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Petunjuk Umum: 

1. Tulis nama, kelas, mata pelajaran dan nomor peserta pada lembar jawaban yang tersedia. 
2. Periksa dan bacalah secara teliti soal-soal sebelum dikerjakan. 
3. Berilah tanda (    ) pada jawaban yang anda anggap paling tepat diantara A, B, C, D atau E. 
4. Periksa kembali jawaban sebelum anda menyerahkan pada pengawas ruang. 

Jawablah pertanyaan berikut ini dengan baik dan benar! 
 

1. Dibawah ini struktur teks laporan observasi yang tepat, yaitu …. 
a.      Pernyataan umum, deskripsi bagian, deskripsi manfaat 
b.      Pernyataan umum, definisi bagian, definisi manfaat 
c.      Pernyataan umum, deskripsi bagian, definisi manfaat 
d.      Deskripsi bagian, deskripsi manfaat, pernyataan umum 
e.      Pernyataan umum, definisi bagian, definisi manfaat 

2. Berikut ini termasuk ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi, kecuali.... 
a. Bersifat objektif 
b. Mengandung pendapat tokoh ahli  
c. Harus ditulis sempurna dan lengkap 
d. Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang dan mengandung prasangka, atau pemihakan 
e. Disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun susunan 

logis 
Alunan nada yang membentuk harmonisasi lagu menggema di halaman kampus Universitas 

Padjajaran Jln. Dipati Ukur Bandung, Senin (27/8) siang. Lebih dari sepuluh ribu pasang tangan 
memainkan alat musik tradisional angklung, dan memanjakan ribuan pasang telinga yang mendengarnya. 
Ribuan mahasiswa baru dari civitas academica Unpad memainkan alat musik tradisional angklung. Mereka 
begitu kompak. Permainan mereka begitu memukau para penonton. Acara yang merupakan rangkaian 
acara Dis Natalis ke-59 Unpad itu membuat Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik itu terpukau. 

3. Berdasarkan isi, teks di atas tergolong ke dalam jenis…. 
a. Laporan peristiwa 
b. Laporan pandangan mata 
c. Laporan bersama 
d. Laporan perjalanan 
e. Laporan ilmiah. 

Setiap malam, berpuluh ribu tikus menyerbu desa-desa di Kecamatan Pracimantoro. Segala macam 
tanaman, bahkan pohon petai cina yang sudah tua, habis digerogoti tikus. Binatang periaraan seperti ayam, 
kambing, dan sapi tidak luput dari serangan tikus yang ganas itu. Apalagi bahan makanan. Memeng itu 
yang dicari. Semuanya habis tandas ditelan tikus. Bahkan penduduk beberapa desa terpaksa diungsikan 
karena ketakutan. Sampai sekarang masih ada orang yang tidak mau pulang ke kampung halamannya. 

4. Teks di atas melaporkan…. 
a. Keganasan ribuan tikus 
b. Ketakutan penduduk desa 
c. Keadaan suatu perkampungan 
d. Kondisi tanaman di suatu tempat 
e. Kehidupan penduduk pedesaan 

Merujuk pada beberapa studi perekonomian, Mardjijono menyampaikna kenaikan satu persen 
pertumbuhan ekonomi nasional dapat menyerap tenaga kerja lebih kurang 400.000 orang. Jateng 
menyumbang sekitar 10 persen kepada pertumbuhan nasional, maka setiap kenaikan pertumbuhan satu 
persen diperkirakan dapat menyediakan lapangan kerja  bagi 40.000 orang. “Dengan tingkat pertumbuhan 
pada tahun ini sebesar 4,41 persen maka dapat terserap tanaga kerja 176.400 orang” sambungnya. Kita 
berharap Indonesia dapat terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, dapat 
meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 

5. Ringkasan dari teks di atas adalah…. 
a. Jateng menyumbang sekitar 10 persen kepada pertumbuhan, berarti menyediakan lapangan kerja untuk 

40.000 orang. 
b. Kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja. 

KELAS 
X / SJ 

MATA PELAJARAN 
BAHASA INDONESIA 

BULAN/TAHUN 
Desember 2020 

WAKTU 
90 Menit 



c. Tahun ini tenaga kerja Jateng yang terserap 176.400 dan itu memberikan sumbangan kepada 
pertubuhan nasional. 

d. Kenaikan satu persen di Jateng diperkirakan akan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang. 
e. Kenaikan satu persen pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah berbeda dalam menyerap tenaga 

kerja.  
Ribuan wisatawan, baik dari Kalimantan maupun dari sejumlah daerah di Indonesia, sudah 

berdatangan ke kota Singkawang sehari sebelum perayaan puncak Cap Go Meh. Kemeriahan sudah terasa 
saat prosesi bersih-bersih kota. Wisatawan memenuhi jalan-jalan di dekat wihara untuk menyaksikan 
prosesi tersebut. 

Kamis, pukul 07.30, sekitar 640 orang yang mengenakan pakaian dan atribut khas Tiongkok, 
beberapa diantaranya mengenakan pakaian khas dayak atau tatung. Mulai melaksanakan ritual bersih-
bersih kota. Para tatung berkeliling kota Singkawang dan berhenti di sejumlah wihara untuk membersihkan 
Singkawang dari hal-hal yang tidak baik. 

Warga memenuhi jalan di depan wihara untuk menyaksikan prosesi tersebut dan atraksi untuk 
kekebalan tubuh yang dilakukan para tatung hingga pukul 18.00. Mila (45), warga Jakarta, misalnya, tiba 
di Singkawang pada Rabu untuk menyaksikan rangkaian perayaan Cap Go Meh. “Saya ingin 
mengabadikan momen Cap Go Meh.” Katanya. Begitu juga Lia (47), warga Jakarta yang datang bersama 
anak-anaknya, “Di sini yang khas ada pertunjukan tatung. Ini yang tidak pernah saya liat di daerah lain.” 
Ujarnya. 

