
N.03-U UJIAN SEKOLAH 12/13 HAL. 1/18 

 

 
PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS 

DINAS PENDIDIKAN 

UJIAN SEKOLAH 

Tahun Pelajaran 2012/2013 

 

LEMBAR SOAL 

 

MATA UJI :  BAHASA INDONESIA 

SATUAN PENDIDIKAN :  SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN 

KOMPETENSI KEAHLIAN :  SEMUA KOMPETENSI KEAHLIAN 

HARI/TANGGAL :  KAMIS/21 MARET 2013 

WAKTU :  07.30-09.30 

 

PETUNJUK UMUM : 

1. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian pada lembar jawaban yang disediakan  

2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum anda menjawabnya  

3. Soal berupa pilihan berganda, setiap butir terdiri atas 5 (lima) pilihan jawaban. 

4. Laporkan kepada pengawas ujian kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau 

jumlah soal kurang  

5. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan  

6. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian  

7. Tidak diijinkan menggunakan kamus, handphone, kalkulator, tabel matematika, atau 

alat Bantu hitung lainnya  

8. Pilih salah satu jawaban yang paling tepat dengan menghitamkan bulatan pada Lembar 

Jawaban Ujian Sekolah untuk soal pilihan ganda  

9. Tulis jawaban dengan singkat, tepat dan jelas untuk soal uraian  

 

 

I. PILIHAN GANDA 

 

1. Bacalah paragraf berikut secara saksama! 

Indonesia tercatat dalam buku rekor dunia Guines sebagai negara dengan tingkat 

deforestasi tercepat di dunia. Negara ini kehilangan 2% dari tutupan hutannya setiap 

tahun  dan perluasan lahan perkebunan kelapa sawit merupakan salah satu faktor 

pendorong terjadinya deforestasi. Deforestasi merupakan penyumbang perubahan 

iklim dan mencakup sekitar seperlima emisi gas rumah kaca dunia. Lebih dari sektor 

transportasi. 

                                                                                                                           

(LACAK, edisi 049, 2008) 

Gagasan utama paragraf tersebut adalah ... 

a.   Penyumbang perubahan iklim dunia melebihi sektor transportasi. 

b.   Deforestasi penyumbang perubahan iklim dunia. 

c.   Indonesia sebagai negara tingkat deforestasi tercepat di dunia. 

d.   Kehilangan lahan hutan perkebunan Indonesia. 

e.   Salah satu faktor pendorong terjadinya deforestasi. 

 

DOKUMEN NEGARA 

SANGAT RAHASIA 

KODE :N.03-U 

UTAMA 
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2. Kehidupan modern telah memicu  kebanyakan orang untuk beraktivitas dengan jadwal 

padat dan serba cepat. Semua seolah berpacu dengan waktu. Akibatnya, terjadi 

kecenderungan, banyak orang melupakan sarapan sebagai kegiatan pembuka di pagi 

hari. Hal ini tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tetapi sering juga  dialami oleh 

anak pada masa pertumbuhan. Makna sarapan sehat sering diabaikan, yang ada 

hanyalah sarapan seadanya. Padahal sarapan pagi bermanfaat untuk mendapatkan 

energi prima di siang hari. 

Paragraf tersebut adalah tentang… 

a.   kehidupan masyarakat modern. 

b.   aktivitas masyarakat di hari kerja. 

c.   makna sarapan sehat bagi orang dewasa. 

d.   banyak orang melupakan sarapan pagi 

e.   manfaat sarapan pagi bagi masyarakat 

 

3. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 

Kita tidak dapat memungkiri kenyataan bahwa teknologi berkembang dengan pesatnya. 

Hal ini antara lain ditandai oleh banyaknya barang elektronik yang beredar di 

masyarakat. Pemunculan barang tersebut sudah sampai di kalangan masyarakat 

menengah ke bawah. Ada yang dikategorikan barang mewah dan ada pula yang 

dikategorikan bukan barang mewah .... 

Kalimat simpulan yang tepat untuk paragraf tersebut adalah .... 

a.   Teknologi canggih perlu dimiliki oleh masyarakat  luas. 

b.   Keistimewaan alat itu sangat mencengangkan. 

c.   Perkembangan teknologi dewasa ini sangat pesat. 

d.   Sudah muncul lagi barang merek baru. 

e.   Barang produksi Indonesia memang berat bersaing. 

 

4. Cermati penggalan laporan berikut! 

Di Sukabumi, Jawa Barat warga antusias menyambut 1 Muharram 1431 Hijriah. Kamis 

malam sekitar 1000 warga desa Kerawang, kecamatan Sukabumi, misalnya menggelar 

pawai obor menyusuri jalan raya. Selain membawa obor bambu, peserta pawai juga 

membunyikan beduk atau drum sambil mengumandangkan takbir. 

Penggalan laporan tersebut adalah jenis laporan…. 

a.   penelitian 

b.   perjalanan 

c.   kegiatan 

d.   kunjungan 

e.   peristiwa 

 

5. Biografi berisi riwayat hidup seseorang, biasanya seorang tokoh terkenal. Biografi 

biasanya ditulis oleh orang lain. 

