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PENILAIAN AKHIR SEMESTER 
MADRASAH ALIYAH NURUL JADID PAITON PROBOLINGGO 

Tahun Pelajaran 2020-2021 
 

 
 
 
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. Penulisan paragraf pembuka surat lamaran yang tepat berdasarkan iklan lowongan pekerjaan adalah … 
A. Berdasarkan iklan lowongan pekerjaaan  yang dimuat dalam harian Media Indonesia, dengan ini saya 

mengajukan lamaran pekerjaan sebagai tenaga  sekretaris. 
B. Berdasarkan iklan lowongan pekerjaaan  yang dimuat pada hari Kamis, 11 Juli 2019, dengan ini saya 

mengajukan lamaran pekerjaan sebagai tenaga  sekretaris. 
C. Berdasarkan iklan lowongan pekerjaaan  yang dimuat dalam harian Media Indonesia,  dengan ini saya 

mengajukan lamaran pekerjaan sebagai tenaga  sekretaris. 
D. Berdasarkan iklan lowongan pekerjaaan  yang dimuat dalam harian Media Indonesia, Kamis, 11 Juli  2019,  

dengan ini saya bermaksud mengajukan lamaran pekerjaan sebagai tenaga  sekretaris. 
E. Berdasarkan iklan lowongan pekerjaaan  yang dimuat dalam harian Media Indonesia, Kamis, 11 Juli 2019,  

dengan ini saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai tenaga  sekretaris. 
 
Cermati teks berikut! 
…. maaf, kami tidak bisa menerima surat lamaran saudara karena kami tidak butuh karyawan baru. 

2. Perbaikan surat balasan yang menggunakan bahasa lebih santun dan baku adalah … 
A. Perusahaan kami tidak menerima saudara karena perusahaan kami belum memerlukan pegawai baru. 
B. Kami belum dapat menerima Saudara karena perusahaan kami belum memerlukan pegawai baru. 
C. Kami tidak dapat menerima surat lamaran Saudara karena perusahaan kami belum perlu pegawai baru. 
D. Kami belum bisa menerimanya karena perusahaan kami saat ini belum memerlukan pegawai baru. 
E. Kami tidak bisa menerima  Saudara karena perusahaan kami hingga kini belum perlu pegawai baru. 

 
Cermati teks berikut! 
          Yuda Asmara seorang sarjana pendidikan jurusan bahasa Inggris. Ia memiliki pengalaman 
mengajar di beberapa sekolah selama tiga tahun dengan predikat sangat baik. Ia pernah mengikuti 
program pertukaran mahasiswa ke Australia. Selain itu,  ia juga menjadi juara  II lomba penulisan 
cerpen tingkat nasional. 
3. Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan berdasarkan inisiatif sendiri yang sesuai dengan ilustrasi  
tersebut adalah … 

A. Saya Yuda Asmara, sarjana pendidikan jurusan bahasa Inggris, telah memiliki pengalaman mengajar di 
beberapa sekolah selama tiga tahun, mengajukan lamaran pekerjaan pada lembaga pendidikan yang  
Bapak/Ibu pimpin. 

B. Saya Yuda Asmara, adalah orang yang terampil berbahasa Inggris, telah memiliki pengalaman  mengajar di 
beberapa sekolah selama tiga tahun pada beberapa sekolah, ingin melamar pada lembaga  pendidikan  yang 
Bapak/Ibu pimpin. 

C. Saya Yuda Asmara, telah memiliki pengalaman mengajar  di beberapa sekolah selama tiga tahun pada 
beberapa sekolah, pernah kuliah di pendidikan jurusan bahasa Inggris mengajukan lamaran pada lembaga  
pendidikan yang Bapak/Ibu pimpin. 

D. Saya Yuda Asmara, memiliki gelar sarjana pendidikan berbahasa Inggris, telah memiliki pengalaman  
mengajar di beberapa sekolah selama tiga tahun pada beberapa sekolah dan juara II  lomba penulisan cerpen 
tingkat nasional ingin melamar pada lembaga  pendidikan  yang Saudara pimpin. 

