
 

Soal-Soal Bahasa Indonesia, Penilaian Akhir Madrasah Kelas XI Semester Ganjil 2020/2021 1 
 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

   Jenjang  : MA/SMA 

   Kelas/Semester : XI/Ganjil 

Tahun Pelajaran : 2020/2021 

   Waktu  :90 menit 

 

Cermati kalimat-kalimat berikut! 

(1) Semua peserta diberikan penghargaan. 

(2) Bermacam-macam pertandingan olahraga diselenggarakan. 

(3) Dengan demikian, diharapkan pertandingan akan berjalan dengan baik dan lancar. 

(4) Dalam rangka perayaan pendidikan nasional selalu diadakan pertandingan. 

(5) Jenis pertandingannya di antaranya tenis meja, catur, bulu tangkis, gerak jalan, dan lain-lainnya. 

1. Urutan kalimat yang tepat agar menjadi teks prosedur yang padu adalah …. 

A. (1), (2), (3), (4), dan (5) 

B. (1), (2), (4), (5), dan (3) 

C. (4), (2), (5), (1), dan (3) 

D. (4), (3), (1), (5), dan (2) 

E. (4), (3), (5), (1), dan (2) 

 

Cermati kalimat-kalimat berikut! 

Langkah-langkah Membuat KTP 

 

Datanglah ke RT/RW untuk mendapatkan surat pengantar pembuatan KTP! 

Bawa surat pengantar ke kelurahan dan serahkan ke petugas di sana. 

Isi formulir permohonan pembuatan KTP lalu tanda tangani! 

… 

Surat permohonan diteruskan ke Dinas Pencatatan Sipil oleh petugas, kita tinggal menunggu terbitnya 

KTP baru. 

2. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks prosedur tersebut adalah … 

A. Buatlah surat permohonan untuk membuat KTP. 

B. Siapkan materai Rp6.000,00 sebanyak 2 buah. 

C. Petugas akan memverifikasi dan memvalidasi data kependudukan kita. 

D. Siapkan pulpen hitam untuk mengisi formulir. 

E. Masukkan formulir ke dalam amplop yang disediakan petugas. 

 

Cermati teks prosedur berikut! 

Prosedur Memperpanjang SIM 

          Sebagaimana proses perpanjangan SIM di kantor samsat, Layanan SIM keliling juga menerapkan 

sejumlah proses yang wajib dilalui oleh peserta yang akan melakukan perpanjangan SIM mereka di 

sana. Berikut ini adalah cara perpanjangan SIM dilayanan SIM keliling. Datangi mobil khusus layanan 

SIM keliling terdekat. Mengisikanlah formulir permohonan dengan data diri yang lengkap dan 

benar. Lengkapi formulir tersebut dengan melampirkan data pendukung yang dibutuhkan antara lain: 

SIM lama, fotokopi SIM, dan KTP. Tunggu giliran untuk melakukan proses selanjutnya. Setelah 

dipanggil oleh petugas, akan dilakukan penyamaan data diri dengan data pada formulir yang telah diisi, 

pemindaian sidik jari, dan  tanda tangan. Tunggulah percetakan SIM. Setelah selesai, bayarlah biaya 

perpanjangan SIM kepada petugas. 

3. Perbaikan kalimat bercetak miring pada teks prosedur tersebut adalah … 

A. Isilah formulir pendaftaran dengan data diri secara lengkap dan benar. 
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B. Formulir pendaftaran mengisi dengan data diri secara lengkap dan benar. 

C. Isikan formulir pendaftaran dengan data diri secara lengkap dan benar. 

D. Mengisikan formulir pendaftaran dengan data diri secara lengkap dan benar. 

E. Formulir pendaftaran dan data diri diisi dengan secara lengkap dan benar. 

 

Cermati teks berikut! 

Setelah masuk ke ruang mesin ATM, masukkan kartu ATM sesuai sesuai arah panah. Setelah masuk, 

tunggu sampai layar meminta pilih bahasa. Masukkan nomor PIN setelah di layar tertera ”masukkan 

nomor PIN Anda” (hati-hati jangan sampai ada yang mengintip), lalu pilih transaksi yang diinginkan, 

misalnya penarikan tunai atau transaksi lainnya. Ikuti perintah selanjutnya sesuai dengan yang tertera 

di layar. Masukkan jumlah uang yang akan ditarik (kelipatan Rp50.000,00 atau Rp100.000,00). Tidak 

bisa menarik uang pecahan, seperti Rp22.750, 00. Akan tetapi, mentransfer uang, jumlah berapa saja 

dimungkinkan. Ambillah uang yang keluar dari lubang uang. Jika tidak diambil, mesin ATM akan 

menunggu perintah Anda selanjutnya. Perhatikan saja perintah yang ada di layar, diambil uang dulu 

atau kartu ATM-nya dulu. Jika transaksi selesai, jawablah pertanyaan bahwa Anda selesai bertransaksi 

sesuai dengan menu yang tertera di layar. Tunggu sampai keluar kertas bukti transaksi dan ambil jika 

ada tanda bukti. Perhatikan saja keterangan yang tertera di layar. Setelah itu, kartu akan keluar dengan 

sendirinya. Ambil kartu Anda dan transaksi berhasil. 