Antonim kata biografi pada kalimat di atas ialah .... 

a.   autobiografi 

b.   bibliografi 

c.   biografi 

d.   fotografi 

e.   koreografi 
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6. Perhatikan petunjuk kerja dengan cermat! 

Langkah-langkah membuat hiasan bordir pakaian : 

(1) Tentukan motif sebagai model 

(2) Tentukan bagian pakaian yang akan dibordir. 

(3) Buatlah gambar model pada bagian pakaian yang akan dibordir. 

(4) Tentukan kombinasi warna benang bordir agar terlihat lebih indah. 

(5) Bordirlah bagian tersebut setelah pakaian jadi. 

 

Perbaikan petunjuk kerja yang tidak logis di atas yang tepat adalah ... 

a.   Jadikan pakaian terlebih dahulu agar rapi. 

b.   Bordirlah bagian tersebut sebelum pakaian jadi. 

c.   Kombinasi hiasan bordir siap dikerjakan. 

d.   Model ditentukan setelah membuat pola pakaian. 

e.   Penentuan kombinasi warna bersamaan saat membuat motif. 

 

7. Cermati grafik berikut! 

 

 
 

Pernyataan yang sesuai berdasarkan grafik di atas adalah…. 

a.   Minat baca anak terhadap novel pada tahun 2007 sama dengan minat baca anak 

terhadap novel pada tahun 2008. 

b.   Minat baca anak tertinggi terhadap novel dan komik terjadi pada tahun 2008, 

kemudian berturut-turut tahun 2009 terakhir tahun 2007 

c.   Minat baca anak terhadap novel dan komik setiap tahun mengalami kenaikan yang 

signifikan sampai 50 persen. 

d.   Minat baca anak terhadap cerita novel  tertinggi terjadi pada tahun 2009 kemudian 

berturut-turut pada tahun 2008 dan terakhir tahun 2007. 

e.   Dari tahun 2007 sampai tahun 2009 dapat disimpulkan kecenderungan minat baca 

anak lebih tinggi terhadap cerita novel dibandingkan cerita komik. 
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8. Bacalah matriks berikut ini dengan saksama! 

Kota Cuaca 
Temperatur 

(
0
C) 

Persentase 

Kelembaban 

Ambon 

Bandung 

Denpasar 

Jakarta 

Medan 

Hujan 

Hujan 

Berawan 

Carah 

Cerah berawan 

22-29 

20-28 

23-31 

25-33 

24-33 

76-98 

58-93 

66-94 

66-95 

64-95 

 

Pernyataan yang sesuai dengan isi matriks di atas adalah ... 

a.   Jika temperatur rendah, cuaca cenderung cerah berawan. 

b.   Persentase kelembaban tertinggi terjadi di Kota Medan dan Jakarta. 

c.   Cuaca di Ambon dan Bandung hujan, namun temperatur berbeda. 

d.   Persentase kelembaban dan cuaca di Denpasar dan Jakarta sama. 

e.   Persentase kelembaban dan temperatur terendah terjadi di Ambon. 

 

9. Bacalah penggalan berita  dengan saksama! 

Kasus pembajakan hak cipta di Indonesia sudah pada tingkat parah. Karena itu  

harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Jika terus-menerus 

dikesampingkan, efek jangka panjangnya dapat menurunkan produksi dan menurunkan 

kreativitas menulis. Artinya, jika buku-buku diperoleh dengan murah dengan cara 

memfotokopi, masyarakat pun lama-kelamaan akan tergiur untuk membeli buku yang 

berharga murah. Selanjutnya, jika buku dari penerbit kalah saing dengan buku yang 

berharga murah, penerbit pun lama-kelamaan malas menerbitkan karena kurang 

menguntungkan. Akibatnya, akan menurunkan gairah penulis……. 

 

Tanggapan negatif terhadap penggalan berita tersebut terdapat pada kalimat .... 

a.   Pembajakan hak cipta dapat menurunkan produksi dan pemasukan seseorang. 

b.   Masyarakat yang suka memfotokopi buku adalah masyarakat yang tidak 

menghargai karya orang. 

c.   Pembajakan hak cipta menurunkan gairah penulis buku dan itu dimulai sangat 

wajar. 

d.   Buku diperoleh dengan cara memfotokopi akan membantu orang-orang yang 

berekonomi lemah. 

e.   Pembajakan hak cipta harus ada penanganan khusus dari pemerintah, sebagai 

ketegasan hukum. 

 

10. Bacalah penggalan teks di bawah ini secara cermat! 

Seorang yang berprofesi sebagai ahli TI atau ICT dapat menjalankan banyak tugas. 

Dari mengaplikasi suatu piranti lunak pada komputer hingga mendesain suatu jaringan 

yang kompleks dan mengolah database informasi. Oleh sebab itu, seorang ahli IT 

berkuasa pada bidang yang penting, seperti manajemen data, desain rekayasa piranti 

keras, hingga mengawasi dan menjalankan seluruh sistem kerja. 

