
LEMBAR SOAL TRY OUT  UAN SMP 

TAHUN 2007/2008 

 

Mata Pelajaran  :   Bahasa Indonesia 

Hari  :   ................... 

Tanggal :   ...../...../2008 

Mulai :   08.00 

Selesai :   10.00 

Lamanya :   120 menit 

Jumlah soal  :   60 butir 

 

PETUNJUK UMUM: 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal! 
2. Tulislah nomor pesertamu pada lembar jawaban yang tersedia! 
3. Kerjakanlah soal – soal sesuai dengan petunjuk pengerjaannya! 
4. Gunakan pensil 2 B untuk mengerjakan ujian ini! 
5. Hitamkan huruf a, b, c, atau d pada Lembar Jawaban Komputer ( LJK ) yang tersedia! 
6. Dahulukan mengerjakan soal yang kamu anggap mudah, baru kemudian mengerjakan soal 

yang lain. 
7. Hapuslah sebersih mungkin jika kamu hendak memperbaiki jawaban! 
 

      Jawaban Salah                                              Jawaban yang diperbaiki 

 

a b c d                                        a          b c d       
  

8. Periksalah kembali hasil pekerjaanmu sebelum kamu serahkan kepada pengawas! 
9. Akhiri ujianmu dengan berdo’a, meninggalkan soal dan lembar jawaban di meja ujianmu, 

serta meninggalkan ruangan dengan tertib! 
 

BERILAH TANDA SILANG (X) PADA  SALAH SATU HURUF a, b, c, ATAU d DI DEPAN 
JAWABAN YANG PALING TEPAT! 

 



1. Fadli : Puk …puk …puk …! 
    Vera : (Tersentak dari lamunan dan memasang pendengaran. Terdengar suara  
     yang tak asing baginya) 
    Fadli  : Inta puk …! 
    Vera : (Berlari menghampiri adiknya yang beranjak remaja dan bertubuh hampir 
     sama) Apa, Dli? Kamu mau minta apa? (bertanya dengan lembut) 
    Fadli : (Meraung-raung hingga air liurnya berceceran) 
    Vera : (Menghela napas dan mengelap mulut Fadli) 
    Cup …sst …cup …! Fadli mau apa saying? 
    (dielusnya kepala Fadli, adiknya yang idiot, dan ditundukkannya kepala  
    pemuda yang bertubuh hampir sama besar itu di pangkuannya? O, minta  
    kerupuk? 
   Watak Vera pada kutipan teks drama tersebut adalah … 
 A. pelamun dan penyabar 
 B. penyebar dan penyayang 
 C. penyayang dan pemalas 
 D. penyabar dan pemalas 
 
2. “Bise apenye? Lu kira murah di luar negeri?Biayanye pake dolar kan?” 
    “Iyalah, masa pake daun kelor,” batin Jiip geli. 
    “Kan, ayah baru dapat rejeki bagus musim haji tahun ini,” sergah ibu. 
    “Bener, tapi gue udah punye rencane!” jawab ayah. 
    “Tanah Cang Nan yang da di Gang Kemiri, gue mau bayarin buat lu pade!”  
     Sambungnya pada Jiip. 
    “Yah, anak lebih baik dimodalin ilmu. Kalau dia punya ilmu, ilmu yang akan ngejagain 
     dia. Tapi kalau harta bisa ludes, lagian dia jadi sibuk jagain tuh harta.”     
    Amanat kutipan novel tersebut yang tepat adalah . . . . 
 A. Turutilah keinginan anak! 
 B. Bekalilah anak dengan ilmu! 
 C. Jangan melawan kehendak orang tua! 
 D. Belajarlah di luar negeri agar berwawasan! 
 
3. “Enggak, Pa …,” isak Bowo. “Bowo mau ikut Papa dan Mama ke Australia.” 
 “Tanggung, Nak. Sebentar lagi Bowo ujian. Setelah ujian Mama jemput Bowo,” 
    kata Bu Harfan. 
 “Iya, Nak. Nanti Mamamu segera kembali untuk menjemputmu, “sambung Pak 
    Harfan. 
 “Enggak. Pokonya Bowo ikut. Bowo gak mau ditinggal.” 
    Suasana kutipan cerpen tersebut yang tepat adalah . . . 
 A. sedih 
 B. ramai 
 C. tegang 
 D. haru 
 
 
 



4. … 
    Ibu relakan 
    Tapi jangan di saat terakhir 
    Kau teriakkan kebencian dan dendam kesumat 
    Pada seseorang walaupun betapa zalimnya orang itu 
    Pesan yang terdapat pada kutipan puisi tersebut adalah 
    … 
 A. Jangan menjadi orang yang zalim, pembenci, dan pendendam ! 
 B. Nasihatilah anak agar tidak menjadi pembenci dan pendendam ! 
 C. Didiklah anak agar tidak menjadi pembenci, pendendam, dan zalim ! 
 D. Jangan membenci dan mendendam kepada orang zalim sekalipun ! 
 
5. Menggunakan telepon selular … mengemudikan mobil bukanlah kombinasi yang 
    pas. Hal tersebut sangat berisiko. Penyebabnya bukan mengemudi … satu tangan, 
    … pecahnya konsentrasi dalam mengemudi. 
    Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah …. 
 A. dengan, dengan, karena 
 B. sambil, dengan, tetapi 
 C. dan, karena, tetapi 
 D. dengan, karena, tetapi 
 
6. Indah mengatakan bahwa ia akan melanjutkan sekolah ke Malaysia setelah tamat  
    SMP. 
    Kalimat tersebut jika diubah menjadi kalimat langsung yang tepat adalah . . . 
 A. Indah berkata : “Ia akan melanjutkan sekolah ke Malaysia setelah tamat SMP. 
 B. Indah berkata, “Saya akan melanjutkan sekolah ke Malaysia setelah tamat  
      SMP. 
 C. “Indah akan melanjutkan sekolah ke Malaysia setelah tamat SMP,” kata saya. 
 D. “Saya akan melanjutkan sekolah ke Malaysia setelah tamat SMP,” kata saya. 
 