E. Saya Yuda Asmara, pernah mengikuti program pertukaran mahasiswa ke Australia, juga menjadi juara II 
lomba penulisan cerpen tingkat nasional serta mahir berbahasa Inggris mengajukan lamaran pekerjaan pada 
lembaga pendidikan yang Bapak/Ibu pimpin. 

 
 
 
 

KELAS 
XII / NON BHS 

MATA PELAJARAN 
BAHASA INDONESIA 

BULAN/TAHUN 
Desember 2020 

WAKTU 
90 Menit 
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Cermati penutup surat lamaran berikut! 
Demikian surat lamaran ini saya sampaikan, atas segala perhatian dan kebijaksanaannya, saya ucapkan 
beribu-ribu terima kasih. 
4. Perbaikan penutup surat lamaran yang tepat adalah … 

A. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan, atas segala perhatiannya, saya ucapkan  terima kasih. 
B. Atas segala perhatian dan kebijaksanaan Bapak, saya ucapkan  terima kasih banyak 
C. Demikian surat lamaran ini saya sampaikan, atas  perhatian Bapak, saya ucapkan  terima kasih. 
D. Atas  perhatian dan kebijaksanaannya Bapak, saya ucapkan  terima kasih. 
E. Atas  perhatian dan kebijaksanaan Bapak, saya mengucapkan banyak  terima kasih. 

 
Cermati penulisan alamat surat berikut! 
Kepada 
Yth. Bapak Direktur  PT Cinta Abadi Nusantara 
Jalan H. Ichsan 114 Banyuwangi, Jawa Timur.  

5. Perbaikan penulisan alamat surat yang benar adalah …. 
A. kata Kepada dihilangkan dan setelah kata Ichsan diberi kata Nomor 
B. kata Bapak dihilangkan dan tanda koma setelah kata Banyuwangi diganti dengan tanda hubung (-) 
C. kata Kepada dan Bapak dihilangkan dan tanda koma (,) setelah kata Banyuwangi dihilangkan 
D. kata Kepada dan Bapak dihilangkan dan tanda titik (.) setelah kata Timur dihilangkan 
E. kata Kepada dan Bapak dihilangkan, setelah Ichsan diberi kata Nomor, dan PT menjadi P.T. 

 
Cermati penulisan identitas suratlamaran  berikut! 

 

6. Perbaikan penulisan data pribadi yang benar adalah … 
A. Kata nama, tempat, alamat, dan pendidikan diawali dengan menggunakan huruf besar. 
B. Tanda garis miring (/) diganti dengan tanda koma (,) dan tgl menjadi tanggal. 
C. Tanda garis miring (/) diganti dengan tanda koma (,) dan setelah  kata Jawa diberi kata Nomor. 
D. Di bawah kata nama seharusnya pendidikan dan alamat ditulis paling bawah. 
E. Singkatan tgl seharusnya ditulis tanggal dan S-1 seharusnya ditulis S1. 

 
Cermati tajuk rencana berikut untuk menjawab soal no 7 s.d.10! 

(1) Penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin terus dibenahi dan disederhanakan. 
(2) Pemanfaatan layanan digital nontunai diperbankan terus akan diperluas untuk memastikan kualitas 
bantuan dan jumlah yang diterima sesuai dengan yang diberikan pemerintah. (3) Menteri Sosial 
menyampaikan hal itu saat meluncurkan warung gotong royong  elektronik (e-warung). (4) Beliau juga 
menyampaikan bahwa selama ini bansos yang diterima masyarakat kurang tepat sasaran baik kualitas 
maupun jumlahnya. (5) Pemerintah diharapkan mengawasi secara serius dan terus-menerus sehingga 
masyarakat dapat merasakan manfaatnya. 
7. Opini penulis tajuk rencana tersebut adalah … 

A. Penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat miskin telah disederhanakan. 
B. Penyaluran bantuan sosial kepada masyarakat sudah tepat sasaran. 
C. Pemanfaatan layanan digital nontunai dalam bantuan sosial belum maksimal. 
D. Layanan digital nontunai harus diperluas untuk memastikan penyaluran bantuan sosial. 
E. Pemerintah sebaiknya mengawasi bantuan sosial secara secara serius dan terus-menerus. 