 

Tanggapan positif terhadap teks di atas adalah ... 

a.   Seorang ahli TI atau ICT dapat ditempatkan di seluruh bagian perusahaan. 

b.   Setiap perusahaan membutuhkan seseorang ahli di bidang TI atau ICT. 

c.   Seorang ahli TI atau ICT memerlukan ketekunan dan ketelitian. 

d.   Ahli TI atau ICT mempunyai tugas yang sangat berat. 

e.   AhIi TI atau ICT dapat memegang peranan yang penting dalam perusahaan. 
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Pada hari ini, Rabu 2 Desember 2009 sekitar 1500 buruh berunjuk rasa di depan 
kantor Wali Kota Batam. Para buruh meminta pemerintah kota Batam menetapkan 

Upah Minimum Kota (UMK) Batam tahun 2010 sesuai dengan besaran perhitungan 

Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebesar Rp.1.275.000,00 per bulan. 

11. Cermati kalimat berikut ! 

Perkebunan strawberry dan perkebunan apel merupakan kawasan…..yang sangat 

menarik dikunjungi untuk mengisi liburan sekolah.  

 

Istilah yang tepat untuk melengkapi bagian kalimat yang rumpang adalah…. 

a.   Agrobisnis 

b.   Agrowisata 

c.   Agrokimia 

d.   Agrostologi 

e.   Agroindustri 

 

12. Perhatikan paragraf berikut ini dengan saksama! 

Untuk mencegah peningkatan uang palsu, Bank Indonesia (BI) menerapkan sejumlah 

strategi, antara lain mengganti desain uang rupiah secara berkala. BI juga membangun 

pusat data uang rupiah palsu yang dinamakan Bank Indonesia-Counterfeit Analysis 

Centre (BI-CAC). Peredaran uang palsu dalam jumlah besar berpotensi mengganggu 

kebijakan moneter dan fiskal. 

 

Makna istilah yang bercetak miring pada paragraf tersebut adalah .... 

a.   rencana; rancangan; peraturan negara 

b.   rencana; rancang bangun; peraturan devisa 

c.   rencana cermat; rancang bangun; peraturan ekonomi 

d.   rencana cermat; rancangan; peraturan keuangan 

e.   rencana cermat; rancangan; peraturan perusahaan 

 

13. Cermati penggalan teks berikut! 

 

 

 

 

 

 

Kalimat tanya untuk tujuan klarifikasi terhadap permasalahan tersebut adalah…. 

a.   Mengapa para buruh berunjuk rasa? 

b.   Berapa Upah Minimum Kota yang ditetapkan pemerintah kota Batam? 

c.   Apakah para buruh meminta UMK sesuai dengan besaran KHL? 

d.   Berapakah besaran perhitungan KHL kota Batam? 

e.   Dimanakah para buruh itu berunjuk rasa? 

 

14. Kalimat tanya retorik sering digunakan pada situasi…. 

a.   wawancara 

b.   dialog 

c.   pidato 

d.   diskusi 

e.   percakapan 
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15. Kalimat tanya yang bertujuan untuk menawarkan sesuatu…. 

a.   Masih adakah yang perlu saya bawakan? 

b.   Paman setuju atau tidak ia kuliah di Bandung? 

c.   Jadi benar ayahnya seorang pembunuh bayaran? 

d.   Kamu jadi membeli baju atau membeli sepatu? 

e.   Sebaiknya Anda berangkat sekarang. 

 

16. Perhatikan paragraf di bawah ini! 

Pendapatan pajak restoran tahun 2006 lalu sebesar Rp 88 juta. Tahun ini target 

pendapatan dari pos ini dinaikan menjadi Rp 90 juta. Atau dalam satu tahun targetnya 

hanya naik Rp 2 juta. Target tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3 

juta. Diperkirakan target yang hanya Rp 2 juta tersebut tidak akan tercapai. Hal ini 

disebabkan menurunnya jumlah kunjungan wisatawan.  

 

Kalimat yang berisi opini dalam paragraf di atas adalah .... 

a.   Pendapatan pajak restoran tahun 2006 lalu sebesar Rp 88 juta. 

b.   Tahun ini target pendapatan dari pos ini dinaikan menjadi Rp 90 juta. 

c.   Atau dalam satu  tahun targetnya hanya naik Rp 2 juta. 

d.   Target tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya sebesar Rp 3 juta. 

e.   Diperkirakan target yang hanya Rp 2 juta tersebut tidak akan tercapai. 

 

17. Rudi baru pindah di asrama itu seminggu yang lalu. Tetapi, ia telah dapat 

menyesuaikan diri dengan para penghuni asrama lainnya. Para penghuni asrama dapat 

menerimanya dengan baik. 

 

Perilaku Rudi tersebut dapat diungkapkan dengan peribahasa… 

a.   Masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang macan mengaum. 

b.   Sekah lancung keujian, seumur hidup orang tidak percaya. 

c.   Datang tampak muka, pulang tampak punggung. 

d.   Turutkan rasa binasa, turutkan hati mati. 

e.   Lancar kaji karena diulang, pasar jalan karena diturut 

 

18. Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia mengakibatkan beberapa bank ....  

Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ....  

a.   di tempat 

b.   diakses 

c.   dilikuidasi 

d.   ditransfer 

e.   dimerger 
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19. Perhatikan penggalan puisi berikut ini! 