4. Manfaat isi teks bagi pembaca adalah …. 

A. mengenal transaksi melalui ATM 

B. mendapat penjelasan manfaat kartu ATM   

C. mendapat penjelasan dampak positif kartu ATM 

D. mengetahuhi bahwa kartu ATM itu multiguna 

E. mengetahui cara penggunaan kartu ATM 

 

Cermati teks prosedur berikut!   
Sama halnya di instansi lain ketika seseorang akan membuat surat SIM C, ia pasti harus menempuh 

prosedur atau urutan langkah sebagai berikut. 

(1) Saat Anda memasuki pintu gerbang polres, siapkan KTP asli untuk diserahkan ke polisi jaga.  

(2) Parkirkan motor atau mobil Anda di tempat yang disediakan. 

(3) Bawalah syarat-syarat dan fotokopi KTP ke loket pendaftaran SIM baru. Ikuti antrean. Jika ada 

tumpukan map Satlantas yang tersedia, ambillah satu karena memang disediakan untuk pengurus 

SIM. Masukkan semua berkas ke dalam map dan ikuti petunjuk di loket itu.  

(4) Anda langsung menuju ke pos pemeriksaan kesehatan. Petugas akan memeriksa mata, tensi darah, 

berat badan, dan tinggi badan. Untuk itu, Anda membayar Rp20.000,00. Setelah itu, Anda akan 

mendapat surat keterangan kesehatan.  

(5) Serahkan berkas-berkas itu ke petugas yang ada. Dia akan berkata, ”Tunggu di tempat ujian 

praktik”. Di sebagian tempat, polres mendahulukan ujian praktik. Setelah lulus, Anda mengikuti 

ujian teori. Setelah lulus, Anda menempuh proses berikutnya. 
5. Hal yang tidakberhubungan dengan prosedur  mengurus SIM  pada petunjuk tersebut  terdapat pada  

kalimat nomor …. 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 
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Cermati kutipan berikut! 

Cara Efektif Berhenti Merokok 

(1) Biasakan diri Anda dengan menyibukkan hal-hal positif. 

(2) Selain itu, konsumsi permen saat hasrat ingin merokok tak terbendung! 

(3) Selanjutnya, konsultasilah dengan dokter! 

(4) Bantu dengan berolahraga! 

(5) Lakukan minimal tiga kali seminggu 

6. Penggunaan konjungsi temporal terdapat pada kalimat …. 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5)  

 

Cermati teks prosedur berikut!   

Cara Membuat Ukiran dari Sabun Mandi 

1. Menyiapkan bahan-bahan berupa sabun mandi batangan, kertas karton, pensil, gunting, dan pisau 

potong (cutter). 

2. Buatlah pola dengan menggambar bentuk yang diinginkan di atas kertas karton dengan 

menggunakan pensil. 

3. Setelah pola selesai di gambar, pola dipotong menggunakan gunting sesuai bentuknya 

4. Tempelkan pola diatas sabun mandi yang akan diukir. 

5. Cara menggambar pola di atas permukaan sabun adalah dengan menggores sabun menggunakan 

ujung pensil mengikuti bentuk pola. 

6. Ukirlah sabun menggunakan pisau potong (cutter) dengan mengikuti bentuk pola. 

7. Sabun yang telah diukir siap dijadikan hiasan atau suvenir. 

7. Kalimat imperatif dalam petunjuk tersebut  terdapat pada nomor .... 

A. (1), (2), (3) 

B. (1), (3), (4) 

C. (2), (3), (6) 

D. (2), (4), (6) 

E. (2), (5), (6) 

 

Cermati teks berikut! 

Semakin meningkatnya jumlah luas lahan pertanian yang diubah menjadi permukiman dapat 

mengakibatkan semakin menurunnya jumlah air resapan. Hal ini mengakibatkan aliran permukaan 

meningkat. Peningkatan ini menyebabkan air yang seharusnya tertampung di dalam tanah menjadi 

terbawa aliran permukaan sehingga terjadi kekurangan pasokan air permukaan dan air tanah. 

8.Penyebab utama terjadinya penurunan jumlah air adalah …. 

A.  meningkatnya luas lahan pertanian 

B.  menurunnya jumlah air resapan 

C.  aliran permukaan meningkat 

D.  berkurangnya luas lahan pertanian 

E.  pasokan air berkurang 
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Cermati teks berikut! 

Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi dan durasi lama 

pada daerah aliran sungai (DAS). Banjir terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami 

banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, pengaruh fisiografi/geofisik sungai, kapasitas sungai, 

drainase lahan, dan pengaruh air pasang. Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan 

tata guna lahan, pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan 

bangunan pengendali banjir. 

9. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi teks adalah … 

A. Banjir disebabkan oleh alam dan manusia. 

B. Curah hujan merupakan faktor dari alam. 

C. Perubahan tata guna lahan merupakan faktor manusia. 

D. Erosi dan kerusakan bangunan merupakan faktor dari manusia. 

E. Pembuangan sampah merupakan penyebab banjir. 

Cermati teks berikut untuk menjawab soal nomor 10, 11, dan 12! 

(1) Keracunan makanan merupakan gangguan yang disebabkan oleh makanan yang terkontaminasi 

oleh bakteri, virus, parasit, dan toksin. (2) Organisme atau toksin yang menginfeksi makanan dapat 

terjadi pada setiap proses pengolahan makanan. (3) Kontaminasi makanan juga dapat terjadi di rumah 

ketika makanan salah ditangani atau dimasak. (4) Gejala keracunan makanan dapat terjadi saat sedang 

mengkonsumsi makanan yang telah terkontaminasi. (5) Umumnya, keracunan makanan dimulai dari 

katagori ringan hingga berat. 

10. Masalah pokok yang diungkapkan dalam paragrafdi atas adalah …. 

A. penyebab keracunan makanan 

B. makanan yang terkontaminasi 

C. terjadinya keracunan makanan 

D. gejala keracunan makanan 

E. jenis-jenis makanan beracun 

11. Makna istilah kontaminasi pada kalimat ketiga paragraf tersebut adalah …. 

A. pencemaran 

B. kerusakan 

C. kesalahan 

D. keracunan 

E. penggabungan 

12. Tujuan penulis yang sesuai dengan teks tersebut adalah …. 

A. menjelaskan gejala keracunan makanan 

B. menjelaskan cara pengolahan makanan 

C. menjelaskan makanan yang salah dimasak     

D. menginformasikan makanan yang tercemar 

E. menginformasikan penyebab keracunan makanan 

Cermati teks berikut 

Salju adalah air yang jatuh dari awan yang telah membeku menjadi padat dan seperti hujan atau sebuah 

bentuk air es terkristalisasi yang terbentuk dari berbagai kepingan salju. Secara sederhana, kepingan 

salju (snowflake) terbentuk dari 2-200 pecahan kristal salju. Kristal salju ini akan terbentuk ketika es 

menempel pada serbuk pasir atau tanah yang bertebaran di dalam udara. [….] Bentuk kepingan salju itu 

ada bermacam-macam jenisnya, tergantung dari suhu udara di sekitarnya saat terbentuk. 

13. Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah … 

A. Salju ini berwarna putih yang terus bertebaran di udara. 

B. Kristal-kristal ini kemudian akan bergabung dan membentuk kepingan salju. 

C. Setelah salju turun di tanah, terjadilah gumpalan-gumpalan putih. 

D. Kristal-kristal ini bertebaran kemudian menjadi salju yang putih dan bersih. 

E. Setelah di udara beberapa lama, salju akan menjadi air yang dingin. 
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Cermati teks berikut! 

Teks 1 

 Kehadiran Komet Ikeya-Seki yang dapat dilihat secara mata telanjang dan penampakannya 

berlangsung berhari-hari membuat beredar isu kala itu bahwa akan terjadi malapetaka besar. Isu itu 

kian membuat ngeri ketika orang-orang dapat menyaksikan secara jelas ekor Komet Ikeya-Seki yang 

tampak begitu besar seolah-olah akan membelah angkasa. 

 

Teks 2 

 Gerhana bulan muncul apabila bulan sedang beroposisi dengan matahari. Karena kemiringan 

bidang orbit bulan terhadap bidang ekliptika sebesar 5°, tidak setiap oposisi bulan dengan matahari 

akan mengakibatkan terjadinya gerhana bulan. Perpotongan bidang orbit bulan dengan bidang ekliptika 

akan memunculkan 2 titik potong yang disebut node, yaitu titik tempat bulan memotong bidang 

ekliptika. Gerhana bulan ini akan terjadi saat bulan berposisi pada node tersebut. Bahkan butuh waktu 

29,53 hari untuk bergerak dari satu titik ke titik oposisi ke titik  oposisi lainnya. Seharusnya, jika terjadi 

gerhana bulan akan diikuti dengan gerhana matahari dan kedua node tersebut terletak pada garis yang 

menghubungkan antara matahari dengan bumi. 

14.Persamaan kedua teks tersebut adalah …. 

A. membahas peristiwa malapetaka di bumi akibat komet 

B. menjelaskan gejala alam yang muncul di malam hari 

C. menguraikan perpindahan bintang atau planet di alam 

D. memperkirakan timbulnya bencana alam akibat perubahan alam 

E. membicarakan gejala alam yang terjadi di ruang angkasa 

 

Cermati kutipan ceramah berikut! 

