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PetunjukUmum: 
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. 
 

Pilihalah Jawaban Yang Paling Benar! 

1 . Berikut ini yang termasuk unsur-unsur dalam surat lamaran pekerjaan kecuali …. 
 A. tanggal penulisan surat 
 B. alamat surat 
 C. hal 
 D. ucapan terima kasih 
 E. isi surat 
 
2 .  Film dari kaset video memiliki beberapa persamaan dibandingkan dengan film layar lebar.Bedanya, 

biaya yang harus dikeluarkan untuk film dari kaset video lebih murah.Jika adabeberapa orang yang ingin 
menonton film kaset video, mereka dapat berpatungan untuk menyewa film yang mereka inginkan.Ini 
tentu lebih murah dibandingkan dengan menonton film di gedung bioskop. 

 
Pengembangan paragraf tersebut menggunakan pola .... 
A .perbandingan 
B .pertentangan 
C .sebab-akibat 
D .paralelisme 
E .campuran  

 
 
3 . Perhatikan struktur surat lamaran kerja berikut ini! 
 
 
         3. Malang, 5 November 2019 
 
1. Lampiran    : ……… 
2. Perihal    : ……… 
 
4. Yth. Bapak Direktur PT. Guna 
    Jln. Sidomuncul 90 Surabaya 
 
5. Dengan hormat, 
6. Dengan ini …….. 
 
         7. Hormat saya 
 
                     
 
 
     Struktur surat lamaran kerja tersebut yang tidak tepat adalah …. 

A .1 dan 2 
B .1 dan 3 
C . 2 dan 3 
D . 2 dan 4 
E . 5 dan 6. 

 

KELAS 
XII / BHS 

MATA PELAJARAN 
BAHASA INDONESIA 

BULAN/TAHUN 
Desember 2020 

WAKTU 
90 Menit 



4 .     Tantangan Karier 
 
PT Garuda Nusantara 
Membutuhkan tenaga pembukuan 
Syarat: 
1. Sarjana Akuntansi 
2. Pengalaman min. 2 thn 
3. Domisili Jakarta 
Lamaran ke PT Garuda Nusantara 
Jalan Garuda 85 Jakarta Pusat 
 
Pembuka surat lamaran kerja yang paling tepat berkaitan dengan iklan tersebut adalah …. 
 A . Bersama ini saya melamar pekerjaan sesuai dengan yang Bapak iklankan. 
 B . Degan ini saya mengajukan lamaran kerja. 
 C . Berdasarkan iklan yang Bapak beri tahukan, saya bermaksud melamar pekerjaan tersebut. 
 D . Berdasarkan lowongan kerja yang Bapak iklankan untuk tenaga pembukuan, dengan ini saya 

 mengajukan lamaran untuk mengisi lowongan kerja tersebut. 
 E .  Sesuai dengan iklan yang Bapak tawarkan, dengan ini saya bermasud melamar pekerjaan  tersebut. 
 
5.   Para pemuda setempat hingga sekarang masih tetap memiliki minat yang tinggi terhadap kesenian 

tradisional.Namun, pada masa mendatang tetap perlu mendapat pembinaan secara maksimal oleh pemuda 
setempat agar kesenian tradisional ini tidak punah. 
Fungsi kata penghubung dalam paragraf tersebut menyatakan .... 
A .gabungan, bandingan  
B .pertentangan, akibat  
C .bandingan, tujuan  
D .pertentangan, bandingan  
E .pertentangan, tujuan  

 
6 . Cermati kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan berikut! 
“Berdasarkan iklan di harian Kisah, 9 Oktober 2017, saya sangat ingin menjadi teknisi 
komputer pada perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin.” 
Perbaikan kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan tersebut adalah ... 

A . mengganti “sangat ingin” menjadi “menginginkan” 
B . mengganti “sangat ingin” menjadi “dengan ini melamarnya” 
C . mengganti “sangat ingin” menjadi “mengajukan lamaran pekerjaan” 
D . mengganti “sangat ingin” menjadi “bermaksud ingin” 
E . mengganti “sangat ingin” menjadi “dengan ini menginginkan” 
  

7 . Bacalah tajuk rencana berikut dengan seksama! 
Kerja keras Pemprov DKI Jakarta untuk  mengurangi kemacetan dan memberi layanan  terbaik bagi 
warganya terus di lakukan. Terkait dengan rekayasa peraturan untuk mengurangi kemacetan,akan 
dikeluarkan aturan pembatasan kendaraan roda dua aatau sepeda motor yang melintas di jalan-jalan utama 
seperti jalan Sudirman pada jam-jam tertentu. Untuk uji coba, Pemprov DKI Jakarta memilih jalan sejajar 
dengan jalur koridor 1 busway (Blok M-Kota).Selain dapat mengurangi kemacetan,pembatasan sepeda 
motor di ruas jalan tertentu diharapkan dapat mengurangi volume sepeda motor yang pertumbuhannya 
semakin pesat dibandingkan jenis kendaraan lainnya. Kebijakan itu juga di harapakan mampu mengurangi 
tingkat kecelakaan yang disebabkan kelalaian pengguna sepeda motor. Namun,Kita juga mengingatkan agar 
berbagai kebijakan yang akan diterapkan harus dikaji lebih cermat dan mendalam agar tidak menimbulkan 
persoalan baru. 
 
Opini penulis tajuk rencana yang terdapat pada kutipan tersebut... 