 

Sajak Bulan Purnama 

Bulan terbit dari lautan 

Rambutnya yang tergerai dikibaskan 

Dan menjelang tengah malam 

Wajahnya yang bundar 

Menyinari gubug-gubug kaum gelandangan 

Kota Jakarta 

Rendra  

 

Tema penggalan puisi di atas adalah .... 

a.   kesepian 

b.   kelemahan 

c.   kesedihan 

d.   kegelapan 

e.   kemiskinan 

 

20. Secepat kedatangan bulan April 

cintaku kembali dalam diri 

membersit, sewarna hijau alam 

melingkar, sebulat bulan sabit 

(“April", Kirdjomulyo) 

 

Puisi ini mengandung majas 

a.   metafora 

b.   repetisi 

c.   personifikasi 

d.   ironi 

e.   alegori 

 

21. ... 

Kami coba simpan nestapa 

Kami coba kuburkan duka lara 

Tapi perih tak bisa sembunyi 

Ia merebak ke mana-mana 

... 

 

Majas yang dominan dalam puisi tersebut adalah.... 

a.   anafora 

b.   paralelisme 

c.   personifikasi 

d.   simile 

e.   tautologi 
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22. Ayah yang menerima didikan lebih realistis, mengerti bahwa dunia telah berubah. 

Kefeodalan telah basi, tidak mendapat tempat lagi dalam hidup yang terus bergerak 

tidak henti-hentinya dia mencoba memengaruhi ibu. Tapi semua Itu tampak sia-sia.  

(Kutipan dari : Padang Ilalang  Karya: Mh. Dini) 

 

Amanat yang terdapat dalam kutipan novel tersebut adalah 

a.   Kita harus tetap teguh pendirian. 

b.   Kita harus menjaga tata krama dan sopan santun. 

c.   Kita harus realistis menghadapi kenyataan hidup. 

d.   Kita harus gigih mencapai cita-cita. 

e.   Kita harus mengikuti lingkungan sekitar. 

 

23. Cermatilah penggalan cerpen berikut ini! 

 

"Aku ingin bicara empat mata dengan Karto," kata Jagabaya Karjan setelah para 

warga desa menggiring Karto yang dipapah jagabaya dan dilindungi para hansip 

sampai balai desa. Semua ingin berdesakan masuk, tapi para hansip menahannya. 

Cerpen Jagal : Dorothea R.H. 

  

Sudut pandang penggalan cerpen di atas adalah .... 

a.   orang pertama tunggal 

b.   orang pertama sampingan 

c.   orang ketiga pelaku utama 

d.   orang ketiga serba tahu 

e.   orang ketiga sampingan 

 

24. Bacalah penggalan novel berikut dengan seksama! 

Kemudian Pak Balam membuka matanya dan memandang mencari muka Wak 

katok. Ketika pandangan mereka bertaut, Pak Balam berkata kepada Wak Katok, 

“Akuilah dosa-dosamu, Wak  Katok dan sujudlah ke hadirat Tuhan. Mintalah ampun 

kepada Tuhan Yang Maha Pengampun. Akuilah dosa-dosamu juga supaya kalian dapat 

selamat keluar dari rimba ini, terjatuh dari bahaya yang dibawa  harimau ...biarkan aku 

yang jadi korban ...” 

       (Harimau! Harimau! Karya : Mochtar Lubis) 

  

Unsur ekstrinsik penggalan cerita di atas adalah .... 

a.   adat-istiadat dan pandangan hidup pengarang dalam memecahkan persoalan yang 

dihadapi pengarang 

b.   keyakinan agama dan pandangan hidup pengarang dalam memecahkan persoalan 

yang dihadapi tokoh utamanya 

c.   nilai sosial dan pandangan hidup pengarang dalam memecahkan persoalan yang 

dihadapi tokoh utamanya 

d.   nilai sosial dan pandangan hidup pengarang dalam memecahkan persoalan yang 

dihadapi tokoh utamanya. 

e.   Pengarang menyangkut persoalan politik yang dilambangkan dengan kelicikan  

tokoh Wak Katok dan kearifan tokoh Pak Balam. 
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... 

Silvestre :   Scapin, kasih tahu aku mana orang yang bernama Argante,     

    ayah Octave itu? 

Scapin :   Kenapa Tuan? 

Silvestre :   Aku dengar dia mau memperkarakan aku dan mau memutus-       

    kan perkawinan adikku melalui pengadilan. 

Scapin :   Aku tidak tahu dia bermaksud begitu.  Tapi dia tidak mau  

     memberikan uang dua ratus pound yang Tuan minta. Katanya  

     terlalu banyak.  

... 

Scapin karya Moliere, terjemahan Asrul Sani 

 

25. Bacalah penggalan drama di bawah ini! 

 

    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Watak tokoh Silvestre dalam drama di atas adalah.... 

a.   pemarah 

b.   penyayang 

c.   pemaaf 

d.   penyabar 

e.   pemeras 

 

26. Cermati Iklan lowongan pekerjaan berikut! 

 

Sebuah bank swasta nasional membutuhkan beberapa karyawan dengan persyaratan 

sebagai berikut :  

(1) Pria, umur maksimal 27 tahun dan belum menikah.  

(2) Sarjana Muda,  jurusan Ekonomi, Perbankan, Akuntansi, lulusan unifersitas atau 

academi negeri/disamakan.  

(3) Indeks prestasi minimal 2,75.  

(4) Menguasai bahasa Inggris dan Mandarin.  

(5) Bersedia ditempatkan di Surabaya dan sekitarnya. 