7. (1) Saya menulis naskah drama ini sesuai kesepakatan kita. (2) Kamu tinggal 
    memilih peran yang kamu sukai. (3) Minggu depan, kita mulai latihan untuk 
    acara perpisahan kita. (4) Jadi, saya harap kamu tidak lagi bergantung pada Aryo.    
    Kalimat yang menggunakan kata kerja berpartikel pada paragraf tersebut ditandai 
    nomor . . . 
 A. (1) 
 B. (2) 
 C. (3) 
 D. (4) 
 
8. Kalimat berikut yang menggunakan pasangan kata bersinonim adalah . . . 
 A. Untuk mengirit energi listrik, Ahmad menggunakan lampu hemat energi. 
 B. Kita merasa terjajah hidup di negara yang sudah merdeka. 
 C. Saya belum tahu ciri-ciri tahu yang menggunakan formalin. 
 D. Demi keamanan, Bang Fatur menyimpan uangnya di bank. 
 



9. Pasien yang terobat ke dokter Hartono selalu sembuh dari penyakit yang diderita.  
    Oleh karena itu, masyarakat menyebut Pak Hartono sebagai dokter . . . . 
    Ungkapan yang tepat untuk mengakhiri paragraf tersebut adalah . . . . 
 A. bertangan panjang 
 B. berdarah dingin 
 C. bertangan dingin 
 D. berendah hati 
 
10. Pemilihan jenis keramik lantai …. karpet yang akan digunakan di ruangan ini harus  
      dicermati dengan baik. Hal ini mengingat akan banyak orang yang lalu lalang 
      disana. Sebaiknya, pilih keramik lantai … karpet yang tahan lama dan mudah 
      dibersihkan … memudahkan perawatan … tidak perlu sering mengganti dengan 
      yang baru.   
      Secara berurutan, kata penghubung yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut  
      adalah ….. 
 A. dan, atau, agar, atau 
 B. atau, atau, agar, dan 
 C. atau, agar, dan, atau 
 D. dan, dan, agar, atau 
 
11. Di Denmark, anjing lebih memilik menggigit wanita daripada pria. Data dari instansi 
      resmi menyebutkan bahwa tercatat anjing lebih banyak menggigit tukang pos 
      wanita daripada tukang pos pria. Sebuah statisik dari dua kota: Viborg dan Thisted 
      menunjukkan bahwa dua tahun terakhir ini, dari 95 kasus orang yang digigit anjing, 
      77 persen korbannya adalah wanita. 
      Pola pengembangan paragraf tersebut adalah ... 
 A. khusus-umum 
 B. umum-khusus 
 C. khusus-umum-khusus 
 D. umum-khusus-umum 
 
12. (1) Ayah sedang bertugas didaerah. (2) Beliau pergi sejak seminggu yang lalu. (3) 
      Agar kami merasa tenang, setiap hari ayah menelepon kami. (4) Beliau berjanji 
      akan membelikan oleh-oleh untuk kami. 
      Kalimat yang menggunakan keterang tujuan ditandai dengan nomor ...  
 A. (1) 
 B. (2) 
 C. (3) 
  D. (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 



13.                                  SKENORIO KENAIKAN TARIF DASAR 
LISTRIK (VERSI PLN) 

 
SKENARIO SUBSIDI TARIF BARU 

I 25.510 716 
II 21.681 753 
III 12.980 836 
IV 0,000 970 

 keterangan: 
 • Angka subsidi dalam tarif rupiah 
 • Nilai tarif baru dalam Rp/kWh 
 • TDL saat ini Rp. 582/kWh 
Pernyataan yang tepat sesuai tabel tersebut adalah .... 
 A. Skenario pertama kenaikkan TDL mendapat subsidi 25,510 triliun rupiah. 
 B. Skenario kedua kenaikkan TDL sebesar 716 setiap kWh. 

C. Skenario ketiga kenaikkan TDL mengalami kenaikkan subsidi sebesar 582 
     setiap kWh. 
D. Skenario keempat kenaikan TDL Mengalami Kenaikan sebesar 582 setiap 
     kWh. 
 

14. Dengan bantuan alat Ultrasonografi dokter mendeteksi perkembangan janin dalam 
      rahim. 
      Perbaikan ejaan dan tanda baca yang tepat baca yang tepat pada kalimat tersebut 
      adalah … 

A. Penulisan kata Ultrasonografi diganti menjadi ultrasonografi. 
Setelah kata Ultrasonografi diberikan tanda koma (,) 

B. Penulisan kata Ultrasonografi diganti menjadi ultrasonografi. 
Setelah kata dokter diberikan tanda koma (,) 

C. Penulisan kata Ultrasonografi diganti menjadi ULTRASONOGRAFI 
Setelah kata Ultrasonografi diberikan tanda koma (,) 

D. Penulisan kata Ultrasonografi diganti menjadi ULTRASONOGRAFI 
Setelah kata dokter diberikan tanda koma (,) 

 
15. ….. Kebijakan itu sebagai komitmen Pemprov DKI Jakarta dalam penanganan 

masalah narkotika. Kesiapan tes urine ini disusul dengan penyediaan satu mobil 
keliling untuk kegiatan tersebut. Dengan mobil yang dilengkapi alat canggih ini, 
pemerintah dapat melakukan tes urine sebanyak 2.000 orang per jam. 