6. Fakta-fakta yang tidak dilaporkan pada teks tersebut adalah…. 
a. Wisatawan sudah berdatangan ke kota Singkawang sehari sebelum perayaan Cap Go Meh. 
b. Wiasatawan memenuhi jalan-jalan di dekat wihara untuk menyaksikan prosesi tersebut. 
c. Kamis, sekitar pukul 07.30, sekitar 640 orang melaksanakan ritual bersih-bersih kota. 
d. Warga menyaksikan atraksi kekebalan tubuh yang dilakukan oleh tatung. 
e. Banyak turis mancanegara maupun lokal ikut berdatangan ke kota Singkawang. 

 
Sekitar seratus dua puluh penari, penyanyi, dan seniman Indonesia menghibur sekitar lima ribu 

warga kota di alun-alun pada Indonesia Night 2009 di Shenyang International Festifal, Tiongkok. Berkali-
kali penonton yang sangat tertib mengumbar tawa dan tepuk tangan riuh, terutama saat musik angklung 
dimainkan oleh grup Syaeeboom dari Bandung. Ika Widyaningsih, vokalis yang berpakaian merah 
mengajari hadirin bermain alat musik khas Sunda ini. Mereka, termasuk Wali Kota Shenyang, berhasil 
membunyikan nada do, re, mi, fa, so, la, si dan beberapa lagu. Meraka pun tepuk tangan dengan 
mengangkat angklung tinggi-tinggi, sampai-sampai polisi yang semestinya bertugas dilapangan terbuka itu 
ikut bermain angklung.  

7. Kalimat yang berisi opini pada teks tersebut adalah…. 
a. Berkali-kali penonton mengumbar tawa dan tepuk tangan riuh. 
b. Ika Widyaningsih, vokalis yang berpakaian merah mengajari hadirin bermain alat musik khas Sunda. 
c. Sekitar seratus dua puluh penari penari, penyanyi, dan seniman menghibur sekitar lima ribu warga 

kota. 
d. Para penonton bertepuk tangan dengan mengangkat angklung tinggi-tinggi. 
e. Wali Kota Shenyang ikut memainkan alat musik angklung dan berhasil membunyikan beberapa nada. 

(1) Indri masih tetap terdiam. (2) Perlahan ia mencoba menengadahkan wajahnya ke atas. (3) Harus 
aku akui ia memang cantik. (4) Alisnya yang tebal, matanya yang tajam, dan hidungnya yang mancung, 
semuanya proposional dengan lebar wajahnya, cantik sekali. (5) Banyak lelaki yang menghampirinya, 
demikian juga aku. (6) Sering pikiranku terganggu oleh kehadiran bayangan kecantikannya. 

8. Kalimat yang tidak melaporkan hasil pengamatan terdapat pada kalimat…. 
a. Kedua 
b. Ketiga 

c. Keempat 
d. Kelima 

e. Keenam 

 
Teh hijau dapat berfungsi menjaga kesehatan kulit secara alami. Hal tersebut dikarenakan teh hijau 

dapat melindung kulit kita dari sengatan sinar ultraviolet sehingga secara tidak langsung dengan sering 
mengkonsumsi teh hijau dapat membuat kita terhindar dari penyakit kanker kulit. Selain dapat mencegah 
penyakit kanker kulit, teh hijau juga terbukti mampu membuat kulit kita tidak cepat keriput. 

9. Ide pokok paragraf di atas adalah… 
a. Teh hijau berfungsi menjaga kesehatan kulit. 
b. Teh hijau melindungi kulit dari sengatan sinar ultraviolet. 
c. Teh hijau mampu membuat kulit tidak cepat keriput. 
d. Teh hijau menjaga kesehatan tubuh. 
e. Teh hijau baik untuk dikonsumsi. 

 
 
 



Setiap orang tua tentu berharap anaknya kelak menjadi orang sukses. Indikator kesuksesan biasanya 
dilihat dari pekerjaan. Itulah mengapa banyak orang tua yang berbondong-bondong mengirimkan anaknya 
ke sekolah-sekolah favorit dengan harapan agar nantinya sang anak dapat bersaing di dunia kerja yang 
semakin keras. Pendidikan yang tepat bagi anak sebenarnya tidak harus selalu dengan mengirimkan 
mereka ke sekolah favorit, melainkan dengan cara mengarahkan sang anak sesuai minat dan bakat mereka. 
Oleh karena itu, orang tua sebenarnya memiliki peran yang sangat penting untuk menentukan pekerjaan 
apa yang sesuai dengan sang anak. 

10. Paragraf di atas termasuk paragraf…. 
a. Deduktif 
b. Induktif 

c. Persuasif 
d. Deduktif-induktif 

e. Deskripsi 

Bambu banyak tumbuh di Jawa Barat. (2) Dalam bahasa sunda, sangat banyak sekali peribahasa 
yang memakai perumpamaan bambu, bahkan sering digunakan sehari-hari. (3) Perumpamaan ini memberi 
kesan kentalnya hubungan manusia dengan pohon bambu. (4) Jadi, semua itu merupakan cerminan dalam 
kebiasaan masyarakat Sunda. (5) Orang Sunda sering memakai bambu sebagai bahan baku untuk berbagai 
keperluan rumah tangga. 