Selama ini, nama madrasah kita harum di masyarakat. Prestasi kita selalu unggul, baik bidang 

intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Saya merasa bangga dengan prestasi-prestasi itu. Tapi, 

sekarang kalian tentu sudah tahu bahwa banyak siswa terlambat datang ke madrasah. Bahkan, 

jumlahnya di atas dua puluh siswa. Banyak siswa tertangkap sedang merokok di madrasah, tidak 

masuk tanpa izin, serta meninggalkan jam pelajaran untuk pergi ke kantin. Apakah itu wajar? 

15. Isi kutipan ceramah tersebut adalah.... 

A. keterlambatan siswa hadir di madrasah 

B. penurunan prestasi siswa di madrasah 

C. kebanggaan guru terhadap prestasi siswa 

D. penghargaan terhadap prestasi siswa 

E. keharuman prestasi di masyarakat 

 

Cermati penggalan pidato berikut! 

Adik-adik yang berbahagia, 

Sebagaimana siswa baru, apalagi kelas X, kalian wajib mengikuti program ekstrakurikuler yang 

diadakan pihak sekolah.Program ekstrakurikuler wajib yang harus kalian ikuti adalah kegiatan 

Pramuka. Dalam kegiatan Pramuka, kalian akan mendapatkan banyak hal positif dan kelak membantu 

kehidupan kalian di masyarakat maupun di dunia kerja. Kegiatan Pramuka mengajarkan sikap cinta 

lingkungan, kebersamaan, toleransi, empati kepada orang lain, menanamkan cinta tanah air, dan masih 

banyak manfaat yang dapat digali dari mengikuti kegiatan pramuka ... 

16. Kalimat persuasif untuk melengkapi paragraf tersebut adalah... 

A. Gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, jangan sampai kalian tidak mengikuti 

pertunjukkan tersebut. 

B. Kalian akan belajar banyak pelajaran keterampilan yang tidak akan kalian peroleh dari pelajaran 

lain di bangku sekolah. 
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C. Kalian jangan ragu-ragu untuk mengikuti berbagai kegiatan dalam Pramuka karena akan 

bermanfaat bagi kalian. 

D. Tidak ada ruginya kalian masuk anggota Pramuka yang sangat bermanfaat untuk kehidupan kelak. 

E. Dengan mengikuti kegiatan, kalian akan dapat mempelajari karakter orang, empati kepada orang 

lain. 

 

Cermati penggalan pidato berikut! 

          Bapak, Ibu yang terhormat, kebersihan lingkungan di sekitar kita, merupakan hal yang sangat 

penting. Dengan memerhatikan kebersihan,  lingkungan menjadi lebih indah dan sehat. Agama pun 

mengajarkan bahwa kebersihan merupakan sebagaian dari iman. Untuk itu, … 

17. Kalimat imbauan yang tepat untuk melengkapi pidato tersebut adalah … 

A. Pelajarilah ilmu agama untuk menjalani kehidupan sehari-hari! 

B. Pelajarilah cara memelihara kebersihan kepada para pakarnya! 

C. Jagalah kebersihan dengan meningkatkan keimanan kita! 

D. Jagalah kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan! 

E. Kita hendaknya selalu belajar memelihara kebersihan lingkungan! 

 

Cermati penggalan pidato berikut! 

(1) Saudara, data yang dikeluarkan US National Library menyebutkan kanker usus menempati urutan 

ke-2 penyebab kematian, sedangkan di Indonesia dari RSCM Jakarta menyebutkan, setiap tahun 

menerima lima puluh pasien baru penderita kanker usus. (2) Kanker usus terjadi karena transit 

makanan dalam usus besar dalam waktu yang lama dan ditandai oleh buang air besar tidak setiap hari. 

(3) Hal ini akan menyebabkan zat karsinogenetik (penyebab kanker) dalam makanan mengendap pada 

dinding usus sehingga memicu pertumbuhan kanker. (4) Untuk mencegah kanker usus, sebaiknya kita 

mengubah pola makan dari yang banyak mengandung lemak menjadi makanan yang kaya serat. (5) 

Penuhilah kebutuhan serat Anda dari sayur-sayuran dan buah-buahan segar. (6) Saat ini untuk 

mendapatkan buah-buahan segar, tidaklah sulit karena hampir setiap pojok di tepi jalan terdapat 

penjual buah. 

18. Kalimat persuasif pada kutipan pidato tersebut terletak pada nomor …. 

A. (1) dan (2) 

B. (2) dan (3) 

C. (3) dan (4) 

D. (4) dan (5) 

E. (5) dan (6)  

 

Bacalah teks berikut dengan saksama! 

Sejak dulu hingga kini, ilmu bahasa mengalami perkembangan yang sangat pesat. 

Perkembangan itu terjadi berkat berbagai temuan  baru dalam bidang tersebut. Kajian-kajian baru 

muncul karena ketidakpuasan terhadap hasil kajian sebelumnya yang menunjukkan ketidaktuntasan 

dalam menyusun deskripsi bahasa. Di samping itu, perkembangan ilmu bahasa ini disebabkan juga oleh 

adanya perbedaan sudut pandang yang digunakan oIeh para ahli dalam meneliti bahasa. Akhirnya, 

perkembangan ini berpengaruh pada praktik pengajaran bahasa.  