 Kalimat yang tepat untuk mengawali paragraf tersebut adalah …. 
A. Pemprov DKI Jakarta bersiap-siap menjalankan pemeriksaan tes urine 

untuk membantu Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta. 
B. Badan Narkotika DKI Jakarta bersiap-siap menjalankan pemeriksaan tes 

urine terhadap Pemprov DKI Jakarta. 
C. Badan Narkotika DKI Jakarta menyatakan kesiapan melakukan 

pemeriksaan urine terhadap pegawai negeri sipil Pemprov DKI Jakarta. 
D. Pemprov DKI Jakarta bersiap-siap menjalankan pemeriksaan tes untuk     
 pegawai negeri sipil di Badan Narkotika Provinsi DKI Jakarta. 
 



16..Tony melegalisasi ijazah SD-nya. 
       Makna imbuhan pada kata bercetak miring adalah …. 
  A. sifat 
  B. hasil me- 
  C. banyak 
  D. proses pe-an 
 
17.  otonomi  kontroversi  penyakit 
 pendapat sertifikat  terinfeksi 
 Penyusunan kata-kata tersebut menjadi kamus yang tepat adalah . . . . 
  

a b c d 
Pendapat Pendapat Terinfeksi Kontroversi 
Terinfeksi Kontroversi Kontroversi Pendapat 
Kontroversi Otonomi Otonomi Otonomi 
Otonomi Penyakit Penyakit Penyakit 
Penyakit Sertifikat Pendapat Terinfeksi 
serifikat Terinfeksi Sertifikat Sertifikat 

 
18. (1) Saya pergi ke jambi. 
      (2) Saya bertemu teman lama. 
      (3) Saya bermain ke rumahnya. 
      Penggabungan kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat majemuk campuran yang 
      benar adalah …. 
 A. Saat pergi ke Jambi, saya bertemu teman lama kemudian saya bermain ke  
     kerumahnya. 
 B. Karena pergi ke Jambi, saya bertemu teman lama sehingga saya bermain ke  
        rumahnya. 
 C. Saya pergi ke Jambi dan bertemu teman lama sehingga saya bermain ke  
        rumahnya 
 D. Saya bertemu teman lama dan bermain ke rumahnya karena saya pergi ke  
     jambi. 
 
19. Dalam rangka memperingati Hari Kartini 21 April 2006, OSIS SMP Bonaparte akan  
      Mengadakan lomba keterampilan antarkelas. Untuk itu, ketua OSIS meminta  
      Sekretaris OSIS agar segera menyusun proposal kegiatan tersebut. 
      Kalimat memo yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah …. 
 A. Segera susun proposal Hari Kartini beserta cabang lomba yang akan  
      dilaksanakan. 
 B. Segera adakan lomba keterampilan dalam rangka Hari Kartini dan buat  
      proposalnya. 
 C. Segera susun proposal lomba keterampilan antarkelas dalam rangka  
     memperingati Hari Kartini. 
 D. Segera bantuk panitia Hari Kartini 21 April 2006 dan cabang-cabang  
      lombanya dalam proposal.   
 
 



20. Kalimat yang menggunakan kata kajian adalah ….. 
 A. Wabah demam berdarah sedang melanda wilayah Jakarta. 
 B. Banyak permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia. 
 C. Menurut pengalaman saya, saat ini beban rakyat semakin berat. 
 D. Transjakarta menjadi sarana transportasi pilihan warga Ibukota. 
 
21. (1) Materi tentang binatang berbuku-buku terdapat di dalam buku biologi. 
      (2) Ketika menyapu halaman rumah, Asri menemukan selembar halaman novel  
  Lupus. 
      (3) Mengapa bahumu berbau tidak sedap ? 
      (4) Masyarakat tahu bahwa tahu banyak yang diformalin. 
      Kalimat yang menggunakan kata berhomonim adalah …. 
 A. (1) dan (2) 
 B. (1) dan (3) 
 C. (2) dan (3) 
 D. (2) dan (4) 
 
22. Kedua petinju itu pukul-memukul. 
      Makna perulangan kata pukul-memukul pada kalimat tersebut adalah …. 
 A. terus-menerus 
 B. saling 
 C. sering 
 D. banyak 
 
23.  

 
Dengan hormat, 
 
Kami mengharapkan kehadiran Saudara dalam rapat OSIS 
SMP 
Bonaparte yang akan diselenggarakan pada 
 
Hari, tanggal  : Senin, 16 Februari 2006 
Waktu            : pukul 10.00 s.d 13.00 
Tempat          : ruang OSIS 
Acara             : membahas kunjungan ke Museum Gajah 
 
Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharapkan 
kehadiran Saudara tepat waktu. 
 
Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan terima 
kasih. 
 

Perbaikan penutup surat tersebut yang tepat adalah …. 
 A. Atas perhatian dan kehadirannya, kami ucapkan banyak-banyak terima kasih 
 B. Atas perhatian dan kehadiran Saudara, tak lupa saya ucapkan sebanyak-    
     banyaknya  
 C. Atas perhatian dan kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih. 