11. Pola pengembangan paragraf di atas adalah….. 
a. Umum-khusus 
b. Khusus-umum 
c. Umum-khusus-umum 

d. Khusus-umum-khusus 
e. Campuran 

(1) Pada tahun 1960-an, sejumlah ahli bahasa Indonesia beranggapan bahwa bahsa Indonesia kacau 
balau sehingga harus ada pembakuan bahasa. (2) Menurut mereka, yang harus didahulukan dilakukan ialah 
pembakuan ejaan. (3) Kata mereka, Ejaan Republik yang diumumkan pada zaman revolusi oleh Menteri P 
dan K, Mr.Suwandi, tidak lagi ditaati. (4) Hal tersebut tentu harus dipertahankan. (5) Harus disusun ejaan 
baru yang lebih sesuai dengan keadaan dan kebutuhan bahasa Indonesia sekarang.  

12. Kalimat penjelas yang tidak padu dalam paragraf tersebut adalah…. 
a. (1) b. (2) c. (3) d. (4) e. (5) 

13. Berikut ini yang merupakan ciri-ciri teks eksposisi, kecuali…. 
a. Penyampaian teksnya secara lugas dan menggunakan bahasa yang baku 
b. Bersifat objektif/netral 
c. Menjelaskan informasi pengetahuan 
d. Penjelasan disertai data yang akurat 
e. Isi teks dapat membuat pembaca berimajinasi 
Soal Untuk Nomor 14-16 

Isu hidupnya lembaga bredel dalam legislasi pers nasional kembali menghantui insan pers 
Indonesia. Beberapa kalangan mengaku telah menerima draft perubahan UU Pers yang di dalamnya konon 
antara lain memuat pengaturan mengenai bredel. Ketakutan akan kembalinya rezim otoriter yang 
menaburkan kritik dan membudayakan sensor, pembungkaman, serta pembutatulian warga kembali 
menyeruak. Tidak heran wacana yang hendak dimunculkannya kembali dibredel dalam pembaruan hukum 
pers yang sebenarnya masih dalam tataran isu menimbulkan gelombang penolakan.  

Boleh dikata tidak ada satu pun insan pers dan pegiat hak atas kebebasan informasi di negeri ini 
yang mau lembaga bredel dihidupkan kembali. Eksisnya lembaga bredel dikhawatirkan memberi peluang 
bagi kekuasaan untuk secara diskredit menghentikan operasi lembaga pers jika dianggap merongrong 
kewibawaan pemerintah. Pertanyaan mendasar yang layak dikemukakan adalah sejauh mana kekhawatiran 
akan kembalinya lembaga bredel harus diterima khususnya di era keterbukaan ini? Yang jelas, isu 
munculnya bredel di era kebebasan pers akan ditolak karena akan menghambat kreativitas insan pers. 

14. Mengapa insan pers dan pegiat hak atas kebebasan informasi menolak lembaga bredel dihidupkan 
kembali? 
a. Dengan hidupnya lembaga bredel dalam legislasi pers nasional akan menghantui insan pers 
b. Insan pers dan pegiat merasa takut akan kembalinya rezim otoriter yang membudayakan sensor 
c. Lembaga bredel dikhawatirkan akan memasung kreativitas lembaga pers dan pegiat dalam pemberitaan 
d. Lembaga bredel dikhawatirkan memberi peluang lebar bagi kekuasaan untuk menghentikan operasi 

lembaga pers 
e. Lembaga bredel akan menyensor berita-berita yang dimunculkan di media massa dengan ketat 

15. Simpulan isi teks tersebut adalah…. 
a. Lembaga pers dan lembaga bredel seharusnya bekerja sama demi kemajuan, bangsa 
b. Pemerintah memandang perlu adanya lembaga bredel untuk meredam pers yang kebablasan 
c. Kehidupan pers di era keterbukaan ini lebih baik bebas dan rasa takut dan khawatir 
d. Rasa saling curiga antara pemerintah dan insan pers berdampak negatif pada arus informasi 
e. Isu munculnya lembaga bredel di era kebebasan pers akan ditolak karena menghambat eksistensi insan 

pers 
 
 
 



16. Pola pengembangan teks eksposisi di atas menggunakan jenis…. 
a. Klasifikasi 
b. Laporan 

c. Perbandingan 
d. Pertentangan 

e. Ilustrasi  

Soal Untuk Nomor 17-19 
Untuk mengatasi masalah penyakit busung lapar yang menimpa balita di beberapa daerah, 

pemerintah akan mengajukan anggaran tambahan yang diambil dari APBN perubahan. Pemerintah juga 
akan mencari terobosan untuk mendapatkan pendapatan dan mengharapkan pimpinan daerah berupaya 
meningkatkan pendapatannya untuk membantu masyarakat miskin. 

“Penambahan anggran untuk atasi kurang gizi, pasti ada. Nanti akan dibahas dalam APBN 
perubahan. Pemerintah juga akan mencari terobosan-terobosan lain,” papar Menko Kesra. Meskipun 
demikian, Menko Kesra mengaku belum bisa mengetahuinya berapa anggaran tambahan yang diharapkan, 
karena hal itu bukan wewenangnya. Akan tetapi, dia mengingatkan agar penggunaan anggaran itu bisa 
seefektif mungkin sampai ke sasaran. 

Sementara untuk penanganan jangka pendek, pemerintah telah mengirimkan sejumlah paket 
makanan tambahan, diantaranya berupa biskuit bergizi, beras, susu, dan kacang-kacangan. Untuk 
mengetahui jumlah pasti penderita busung lapar, Menko Kesra berangkat ke NTB. Setelah itu dilanjutkan 
ke NTT. Selain pemerintah pusat, Alwi menghimbau agar seluruh pejabat daerah turun langsung ke 
lapangan untuk mengetahui kondisi masyarakatnya. 