Lamaran ditujukan langsung ke Kotak Pos 056 Kks.Jakarta Selatan paling lambat 20 

Oktober 1999. Pelamar yang memenuhi persyaratan akan dipanggil lewat pos. 

 

Kata yang tidak baku dalam iklan tersebut adalah… 

a.   perbankan, bank swasta 

b.   indeks prestasi, minimal 

c.   unifersitas, academi 

d.   nasional, akuntansi 

e.   bahasa Inggris, bahasa Mandarin 
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Belajar tanpa …. tidak akan berhasil dengan baik. Untuk itu orang tua harus mampu 

bertindak sebagai…. bagi anak untuk belajar maupun bekerja. 

27. Bacalah paragraf rumpang berikut dengan saksama! 

 

Salah satu kebiasaan buruk membaca adalah jarak antara tulisan dengan mata 

terlalu dekat. Selain bisa menyebabkan mata cepat rusak, hal ini juga membuat 

jangkauan pandangan mata menjadi sempit. Jangkauan mata sempit, memaksa mata 

untuk banyak bergerak dan berpindah…Jika mata lelah atau sakit akan menurunkan 

daya konsentrasi. 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf yang rumpang di atas adalah … 

a.   Gerakan mata yang cepat berpindah akan mengakibatkan mata kurang sehat. 

b.   Mata yang banyak bergerak akan menambah kerja otot mata. 

c.   Gerakan mata yang terlalu banyak akan membuat mata cepat lelah. 

d.   Mata yang lelah akan memengaruhi penampilan kita. 

e.   Gerakan mata yang terlalu banyak akan mengganggu penglihatan. 

 

28. Bacalah teks berikut dengan saksama 

 

 

 

 

Pilihan kata yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang dalam kalimat tersebut 

adalah…. 

a.   bimbingan, guru 

b.   motivasi, motivator 

c.   potensi, motivator 

d.   motivasi, pembimbing 

e.   tujuan, pendorong 

 

29. Cermati paragraf berikut! 

 

(1) Memperoleh nilai Ujian Nasional besar bukan menjadi kebanggaan. (2) Sebab 

alamlah yang akan menyeleksi kemampuan kompetisi di lapangan. (3) Mereka sadar, 

karena hasil yang mereka peroleh bukan karena jerih payah belajar. (4) Hal itu 

diperoleh dari mencontek pekerjaan orang lain, dan itu adalah merupakan wujud dari 

pada kebohongan. (5) Sebab mencontek menjadi cikal bakal mental korupsi di masa 

depan yang akan datang. 

 

Kalimat yang tidak efektif dalam paragraf di atas adalah kalimat nornor....  

a.   (1) dan (2) 

b.   (2) dan (3) 

c.   (3) dan (4) 

d.   (3) dan (5) 

e.   (4) dan (5) 
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(1) Sebuah rumah di pinggiran kota yang di depannya terpampang papan nama 

terlihat sangat sepi. (2) Rumah tersebut dihuni seorang kakek. (3) Beliau adalah 

merupakan salah satu tokoh masyarakat yang disegani.(4) Pada zaman  dulu beliau  

pernah menjabat sebagai kepala desa. (5) Sampai sekarang warga di sekitar 

rumahnya masih segan jika berpapasan. 

30. Bacalah paragraf berikut dengan cermat! 

 

Provinsi Sumatra Utara memiliki objek wisata, yaitu Danau Toba yang 

keelokannya kondang di mana-mana. Apalagi di tanah air, sudah sejak lama tempat ini 

menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Boleh jadi, tidak ada yang tidak mengenal 

Danau Toba, walau belum pernah berkunjung dan melihat secara dekat danau dengan 

luas sekitar 1.707 km
2
 ini. Menurut sejarahnya, danau ini disebut-sebut berasal dari 

kawah gunung berapi yang sangat besar dan kemudian meletus ratusan ribu tahun lalu... 

 

Kalimat penjelas yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang dalam paragraf 

tersebut adalah ... 

a.   Letusan ini menimbulkan awan panas yang  membahayakan penduduk sekitar. 

b.   Abu vulkanik letusan gunung ini sudah tidak ada karena ditelan waktu. 

c.   Rumah-rumah di sekitar Danau Toba disewakan oleh pemiliknya dengan harga 

bersaing. 

d.   letusan inilah yang kemudian membentuk Danau Toba yang kita kenal sekarang. 

e.   Sisa-sisa letusan gunung berapi di Indonesia masih banyak kita jumpai. 

 

31. Cermatilah paragraf berikut ini! 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Kalimat tidak efektif  paragraf di atas ditandai dengan nomor…. 

a.   (1) 

b.   (2) 

c.   (3) 

d.   (4) 

e.   (5) 

 

32. Cermati kalimat tidak efektif berkut ini. 

 

Para pelajar yang sedang akan mengikuti PORNAS (Pekan Olah Raga Nasional) telah 

diberi penghargaan berupa beasiswa jika ada yang berprestasi. 