8. Penulis tajuk berpihak kepada …. 
A. pemerintah 
B. masyarakat 

C. Menteri Sosial 
D. perbankan 

E. Kementerian Sosial 

9. Kesalahan penulisan ejaan terdapat pada kalimat bernomor …. 
A. (1) 
B. (2) 

C. (3) 
D. (4) 

E. (5) 

10. Kata nya pada kalimat kelima mengacu pada…. 
A. pemerintah 
B. masyarakat 
C. Menteri Sosial 
D. bansos 
E. perbankan 
 

Adapun data pribadi saya adalah sebagai berikut: 
nama                : Nirmala Hayuningrat 
tempat/tgl lahir: Banyuwangi, 15 Oktober 1998 
alamat              : Jalan Jawa 5,  Banyuwangi 
pendidikan       : S-1 Pendidikan Bahasa Indonesia. 
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Teks berikut untuk menjawab soal nomor 11 s.d.13! 
(1) Dunia digegerkan dengan hilangnya sebuah pesawat. (2) Diduga pesawat tersebut hilang 

dalam penerbangan dari Indonesia menuju Beijing, China. (3) Pesawat tersebut berisi 160 penumpang, 
termasuk lima bayi dan 12 kru pesawat tersebut. (4) Diperkirakan hilangnya pesawat adalah karena 
kehilangan kontak dengan menara. (5) Namun, dari hasil analisa pesawat melenceng jauh dari jalur 
yang semestinya sehingga kehilangan arah. 
 
11. Kalimat fakta pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat bernomor .... 

A. (1) 
B. (2) 

C. (3) 
D. (4) 

E. (5) 

12. Tujuan penulisan dalam paragraf tersebut adalah ... 
A. Menginformasikan tentang pesawat yang hilang karena ke luar dari jalur. 
B. Memberitahukan hilangnya pesawat di dunia penerbangan. 
C. Memberitahukan jumlah penumpang dalam pesawat yang hilang. 
D. Membuktikan pesawat yang hilang karena kehilangan kontak dengan menara. 
E. Menggambarkan tentang dunia yang digegerkan oleh hilangnya pesawat. 

13. Kata tidak baku pada paragraf tersebut terdapat pada kalimat bernomor .... 
A. (1) 
B. (2) 

C. (3) 
D. (4) 

E. (5) 

 
Cermati kutipan berikut! 

(1) Semua warga sekolah merasa bangga; wajah-wajah mereka ceria. (2) Hampir di setiap 
lomba taman dan keindahan mereka selalu menyandang juara. (3) Orang-orang yang lalu lalang di 
depan sekolah sering melihat berbagai burung di halaman sekolah yang ditanami berbagai pohon yang 
rindang. (4) Sudah selayaknya sekolah itu dipuji, karena memang tampak indah, bersih, dan nyaman. 
(5) Menjaga keindahan taman di setiap lingkungan kota/kabupaten perlu dijadikan prinsip yang 
dipegang teguh. 
14. Kalimat penjelas yang tidak padu dalam paragraf tersebut bernomor .... 

A. (1) 
B. (2) 

C. (3) 
D. (4) 

E. (5) 

 
Cermatilah kutipan cerpen berikut untuk menjawab soal nomor 15 dan 16! 