Sementara itu, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD), La Ode Ida, menilai kasus busung 
lapar ini terjadi karena para pejabat dan politisi di daerah telah lalai mengurusi rakyatnya. “Ini fenomena 
yang menyedihkan. Indonesia yang sudah lama merdeka kok masih ada busung lapar,” katanya di Jakarta 
kemarin. Menurut La Ode yang juga aktivis LSM antikorupsi itu, ketidakpedulian para pejabat di daerah 
pada kepentingan rakyat, telah membuat anggaran-anggaran yang disusun tidak tepat sasaran. Bahkan 
banyak di daerah, anggaran yang digunakan terkesan mubazir. 

“Penggunaan anggaran oleh kepala daerah ini sulit dikontrol. Banyak yang dialokasikan bukan 
untuk kesejahteraan rakyat. Di salah satu provinsi, misalnya, ada yang mengalokasikan Rp 43 Milyar untuk 
membangun tugu. Padaha daerahnya terancam busung lapar,” ujar La Ode Ida.  

17. Berdasarkan isinya jenis teks di atas adalah…. 
a. Narasi 
b. Deskirpsi 

c. Persuasi 
d. Eksposisi 

e. Argumentasi  

18. Pernyataan berikut dalam wacana di atas yang termasuk fakta adalah…. 
a. Ini fenomena yang menyedihkan. Indonesia yang sudah lama merdeka kok masih ada busung lapar. 
b. Pemerintah telah mengirimkan sejumlah paket makanan tambahan, diantaranya berupa biskuit bergizi, 

beras, susu, dan kacang-kacangan. 
c. Kasus busung lapar ini terjadi karena para pejabat dan politisi di daerah telah lalai mengurusi 

rakyatnya. 
d. Ketidakpedulian para pejabat di daerah pada kepentingan rakyat, telah membuat anggaran-anggaran 

yang disusun tidak tepat sasaran. 
e. Di banyak daerah, anggaran yang digunakan banyak terkesan mubazir. 

19. Informasi yang terdapat pada paragraf pertama adalah…. 
a. Seluruh pejabat daerah turun langsung ke lapangan untuk mengetahui kondisi masyarakatnya. 
b. Pemerintah telah mengirimkan sejumlah paket makanan tambahan, diantaranya berupa biskuit bergizi, 

beras, susu, dan kacang-kacangan. 
c. Pemerintah akan mengajukan anggaran tambahan yang diambil dari APBN perubahan untuk 

mengatasi masalah penyakit busung lapar. 
d. Kasus busung lapar terjadi karena para pejabat dan politisi di daerah telah lalai mengurusi rakyatnya. 
e. Penggunaan anggaran-anggaran oleh kepala daerah sulit dikontrol sehinggga menyebabkan terjadinya 

busung lapar. 
20. Topik yang tidak dapat dijadikan wacana eksposisi adalah…. 

a. Proses pelaksanaan pemilu. 
b. Pentingnya penggunaan sabuk pengaman di jalan raya. 
c. Perjanjian perbatasan RI-Timtim telah disepakati. 
d. Keadaan pengungsi di Poso sangat memprihatinkan. 
e. Sukarelawan dari berbagai penjuru dunia membantu korban tsunami. 

21. Kata baku yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang paragraf tersebut adalah…. 
a. Fotokopi, antri, tertipu 
b. Fotocopy, antri, ketipu 
c. Photokopi, antri, tertipu 
d. Fotokopi, antre, tertipu 
e. Photocopy, antri, tertipu 

Cara membuat tas dari tempurung kelapa: 
1. Haluskan batok kelapa dengan kikir atau amplas, lalu oleskan vernis dan keringkan. 
2. Kupas kulit kelapa, belah menjadi dua bagian sama besar, lalu bersihkan isinya sampai bersih. 



3. Siapkan kelapa berukuran besar atau sedang 
4. Pasangkan ritsleting dengan cara di lem. Kuatkan dengan cara menjahitnya tepat di bagian yang 

berlubang. 
5. Buat lubang bibir batok kelapa dengan cara dibor untuk pemasangan ritsleting . 
6. Kemudian untuk menutup bagian dalam, pasangkan kain pelapis. 
7. Untuk menyatukan kelapa, pasangkan kulit sebagai penguat. 
8. Pasangkan tali sebagai pengikat. 

22. Urutan petunjuk membuat tas dari tempurung kelapa yang tepat adalah………… 
a. 3-2-1-4-5-7-6-8 
b. 3-2-1-7-6-5-4-8 
c. 3-2-1-5-7-4-6-8 

d. 3-2-1-5-4-7-6-8 
e. 3-2-1-4-5-6-7-8 

  Pada tahun 2005 - 2006 tercatat, telah terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 
bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Bencana longsor dan banjir itu 
disebabkan oleh perusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam 

23. Sturktur teks eksposisi pada penggalan teks di atas adalah... 
a. Argumentasi fakta 
b. Argumentasi berupa hasil temuan 
c. Argumentasi berupa para ahli 
d. Argumentasi berupa alas an logis 
e. Argumentasi berupa hasil penelitian 

24. Teks berikut yang termasuk ke dalam jenis teks eksposisi laporan adalah.... 
a. bakso merupakan salah satu makanan khas Indonesia. Makanan ini menjadi makanan foforit semua 

kalangan, dari kalangan bawah sampai kalangan atas karena harganya yang murah dan rasanya yang 
enak. Untuk menemukannyapun sangatlah mudah, bakso biasanya dijual di pasar, pinggir jalan, atau di 
tempat-tempat keramaian. 

b. Para penjual makanan mengeluhkan atas kenaikan harga BBM. Pasalnya, naiknya harga BBM 
membuat bahan-bahan baku naik. Alhasil, para penjual harus menyiasati hal ini dengan memperkecil 
porsi atau menaikkan harga makanan yang mereka jual. 