 D. Atas perhatian dan kehadiran Saudaranya, kami ucapkan banyak-banyak 
     terima kasih.  
 
24. Pengurus OSIS membicarakan kegiatan yang sekiranya bermanfaat untuk 
      mengakhiri kegiatan belajar di kelas 3. Pengurus OSIS saling member usul, saran, 
      dan tawaran. 
      Kalimat yang menyatakan persetujuan sesuai ilustrasi tersebut adalah…. 
 A. Menurut saya, untuk mengakhiri kegiatan belajar di kelas 3 ini, kita lebih baik   
     mengadakan acara perpisahan sekolah di gedung karena banyak siswa yang   
     dapat menunjukkan kreativitas. 
 B. Menurut saya, perpisahan sekolah memang tepat, tetapi tempatnya bukan di   
     gedung, melainkan di luar kota. 
 C. Menyimak dua usul teman-teman tadi, saya sapendapat dengan mereka     
     tentang rencana perpisahan sekolah di luar kota. 
 D. Saudara ketua yang saya hormati, saya usul bagaimana kalau untuk       
     mengakhiri kegiatan belajar, kita selenggarakan bakti sosial ke panti asuhan. 
 
25. Dalam kunjungan mendadak ke lokasi rawan banjir, Gubernur DKI Jakarta 
      menawarkan rumah layak huni kepada warga. 
      Berdasarkan teks tersebut, kalimat yang berisi penawaran adalah….   
 A. Bapak Ibu, kami akan segera membangun rumah susun yang jauh dari banjir.   
      Maukah Bapak Ibu menempati? 
 B. Bapak Ibu, kami akan segera membangun rumah susun layak huni, Bapak Ibu  
      harus pindah dari sini! 
 C. Bapak Ibu, rumah susun yang akan segera kami bangun itu jauh dari banjir.  
      Jadi, sangat cocok untuk kalian. 
 D. Bapak Ibu, marilah kita tinggalkan lokasi rawan banjir ini supaya keluarga  
      Bapak Ibu menjadi tenang! 
 
26. Wartawan : Visi GOPTKI apa, Bu? 
      Bu Tati   : Visi GOPTKI adalah membina anak usia dini, membentuk akhlak  
               bangsa yang aktif, dinamis, dan kreatif. 
      Wartawan : Mengapa anak-anak usia dini tersebut harus masuk TK? 
      Bu Tati  : Pendidikan itu dimulai sejak usia dini. Pada usia 0-8 tahun, anak  
               harus diberi nutrisi mental atau pendidikan mental yang baik.  
                         Penyiapan mental usia dini ada yang formal, yaitu TK dan     
               nonformal kelompok bermain. 
     Pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam wawancara tersebut adalah ….. 
 A. Di mana wawancara tersebut berlangsung? 
 B. Kapan wawancara itu dilakukan wartawan? 
 C. Mengapa pewawancara berkepentingan tentang pendidikan usia dini? 
 D. Bagaimana penjelasan Ibu Tati tentang pendidikan usia dini? 
 
27. Saat ini, sampah menjadi masalah besar di kota Ambon. Lebih dari 50 persen 
      saluran air yang terbuka maupun saluran bawah tanah dipenuhi sampah. Padahal 
      sebagian besar daerah pesisir pantai kota Ambon beberapa kali mendapatkan 



       penghargaan Adipura karena kebersihan kotanya. 
       Tanggapan isi berita tersebut yang tepat adalah ….. 
 A. Sampah merupakan masalah yang rawan dan membahayakan kehidupan.   
     Oleh karena itu, masyarakat dan pemerintah harus bersama-sama   
     menanggulanginya. 
 B. Sampah di mana-mana selalu menjadi masalah yang sulit dibenahi. Jadi,  
     Pemda Ambon mempunyai PR yang harus segera diselesaikan. 
 C. Apa yang sebenarnya diinginkan warga Ambon? Mengapa sampai terjadi   
      kondisi seperti itu? Apakah warga Ambon sudah tidak peduli akan      
      kesehatan? 
 D. Masalah sampah tidak usah dikhawatirkan lagi. Nanti juga ada yang     
     membenahi. Kita tenang-tenang sajalah. 
 
28. (1) Nilam, jenis tanaman rintisan di Kalimantan Tengah ditemukan tahun 1999. (2)  
      Saat itu, 300 petani transmigran Kalteng mencari bibit nilam ke Aceh. (3) Kepergian  
      para petani sampai ke Aceh karena tergiur harga minyak nilam yang pernah  
      mencapai Rp 1 juta per kilogram. (4) Satu kilogram minyak nilam sama dengan 1,2 
      liter. 
      Kalimat pendapat dalam paragraf tersebut ditandai dengan nomor …. 
 A. (1) 
 B. (2) 
 C. (3) 
 D. (4) 
 
29. ICW (Indonesia Corruption Watch) telah melakukan serangkaian kegiatan 
      pemberdayaan masyarakat di sektor kesehatan selama tahun 2005. Tujuan utama 
      kegiatan ini adalah mendorong partisipasi masyarakat untuk memantau 
      peningkatan mutu layanan kesehatan yang diberikan oleh pemerintah. Kegiatan 
      yang digelar ICW tersebut terdiri atas pengorganisasian masyarakat, pemetaan  
      masalah pelayanan kesehatan, diskusi terfokus ke beberapa kelompok masyarakat, 
      dan survei terhadap 900 pasien dari 90 puskesmas di Jakarta. 
      Rangkuman wacana tersebut adalah …. 
 A. ICW telah melakukan serangkaian kegiatan pemberdayaan masyarakat di  
     sektor kesehatan selama tahun 2005. 
 B. ICW melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk memantau   
     peningkatan mutu layanan kesehatan yang diberikan pemerintah. 
 C. Kegiatan yang digelar ICW tersebut terdiri atas pengorganisasian masyarakat   
     dan pemetaan masalah layanan kesehatan. 
 D. Kegiatan yang digelar ICW tersebut terfokus pada 900 pasien yang disurvei  
      dari 90 puskesmas di Jakarta. 
 