(1) Matahari sedang mencium lembah-lembah gunung ketika aku terbangun di pagi itu. (2) 
Aku terpaku menikmati pemandangan desa yang sungguh menawan, Takkan kutemukan semua ini di 
hiruk- pikuknya kota. (3) Penduduk desa yang masih bersahaja, saling senyum, dan bertegur sapa. (4) 
Mereka bersama-sama turun ke sungai.  (5) Sungai yang airnya masih jernih, jauh dari tercemar. 
15. Kalimat bermajas pada paragraf tersebut terdapat pada nomor…. 

A. (1) 
B. (2) 

C. (3) 
D. (4) 

E. (5) 

16. Nilai sosial dalam kutipan tersebut adalah… 
A. Pemandangan alam desa yang sangat indah di pagi hari. 
B. Daerah pegunungan yang masih diselimuti awan. 
C. Kehidupan desa yang bersahaja dengan penduduknya yang ramah. 
D. Sungai-sungai di desa yang jernih jauh dari pencemaran. 
E. Hiruk-pikuk kota yang tidak ditemukan di pedesaan. 

 
Cermati paragraf berikut! 

Dalam mendiagnosis batu ginjal, pertama-tama dokter mencoba menggali keterangan dari 
pasien, seputar gejala-gejala yang dialaminya. Biasanya dokter akan menanyakan apakah pasien 
mempunyai riwayat menderita batu ginjal sebelumnya atau tidak. Dokter juga akan menanyakan 
apakah pasien memiliki keluarga yang berpenyakit sama atau apakah belakangan pasien sering 
mengonsumsi makanan atau suplemen yang memicu terbentuknya penyakit itu. 
17. Kalimat simpulan yang sesuai isi paragraf tersebut adalah .... 

A. Langkah-langkah yang dilakukan dokter untuk mencari informasi seputar penyakit yang diderita pasien sangat 
penting. 

B. Langkah-langkah yang perlu dilakukan dokter untuk mencari informasi tentang riwayat penyakit batu ginjal si 
pasien. 

C. Berbagai pertanyaan akan diajukan dokter kepada keluarga pasien yang dirawatnya agar penyakit pasien cepat 
dapat diatasi. 

D. Diagnosis dokter tentang makanan dan minuman si pasien penderita batu ginjal akan menentukan 
pengobatannya. 

E. Diagnosis dokter bahwa suplemen yang dikonsumsi pasien batu ginjal ternyata sangat membahayakan 
jiwanya. 
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18. Makna kata mendiagnosis pada paragraf di atas adalah …. 
A. menentukan gejala-gejala penyakit dan cara mengobatinya 
B. mengobati penyakit dengan obat yang tepat 
C. menentukan takaran obat yang tepat untuk jenis penyakit 
D. menentukan jenis penyakit dengan cara memeriksa gejalanya 
E. mencatat keluhan-keluhan pasien dan menentukan obatnya. 
 

Cermati kutipan teks berikut! 
          Ilmu pengetahuan dan teknologi telah maju dan berkembang semakin cepat. Dampaknya 
terhadap kehidupan dan lingkungan sudah dirasa. Sebagian terasa cepat dan sebagian baru diketahui 
setelah jangka waktu yang relatif panjang. Sebagian dampak ada yang dapat diperkirakan untuk jangka 
panjang, sebagian tidak. … 
19. Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian rumpang kutipan tersebut adalah … 

A. Manfaat ilmu dan teknologi baru diketahui setelah digunakan dan sangat bergantung pada manusia  
yang menggunakannya. 
B. Efisiensi dan pola kegiatan yang berasaskan manfaat merupakan prasyarat kehidupan manusia. 
C. Kepandaian mengolah sumber daya alam dan lingkungan sangat diperlukan. 
D. Di sini pentingnya pengembangan ilmu dan teknologi untuk mengatasi masalah tersebut dalam upaya  
penyelamatan manusia pada masa depan. 
E. Dampak-dampak tersebut harus dapat diprediksi lebih dini sehingga solusi sudah disiapkan lebih  
awal dengan tepat. 

