya aku tak bisa memberi hadiah

untuk Tornmy temankLr? hnentatikan
lantpu tidtr dart mengganlikanntta
dengan lantpu helo.lar lalu corel-ccn'el
merancan€{ hadiah) Besok pagi aku
sudah punya lradiah untuk Totntnv.
Ini Bu, aku :riendapat surat undangan

dari Tornrny kaniltil menyodorkttn
surat ttndngan itu kepuda ibunya)
Aku rninta uang ttntttk membeli
hadiah !

Ini uang tolong dihemat!
Terima kasih BLr!

Bu, Andi dapat undangan ttndansan!
Ibu tidak punya uang, Nak untuk
nrembeli hadiah!
Tidak apa-apa BLr!

Besok pagi, kanru pasti puriya hadiah!
Bu, Andi rninta, untuk beli hadiah
untuk Tornrny!
Sabar dulu Nak, sementara ibu
,ir^r. ,,rnli akan ibrrrlu4N puil)d 1r4il51 il(

Berikan!
Ah masa iya akLr tak bisa tlemberi
lradialr urrtuk Tottttuy tenranku?
Sebaiknya kanru rnemikirkan hadiah
yang hebatl

Andi :

B. Andi

Andi

Ibu
Andi

C. Andi
Ibu

Andi
Ibu

D. Andi

Ibu

Andi

Ibu
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