A . Usaha Pemprov DKI Jakarta untuk mengurangi kemacetan lalu lintas harus terus dilakukan. 
B . Pemprov DKI Jakarta harus mengeluarkan aturan pembatasan kendaraan roda dua di jalan-jalan. 
C . Uji coba pembatasan kendaraan roda dua dilakukan di jalur koridor/busway. 
D . Pembatasan sepeda motor di harapkan dapat mengurangi volume sepeda motor. 
E . Berbagai kebijakan yang diterapkan harus dikaji lebih cermat dan mendalam. 

 
 
 
 



8 . Penggalan editorial berikut untuk menjawab soal nomor 8-9! 
1) Sudah hampir sebalas bulan masalah lumpur panas terjadi di Porong,Sidoarjo yang persoalannya memang 
tidak sederhana.Persoalannya bahkan sangat berat karena terkait dengan fenomena alam yang tidak mudah 
untuk bisa diterjemahkan oleh logika biasa. 
2) Terhadap seetiap persoalan tentunya kita selalu mengharapkan solusi yang paling ideal.Hanya saja kita 
pun harus menyadari bahwa kadang tidak ada solusi yang ideal itu.Solusi yang lebih masuk akal dan bisa 
memecahkan adalah solusi yang fleksibel. 
 
 Penggalan editorial tersebut berisi .... 

A . Opni 
B . Fakta 
C . Ramalan 
D . Saran 
E . Latar belakang 

 
9 . Makna frasa solusi yang fleksibel adalah …. 
 A . Solusi yang tepat. 
 B . Solusi yang terbaik. 
 C . Solusi yang termudah. 
 D . Solusi yang adil.  
 E . Solusi yang menguntungkan. 

 
10 . Cermati paragraf berikut!  
 Berbicara dalam bahasa Inggris bagi sebagian besar orang bukan masalah gampang.Mereka bukan 
tak pernah belajar bahasa tersebut, Sejak SMP, materi kurikulum pendidikan sudah mewajibkan belajar 
bahasa Inggris.Bahkan, belakangan TK, dan SD pun sudah mulai memperkenalkan bahasa tersebut.Tetapi, 
tetap saja mereka tidak lancer berbahasa Inggris.Apakah ada yang salah?Karena itu, bahasa Inggris perlu 
diseminarkan. 
 
Hal yang tidak terdapat dalam paragraf tersebut adalah ... 
A .Berbicara dalam bahasa Inggris sangat sulit bagi orang Indonesia. 
B .pengajaran bahasa Inggris sudah diperkenalkan sejak TK dan SD.  
C .Bahasa Inggris sudah diajarkan kepada siswa yang duduk di bangku SMP. 
D .pengajaran bahasa Inggris perlu diseminarkan agar, pengajaran berhasil.  
E . Kurikulum pendidikan mewajibkan belajar bahasa Inggris  
 

 
  

11 . Bacalah ilustrasi berikut ! 
 Balqis mengirimi orang tuanya surat dan mengatakan bahwa ia tidak dapat pulang pada liburan 
semester kali ini karena akan mengadakan penelitian ke pulau Seribu bersama teman-temannya.  

 
Kalimat isi surat yang santun sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ... 
A. Aku minta beribu-ribu maaf kalau liburan semester ini tidak pulang karena akanpergi penelitian ke 

pulau Seribu dengan teman-teman.  
B. Saya minta maaf pada Ibu dan Bapak yang mana liburan semester ini saya tidak bisa pulang karena 

akan penelitian ke pulau Seribu.  
C. Maafkan Ananda tidak dapat pulang pada liburan semester kali ini karena Ananda akan mengadakan 

penelitian ke pulau Seribu bersama teman-teman.  
D. Pak, Bu, maafkan aku, yach. Aku tidak bisa pulang pada liburan semester kali ini karena akan 

mengadakan penelitian ke pulau Seribu bersama teman-teman.  
E. Karena saya akan pergi ke pulau Seribu dengan teman-teman untuk mengadakan penelitian di mana 

dalam liburan semester ini saya tidak pulang.  
 
12 . Bacalah surat undangan berikut!  

Dengan hormat, kami mengharap kehadiran Bapak/Ibu guru pada, 
hari        :  Sabtu 
tanggal   :  11 September 2004 
waktu    :  pukul 08.00 -12.00 WIB 
acara     :  lepas sambut kepala sekolah 
tempat   :  aula SMAN 200 Jakarta 



Kalimat penutup surat yang tepat untuk mengakhiri surat tersebut adalah ... 
A .Atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih. 
B .Atas kehadirannya diucapkan terima kasih. 
C .Atas kehadiran Bapak/Ibu guru, kami mengucapkan terima kasih. 
D .Atas kerelaan Bapak/Ibu guru, untuk datang kami ucapkan terima kasih. 
E .Atas kerjasama yang baik selama ini, kami haturkan terima kasih. 
 

13.     Granat Meledak, Pelajar SLTP Tewas 
 Granat yang sudah dibuka tutupnya itu oleh Candra kemudian diapit dua telapak kakinya.Dengan 
posisi membungkuk pemicunya itu lantas ditarik dan meledak seketika.Bisa dibayangkan memang, 
betapa parahnya luka yang dialami oleh Candra. Kedua telapak tangannya terlepas, wajahnya hancur, 
begitu juga kemaluannya.Lebih-lebih kedua kakinya. Namun Candra termasuk bocah yang kuat, buktinya 
ia tidak tewas seketika, namun 10 menit setelah dirawat di IRD Rumah Sakit Dr. Syaiful Anwar malang 
korban pun tewas.  