c. Hukum yang ada di Indonesia ibarat sebuah pisau, di mana tajam ke bawah namun tumpul ke atas 
pencuri sandal diancam hukuman penjaran 5 tahun. Sebaliknya, koruptor yang telah merugikan uang 
negara hanya dihukum 1 tahun penjara. 

d. Mengacu dari sifatnya, sampah bisa dikelompokkan menjadi dua jenis. Sampah anorganik adalah 
sampah yang tidak mudah untuk membusuk seperti kertas, platik pembungkus makanan dan botol. 
Kemudian sampah organik aalah sampah yang sangat mudah membusuk seperti sayuran, sisa makanan, 
daun, dan lain-lain. 

e. Temulawak adalah tumbuhan herbal yang berasal dari Indonesia. Tumbuhan ini mampu hidup di 
dataran yang rendah secara baik. Tumbuhan ini memiliki kandungan minyak asiri, kurkumin dan zat 
tepung. Tumbuhan ini mempunyai berbagai manfaat dalam hal mencegah anemia, meningkatkan kerja 
ginjal, mencegah kanker dan lain-lain. 

 Suatu ketika, orang-orang di kota mengundang Nasruddin untuk menyampaikan pidato di sebuah 
perkumpulan. 
 Ketika tiba di mimbar, dia mendapati bahwa sebagian besar hadirin tidak terlalu bersemangat untuk 
mendengarkan pidatonya. Sesudah menyampaikan salam, Nasruddin bertanya kepada hadirin, “Apakah 
kalian tahu apa yang akan saya sampaikan sekarang?” 
 Hadirin serempak menjawab, “Tidak!” 
 “Oleh karena itu,” Nasruddin berkata, “saya tidak punya keinginan untuk berbicara kepada orang-
orang yang tidak mengetahui apa pun tentang apa yang akan saya bicarakan sekarang.” Ia pun berjalan 
turun dari mimbar dan meninggalkan perkumpulan tanpa memberikan pidato apa pun. 

25. Kutipan teks anekdot di atas bertema…. 
a. Kegemaran orang-orang kota mendengarkan khotbah Nasruddin 
b. Seorang Nasruddin yang akan berkhotbah di depan orang-orang kota 
c. Keengganan Nasruddin berkhotbah di tengah-tengah orang kota 
d. Sikap antipati orang-orang kota terhadap khotbah nasruddin 
e. Kemarahan Nasruddin terhadap sikap para pengundangnya 
Teks untuk soal nomor 26-27 

 Pada suatu hari, Nasruddin berjalan-jalan. Ia sampai di depan rumah tingkat yang tidak 
berpenghuni. Ia masuk ke dalam rumah tersebut, ternyata di dalamnya gelap. Ia iseng naik ke lantai dua. 
Nah, pada saat naik itulah cincinnya jatuh. Karena gelap, cincin tersebut tidak ditemukan. Akhirnya, 
Nasruddin pun ke luar dan melanjutkan pencarian cincin itu di luar rumah. 

 Melihat Nasruddin mencari sesuatu, temannya datang dan bertanya,  
  “Kamu sedang apa Nasruddin?” 
  “Oh, aku sedang mencari cincin dari tadi belum ditemukan.” 
  “Memang jatuhnya di mana?” 



  “Jatuhnya sih di dalam.” 
  “Lho, jatuh di dalam, kok mencarinya di luar, bagaimana bisa ditemukan?” 
  “Habis, di dalam gelap. Saya tidak bisa melihat apa-apa.” 

26. Pesan berikut yang tidak sesuai dengan isi anekdot tersebut adalah….. 
a. Jangan putus asa dalam mencapai tujuan 
b. Jangan mengerjakan sesuatu yang sia-sia 
c. Dalam mengerjakan sesuatu diperlukan cara yang benar 
d. Mencari cincin yang jatuh hendaknya di tempat cincin tersebut jatuh 
e. Manfaatkanlah masa depanmu untuk mencari ilmu 

27. Karakter tokoh sampingan dalam teks tersebut adalah…. 
a. Acuh kepada teman 
b. Tak acuh kepada teman 
c. Sabar menghadapi teman 

d. Empati kepada teman 
e. Suka menolong teman 

 Sewaktu kecil memang aku sedikit bandel. Kira-kira, waktu aku duduk di bangki SD, bersama 
sepupu aku bermain di kolam. Kebetulan, tempatnya tidak jauh dari rumah. Sesampainya di sana, kami 
saling bercanda dengan menyemprotkan air ke tubuh kami masing-masing. Ketika sepupu lagi lengah, aku 
bermaksud ingin mengagetkan dia dengan mendorong badannya masuk ke kolam. Ternyata doronganku 
terlalu kencang, hingga dia kehilangan keseimbangan saat kakinya terpeleset. Dia terguling dan kepalanya 
terbentur batu. Aku terperangah melihat darah yang mengalir di bagian kepala sepupuku. Sejak kejadian 
itulah, aku trauma bermain di kolam. 

28. Teks tersebut tidak berkategori anekdot karena…. 
a. Merupakan cerita faktual 
b. Mengandung peristiwa dan tokoh 
c. Disajikan dalam bentuk laporan perjalanan 
d. Tidak ada unsur humor dan sindiran-sindiran 
e. Bersifat lugas tanpa pelajaran tertntu 
 Dalam sebuah seminar, Gus Dur sempat menjelaskan pendapatnya tentang fanatisme orang NU 
yang datang ke kediamannya. 

  “Ada tiga tipe orang NU yang datang ke kediaman saya.” kata Gus Dur. 
 “Tipe pertama, mereka yang datang dari jam tujuh pagi hingga jam sembilan malam dan 
membicarakan NU. Itu orang yang punya komitmen dan fanatik terhadap NU.” katanya lagi. 
 “Tipe kedua, mereka yang meski sudah larut malam, masih mengetuk pintu rumah saya untuk 
membicarakan NU. Itu namanya orang yang gila NU.” tegas Gus Dur. 