30. Rendahnya informasi kebijakan pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat 
      menyebabkan kurangnya kesadaran akan hak pelayanan dasar tersebut. 
      Konsekuensi lebih lanjut adalah rendahnya posisi mereka dalam mendapatkan 
      pelayanan kesehatan yang lebih baik. Mengapa posisi masyarakat sangat rendah 
      dalam hal mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik …. 



      Jawablah pertanyaan tersebut yang tepat adalah ….. 
 A. Karena hal tersebut sudah menjadi konsekuensi masyarakat. 
 B. Karena rendahnya informasi kebijakan pelayanan kesehatan. 
 C. Karena masyarakat tidak sadar akan hak pelayanan tersebut. 
 D. Karena masyarakat Indonesia sangat baik dan selalu menerima 
 
31. Miroh : Tidak, San! (menggeleng sambil menunduk) 
      Sansan : Mungkin kamu sakit ? Ayo kita minta izin pada guru piket, aku antar kau  
    pulang! 
      Miroh : Tidak, San aku tidak sakit, Aku memang sangat sedih bila meninggalkan   
              kamu, teman-teman, dan sekolah ini, aku … 
      Sansan : (kaget) Apa, Miroh? Kamu mau ke mana? 
      Miroh : (Suara sedih dan berat sebagaimana kamu ketahui sejak orang tuaku  
     pergi dalam musibah itu, aku tinggal bersama keluarga paman. Minggu  
     depan, kami akan ke Sumatra. Paman mengikuti program transmigrasi. 
      Latar kutipan drama tersebut adalah …. 
 A. di rumah paman 
 B. di rumah Sansan  
 C. di rumah Miroh 
 D. di sekolah 
 
32. Sepuluh tahun yang lalu, hidup mereka bergelimang harta. Rumah besar, mobil 
      mewah, jabatan terhormat suaminya di pemerintahan, dan seorang anak yang 
      manis. Namun, setelah suaminya pension, semuanya berubah. Harta yang 
      dikumpulkan bertahun-tahun ludes untuk biaya pengobatan suaminya yang 
      terserang stroke. Hanah ikhlas hidup melarat demi kesembuhan suaminya. Kini 
      mereka tinggal di rumah bambu. 
      Nilai moral yang terdapat pada kutipan cerpen tersebut adalah ….. 
 A. ikhlas hidup apa adanya demi kesembuhan suami 
 B. ikhlas meninggalkan harta demi kesembuhan suami 
 C. mau melepas jabatan terhormatnya demi kesehatan 
 D. mau meninggalkan rumah besarnya demi kesehatan 
 
33. Yudi menarik napas panjang. Beberapa saat, dua sisi hatinya bertempur. Yang satu 
      menyuruh segera pergi menikmati hasil copetannya hari ini. “Kapan lagi? Siapa 
      suruh bapak itu ceroboh?” desahnya. Tapi, sisi hatinya yang lain, malah menyuruh 
      sebaliknya. 
       Jenis konflik yang terdapat pada kutipan cerpen tersebut adalah …. 
 A. Fisik 
 B. Batin 
 C. Budaya 
 D. Alam 
 
 
 
 



34.  … 
       di dalam bayangan pohon-pohon 
       tubuhnya bercahaya 
       bagaikan kijang kencana 
       Citraan yang terdapat pada kutipan puisi tersebut adalah ….. 
 A. perasaan 
 B. penciuman 
 C. penglihatan 
 D. pendengaran 
 
35. Hadirin yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai, mari kita bentengi diri 
      kita dari pengaruh narkoba yang dapat merusak moral umat manusia. Cara 
      membentengi diri yakni dengan memilih satu kegiatan yang diadakan di sekolah …. 
      Kalimat yang tepat untuk mengakhiri teks pidato tersebut adalah ….. 
 A. Sudah seharusnya kita mengikuti kegiatan di sekolah kita untuk menambah   
      wawasan dan keberanian kita. 
 B. Semua siswa hendaknya mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan di  
      sekolah-sekolah kita dengan aktif. 
 C. Tidak ada alasan untuk tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah   
      kita agar kita memiliki kecakapan untukmelatih mental. 
 D. Untuk itu, mari kita mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dengan aktif. 
 
36. (1) Laki-laki berbadan tinggi dan berambut pendek itu adalah karateka di sekolahku. 
      (2) Ia melatih kami setiap Sabtu sore mulai pukul 16.00 sampai dengan pukul 18.00. 
      (3) Setiap latihan, kami berseragam putih. (4) Ia selalu mengingatkan kami agar 
      tidak takabur dengan ilmu yang kami miliki. 
      Kalimat berobjek pada paragraf tersebut ditandai dengan nomor …. 
 A. (1) dan (2) 
 B. (1) dan (3) 
 C. (2) dan (3) 
 D. (2) dan (4) 
 
37. Kalimat yang menggunakan kata berhipernim dan berhiponim adalah …. 
 A. Setiap dating dari kampong, paman selalu membawa pisang, nangka, dan   
      rambutan. 
 B. Toko koperasi sekolah kami menyediakan pulpen, pensil, penggaris, spidol,   
     dan buku-buku tulis. 
 C.Toko Makmur menjual berbagai buah : apel, jeruk, salak, manggis, dan durian. 
 D. Setiap hari, Fatimah menambah pengetahuan dengan membaca buku, Koran, 
     dan majalalah. 
 