 
Perbaikan kalimat di bawah ini yang tidak sesuai dengan kesalahan kalimat dalam paragraf tersebut  
adalah ... 

A. Granat yang sudah dibuka tutupnya oleh Candra itu kemudian diapit kedua telapak kakinya. 
B. Dengan posisi membungkuk pemicunya itu kemudian ditarik, akibatnya granat tersebut meledak 

seketika (paragraf 1 kalimat ke-2). 
C. Memang bisa dibayangkan, betapa parahnya luka yang dialami oleh Candra (paragraf 1, kalimat 3). 
D. Kedua telapak tangannya terlepas, wajahnya hancur, dan begitu juga kemaluannya.(paragraf 2, kalimat 

1)  
E. Namun Candra termasuk bocah yang kuat, buktinya ia tidak tewas seketika. Tetapi 10 menit setelah 

dirawat di IRD Rumah Sakit Dr. Syaiful Anwar, Malang, iamenghembuskan nafasnya yang terakhir 
(paragraf 2, kalimat 3).  

 
14 . Bacalah ilustrasi berikut!  

Seorang calon pelamar pekerjaan mengajukan sebuah surat lamaran pekerjaan yang ditujukan ke suatu PT 
yang bergerak di bidang telekomunikasi. Karena lowongan tersebut sudah terisi maka lamaran tersebut 
terpaksa ditolak. 

 
Kalimat penolakan lamaran pekerjaan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ... 
A . Dengan surat ini kami memberitahukan bahwa lowongan jabatan yang Saudara inginkan sudah 
 terisi.  
B . Sesuai dengan surat Saudara, dengan ini diberitahukan bahwa lamaran Saudara ditolak.  
C . Bersama ini kami beritahukan bahwa lamaran Saudara, tidak dapat diterima. 
D . Lowongan pekerjaan yang Saudara kehendaki tidak ada dan kebetulan belum dibutuhkan. 
E . Berhubungan dengan surat Saudara maka lamaran pekerjaan Saudara kami tolak 
 

15 . Cermarti iklan berikut! 
 
   Tantangan Karier 

 PT Garuda Nusantara 
 Membutuhkan tenaga pembukuan 
 Syarat: 
 1. Sarjana Akuntansi 
 2. Pengalaman min. 2 thn 
 3. Domisili Jakarta 
 Lamaran ke PT Garuda Nusantara 
 Jalan Garuda 85 Jakarta Pusat 

 
 Pembuka surat lamaran kerja yang paling tepat berkaitan dengan iklan tersebut adalah … 

        A. Bersama ini saya melamar pekerjaan sesuai dengan yang Bapak iklankan. 
        B. Degan ini saya mengajukan lamaran kerja. 
        C. Berdasarkan iklan yang Bapak beri tahukan, saya bermaksud melamar pekerjaan tersebut. 

D. Berdasarkan lowongan kerja yang Bapak iklankan untuk tenaga pembukuan, dengan ini saya              
mengajukan lamaran untuk mengisi lowongan kerja tersebut. 

         E.Sesuai dengan iklan yang Bapak tawarkan, dengan ini saya bermasud melamar pekerjaan              
  tersebut. 



16 . Bacalah ilustrasi berikut!  
Untuk.memperingati hari Sumpah Pemuda, OSIS SMA Merah. Putih akan mengadakanlomba pidato, 
Sabtu 16 Oktober 2004.  

 
Kalimat pengumuman yang tepat sesuai dengan kegiatan tersebut adalah ... 

A. Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda, OSIS SMA Merah Putih akanmengadakan lomba 
pidato pada hari Sabtu, 16 Oktober 2004 bagi seluruhsiswa-siswi SMA Merah Putih.  

B. OSIS SMA Merah Putih beritahukan kepada siswa-siswi SMA Merah Putihbahwa OSIS akan 
mengadakan lomba pidato dalam rangka memperingati hariSumpah Pemuda, Sabtu, 16 Oktober 2004  

C. OSIS SMA Merah Putih.akan mengadakan berbagai lomba pidato dalam rangka memperingati hari 
Sumpah Pemuda, Sabtu, 16 Oktober 2004.  

D. Diberitahukan, OSIS SMA Merah Putih akan diselenggarakan lomba pidato dalamrangka 
memperingati hari Sumpah Pemuda, Sabtu, 16 Oktober 2004.  

E. Diberitahukan kepada siswa-siswi SMA Merah Putih, dalam rangka memperingatihari Sumpah 
Pemuda, OSIS SMA Merah Putih, akan menyelenggarakan lombapidato, Sabtu, Oktober 2004.  
 

17 . Cermati paragraf berikut! 
 Kalau beberapa tahun yang lalu tuan datang ke kota kelahiranku dengan menumpang bis, tuan akan 
berhenti di dekat pasar. Melangkah menyelusuri jalan raya arah barat. Kira-kira satu kilometer dari pasar 
akan sampailah tuan di jalan kampungku. Pada simpang kecil ke kanan, simpang yang kelima 
membeloklah ke jalan sempit Di depannya ada kolam ikan yang airnya mengalir melalui empat buah 
pancuran mandi. 

 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ... 
A. Di ujung jalan itu nanti akan Tuan temui sebuah surau tuan.   
B. Orang akan berlalu-lalang melewati pasar , 
C. Jalan itu digunakan sebagai tempat perparkiran mobil-mobil. 
D. Orang enggan melintas di jalan yang rusak dan kotor. 
E. Sebaiknya Tuan tidak melintas di jalan yang sempit dan berbelok-belok itu. 