  “Tipe orang ketiga, Gus?” tanya hadirin. 
 “kalau ada orang NU yang masih juga mengetuk pintu saya pada jam dua dini hari hingga jam 
enam pagi, itu namanya orang NU yang gila.” Kata Gus Dur yang disambut tawa. 

29. Itu orang yang punya komitmen dan fanatik terhadap NU. Kata komitmen pada kalimat tersebut 
menyatakan makna 
a. Orang yang taat pada janji 
b. Orang yang jujur 
c. Orang yang amanah 

d. Orang yang ingkar janji 
e. Orang yang yang tidak bisa dipercaya 

Teks 1 
Seorang pria tua masuk ke ruangan dokter untuk 
memeriksa fisiknya. Setelah beberapa saat, dokter 
keluar dan berkata, “Kondisi Anda sekarang sudah 
lemah, mungkin Anda bisa bertaha hidup kira-kira 6 
minggu lagi.” “Tapi Dok, saya merasa sehat dan 
lebih baik dari tahun lalu.” Jawab pria itu. “Apakah 
tidak ada yang bisa saya lakukan Dok?” 
Setelah beberapa saat dokter itu menjawab, “Hmm, 
Anda bisa ke spa dan mandi lumpur setiap hari.” 
Pria tua itu tersenyum, “Apakah hal itu bisa 
menyembuhkan saya Dok?” 
“Tidak, tapi itu akan membuat Anda terbiasa dengan 
tanah.” 

Teks 2 
Pada Idul Fitri, seorang Sunda bertemu dengan 
temannya dari suku Minang dan saling menanyakan 
keadaan, “Hai kawan apa kerjamu sekarang” dengan 
bangga orang Minang menjawab, “Karajo den 
manjago karate (kerja saya sekarang menjaga 
kertas). Orang Sunda mengira temannya ini jago 
karate lalu ia meninju temannya itu. Teman Minang 
berseru, “Ondeh Sakiek!! (aduh sakit). Oarng Sunda 
merasa diejek karena dalam bahasa Sunda, kata 
Sakiek bermakna hanya segitu. Ia pun meninju lagi 
dan lebih keras. Dan teman Minang pun mengulang 
kata yang sama, “Sakiek..sakiek..sakiek!” 
Alangkah menyesalnya orang Sunda itu setelah 
mengetahui bahwa kata sakiek artinya sakit, 
sehingga dengan tersipu ia meminta maaf. 

30. Kesamaan struktur kedua teks tersebut tidak terletak pada unsur berikut…. 
a. Keduanya menggunakan latar yang faktual 
b. Keduanya termasuk cerita yang singkat 
c. Keduanya menggunakan tokoh manusia 
d. Keduanya mengandung latar yang nyata 
e. Keduanya mengisahkan sifat pribadi tokoh 



31. Struktur anekdot sama dengan struktur narasi, yaitu…. 
a. Latar, tokoh binatang, amanat 
b. Tokoh fiktif, amanat, alur 
c. Alur, lucu, tokoh rekaan 

d. Tokoh faktual, alur, latar 
e. Lucu, amanat, latar 

32. Empat metode yang dilakukan untuk menyajikan anekdot dalam konteks media pengajaran dan hiburan 
adalah sebagai berikut, kecuali…. 
a. Pengantar cerita sengaja ditulis pendek 
b. Karakterisasi tokoh dijelaskan lengkap 
c. Alur cerita langsung ke pokok persoalan 

d. Penggambaran tokok terkesan unik 
e. Model komunikasi yang dialogis 

Perhatikan struktur anekdot : 
1. Koda 
2. Krisis 
3. Abstraksi 
4. Reaksi 
5. Orientasi 

33. Urutan struktur teks anekdot yang tepat adalah …. 
a. 3-5-4-2-1 
b. 3-2-4-5-1 

c. 3-5-2-4-1 
d. 3-4-2-5-1 

e. 3-4-5-2-1 

Perhatikan teks di bawah ini ! 
(1) Seorang laki-laki masuk bank dan berkata ia ingin pinjam $200 selama enam bulan. (2) Ia 

menjaminkan Rolls Royce miliknya dan meminta bank menahan mobilnya itu sampai utangnya lunas. (3) 
Enam bulan kemudian orang itu kembali ke bank membayar $200 ditambah $10 bunga dan mengambil 
kembali Roll –nya. (4) Petugas pinjaman bertanya kepadanya mengapa orang yang mengendarai Roll 
Royce perlu pinjaman $200 lalu jawabnya, “Saya harus ke Eropa selama enam bulan dan di mana lagi saya 
dapat menitipkan Rolls selama itu hanya $10? “ (5) Si petugas melongo dan sejurus kemudian tertawa 
mengakui kecerdikan si pemilik Roll Royce. 

34. Orientasi pada teks anekdot tersebut adalah kalimat …. 
a. (1)  b. (2) c. (3)  d. (4) e. (5) 
Bacalah susunan teks anekdot berikut ini dengan saksama! 
(1) “Kita sudah memenuhi permintaanmu.” kata editor itu memberitahu si pengarang. 
(2) Artikel itu disertai dengan sepucuk surat dari pengarangnya : “Atur saja pemberian tanda bacanya 
dengan benar dan terbitkan seluruh ceritanya.” 
(3) “Tapi di waktu yang akan datang, silakan kirimkan saja pemberian tanda bacanya. Lalu kita terkenal 
karena menulis artikel kita sendiri.” 
(4) Gondolin, seorang penerbit dan editor yang terkenal dari harian Italia IL Mesagero, menerima sebuah 
artikel yang agak buruk dari seorang temannya yang sekaligus seorang politikus. 