38. Celsi begitu terkenal di dunia film. Padahal … masih duduk di kelas II SMP. Pada 
      saat jumpa penggemar, … menjawab pertanyaan penggemar tentang 
      kesibukannya. Selamai ini, … masih bisa membagi waktu antara sekolah dan 
      kegiatan film, “ katanya. Buktinya … masih menjadi juara kelas di sekolah. 
      Secara berurutan, kita ganti yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut 



      adalah… 
 A. ia, ia, saya, saya 
 B. saya, dia, saya, dia 
 C. saya, saya, ia, ia 
 D. ia, saya, ia, saya 
 
39. Putri Rahayu boleh bangga sebagai insane muda. Pada usia 30 tahun, ia tak lagi 
      sekadar menyandang predikat artis, tetapi juga sutradara. Dalam film perdana yang 
      tengah disutradarainya, selain berperan sebagai tokoh utama, ia juga berperan 
      sebagai penari. 
      Peribahasa yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah …. 
 A. Sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui 
 B. Air beriak tanda tak dalam air tenang menghanyutkan. 
 C. Air cucuran atap jatuhnya ke pelimbahan juga. 
 D. Menepuk air di dulang terpecik muka sendiri. 
 
40.  
 LOWONGAN 

 
Kami adalah perusahaan yang bergerak di bidang 
elektronik membutuhkan tenaga pemasaran. 
Syarat :     
‐Pria/Wanita usia maks 30 th 
‐Pendidikan S‐1 Teknik Elektro IPK min 2,75 
‐Pengalaman sebagai sales min. 1 th di bidang bahan 
bangunan 
‐Menguasai aplikasi komputer 

 
  
     
   
 
 
 
 
 
 
     Isi iklan yang dikeluarkan perusahaan tersebut adalah ….. 
 A. membutuhkan tenaga pemasaran yang berpendidikan sarjana teknik Elektro  
      dengan IPK minimal 2,75. 
 B. membutuhkan tenaga administrasi yang berpengalaman minimal 1 tahun. 
 C. membutuhkan sarjana yang menguasai aplikasi komputer. 
 D. membutuhkan sarjana di bidang bahan bangunan yang sudah        
      berpengalaman. 
 
41. Topik : Peningkatan kualitas diri dengan membaca  
      Rumusan masalah yang tepat sesuai dengan topik tersebut adalah …. 
 A. BAgaimana cara membaca yang dapat meningkatan kualitas diri? 
 B. Mungkinkah kualitas diri hanya dapat ditingkatkan dengan membaca? 
 C. Mengapa membaca dapat meningkatkan kualitas diri? 
 D. Apa pengaruh membaca terhadap kualitas diri? 
 
  
 
 



 
 
42. Penerimaan Cukai Tahun 2000-2005 
              34 
        28,64      31,50 
            25,93 
                                         23,01     
                 11,12                 17,06 

                                   

 

Keterangan : 
        *            = Target Penerimaan Cukai 
 =  Penerimaan Cukai (Rp Triliun) 
  =  Kenaikan (%) 

  A. Penerimaan cukai tahun 2001 mengalami kenaikan sebesar 5.95 triliun. 
 B. Tahun 2001 penerimaan cukai mengalami kenaikan sebesar 42,88 %. 
 C. Selama lima tahun terakhir penerimaan cukai mengalami penurunan dalam   
      persenatase. 
 D. Penerimaan cukai sangat berpengaruh pada kenaikannya. 
 
43. Di saat pemilu India berlangsung, burung merpati pun dipekerjakan. 
      Agar menjadi kalimat baku, perbaikan yang tepat adalah …. 
 A. kata di diganti suatu 
 B. kata di diganti pada 
 C. kata saat diganti kata ketika 
 D. kata saat diganti sewaktu 
 
44. Menyaksikan film komedi bisa meningkatkan laju aliran darah ke jantung. 
      Sebaliknya, menonton film tragedi membuat laju aliran darah berkurang. Perbedaan 
      kedua laju aliran darah penonton film tragedi dan komedi tersebut lebih dari 50 
      persen. Demikian menurut suatu pengkajian yang disiarkan jurnal khusus di Inggris. 
      Agar menjadi kalimat yang padu, struktur kalimat ketiga yang tepat adalah …. 
 A. Perbedaan laju aliran darah kedua penonton film tragedi dan komedi tersebut      
      lebih dari 50%. 
 B. Kedua perbedaan laju aliran darah penonton film tragedi dan komedi tersebut  
      lebih dari 50%. 
 C. Kedua laju aliran darah penonton film tragedi dan komedi tersebut lebih dari   
     50 persen. 
 D. Perbedaan penonton film tragedi dan komedi kedua laju aliran darah tersebut   
      lebih dari 50 persen. 
 
45. Sebanyak 34.450 anak dari Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tidak bisa 
      bersekolah. Penyebabnya adalah orang tua mereka tidak mempunyai dokumen 
      domisili. Orang tua mereka berada di Malaysia sejak tahun 1970-an. 
      Isi kutipan laporan tersebut adalah …. 
 A. Anak TKI di Malaysia yang tidak mempunyai dokumen domisili tidak bisa    
     bersekolah. 



 B. Anak TKI di Malaysia tidak bisa bersekolah karena orang tua mereka tidak   
     mempunyai dokumen domisili. 
 C. Sejak tahun 1970-an, anak TKI di Malaysia yang tidak mempunyai dokumen   
     domisili tidak bisa bersekolah. 
 D. Sejak tahun 1970-an, anak TKI di Malaysia tidak bisa bersekolah karena    
      orang tua mereka tidak mempunyai dokumen domisili. 
 