19. Pernyataan yang secara tersirat memiliki kesamaan dengan isi paragraf di atas adalah... 

A. Pembelajaran bahasa Indonesia mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. 

B. Perkembangan ilmu bahasa disebabkan oleh praktik pengajaran bahasa di sekolah. 

C. Hasil kajian bahasa selalu tidak memuaskan para pemakai bahasa sehingga terus-menerus 

dilakukan penelitian. 

D. Sampai saat ini belum ada deskripsibahasa yang lengkap dan utuh yang didasarkan pada hasil 

kajian bahasa. 

E. Pengajaran bahasa tidak akan mengalami perkembangan jika tidak ada kajian bahasa.  
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Cermati paragraf berikut! 

Mengerikan membayangkan bahwa lahan dan ekosistem yang begitu luas bisa dengan sekejap 

mata menjadi kering kerontang digantikan oleh “lahan” baru bernama bangunan, kawasan industri, 

perkantoran, bahkan kebun sawit sekalipun. Tetapi percaya atau tidak, itulah yang terjadi di berbagai 

wilayah negara kita. Kita mungkin bisa menyebutnya sebagai konversi. Tetapi konversi yang satu ini 

menyebabkan kerugian yang amat sangat. Kawasan yang sangat kaya akan ekosistem dan plasma 

nuftah, yaitu hutan lindung, mangrove, hutan hujan, dan kawasan khusus lainnya akan kehilangan 

regenerasi alamiahnya. Selain itu, potensi genetika yang ada di dalamnya juga hilang dalam sekejap. 

Hal yang paling menyedihkan adalah bahwa hutan yang ada di dalamnya justru dijadikan sumber uang 

untuk memperkaya diri sendiri atau sekelompok orang. 

20. Komentar yang tepat untuk isi paragraf tersebut adalah... 

A. Penebangan hutan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. 

B. Bencana yang terjadi akibat penebangan hutan dimana-mana. 

C. Kekeringan di berbagai wilayah akibat penebangan hutan. 

D. Kekayaan ekosistem dan plasma nuftah mulai berkurang. 

E. Konversi lahan  sangat merugikan ekosistem. 

 

Cermati paragraf  berikut! 

Di Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa gunung berapi. Gunung-gunung berapi tersebut, antara lain 

Gunung Sindoro, Sumbing, Merapi, Merbabu, dan Dieng. Gunung Dieng di Kabupaten Banjarnegara 

merupakan penghasil sayuran kentang yang menduduki urutan pertama dan menjadi objek wisata pada 

urutan kedua di Jawa Tengah. Gunung Merapi merupakan daerah penghasil salak pondoh dan 

peternakan sapi perah. Gunung Sindoro yang berada di Kabupaten Temanggung merupakan daerah 

penghasil tembakau dan kopi.[ ...] 

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

A. Gunung di Jawa Tengah memiliki potensi yang besar dalam bidang ekonomi. 

B. Sebagian besar gunung berapi di Jawa Tengah berpotensi besar di bidang ekonomi. 

C. Gunung-gunung berapi tersebut memiliki lahan yang sangat indah dan subur. 

D. Hanya ada dua gunung berapi yang tidak mengasilkan, yaitu Gunung Sumbing dan Merbabu. 

E. Dalam sejarah, Gunung Merapi merupakan gunung berapi yang paling sering meletus. 

 

Cermati teks berikut! 

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan karena terdiri atas beribu-ribu pulau. Di 

samping itu, negara kita juga terkenal sebagai negara bahari. Dengan sebutan negara bahari, bangsa 

Indonesia sudah dikenal dunia internasional sebagai bangsa yang sering mengarungi samudra yang 

luas.  ...  Akan tetapi, pemanfaatan dan pengelolaan kekayaan laut di Indonesia belum maksimal. 

22.Kalimat yang tepat untuk melengkapi tekstersebut adalah... 

A. Sebagai negara yang merdeka,  bangsa Indonesia memiliki kekayaan laut yang luas. 

B. Sebagaian dari samudra tersebut merupakan bagian dari wilayah Indonesia. 

C. Sebagai negara bahari, bangsa Indonesia memiliki kekayaan laut yang tak terkira. 

D. Negara Indonesia  adalah negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat banyak. 

E. Kekayaan alam bangsa Indonesia banyak diincar oleh bangsa lain. 
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Bacalah paragraf berikut dengan saksama untuk menjawab soal nomor 23 dan 24! 