35. Susunan potongan-potongan teks yang tepat hingga menjadi anekdot yang utuh dan padat adalah …. 
a. (4)-(1)-(2)-(3)  
b. (4)-(2)-(1)-(3) 
c. (4)-(3)-(1)-(2) 
d. (4)-(3)-(2)-(1) 
e.  (4)-(2)-(3)-(1) 

36. Berikut ini yang merupakan kaidah kebahasaan dalam teks anekdot, kecuali…. 
a. Memakai kata keterangan waktu 
b. Memakai pertanyaan dengan keterampilan bahasa kreatif 
c. Menulis sesuai dengan struktur 
d. Dibuat secara berurut dan kronologis 
e. Menggunakan data secara objektif 
Cermati kutipan hikayat berikut 

Maka, sahut perdana menteri, hai nakoda kapal! Apa gunanya tuan hamba membawa kain yang 
baik-baik ini kepada hamba? Karena sebab berdakwa ini tuan hamba mengupah hamba. Tiadalah hamba 
mau mengambil dia. Bawalah kembali dahulu. Maka, hendak pun kami, maka ia menghukum atas seorang 
tiada dengan pembawaannya itu jadi menang dia berhukum; melainkan apakala barang siapa yang benar itu 
kami benarkan dan kami serta dia. Jikalau anak kami sesekalipun apabila salah, kami salahkan juga. 
Janganlah nakoda sangka lagi yang demikian itu. Maka katanya kepada perempuan itu. “Tatkala dahulu 
istri siapa engkau ini.” Maka, sahut perempuan itu, “Ya, Tuan Hakim! Bahwasanya hamba istri nakoda, 
hamba tiada tahu bersuami tiga atau dijamah orang lain daripada nakoda ini.” 

Maka kata orang muda itu, “Hai perempuan yang bid’ah celaka yang menduakan suami! Maka 
tatkala engkau peristri, bukankah engkau sudah mati? Beberapa kali keluargamu untuk menanamkan tiada 
aku izinkan. Aku pinta hanyutkan ke laut dan aku bersama-sama. Daripada kasihku akan engkau maka 
setengah umurku bahagiakan akan dikau. Maka dengan kurnia Allah engkau dikembalikan hidup dalam 
dunia.” 

(Hikayat Bayan Budiman) 



37. Karakteristik hikayat yang terdapat pada kutipan tersebut adalah .... 
a. istanasentris, dewa-dewa 
b. istanasentris, kesaktian 
c. kesaktian, kemustahilan 
d. kemustahilan, struktur bahasa 
e. kemustahilan, dewa-dewi 

Maka, sahut perdana menteri, hai nakoda kapal! Apa gunanya tuan hamba membawa kain yang 
baik-baik ini kepada hamba? Karena sebab berdakwa ini tuan hamba mengupah hamba. Tiadalah hamba 
mau mengambil dia. Bawalah kembali dahulu. Maka, hendak pun kami, maka ia menghukum atas seorang 
tiada dengan pembawaannya itu jadi menang dia berhukum; melainkan apakala barang siapa yang benar itu 
kami benarkan dan kami serta dia. Jikalau anak kami sesekalipun apabila salah, kami salahkan juga. 
Janganlah nakoda sangka lagi yang demikian itu. Maka katanya kepada perempuan itu. “Tatkala dahulu 
istri siapa engkau ini.” Maka, sahut perempuan itu, “Ya, Tuan Hakim! Bahwasanya hamba istri nakoda, 
hamba tiada tahu bersuami tiga atau dijamah orang lain daripada nakoda ini.” Maka kata orang muda itu, 
“Hai perempuan yang bid’ah celaka yang menduakan suami! Maka tatkala engkau peristri, bukankah 
engkau sudah mati? Beberapa kali keluargamu untuk menanamkan tiada aku izinkan. Aku pinta hanyutkan 
ke laut dan aku bersama-sama. Daripada kasihku akan engkau maka setengah umurku bahagiakan akan 
dikau. Maka dengan kurnia Allah engkau dikembalikan hidup dalam dunia.” 

(Hikayat Bayan Budiman) 
38. Nilai moral yang terdapat pada kutipan Melayu Klasik tersebut adalah .... 

a. Kesetiaan seorang istri kepada perintah suami. 
b. Perlakuan adil seorang perdana menteri. 
c. Perempuan yang baik yang tidak pernah berbohong. 
d. Hakim selalu tunduk kepada tradisi kerajaan. 
e. Nah koda kapal yang digoda oleh perempuan nakal. 
Bacalah kutipan hikayat berikut ini untuk menjawab soal nomor 39-41 

Alkisah, ini hikayat orang dahulu kala. Diceritakan orang yang empunya cerita ini kisah pelanduk 
jenaka pri bijaksana pandai ia berbuat dusta segala binatang di dalam hutan rimba belantara. Demikianlah 
bunyinya, sekali peristiwa ada seekor pelanduk, maka ia duduk kepada suatu rimba hampir dengan Gunung 
Indrakila namanya disebut orang dan padang itupun … luasnya. Maka, banyaklah pada tempat itu segala 
binatang marga satwa sekaliannya berhimpun di sana. 