46. Kak Samsul adalah seorang … di sebuah pabrik sepatu. Ia sangat bangga dengan 
      pekerjaan itu. Padahal, cita-cita Kak Ismail semula ingin menjadi …. 
      Kata berimbulan asing yang tepat untuk melengkapi paragraph tersebut adalah…. 
 A. karyawati, wartawan 
 B. karyawan, wartawati 
 C. karyawan, wartawan 
 D. karyawan, wartawati 
 
47. Petunjuk membuat Capcay Sayuran 
      (1) Panaskan margarine, tumis bawang putih dan jahe, serta daun bawang. 
      (2) Bubuhi kecap manis dan kecap ikan, serta merica bubuk. Masukkan caisim. 
      (3) Masukkan udang dan ayam, aduk hingga berubah warna. 
      (4) Sesuaikan rasanya lalu kentalkan dengan tepung kanji. Setelah matang, angkat 
            dan siap sajikan. 
      (5) Lalu masukkan kaldu, setelah mendidih masukkan wortel, kol, kapri, dan brokoli. 
      Petunjuk cara membuat Capcay Sayuran yang tepat dengan urutan …. 
 A. (1), (5), (3), (2), (4) 
 B. (1), (3), (5), (2), (4) 
 C. (1), (2), (3), (5), (4) 
 D. (1), (3), (2), (5), (4) 
 
48.  

Kepada : Pembina OSIS 
Dari  : Kepala Sekolah 
 
Laporan dengan segera kepada Pembina OSIS kegiatan OSIS 
selama tahun pelajaran 2004/2005. 
 
                  Jakarta, 16 juli 2006 
 
                  Ttd. 
 
                       Drs. Wahyudin 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Perbaikan kalimat memo tersebut yang tepat adalah …. 
 A. Segera Saudara buat laporan kegiatan OSIS selama tahun pelajaran      
      2004/2005. 
 B. Laporan pembina OSIS tentang berbagai kegiatan OSIS agar segera      
     disampaikan. 



 C. Segera buat laporan kegiatan OSIS selama tahun pelajaran 2004/2005 dan  
      serahkan ke pembina. 
 D. Sebagai pembina OSIS agar segera menyusun laporan kegiatan OSIS      
      selama tahun pelajaran 2004/2005. 
 
49. Kalimat majemuk perlunasan keterangan tempat adalah…. 
 A. Sari bermain di rumah yang berhalaman luas. 
 B. Ketika aku berangkat ke sekolah, aku bertemu paman. 
 C. Andi mengoleskan obat pada lukanya agar cepat sembuh. 
 D. Tina belajar giat agar sukses ujian sekolah. 
 
50. Kalimat yang menggunakan kata kajian adalah …. 
 A. Kini semakin banyak orang yang membaca Kompas. 
 B. Belajar dan berdoalah agar tidak menjadi sampah masyarakat. 
 C. Sudahlah tidak usah kamu risaukan, bagiku barang yang hilang itu kecil. 
 D. Sebagai siswa yang pandai, Ranto merasa bodoh bergaul dengan teman   
      sebayanya. 
 
51. Kalimat yang menggunakan kata berpeyorasi adalah … 
 A. Preman-preman pasar yang bermasalah ditangani polisi. 
 B. Jumlah tunawisma di Jakarta semakin banyak. 
 C. Sudah dua puluh kakakku bekerja sebagai pramuniaga di Matahari. 
 D. Setelah bekerja selama tiga puluh tahun, kini bapakku menjalani purnabakti. 
 
52. (1) Jangan berlari-lari di pinggir got itu! 
      (2) Pemulung-pemulung merapikan kardus. 
      (3) Adikku membeli rumah-rumahan. 
      (4) Ibu selalu menyebut-nyebut namaku. 
      Penggunaan kata ulang sebagian terdapat pada kalimat bernomor …. 
 A. (1) dan (2) 
 B. (1) dan (4) 
 C. (3) dan (4) 
 D. (2) dan (3) 
 
53.  Judul  : Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan Spiritual   
                         “ESQ” 
       Pengarang : Ary Ginanjar Agustian 
       Penerbit  : Arga 
       Tempat terbit : Jakarta 
       Tahun terbit : 2001 
       Penulisan daftar pustaka berdasarkan data buku tersebut adalah …. 
 A. Agustian, Ginanjar Ary. 2001. Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan   
     Emosi dan Spiritual “ESQ”. Jakarta : Arga. 
 B. Ginanjar Agustian, Ary. Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan Emosi dan   
      Spiritual “ESQ”.2001. Jakarta : Arga. 



 C. Ary, Ginanjar Agustian. 2001. Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan   
     Emosi dan Spiritual “ESQ”. Arga : Jakarta. 
 D. Agustian, Ary Ginanjar. 2001. Rahasia Sukses Membangun Kecerdasan   
     Emosi dan Spiritual “ESQ”. Jakarta : Arga. 
 
54. Kepala SMP Mekarwangi menyelenggarakan acara syukuran gedung sekolah yang 
      baru direnovasi. Acara tersebut dihadiri orang tua murid dan semua kepala sekolah 
      di lingkungan setempat. Di antara mata acara tersebut adalah ceramah agama. 
      Berdasarkan ilustrasi tersebut, susunan acara syukuran tersebut yang tepat   
      adalah…. 
 A. 1. Pembukaan 
      2. Laporan Kepala Sekolah 
      3. Sambutan Orang Tua Murid 
      4. Ceramah Agama 
            5. Doa Bersama 
      6. Penutup 
 B. 1. Pembukaan 
      2. Laporan Ketua Panitia 
      3. Sambutan Orang Tua Murid 
       4. Sambutan Kepala Sekolah 
      5. Ceramah Agama 
      6. Doa dan Penutup 
 C. 1. Pembukaan 
      2. Doa Bersama 
      3. Ceramah Agama 
      4. Laporan Kepala Sekolah 
      5. Sambutan Orang Tua Murid 
      6. Laporan Ketua Panitia 
 D. 1. Pembukaan 
      2. Ceramah Agama 
      3. Doa Bersama 
      4. Laporan Ketua Panitia 
      5. Sambutan Orang Tua Muris 
      6. Penutup 
 