Saat ini, menurut buku Bank Dunia tidak banyak orang yang membantah kenyataan bahwa merokok 

dapat merusak kesehatan manusia dalam skala global. Akan tetapi, pemerintah menghindar melakukan 

aksi pengawasan terhadap rokok dengan cara mengenakan pajak tinggi, melarang pemasangan iklan 

dan promosi secara nyata atau melarang merokok di tempat-tempat umum. Ini terjadi karena 

pemerintah takut hal itu akan membawa konsekuensi yang buruk pada perekonomian dan akan 

mengurangi ribuan pekerjaan secara permanen. Pengenaan pajak yang tinggi pada tembakau akan 

mengakibatkan rendahnya pendapatan pemerintah. Selain itu, penetapan harga tinggi untuk rokok akan 

mendorong penyelundupan rokok secara besar-besaran. 

23. Mengapa pemerintah menghindar melakukan aksi pengawasan terhadap rokok? 

A. Takut adanya dampak buruk terhadap perekonomian, lapangan pekerjaan, pendapatan 

pemerintah, dan penyelundupan rokok. 

B. Ketakutan akan membawa konsekuensi yang buruk pada petani tembakau dan perekonomian 

masyarakat 

C. Sulitnya melarang masyarakat yang tergolong pecandu rokok untuk tidak merokok. 

D. Masih banyak orang yang tergiur oleh iklan dan promosi rokok secara bebas. 

E. Baru sebagian kecil yang mengetahui dampak buruk rokok terhadap kesehatan. 

24. Tujuan pengarang sesuai dengan isi paragraf adalah ... 

A. Menjelaskan bahwa penyebab rendahnya pendapatan negara adalah pelarangan merokok. 

B. Melaporkan bahwa investasi yang paling besar untuk Negara Indonesia adalah pajak rokok. 

C. Memberitahukan alasan pemerintah menghindar melakukan aksi pengawasan terhadap rokok. 

D. Mengimbau kepada perokok agar jangan semena-mena merokok di tempat umum. 

E. Mengajak industri rokok menutup usahanya agar rakyat menjadi sehat karena tidak merokok. 

 

Bacalah paragraf berikut untuk menjawab soal no 25 dan 26 

          (1) Banyak ungkapan dalam dunia politik. (2) Ungkapan itu dipergunakan untuk menamai atau 

memberi label. (3) Salah satu ungkapan yang masih sangat dikenal umum adalah politik sebagai 

panglima. (4) Ungkapan ini memiliki konotasi yang negatif. (5) Bahkan, ungkapan tersebut memiliki 

potensi menakutkan masyarakat. (6) Konon ungkapan itu mengandung ancaman, khususnya bagi pihak 

yang tidak sepaham dalam ideologi politik. 

25. Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi bacaan di atas adalah...   

A. Ungkapan politik sebagai panglima berkembang pada masa silam. 

B. Ungkapan dalam dunia politik berpotensimenakutkan masyarakat. 

C. Setiap politik memiliki label yang berbeda beda sesuai dengan zamannya 

D. Setiap manusia memperoleh ancaman dalam masalah politik.  

E. Ketidaksepahaman ideologi politik terjadi dalam kehidupanbermasyarakat 

26.Ide pokok bacaan di atas adalah.... 

A. politik sebagai panglima  

B. tujuan ungkapan di bidang politik 

C. ketakutan masyarakat terhadap ungkapan di bidang politik 

D. ketidaksepahaman dalam memilih ideologi politik 

E. ungkapan dalam bidang politik 
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Cermati kutipan cerita berikut untuk menjawab soal no 27 dan 28! 

Lebih tidak enak lagi kalau orang itu adalah Parmin. Tukang kebun yang rajin dan tak banyak 

cakap itu. Yang kerjanya cekatan, dengan wajah yang senantiasa memancarkan kesabaran. Tak pernah 

kedapatan sedikit saja membayang kemarahan pada wajah itu. Namun, tertawa berkepanjangan pun 

jarang lepas dari mulutnya. Senyum, itu saja. Senyum yang bisa muncul pada banyak kesempatan. Saat 

ia bicara. Saat ia menerima tugas, menerima gaji. Juga saat Mami memberi tahu bahwa gaji akan 

dibayarkan terlambat.                                                                                         (Parmin: Jujur Prananto) 

27. Pendeskripsian watak tokoh Parmin yang penyabar dalam kutipan  tersebut diungkapkan melalui …. 

A. gambaran fisik tokoh 

B. tingkah laku tokoh 

C. tanggapan tokoh lain 

D. uraian pengarang 

E. suasana sekitar tokoh 

28. Pembuktian latar suasana kekaguman dalam kutipan cerpen tersebut adalah … 

A. Parmin tukang kebun yang rajin dan pendiam. 

B. Parmin selalu tersenyum di setiap kesempatan. 

C. Parmin tidak pernah tertawa berkepanjangan. 

D. Parmin tidak marah pembayaran gajinya terlambat. 

E. Parmin menerima tugas sekaligus pembayarannya. 

 

Cermatilah kutipan cerpen berikut untuk menjawab soal nomor 29 dan 30! 