 

Perbaikan kalimat tidak efektif di atas yang tepat ialah… 

a.   Para pelajar yang mengikuti PORNAS (Pekan Olah Raga Nasional) diberi 

penghargaan. 

b.   Pelajar yang mengikuti PORNAS (Pekan Olah Raga Nasional) diberi penghargaan 

berupa beasiswa jika berprestasi. 

c.   Para pelajar yang sedang mengikuti PORNAS (Pekan Olah Raga Nasional) diberi 

penghargaan berupa beasiswa jika berprestasi. 

d.   Para pelajar yang sedang mengikuti PORNAS (Pekan Olah Raga Nasional) telah 

diberi penghargaan berupa beasiswa apabila jika berprestasi. 

e.   Para pelajar yang akan mengikuti PORNAS (Pekan Olah Paga Nasional) sedang 

diberi penghargaan bila berprestasi. 
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33. Peserta seminar itu sudah pada berkumpul di aula. Agar kalimat tersebut menjadi 

efektif, kata yang harus dihilangkan adalah .... 

a.   seminar 

b.   Itu 

c.   pada 

d.   berkumpul 

e.   di aula 

 

34. Cermati kerangka karangan berikut ! 

 

Pikiran utama : Pasar KliwonTerbakar 

Pikiran penjelas : 

(1) Saat terjadinya kebakaran 

(2) Penyebab kebakaran 

(3) Kerugian yang diderita masyarakat dan pemerintah 

(4) Para pedagang Pasar Kliwon berdemonstrasi 

(5) Rencana rehabilitasi fisik 

 

Pikiran penjelas yang tidak sesuai dengan pikiran utama dalam rangka karangan di atas 

.... 

a.   (1) 

b.   (2) 

c.   (3) 

d.   (4) 

e.   (5) 

 

35. Cermati penggalan bagian proposal berikut! 

 

Proposal Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia  

Jenis Kegiatan: 

(1) Kerja bakti masal 

(2) Lomba panjat pohon pinang 

(3) Ziarah ke makam para tokoh masyarakat  

(4) Pelaksanaan malam tirakatan 

(5) Bergadang semalam suntuk 

 

Jenis kegiatan yang tidak sesuai dengan judul proposal 

a.   (1) 

b.   (2) 

c.   (3) 

d.   (4) 

e.   (5) 
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36. Cermati kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan berikut ini ! 

 

Dengan hormat, 

Bersama ini saya, Gita Monika, 19 tahun, lulusan SMK tahun 2007 mengajukan 

lamaran sebagai tenaga penjualan pada... .  

 

Perbaikan kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan di atas agar cermat adalah .... 

a.   Bersama dengan surat ini dijelaskan bahwa saya, Gita Monika, 19 tahun, lulusan 

SMK tahun 2007 .... 

b.   Yang tertulis namanya di bawah ini adalah saya, Gita Monika, 19 tahun, lulusan 

SMK tahun 2007…. 

c.   Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Gita Monika, 19 tahun, lulusan SMK 

tahun 2007 

d.   Yang dicantumkan di bawah ini saya, Gita Monika, 19 tahun, lulusan SMK tahun 

2007 .... 

e.   Melalui surat ini saya menerangkan bahwa saya, Gita Monika, 19 tahun, lulusan 

SMK tahun 2007 .... 

 

37. Bacalah dengan cermat penggalan surat kuasa berikut! 

 

SURAT KUASA 

Yang bertanda tangan di bawah ini kami semua ahli waris dari almarhum/almarhumah 

Murmorejo, 

1. Ny. Murmorejo 

2. Giyono supatmo  

3. Ny. Surini 

4. Ny Sadilah 

Dengan ini memberi kuasa sepenuhnya kepada ahli waris nomor 1 (satu) bernama Ny. 

Murmerejo untuk mohon Surat Keterangan Pemilikan Tanah (SKPT) di Kantor 

Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul. Untuk tanah warisan dari 

almarhum/almarhumah Murmerejo yang tersebut dalam Letter CN. 85 Kelurahan 

Lama/Kring Desa Bangunharjo. 

Selanjutnya SKPT tersebut akan kami gunakan untuk Pembagian waris di kantor 

PPAT. 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat kuasa tersebut adalah ... 

a.   Surat kuasa ini kami buat dengan sesungguhnya untuk dapat digunakan seperlunya 

bagi yang bersangkutan. 

b.   Surat kuasa ini kami buat agar dapat dipelajari dengan saksama oleh pihak yang 

bersangkutan. 

c.   Atas perhatian Bapak/lbu terhadap surat kuasa ini, kami mengucapkan banyak 

terima kasih. 

d.   Surat kuasa ini dibuat rangkap dua untuk masing-masing pihak dengan kekuatan 

hukum yang sama. 

e.   Surat kuasa ini dibuat oleh sejumlah pihak untuk pegangan masing-masing bagi 

yang terlibat. 
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Bapak Rudi, seorang Direktur perusahaan ”Murah Rizki”  setiap akhir tahun selalu 

memikirkan hadiah untuk para karyawannya.  Tahun ini ia ingin membelikan baju 

batik untuk seluruh karyawannya.  Pada saat itu pula datang tawaran kain batik 

dengan harga yang lebih murah dibanding tawaran terdahulu, maka ia langsung 

memesan 50 potong baju tersebut. 

38. Bacalah penggalan surat perjanjian jual beli berikut ini. 

 

SURAT PERJANJLAN JUAL BELI 

Pasal 1  

Pihak Pertama telah menjual kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua telah membeli dua 

unit mesin fotokopi merek Rotac tipe DELUX 213 LS yang akan diimpor dari Korea 

Selatan seharga Rp 12.000.000,00 per unit. 