39. Judul yang sesuai untuk penggalan hikayat di atas adalah …. 
a. Hikayat Pelanduk Jenaka  
b. Hikayat Orang Dahulu Kata 
c. Hikayat Gunung Indrakila  

d.  Hikayat Seekor Binatang 
e. Hikayat Si Pendusta 

40. Penggalan hikayat di atas menggunakan sudut pandang…. 
a. Orang pertama pelaku utama  
b. Orang pertama pelaku sampingan 
c. Orang ketiga serba tahu 

d. Orang ketiga sebagai pengamat 
e. Orang ketiga pelaku sampingan 

41. Latar tempat dari penggalan hikayat tersebut adalah…. 
a. Gunung Indrakila   
b. Hutan Rimba 

c. Padang Rumput 
d. Kebun Binatang 

e. Marga Satwa 

 (1) bersifat imajinasi 
   (2) mengisahkan tentang kerajaan 
     (3) nama penciptanya tidak diketahui 
    (4) bersifat menyindir 
     (5) bersifat menghibur 

42. Nomor berapakah yang merupakan ciri-ciri hikayat? 
a. (1), (3), (5) 
b. (2), (4), (5) 

c. (1), (2), (3) 
d. (1), (4), (5) 

e. (2), (3), (4) 

Bacalah hikayat berikut! 
Maka kata Indera Bangsawan, “Hamba ini tiada bernama dan tiada tahu akan bapak Hamba, karena 

diam dalam hutan rimba belantara. Adapun sebabnya hamba kemari ini karena hamba mendengar khabar 
anak raja sembilan orang hendak datang membunuh buraksa dan merebut tuan hamba dari padanya itu, 
itulah maka hamba datang kemari hendak melihat tamasya anak raja itu. Mengasihani hamba dan pada 
bicara akal hamba akan anak raja-raja yang sembilan itu tiadalah dapat membunuh buraksa itu. Jika lain 
daripada Indera Bangsawan tiada dapat membunuh akan buraksa itu. 

43. Amanat yang tersirat dalam kutipan sastra klasik tersebut adalah … 
a. Basmilah jika melihat kejahatan 
b. Jangan menyombongkan diri 
c. Tunjukkanlah jika memiliki suatu kemampuan 
d. Hendaklah menolong orang yang dalam kesulitan 
e. Bersyukurlah jika mendapat pertolongan 



Bacalah penggalan hikayat “Indera Bangsawan” berikut! 
Maka baginda pun bimbanglah, tida tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya 

kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau baginda pun mencari muslihat, iya menceritakan kepada kedua 
anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda dan berkata kepadanya: barang siapa yang 
dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang patut menjadi raja di dalam negeri. 

44. Nilai yang terkandung pada penggalan hikayat di atas yaitu... 
a. Nilai moral 
b. Nilai agama 

c. Nilai budaya 
d. Nilai pendidikan 

e. Nilai sosial 

Bacalah penggalan hikayat “Indera Bangsawan” berikut! 
Maka anakanda baginda yang dua orang itu pun sampailah usia tujuh tahun dan dititahkan pergi 

mengaji kepada Mualim Sufian. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula mengaji kitab usul, fikih, 
hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya. 

45. Kata arkais yang digaris bawahi pada penggalan hikayat di atas memiliki makna... 
a. Diperintah 
b. Diminta 

c. Diusir 
d. Dilaksanakan 

e. Diampuni 

46. Salah satu alur yang digunakan dalam cerita hikayat adalah menggunakan alur berbingkai. Yang dimaksud 
alur berbingkai adalah ... 
a. Alur maju 
b. Alur mundur 
c. A alur yang di dalamnya terdapat cerita yang lain 
d. Alur campuran 
e. Alur yang membahas tokoh lain 
Bacalah penggalan hikayat berikut dengan saksama! 

Pengganti Hang Tuah di keraton adalah Hang Jebat. Sesungguhnya, ia menaruh dendam atas 
keputusan raja yang dijatuhkan kepada sahabatnya, Hang Tuah. Karena setia kepada sahabatnya, ia 
mengamuk di keraton. Putri-putri dan dayang-dayang diperlakukan kurang sopan sehingga banyak jugalah 
orang yang mati karena kerisnya, yang diberikan Hang Tuah kepadanya. Tiada seorang pun yang berani 
mendinginkan sehingga raja sendiri pun terlibat pula dalam kesulitan dan ketakutan. 

47. Dari kutipan cerita di atas kita dapat mengetahui bahwa Hang  Jebat berwatak …. 
a. Pemberani 
b. Baik budi   

c. Sombong 
d. Setia   

e. Kasar 

Bacalah teks hikayat berikut dengan saksama! 
Sebermula ada pun yang berjalan itu pertama Maharaja Dandah, kemudian menjadi saya pikir itu 

Maharaja Baruang, dan menjadi kepala jalan Maharaja Syahmar dan Raja Perkasa yang menjadi ekor 
sekali, dan beberapa pula raja-raja sekalian isi rimba itu berjalan dengan segala rakyat tentaranya 
mengirimkan Tuan Syekh Alim di rimba itu serta dengan tempik soraknya. Adalah lakunya seperti 
halilintar membelah bumi dari sebab segala raja-raja yang tiada terkira-kira banyaknya itu. Syahdan maka 
segala isi rimba yang di tanah itu pun berjeritanlah dan tiadalah berketahuan lagi membawa dirinya, ada 
yang ke dalam lubang tanah ada yang di celah-celah batu adanya. 

48. Berdasarkan isinya, kutipan hikayat di atas merupakan bagian … dari keseluruhan alur cerita. 
a. Pengenalan 
b. Pertikaian awal 

c. Pertentangan 
d. Puncak konflik  

e. Penyelesaian  

49. Bahasa yang digunakan dalam cerita hikayat adalah.... 
a. Bahasa Melayu 
b. Bahasa Jawa 

c. Bahasa Sulawesi 
d. Bahasa Banjarmasin 

e. Bahasa Sunda 

50. Ciri bahasa yang dominan pada hikayat adalah ... 
a. Menggunakan bahasa Melayu 
b. Banyak menggunakan konjungsi pada awal kalimat 
c. Mengandung nilai-nilai kehidupan 
d. Menggunakan bahasa yang sukar dipahami 
e. Diceritakan secara lisan sehingga tidak diketahui penulisnya 

 