Satu jam berlalu, kami terdiam dan terhanyut dalam angan masing-masing. Persoalan yang 

kami hadapi saat ini benar-benar di luar batas kemampuan. Tapi aku yakin bahwa Tuhan tidak akan 

memberi cobaan melebihi kemampuan hamba-Nya. Namun, Ranti istriku, tetap ngotot dan terus 

menerus mendesakku. Kami masih tetap terdiam, aku berdiri dan berjalan ke sana kemari. “Jangan 

hanya mondar-mandir, Mas, cepat cari jalankeluar, kepalaku rasanya mau copot, lagi pula persoalan ini 

tidak bisa menunggu, harus segera cari pinjaman, karena kalau hujan hujan turun dengan lebat takutnya 

rumah ini akan rubuh.” 

29. Konflik dalam kutipan tersebut adalah…. 

A. saling gotot tidak mau mengalah 

B. istri yang tidak sabar 

C. sulit mencari jalan keluar 

D. butuh pinjaman uang 

E. suami menyerah pada keadaan 

 

30.Keterkaitan isi kutipan dengan kehidupan sehari-hari adalah … 

A. Suami biasanya tidak peduli dengan masalah rumah tangga. 

B. Seorang istri menuntut suami untuk mencari penghasilan tambahan. 

C. Istri lebih emosional dalam mengatasi permasalahan daripada suami. 

D. Perlu pinjaman dana yang besar untuk memperbaiki rumah. 

E. Selalu ada jalan bila kita berusaha untuk memperbaiki rumah yang rubuh. 
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Cermati kutipan cerita berikut untuk menjawab soal no 31 dan 32! 

          (1) Sudah tiga hari aku mogok bicara dan memeram diri. Semua ketukan pintu aku balas dengan 

kalimat pendek, “Sedang tidur”. (2) Dalam hati aku berharap Amak berubah pikiran melihat kondisi 

anak bujangnya yang terus mengurung diri. (3) Amak memang berusaha menjinakkan perasaanku 

dengan mengajak bicara dari balik pintu. (4) Tapi, tiga hari berlalu, tidak ada tanda-tanda keinginan 

keras Amak goyah. (5) Tidak ada tawaran yang berbeda tentang sekolah, yang ada hanya imbauan 

untuk tidak mengunci diri. 

31. Pembuktian watak tokoh Amak yang kukuh pada pendiriannya terdapat pada kalimat …. 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

32. Amanat yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah … 

A. Hargailah perhatian dan kasih sayang orang tua kita. 

B. Janganlah bersikap keras terhadap orang tua. 

C. Tetaplah pada pendirian kita sekalipun terhadap orang tua. 

D. Berpikirlah logis dalam memandang segala persoalan. 

E. Selesaikan segala perselisihan dengan lapang dada. 

 

Cermati kutipan berikut! 

(1) Mae masuk apartemennya yang lenggang. (2) Lelah usai bekerja dan tak ada yang menyapanya 

ketika pulang. (3) Tiba-tiba saja Mae dilanda rasa kesepian. (4) Dia ingin menggunakan laptop, dia 

teringat barang itu belum disentuhnya sejak kematian Kakek Yoshinaga. (5) Perhatiannya tercurah 

pada tugas-tugas kuliah, kedai ramen Nenek Osano dan Miu. 

33. Kalimat yang menyatakan latar tempat terdapat pada nomor …. 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

Cermati kutipan berikut! 

“Salahkah menutut pendapatmu jika menyembah Tuhan di dunia?” Tanya Haji Saleh.  

Tidak.  Kesalahan engkau terlalu mementingkan dirimu sendiri. Kau takut masuk neraka. Karena itu, 

kau taat bersembahyang, tetapi engkau melupakan kehidupan kaummu sendiri, melupakan kehidupan 

anak isterimu.” 

                                                                                                        (Robohnya Surau Kami, A A Navis) 

34. Nilai keagamaan yang dibahas dalam penggalan cerita di atas adalah …. 

A. kurang mementingkan urusan duniawi 

B. rajin beribadah karena takut masuk neraka 

C. rajin beribadah, tetapi melupakan kehidupan anak-istri 

D. terlalu mementingkan urusan akhirat dengan rajin beribadah 

E. meninggalkan saudara-saudara sendiri dan anak-istri 
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Cermati isi teks berikut!   

Jendela dalam film ”Rumah Tanpa Jendela” merupakan sebuah metafora yang mengena. Jendela 

memungkinkan seseorang untuk mengakses dunia lain (dari dalam atau dari luar) tanpa meninggalkan 

tempatnya. Jendela memungkinkan orang melihat, bukan terlibat jika dibandingkan dengan pintu yang 

menyediakan akses untuk masuk/keluar. Jendela adalah rasa syukur atau konsep penerimaan atas suatu 

kondisi. Dengan si miskin berlapang dada menerima kondisinya dan si kaya belajar bersyukur dari 

kemalangan si miskin, masyarakat borjuis yang sempurna dan harmonis akan tercipta. 