 
18 . Cermati paragraf berikut! 

  Satu kunci lagi menuju sukses hamil sampai persalinan yakni, rutin kontrol selama 
kehamilan.Biasanya, pada tiga bulan pertama, kontrol yang dianjurkan satu bulan sekali atau kalau ada 
keluhan.Lalu, meningkat pada bulan ke-4 sampai ke-6, yakni 2 minggu sekali. 

 
Kalimat persuasif yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ... 
A .Jika jarang kontrol kemungkinan terjadi kelainan sulit diketahui. 
B .Komplikasi penyakit pada sukses hamil tidak akan terjadi.  
C .Semakin sering kontrol, semakin dini kelainan dan komplikasi bisa dideteksi  
D .Jadi, sebaiknya mendekati persalinan, pemeriksaan harus lebih sering dilakukan. 
E .Dengan demikian diharapkan, persalinan bisa lancar  

 
19 . Cermati paragraf berikut! 

  Dengan berolahraga, badan kita menjadi sehat dan terhindar dari penyakit akibat kegemukan. Pikiran 
yang telah jenuh menjadi segar kembali dan bersemangat. Bakat dan hobi yang terpendam dapat 
disalurkan dan dikembangkan sehingga dapat menciptakan prestasi karena waktu luang dimanfaatkan 
dengan berolahraga, kita terhindari dari  7perbuatan yang merugikan. Karena banyak bergaul, pandangan 
kita tidak sempit dan sikap kita terpupuk menjadi toleran dan sportif. 

 
Kalimat kesimpulan yang sesuai dengan isi paragraf adalah ... 
A . Itulah dampak yang kita rasakan dari berolahraga. 
B . Jelaslah efek olahraga itu bagi tubuh dan jiwa kita. 
C . Jadi, berolahragalah dengan teratur dan sebaik-baiknya  
D . Tidak salah rupanya, semboyan "mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan olahraga." 
E . Maka, berolahraga harus dimasyarakatkan segera. 
 
 
 
 



20.   Perusahaan pakaian milik perancang busana wanita terkenal, tempat mamaku bekerja, berbaik hati 
mau melunasi semua tunggakan sekolahku.  Frase perancang busana wanita dapat menimbulkan 
pengertian ganda. 
Bila yang dimaksud adalah perancang yang menciptakan model busana untuk wanita penulisan yang tepat 
adalah .... 
A . perancang busana-wanita  
B . perancang-busana wanita  
C . wanita perancang busana  
D . wanita perancang-busana  
E . wanita-perancang busana  
 

21.   Setelah dituang dari tabung bambu, cairan manis (nira) tersebut kemudian disaring, ditampung dalam 
tempayan kemudian direbus sampai mendidih. Dalam waktu lebih kurang 2 jam cairan tersebut akan 
mengental dan berwarna coklat, selanjutnya diturunkan dan diaduk dengan posisi miring, agar menjadi 
dingin. Lebih kurang 20 menit, cairan gula merah tersebut siap dicetak, sesuai dengan bentuk yang 
diinginkan. 

 
Paragraf tersebut menggunakan pola pengembangan eksposisi .... 
A .klasifikasi 
B .proses 
C .rincian 
D .analisis 
E .kesimpulan 
 

22 .Dunia perbukuan di Indonesia akhir-akhir ini kerap disoroti. 
Kalimat penjelas yang tidak sesuai dengan kalimat utama tersebut adalah ... 

A. Banyak yang menghambat kemajuan dunia perbukuan di Indonesia. 
B. Di Jepang buku sudah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakatnya. 
C. Dari masalah mahalnya harga buku, produksi buku yang rendah, sampai kurangnya minat baca 

masyarakat Indonesia. 
D. Padahal, kehadiran buku tidak dapat dipisahkan dari kemajuan bangsa Indonesia. 
E. Kedekatan buku dengan masyarakat berbanding lurus dengan tingkat kemajuan yang dicapai oleh 

Bangsa Indonesia. 
 
23 . Bacalah silogisme berikut! 

Binatang yang akan dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia harus dikarantina. Moli binatang yang akan 
dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. 

 
Kalimat yang.berupa simpulan silogisme tersebut adalah ... 
A . Moli akan dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia.  
B . Moli adalah binatang yang di karantina. 
C . Moli tidak harus dikarantina. 
D . Moli harus dikarantina  
E . Moli termasuk binatang. 
 

24 . Bacalah paragraf sebab akibat berikut! 
"Mata rantai yang panjang juga berimbas pada sektor hulu.Para pedagang besar menekan harga di tingkat 
petani karena mahalnya biaya distribusi.Sementara, sistem distribusi seperti ini juga sangat memengaruhi 
kualitas buah karena semakin panjang dan rumitnya sistem distribusi ...." kata ketua Himpunan Perbuahan 
Indonesia, Rudy Senjaya di Jakarta, Selasa (27/7). 

 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf sebab akibat tersebut  adalah ... 
A. Jadi keberadaan sistem distribusi ditinjau lagi. 
B. Maka akan semakin lama buah sampai ke konsumen.  
C. Karena itu, pengiriman buah ke pelanggan ditiadakan. 
D. Maka dari itu ini memerlukan pemikiran serius. 
E. Konsumen juga harus dapat memahami keadaan ini. 
 