 

Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi surat perjanjian jual beli di atas adalah ...  

a.   Mesin fotokopi akan diimpor dari Korea Selatan. 

b.   Barang yang diperjualbelikan adalah fotokopi. 

c.   Barang yang diperjualbelikan sebanyak 2 unit. 

d.   Tipe mesin fotokopi adalah Rotac tipe DELUX 21 Ls.. 

e.   Harga dua unit mesin fotokopi Rp. 24.000.000,00. 

 

39. Bacalah  penggalan surat permohonan izin berikut ini dengan saksama ! 

 

.... Saya mohon diizinkan pada tanggal tersebut untuk cuti pulang kampung di luar 

Pulau Jawa karena ibu saya sakit di sana .... 

 

Kalimat penutup Surat permohonan izin yang tepat adalah .... 

a.   Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. 

b.   Atas perhatian Bapak diucapkan terimakasih. 

c.   Demikianlah permohonan izin dari saya, terima kasih. 

d.   Atas terkabulnya permohonan izin, saya ucapkan terima kasih. 

e.   Sekian Surat permohonan izin dan saya ucapkan terima kasih. 

 

40. Bacalah ilustrasi di bawah ini! 

 

 

 

 

 

 

 

Kalimat pembuka surat pesanan yang sesuai ilustrasi di atas …. 

a.   Berdasarkan penawaran Saudara , dengan ini kami memesan 50  potong baju batik. 

b.   Setelah membaca penawaran Saudara kami sangat tertarik dan ingin memesannya. 

c.   Sesuai penawaran Saudara, kami akan segera mempelajari dan memesannya. 

d.   Berdasarkan surat penawaran yang Anda kirimkan kami akan pelajari untuk 

memesannya. 

e.   Penawaran Saudara sangat menggiurkan sehingga kami segera memesan 50 potong 

baju batik. 
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41. Penulisan alamat yang benar ialah… 

a.   Kepada Yth. Bapak Hafidz 

Jln. Lembah Griya Blok B. no. 10 

Jakarta Timur 

b.   Yth. Bapak Hafidz 

Jalan Lembah Griya Blok B nomor 10 

Jakarta Timur 

c.   Kepada Bapak Hafidz 

J1. Lembah Griya Blok B No. 10 

Jak - Tim 

d.   Yth. Bapak Hafidz 

Jln. Lembah Griya Blok B No. 10 

Jakarta Timur 

e.   Kepada Yth. Bpk. Hafidz 

Jalan lembah Griya Blok B no.10 

Jakarta Timur 

 

42. Yang bertanda tangan di bawah ini kami ahli waris dari almarhum Bambang. 

1. Agus Pratama 

2. Rina Ratnawati 

Dengan ini memberi kuasa sepenuhnya kepada ahli waris nomor 1 bernama  Agus 

Pratama untuk mohon Surat Keterangan Pemilik Tanah ( SKPT ) di Kantor pertahanan 

Daerah Tingkat I Bandung untuk tanah warisan dari almarhum Bambang yang tersebut 

dalam Leter C No.85 Kelurahan Lama. 

Selanjutnya SKPT tersebut akan kami gunakan untuk pembagian waris di kantor PPAT. 

.... 

Jenis surat di atas adalah...  

a.   Permohonan 

b.   Kuasa 

c.   Undangan 

d.   Izin 

e.   Perjanjian 

 

43. Cermatilah data pengarang berikut ini!  

Sumber kutipan  : Berbahasa Indonesia dengan Benar.  

Penulis   : Dendy Sugono 

Penerbit, tahun  : Puspa Swara, Jakarta, 1997  

Halamanyang dikutip : 28 

 

Penulisan catatan kaki yang benar berdasarkan data-data di atas adalah ... 

a.   Sugono. Dendy, Berbahasa Indonesia dengan Benar.  (Jakarta: Puspa Swara, 

1997), hlm. 28. 

b.   Dendy Sugono, Berbahasa Indonesia dengan Benar, (Jakarta: Puspa Swara, 1997), 

hlm. 28. 

c.   Dendy Sugono. 1997 Berbahasa Indonesia dengan Benar (Jakarta : Puspa Swara), 

hlm. 28. 

d.   Sugono, Dendy. 1997. Berbahasa Indonesia  dengan Benar (Jakarta: Puspa Swara), 

hlm. 28 

e.   Dendy Sugono, Berbahasa Indonesia dengan Benar (Jakarta: Puspa Swara, 1997). 

hlm.  28. 
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... 
Karya tulis ini ingin hidup, ingin berkembang terus dan bermanfaat, bagi pembaca  

yang budiman. 

India merupakan pasar  yang sangat besar terhadap kendaraan bermotor.  Dengan 

hampir 1,2 miliar lebih penduduk berpotensi sebagai pasar sekaligus pusat industri 

mobil.  Rasio kepemilikan mobilnya hanya 11 mobil untuk 1.000 penduduk, 

pertumbuhan penjualan di India bisa mencapai 14,7 persen sampai tahun 2013.  

Pemain lokal yang besar baru ada tiga yaitu Maruti Suzuki, Tata Motor dan 

Hyundai. 