35. Hal yang berupa penilaian sesuai isi teks tersebut adalah .… 

A. Penggambaran kemiskinan dalam film tersebut berlebihan karena secara kenyataan jarang orang 

menerima nasib yang kurang beruntung. 

B. Penggambaran keluarga baik-baik dalam film melindungi keluarga yang kurang baik atau tidak 

baik adalah hal sangat wajar. 

C. Sesuatu yang sangat biasa digambarkan dalam film bahwa di dunia ini terdapat keluarga yang 

hidupnya berkecukupan dan serba kekurangan. 

D. Film ”Rumah Tanpa Jendela” memberikan pembelajaran kepada penonton terhadap rasa syukur 

atas kondisi yang diberikan Tuhan kepada kita.   

E. Yang lazim digambarkan dalam film sesuatu yang bisa terjadi dalam kehidupan bahwa upaya 

memperkaya diri sendiri tanpa peduli si miskin.  

 

Cermati penggalan proposal berikut ini. 

Perkembangan media sosial di kalangan remaja tumbuh sangat pesat. Hampir tidak ada remaja yang 

tidak memiliki akun media sosial. Mereka aktif di media sosial untuk bercerita, curhat, 

mengungkapkan pendapat, atau hanya untuk ramai-ramai saja. Sayangnya, hanya sedikit kalangan 

remaja yang menggunakan media sosial untuk keperluan positif, seperti untuk pembelajaran ataupun 

untuk bisnis.  

36. Berdasarkan ilustrasi tersebut,tujuan proposal yang sesuai  adalah .... 

A. Mengadakan diskusi media sosial agar siswa mampu memanfaatkan media sosial untuk hal 

positif. 

B. Mengadakan acara yang membahas media sosial dengan tujuan agar siswa terus aktif di medsos 

C. Memberi pengetahuan siswa tentang pentingnya media sosial untuk eksis di dunia maya. 

D. Memberikan pelajaran penting bahwa pelajaran sekolah lebih baik dibandingkan menggunakan 

media sosial. 

E. Memberikan pengetahuan untuk memiliki banyak akun media sosial agar banyak teman. 

 

Cermati kutipan berikut! 

Sapir dan Whorf mengatakan bahwa kehidupan suatu masyarakat sebagian didirikan di atas tabiat dan 

sifat bahasa itu. Karena itulah, tidak ada sebuah bahasa yang benar-benar sama dengan bahasa lain. 

Lebih lanjut, kedua ahli bahasa ini beranggapan bahwa apa yang kita dengar, alami, dan kita perbuat 

sekarang berdasarkan sifat bahasa. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita mengajarkan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar kepada generasi muda agar mereka mengetahui karakter dan budaya 

bangsa. 

37. Cuplikan di atas termasuk ke dalam proposal bagian…. 

A. Dasar pemikiran 

B. Tema kegiatan 

C. Tujuan kegiatan 

D. Latar belakang kegiatan  

E. Sasaran kegiatan 
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Cermati kutipan berikut! 

Tema : Daur Ulang Sampah di Sekolah 

Rumusah masalah : Bagaimana cara untuk menanggulangi masalah sampah di lingkungan sekolah? 

38.Latar belakang masalah yang tepat untuk rumusan masalah di atas adalah .… 

A. Sampah adalah salah satu faktor yang bisa menyebabkan kesehatan terganggu. 

B. Masalah sampah masih menjadi masalah besar yang perlu dipecahkan. 

C. Seluruh warga sekolah harus membuang sampah pada tempatnya. 

D. Masalah sampah bisa diminimalisasi dengan kegiatan daur ulang sampah. 

E. Masalah sampah menjadi tanggung jawab pihak sekolah. 

 

Cermati kutipan berikut! 

Topik karya tulis ilmiah: Berlalu lintas secara tertib dan aman 

39. Rumusan masalah karya ilmiah yang sesuai dengan topik tersebut adalah… 

A. Mengapa orang perlu tertib berlalu lintas? 

B. Apa manfaat orang tertib berlalu lintas? 

C. Apa tujuan orang tertib berlalu lintas secara tertib dan aman? 

D. Siapa saja yang harus tertib berlalu lintas? 

E. Bagaimana cara berlalu lintas secara tertib dan aman? 

 

Cermati kutipan berikut! 

Nurulbaru menyelesaikan tulisannya mengenai pengaruh internet dalam buku yang berjudul pengaruh 

internet terhadap kemajuan belajar siswa sekolah menengah atas 

40. Penulisan judul karangan yang benar adalah.... 

A. Pengaruh internet terhadap kemajuan belajar siswa sekolah menengah atas 

B. Pengaruh Internet Terhadap kemajuan Belajar siswa Sekolah Menengah Atas 

C. Pengaruh Internet Terhadap Kemajuan Belajar Siswa sekolah menengah atas 

D. Pengaruh internet terhadap kemajuan belajar siswa Sekolah Menengah Atas 

E. Pengaruh Internet terhadap Kemajuan Belajar Siswa Sekolah Menengah Atas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