 
 
 



25 . Seorang siswa membuat sebuah karya tulis bertemakan "Pantun". 
Rumusan latar belakang berikut ini yang tidak sesuai dengan tema karya tulis tersebut adalah ... 
A . Banyak ditemukan bentuk-bentuk pantun yang tidak memenuhi aturan yang berlaku. 
B . Pantun sekarang tidak lagi dikenal masyarakat, terutama kaum muda. 
C . Acara "Berbalas Pantun" di televisi ternyata peminatnya sangat banyak. 
D . Banyak dijumpai pantun baru hasil ciptaan para remaja yang menarik  
E . Banyak lagu-lagu yang syairnya ternyata berbentuk pantun. 

 
26 . Bacalah bacaan berikut!  

Kebakaran hutan seperti tak terbendung.Empat miliar dolar hangus hanya dalam setahun.Ketika hutan 
Kalimantan dibongkar, sumber air dan kehidupan tropis pun menjadi tandus serta menjelma jadi bisnis 
kayu dan kelapa sawit maka kebakaran hanyalah persoalan waktu. Ia selalu siap mewujud, menunggu 
pemantik apinya yang datang bersama kemarau. Kalimantan menyimpan catatan panjang tentang api dan 
asap. Seperti halnya Borneo juga tuan rumah bagi api. Lidah-lidah merah itu selalu menghampiri pulau 
tersebut sejak awal abad ini.Memang, tak hanya hutan Borneo yang membara empat tahun lalu. Setengah 
juta hektar hutan di seluruh Indonesia musnah dilalap api.  

 
Judul yang tepat sesuai isi bacaan tersebut adalah .... 
A . Hutan di Indonesia Musnah Dilalap Si Jago Merah  
B . Kalimantan Rentan dengan Kebakaran Hutan  
C . Borneo Tuan Rumah bagi Si Jago Merah  
D . Kalimantan Tandus karena Hutan Dibongkar  
E . Kalimantan Jadi Bisnis Kayu dan Kelapa Sawit  
 

27 . Kerangka isi karangan ilmiah yang tepat sesuai dengan judul karangan, "Rendahnya Minat Baca Anak 
SD di Indonesia” adalah .... 

A .  1.  Bagaimanakah kegiatan membaca itu?  
2. Kegiatan membaca anak SD 
3. Minat baca anak SD rendah 
4. Fasilitas dipenuhi  

B .  1. Kegiatan membaca anak SD 
2. Minat baca anak SD rendah 
3. Hal-hal yang menyebabkan minat baca anak SD rendah 
4. Cara mengatasi minat baca anak SD rendah  

C .  1. Minat baca anak SD rendah 
2. Kegiatan membaca anak SD 
3: Bagaimana sistem pendidikan 
4. Kesimpulan dan saran  

D .  1. Membaca kegiatan yang menyenangkan 
2. Maraknya taman-taman bacaan 
3. Perpustakaan keliling 
4. Dampak positif banyak membaca  

E .  1. Macam/jenis membaca 
2. Manfaat membaca 
3. Kendala membaca siswa SD 
4. Buku bacaan SD  

 
28 . Cermati  kesimpulan karya tulis berikut!  

Berdasarkan uraian-uraian tersebut, jelaslah bahwa minat dan apresiasi sastra siswa SMA terhadap puisi 
cukup tinggi. 

 
Kalimat saran yang sesuai dengan kesimpulan isi karya tulis tersebut adalah ... 
A .Hendaknya sekolah-sekolah mengundang para penyair untuk membacakan puisi-puisinya. 
B .Hendaknya pemerintah menyediakan gedung khusus pengembangan sastra. 
C .Hendaknya siswa SMA mengumpulkan bermacam-macam puisi dan membukukannya. 
D .Hendaknya lomba baca puisi dapat dijadikan kegiatan intrakurikuler dalamkurikulum sekolah. 
E .Hendaknya minat dan apresiasi puisi yang telah dimiliki siswa lebih dikembangkan lagi. 

 
 
 
 



29 . Cermati resensi berikut!  
Data Novel Area X karya Elisa V. Handayani 
1. Jenis : novel fiksi-sains yang bersifat futuristik  
2. Tahun 1999 memenangkan lomba penulisan Nasional Film/Video 
3. Menunjuk pada 33 buku literatur, jurnal, serta buletin (edisi 1975 - 2002)  
 
Kalimat resensi yang berisi keunggulan novel Area X sesuai ilustrasi tersebut adalah ... 

A. Novel fiksi-sains yang bersifat futuristik ini pernah memenangkan lomba penulisan Nasional 
Film/Video tahun 1999.Dalam penyempurnaannya, novel ini merujuk pada 33 buku literatur, jurnal, 
dan buletin (edisi 1975-2002). 

B. Tidak mengherankan, novel sejenis Supernova ini memesona banyak orang karena pengarangnya 
berhasil mengintroduksikan batas eksplorasi sains abad 20 dan spiritualitas dalam jalinan cerita fiksi 
dan konflik. 

C. Novel yang mengisahkan Yudho dan Rocky, mahasiswa pascasarjana komputer, yang melakukan 
penyusupan di Area X karena kecurigaan adanya penampakan misterius dan proyek pembuatan 
manusia super  

D. Kendati novel ini memenangkan lomba penulisan Nasional Film/Video tahun 1999 dan merupakan 
novel fiksi-sains, namun terlihat jelas sebagai sebuah novel atau film sifatnya terlalu mengada-ada. 

E. Akan lebih baik bila, dalam cetakan berikutnya Eliza menambahkan catatan, glosarium agar pembaca 
lebih mudah memahami alur cerita. 
 