55. Wartawan  : Apakah ada bantuan untuk pendidikan usia dini, Bu? 
      Endang    : Ada, bantuan itu dari para donator, masyarakat, dan pemerintah   
                         berupa alat peraga. 
      Wartawan : Apakah bantuan it uterus dilakukan? 
      Endang  : Pemerintah akan terus memberikan bantuan sesuai dengan   
                         proporsinya. 
      Isi teks wawancara tersebut adalah …. 
 A. Bantuan pendidikan bagi usia dini akan terus diberikan oleh pemerintah   
      sesuai proporsinya. 
 B. Bantuan yang diharapkan oleh pendidikan usia dini dari para donator. 
 C. Masyarakat perlu memberi bantuan seperlunya kepada pendidikan usia dini. 



 D. Bentuk bantuan yang diharapkan donator dan masyarakat berupa alat peraga. 
 
56. Ibu Ana : Selamat siang, Bu. Maaf, bisa berbicara sebentar dengan ibu? 
      Ibu Tini : Selamat siang, Ibu ini siapa, ya? 
      Ibu Ana : Susi guru di SMP Mutiara. Dua pekan lalu saya menerima undangan   
              lomba baca puisi …. 
      Ibu Tini : O, penyelenggaranya Museum Pemuda yang ingin mempromosikan   
              meseum tersebut agar lebih dikenal para siswa. 
      Ibu Ana : Terima kasih, Bu. Siswa kami akan menjadi pesertanya. 
      Kalimat yang tepat untuk melengkapi pembicaraan Bu Ana adalah …. 
 A. Apa tema penyelenggaraannya dan apa judulnya, Bu? 
 B. Siapa penyelenggara dan apa tujuannya, Bu? 
 C. Mengapa penyelenggaraannya di Museum Pemuda, Bu? 
 D. Di mana penyelenggaraan lomba dan siapa yang mempromosikan? 
 
57. Judul buku : Cara Mudah Merawat dan Memperbaiki Komputer 
      Pengarang : Phil Laplante 
      Penerbit  : PT Elex Media Komputindo, Jakarta 
      Ukuran buku : Tebal 0,7 cm, lebar 14 cm, panjang 20 cm 
      Warna sampul : Kuning, tulisan merah, besar dan jelas 
      Ulasan buku sesuai data tersebut adalah …. 
 A. Buku berjuduk Cara Mudah Merawat dan Memperbaiki Komputer karangan   
      Phil Laplante ini merupakan buku yang tepat dan mudah Anda pelajari agar    
      Anda dapat merawat dan memperbaiki komputer sendiri. 
 B.Buku Phil Laplante ini berukuran sedang, mudah dibawa ke mana Anda pergi.   
     Buku ini sedang dicari semua orang karena memang sangat diperlukan. Anda     
     ,menjadi orang yang sangat hemat jika memiliki buku tersebut. 
 C. PT Elex Media Komputindo Jakarta mengeluarkan buku burukuran sedang    
     dengan warna sampul rolling, bertulisan Cara Mudah Merawat dan      
     memperbaiki Komputer karya Phil Laplante. 
 D. Sekarang Anda bisa menemukan buku pintar, berukuran sedang, bersampul   
      rolling, bertuliskan merah, besar dan jelas. Isi buku mudah dibaca, tulisan   
      terang dan hitam, serta gambar besar. 
 
58. (1) Kita tidak dianjurkan untuk mengurangi waktu istirahat. (2) Jika hal ini dilakukan 
       terus-menerus, lambat laun kondisi kesehatan tentu akan menurun. (3) Kondisi 
       yang terus memburuk tidak mustahil akan memunculkan penyakit yang sangat 
      serius. (4) Untuk itulah, usaha untuk mengoptimalkan waktu kerja di kantor menjadi 
      sangat penting. 
      Kalimat pendapat dalam paragraf tersebut ditandai dengan nomor … 
 A. (1) 
 B. (2) 
 C. (3) 
 D. (4) 
 
 



59. Tingginya kasus penularan HIV dari ibu kepada bayinya dikhawatirkan 
      mengakibatkan perkembangan jumlah penderita HIV/AIDS makin tidak berkendali. 
      Setiap hari diperkirakan hampir 1.800 bayi di berbagai negara di dunia lahir 
      terinfeksi HIV. Oleh karena itu, tindakan pencegahan penularan HIV dari ibu 
      kepada bayinya harus dilakukan secara intensif. 
      Isi wacana tersebut adalah …. 
 A. Tingginya kasus penularan HIV dari seorang ibu dan bayinya. 
 B. Perkembangan jumlah penderita HIV/AIDS makin tidak terkendali. 
 C. Diperkirakan 1.800 bayi lahir di dunia terinfeksi HIV. 
 D. Tindakan pencegahan penularan HIV dari ibu kepada bayinya. 
 
60. Kualitas pengobatan di Puskesmas masih lebih rendah dibandingkan dengan  
      kualitas pengobatan di tempat lain. Kendati begitu, masyarakat tetap lebih memilih 
      puskesmas sebagai tempat berobat karena pertimbangan biaya murah dan 
      lokasinya yang dekat dengan rumah mereka. 
      Ide pokok paragraf tersebut adalah …. 
 A. rendahnya kualitas pengobatan di puskesmas 
 B. pilihan terdekat tempat berobat masyarakat 
 C. pertimbangan biaya berobat murah 
 D. kedekatan lokasi puskesmas 
 
 