44. Cermatilah data pengarang berikut ini ! 

Sumber kutipan : Seri Pendalaman Materi Bahasa Indonesia SMK 

Penulis : Husin dan Eni Rita Zahara 

Penerbit,tahun : Erlangga, Jakarta, 2009 

Halaman yang dikutip : 182 

 

Penulisan catatan kaki yang benar berdasarkan data-data di atas adalah ...  

a.   Husin dan Zahara,Eni Rita, Seri Pendalaman Materi Bahasa Indonesia SMK,    

( Jakarta: Erlangga,2009 ), hlm.182. 

b.   Husen dan Eni Rita Zahara, Seri Pendalaman Materi Bahasa Indonesia SMK,  

( Jakarta: Erlangga,2009 ), hlm.182. 

c.   Husen dan Eni Rita Zahara, 2009, Seri Pendalaman Materi Bahasa Indonesia 

SMK, (Jakarta : Erlangga, 2009 ), hlm.182. 

d.   Husen dan Zahara Eni Rita. 2009, Seri Pendalaman Materi bahasa Indonesia 

SMK ( Jakarta : Erlangga, 2009 ), hlm.182. 

e.   Husen dan Eni Rita Zahara, Seri Pendalaman Materi Bahasa Indonesia SMK  

( Erlangga : Jakarta, 2009 , hlm.182.) 

 

45. Perhatikan kata pengantar di bawah ini! 

 

 

 

 

 

Penggalan kata pengantar di atas merupakan .... 

a.   tujuan 

b.   ucapan terima kasih 

c.   harapan 

d.   isi 

e.   penutup 

 

46. Perhatikan penggalan laporan secara saksama! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simpulan yang tepat laporan di atas adalah... 

a.   India merupakan pasar terbesar kendaraan bermotor. 

b.   India memiliki penduduk yang sangat besar yaitu 1,2 miliar. 

c.   Pertumbuhan penjualan mobil di India cukup tinggi yaitu 14,5 persen. 

d.   India  merupakan negara yang potensial untuk berinvestasi. 

e.   Kepemilikan mobil di India paling rendah di dunia. 
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47. Bacalah catatan hasil rapat berikut dengan seksama! 

 

1. Semua siswa sebaiknya memarkir sepeda motor di tempat yang telah disediakan. 

2. Siswa dilarang memarkir sepeda motor di halaman sekolah. 

3. Dilarang menaiki sepeda motor di halaman sekolah. 

4. Apabila keluar dari pintu sekolah siswa menunjukkan STNK. 

5. Apabila meminjam sepeda motor teman wajib melapor Satpam. 

 

Kalimat catatan hasil rapat yang berupa saran ditandai dengan nomor... 

a.   (1) 

b.   (2) 

c.   (3) 

d.   (4) 

e.   (5) 

 

48. Pemberitahuan kepada khalayak ramai mengenai barang atau jasa yang dijual dan 

dipasang di media massa disebut: 

a.   poster 

b.   pengumuman 

c.   iklan 

d.   pemberitahuan 

e.   edaran 

 

49. Bacalah dengan cermat ilustrasi berikut! 

 

Penerbit Kartini akan menerbitkan buku antologi cerita anak-anak. Oleh karena itu, 

Penerbit Kartini ingin memiliki naskah cerita anak-anak dari masyarakat dan 

mengharapkan yang berminat mengirim ke redaksi kami. 

 

Kalimat pengumuman yang sesuai, dengan ilustrasi tersebut adalah…  

a.   Berhubung rencana penerbit Kartini menerbitkan antologi cerita anak-anak, 

dengan ini kami umumkan bagi pihak-pihak yang memiliki naskah 

mengirimkannya ke kami. 

b.   Berkenaan rencana penerbit Kartini untuk menerbitkan antologi cerita anak-anak, 

bersama ini kami umumkan bagi para pihak yang memiliki naskah cerita anak-

anak mengirimkan naskahnya ke pihak penerbit. 

c.   Terkait rencana penerbit Kartini untuk menerbitkan  antologi cerita anak-anak, 

bersamaan dengan ini  kami umumkan agar bagi pihak-pihak yang memiliki 

naskah cerita anak-anak mengirimkan naskahnya ke redaksi kami. 

d.   Berkenaan dengan rencana penerbit Kartini untuk menerbitkan antologi cerita 

anak-anak, dengan ini kami umumkan agar pihak-pihak yang memiliki naskah 

cerita anak-anak mengirimkan naskahnya ke redaksi kami. 

e.   Rencana penerbit Kartini untuk menerbitkan antologi cerita anak-anak, dengan ini 

kami umumkan agar para pihak yang memiliki naskah cerita anak- anak 

mengirimkan naskahnya ke kami. 
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50. Cermati isi kalimat poster berikut ! 

 

 

 

Inti poster tersebut adalah .... 

a.   Bangsa kita patut diselamatkan karena narkoba. 

b.   Narkoba harus dimusnahkan karena bangsa. 

c.   Narkoba harus dimusnahkan demi bangsa. 

d.   Bangsa akan selamat tanpa narkoba. 

e.   Menyelamatkan bangsa dengan cara memusnahkan narkoba. 
 

Selamatkan bangsa, musnahkan narkoba 