30 . Bacalah ilustrasi berikut!  
Dalam rangka merayakan HUT RI ke-59 OSIS SMA Milenium mengadakan berbagai acara perlombaan. 
Perlombaan-perlombaan yang dipertandingkan antara lain lomba olahraga dan kesenian.  

 
Kalimat berisi tujuan yang tepat sesuai dengan penulisan proposal tersebut  adalah ... 

A. Mengikutsertakan siswa dan warga sekolah lainnya untuk memupuk semangat atau jiwa nasionalisme. 
B. Untuk memeriahkan HUT RI ke-59, serta mengembangkan daya kreasi siswa. 
C. Untuk memupuk.rasa cinta tanah air para pelajar pada umumnya dan pelajar SMA Milenium pada 

khususnya.  
D. Untuk mencari olahragawan yang baik dan seniman yang profesional. 
E. Selain merayakan HUT RI ke-59, kegiatan ini juga bertujuan mengajarkan kepadapara siswa dalam 

mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif dan sekaligusmengembangkan daya kreasi. 
 

31 . Cermati paragraf berikut!  
 Gagasan Muhammad Yamin mengenai pentingnya mempersatukan bangsa dengan caramenyatukan 
bahasa, patut diacungkan jempol. Dengan usianya yang masih muda, belia itu, Muhammad Yamin sudah 
memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Peran Muhammad Yamin dalam mengangkat bahasa Melayu 
menjadi bahasa indonesia dan memajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, diakui oleh pakar 
sejarah. Hampir semua buku sejarah menyinggung Muhammad Yamin sebagai pencetus gagasan 
diselenggarakannya Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 itu, yang menghasilkan tiga butir Sumpah pemuda 
yang salah satu isinya berbunyi menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.  

 
Pendapat terhadap keteladanan tokoh Muhammad Yamin yang sesuai dengan.isi paragraf tersebut adalah 
... 
A . Muhammad Yamin salah seorang pejuang bangsa Indonesia. 
B . Pencetus ide persatuan bangsa dengan mempersatukan bahasa di Nusantara. 
C . Seorang pemuda patriotik sejati yang patut ditiru kaum muda zaman sekarang. 
D . Pencetus bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928). 
E . Ketua Indonesia Muda (1928), anggota Partindo, dan anggota volksraad.  
 

32 . Cermati gambar berikut!!  
 

Kalimat poster yang sesuai dengan gambar tersebut adalah ... 
A . Belajar tak mengenal batas waktu dan usia.  
B . Cita-cita hanya dapat dicapai dengan membaca. 
C . Pengalaman adalah guru yang terbaik. 
D . Cita-citaku, cita-citamu, cita-cita kita semua. 
E . Isilah hidupmu dengan usaha meraih cita-cita. 
 
 



33. Bersama surat ini, kami mengucapkan selamat dan turut bergembira atas terpilihnya Dik Mardi sebagai 
transmigran teladan tahun ini! Perbaikan yang tepat terhadap kalimat surat tersebut adalah ... 

A. Melalui surat ini, kami sampaikan selamat dan turut bergembira atas terpilihnya Dik Mardi sebagai 
transmigran teladan tahun ini.  

B. Bersama surat ini, kami sampaikan ucapan terima dan turut berbahagia atas terpilihnya Dik Mardi 
sebagai transmigran teladan.  

C. Dengan surat ini, kami mengucapkan selamat dan turut begembira atas terpilihnyaDik Mardi sebagai 
transmigran teladan tahun ini.  

D. Dengan melalui surat ini, kami sampaikan selamat dan turut bergembira atas terpilihnya Dik Mardi 
sebagai transmigran teladan tahun ini.  

E. Dalam surat yang kami kirimkan ini, kami menyampaikan ucapan selamat dan turut bergembira atas 
terpilihnya Dik Mardi sebagai transmigran teladan tahun ini.  

 
34 . Cermati dialog berikut!  

Dony  : Bagaimana realisasi majalah dinding di sekolah kita?  
Jerry   : Cukup baik dan sudah mengikuti imbauan kepala,sekolah. 
Dony  : Pengertian baik yang Anda maksudkan ditinjau dari segi apa?  
Jerry   : .... 
 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog tersebut adalah ... 
A . Baik dari diri saya sendiri maupun dari berbagai pihak  
B . Dari segi kertas, penampilan, dan kelengkapan isinya. 
C . Baik menurut pendapat orang-orang di sekitar sekolah. 
D . Baik dari segi biaya dan waktu. 
E . Segi kesiapan, kenyamanan, dan lain sebagainya. 
 

35 . Cermati  paragraf berikut!  
Krisis ekonomi sekarang ini telah melanda penduduk miskin di Indonesia.Mereka sulit mendapatkan 
makanan, terlebih yang tinggal di daerah kumuh.Pemerintah pernah memberikan bantuan dalam bentuk 
makanan dan obat-obatan namun belum merata dan tidak mencukupi. 

 
Kalimat persuasif sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ... 
A . Kita sangat prihatin terhadap penduduk miskin yang dilanda krisis ekonomi. 
B .Krisis ekonomi membuat penduduk miskin menderita kelaparan dan seharusnya pemerintah  
 membantu. 
C . Mari kita sisipkan sebagian harta kita untuk membantu kesulitan penduduk miskin. 
D . Oleh karena itu, kita harus membantu pemerintah mengatasi krisis moneter dan krisis ekonomi. 
E.  Kita tidak boleh membuang makanan sembarangan karena penduduk miskin sangat   
 membutuhkan. 
 

36 . Cermati ilustrasi berikut! 
Kegiatan malam kesenian yang akan dilaksanakan oleh OSIS SMA 2000 diawali denganberbagai 
sambutan salah satu sambutan akan disampaikan oleh Kepala Sekolah.  
Kalimat yang tepat untuk mempersilakan Kepala Sekolah menyampaikan sambutan sesuai ilustrasi adalah 
... 
A .Kepala Sekolah diharap menyampaikan sambutan pada Malam Kesenian SMAN 1 Surabaya. 
B .Kami persilakan kepada Bapak Kepala Sekolah menyampaikan kata sambutannya. 
C . Sambutan selanjutnya akan disampaikan Kepala Sekolah, Kepala Sekolah kami persilakan.  
D .Kepala sekolah kami harap memberi sambutan pada malam ini. 
E .Kepada Bapak Kepala Sekolah diharap menyampaikan kata sambutan beliau. 

 
37 . Tujuan wawancara : Mengetahui apa saja yang disediakan sekolah. 
 

Kalimat wawancara yang sesuai dengan tujuan wawancara tersebut adalah ... 
A .Bagaimana pengumpulan fasilitas sekolah ini? 
B .Apa fungsi fasilitas sekolah ini?  
C .Apa saja fasilitas yang tersedia di sekolah ini?  
D .Mengapa perlu fasilitas di sekolah ini? 
E .Di mana saja dapat digunakan fasilitas itu? 

 



38. Dengan hormat, 
 Berdasarkan surat lamaran Bapak tertanggal 5 Mei 2018, maka dengan menyesal kami tidak dapat 
memenuhi permohonan Bapak berhubung tempat yang Bapak inginkan baru-baru ini sudah ada yang 
menempati. 
Kalimat yang dicetak miring dalam penggalan surat balasan lamaran pekerjaan tersebut  kurang tepat.  
Kalimat yang tepat adalah ... 
A .Berhubung Bapak agak terlambat untuk melamar pekerjaan. 
B .Sebab tempat yang Bapak harapkan sudah ada yang mengisi. 
C .Berhubung tempat yang Bapak harapkan sudah tidak ada lagi. 
D .Hal ini disebabkan lowongan kerja yang Bapak harapkan sudah terisi. 
E. Hal ini disebabkan tenaga Bapak tidak dibutuhkan lagi. 
 

39 .Cermati ilustrasi berikut!  
 Sekolah kami akan mengadakan peringatan Hari Pendidikan Nasional, 2 Mei besok. Acara digelar di 
lapangan sekolah. Untuk memeriahkan acara, OSIS mengadakan pameran berbagai karya siswa, seperti 
poster, kumpulan puisi, cerpen, majalah dinding, lukisan, prakarya, dan masih banyak lagi hasil karya 
yang lain. Sebelum acara resmi dibuka, Ketua OSIS memberikan sambutan. 
 
Kalimat pembuka sambutan yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah ... 

A. Teman-teman saya, Bapak dan Ibu guru yang berbahagia, marilah kita sambut acara peringatan ini 
dengan rasa gembira, inilah karya teman-teman kita, yang mana karya ini sangat bernilai sebab 
merekalah yang membuatnya. 

B. Tak lupa kami mengucapkan selamat berkumpul di lapangan ini sambil menikmati karya teman-teman 
kita semua, tetapi terlebih dahulu kita haruslah bersyukur kepada Tuhan karena telah berkumpul di sini 
dengan izin-Nya. 

C. Tidak ada yang pantas saya ucapkan selain puji syukur kepada Tuhan yang telah mengizinkan kita 
berkumpul di sini guna untuk memperingati, acara bersejarah ini. 

D. Terlebih dahulu izinkanlah saya berdiri di sini untuk memberikan sambutan untuk membuka acara 
pameran kita dalam memeriahkan acara Pendidikan Nasional yang berbeda dengan acara sebelumnya. 

E. Bapak-bapak, Ibu-ibu, teman-teman yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena 
karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk merayakan hari bersejarah, yaitu Hari Pendidikan 
Nasional.  

 
40.   Memasuki abad ke-21, sejumlah masalah kependudukan menghadang umat manusia secara 

"Tumpang tindih ". Sebagai contoh, masalah lanjutusia (lansia) muncul pada saat pertambahan penduduk 
masih besar. Kemiskinan menjadi kian kasat mata di tengah rumitnya masalah ketenagakerjaan.Masalah 
kesehatan pun turut mewarnai lanskap kehidupan pada awal milenium ketiga, terutama menyangkut 
kesehatan wanita dan anak-anak. 

 
Jenis paragraf tersebut adalah .... 
A .deduktif 
B .induktif 
C .deduktif-induktif 
D .deskripsi 
E .persuasif 

41 . Cermati paragraf berikut!  
 Mulai bulan Nopember saya bekerja di sebuah apotik di Pasar Baru. Saya cukup senang bekerja di 
sana karena teman-temanku sangat banyak.Selama enam bulan bekerja saya tidak pernah minta ijin. 

 
Penulisan kata baku untuk kata yang bercetak miring paragraf tersebut adalah .... 
A . November, apotek, izin  
B . November, apotik, izin  
C . November, apotek, ijin  
D . Nopember, apotek, izin  
E . Nopember, apotik, izin  

42. Penulisan kata serapan yang benar terdapat pada kalimat ... 
A .Para atlit Jawa Barat siap bertanding di PON Palembang  
B .Perpolitikan di Indonesia memiliki standard ganda. 
C .Sistem kampanye pemilihan presiden putaran kedua diubah. 
D .Ia membeli obat batuk di apotik  
E .Texs bacaan itu tidak sesuai dengan maksud isinya  



43. Kalimat iklan yang paling tepat adalah ... 
A .Jangan lupa membawa "Aqua"  
B .Cepat beli "Aqua". 
C .Cepat! Minum pelepas dahaga. 
D .Aqua! Minuman yang terbaik. 
E .Kemana pun minumlah "Aqua". 
 

44. Diberitahukan kepada siswa, hari Kamis membawa aqua satu gelas satu orang.  
 

Jika yang dimaksud membawa gelas aqua satu, perbaikan frase ambigu pada kalimat tersebut adalah ... 
A .Diberitahukan kepada siswa, hari Kamis membawa satu gelas aqua satu orang. 
B .Diberitahukan kepada siswa, hari Kamis membawa gelas satu aqua satu orang. 
C .Diberitahukan kepada siswa, hari Kamis membawa satu aqua satu gelas satu orang. 
D .Diberitahukan kepada siswa, hari Kamis membawa gelas aqua satu orang satu. 
E .Diberitahukan kepada siswa, hari Kamis membawa aqua gelas satu orang satu. 
 

45 .Anak itu tertawa-tawa karena senang. 
Kata ulang yang sebentuk dengan kata ulang dalam kalimat tersebut terdapat pada ... 
A .Ia tidak tidur-tidur karena mengetik soal bahasa Indonesia.  
B .Sekarang banyak orang kaya-kaya yang hidupnya senang. 
C .Ibu membeli buah-buahan untuk persiapan buka puasa. 
D .Sudah pukul sebelas malam anakku belum datang-datang. 
E .Ia membentak-bentak siswa yang datang terlambat.  

 
46 . Saya sampai di kecamatan pukul 09.00. 

Kalimat yang menggunakan kata berimbuhan per-an yang semakna dengan ke-an pada kalimat tersebut 
adalah ... 
A .Kamu harus memenuhi persyaratan yang diminta. 
B .Pertanian di desaku makin modern. 
C .Setiap bangsa mendambakan perdamaian. 
D .Kami singgah di peristirahatan keluarga dr. Rio.  
E .Kita harus menjunjung persatuan bangsa. 
 

47. Untuk meningkatkan rasa cinta kebersihan di kalangan siswa SMA, Kartika mengadakan lomba 
kebersihan antarkelas.  

 
Kalimat poster yang baik berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ... 
A . Ikutilah lomba kebersihan antarkelas!  
B . Bersihkan kelas Anda!  
C . Raihlah hadiah besar!   
D . Lomba kebersihan diikuti oleh setiap kelas!  
E . Jangan lupa mengikuti lomba kebersihan!  
 

48 . Walaupun kemampuannya terbatas, ia mau belajar.  
 

Kalimat bertingkat yang sepola dengan kalimat tersebut adalah ... 
A .Karena Kebo Ijo bersalah, ia dihukum.  
B .Penjahat itu tidak hanya diinterogasi, bahkan dipukuli oleh polisi. 
C .Orang itu tidak pernah bertobat sehingga hidupnya selalu kotor. 
D .Bagi para penonton yang hadir, akan diberi hadiah.  
E .Karena sudah tidak cocok, akhirnya sepakat bercerai. 

 
49 . Cermati paragraf berikut!  

Kilat boleh dikatakan ponsel sejuta umat. Dengan harga yang murah, ponsel ini lumayanlaku di pasaran 
terutama untuk pemula yang tidak membutuhkan fitur ala kadarnya. Untukitu, pada bahasan klinik kali 
ini, Tabloid Pulsa mengangkat tema trouble shooting padaponsel Kilat terutama mengenai masalah signal.  

 
Inti paragraf tersebut adalah ... 
A .Kilat termasuk ponsel sejuta umat karena murah. 
B .Pulsa membahas masalah signal pada ponsel Kilat.  
C .Kilat laku di pasaran karena harganya murah. 



D .Ponsel Kilat memiliki fitur alakadarnya. 
E .Ponsel Kilat banyak dimiliki oleh pemula. 
 

50 . Cermati paragraf berikut!  
 Pemulihan ekonomi Indonesia yang berjalan lamban, menurut Minasapti Triaswati, dosenFakultas 
Psikologi Universitas Indonesia, tidak terlepas dari kendala birokrasi danmentalitas pejabatnya. 
Meminjam data ASEAN Economic Outlook, pertumbuhanekonomi Indonesia tahun 1998 - 2003 hanya 
0,6 persen sehingga menempati posisiterendah di kawasan ASEAN. Sekedar contoh, pada periode yang 
sama, pertumbuhanekonomi Malaysia adalah.2,8 persen, Filipina mencapai 3,4 persen.  

 
Yang merupakan opini dalam paragraf tersebut adalah ... 
A .Nina Triaswati dosen Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. 
B .Pemulihan ekonomi Indonesia berjalan lamban, terkait dengan kendala birokrasi. 
C .Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1998 -2003 0,6 persen, menempati posisiterendah di  
 ASEAN.  
D .Pertumbuhan ekonomi Malaysia tahun 1998 -2003 2,8 persen.  
E .Pertumbuhan ekonomi Filipina tahun 1998 -2003 3,4 persen,  
 
 