Cermati kutipan cerita berikut! 
Ketika tubuhnya digerogoti penyakit, dengan enteng orang miskin itu melenggang ke rumah sakit. Ia 
menyerahkan Kartu Tanda Miskin pada suster jaga. Meskipun banyak bangsal kosong, suster itu 
menyuruhnya menunggu di lorong. “Beginilah enaknya jadi orang miskin,” batinnya, “dapat fasilitas 
gratis tidur di lantai.” Dan orang miskin itu dibiarkan menunggu berhari-hari. Setelah tanpa pernah 
diperiksa dokter, ia disuruh pulang. “Anda sudah sembuh,” kata perawat, lalu memberinya obat 
murahan. Orang miskin itu pulang dengan riang. Kini tak akan pernah lagi takut pada sakit. Saat anak-
anaknya tak pernah sakit, ia jadi kecewa. “Apa gunanya kita punya Kartu Tanda Miskin kalau kamu 
tak pernah sakit? Tak baik orang miskin selalu sehat.” Mendengar itu, mata istrinya berkaca-kaca. (…) 
                                                                                      (Perihal Orang Miskin yang Bahagia, Agus 
Noor) 
20. Prediksi akhir cerita berisi kesedihan yang sesuai dengan isi cerita adalah … 

A. Istrinya hanya bisa menatap wajah orang miskin dihadapannya tanpa berucap satu kata pun. Ia kagum kepada 
suaminya yang tak pernah putus asa dan sedih. Suaminya percaya bahwa Tuhan akan selalu menolong hamba-
Nya yang lemah selama hamba-Nya tak pernah berhenti berusaha. 

B. Istri orang miskin berusaha untuk tabah menanggung beban kehidupannya. Orang miskin pun menghibur istrinya 
dan mengatakan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan atas segala nikmat yang Tuhan berikan kepada mereka. 

C. Istrinya merasakan penderitaan yang terus dirasakan suaminya. Namun, suaminya tidak mau menunjukkan 
kesedihan itu kepada keluarganya. Istri orang miskin membuatkan teh hangat untuk orang miskin. Orang miskin 
terharu dan meminum teh hangat buatan istri tercinta 

D. Orang miskin kembali melanjutkan bercerita kepada istrinya. Orang miskin berkata bahwa ia banyak melihat 
orang-orang yang berpakain bagus yang juga memiliki kartu yang seperti dia miliki. Orang miskin bingung 
mengapa orang-orang itu juga sama seperti dia? 

E. Orang miskin tak berhenti berkata-kata. Tiba-tiba, napasnya sesak. Wajahnya tampak pucat. Istri orang miskin 
bingung. Ia berusaha mengusap punggung orang miskin. Istri orang miskin pun merebahkan suaminya di bale 
tempat mereka duduk. Istri orang miskin kaget. Orang miskin itu telah mati. 

Cermati kutipan novel berikut! 
Dari dua lantai ini, kalian juga bisa melihat pekerja konstruksi bakal town square dua ratus meter di sisi 
kiri gerai foto kopian tadi. Lampu besar berkerlap-kerlip dari belalai peralatan yang menaik-turunkan 
besi, batu bata, dan bahan bangunan lainnya. Para pekerja yang memakai helm tak peduli dengan 
hujan. Mereka sedang mengejar target peresmian enam bulan lagi. Bersaing dengan dua pusat 
perbelanjaan lainnya yang serempak dibangun. 
          Kota ini maju sekali meskipun harus dibayar dengan berbagai ketidaknyamanan. Siapa yang 
peduli? Di depan sana sudah terlihat dua toko cuci cetak foto. Sebenarnya pemiliknya satu. Alasan 
bisnis, terpaksa dibelah dua. Toko sebelah kanan menjadi dealer resmi raksasa negatif film dan kamera 
dari Negeri Sakura. Toko sebelah kiri menjadi authorizeddealer raksasa negatif film dan kamera dari 
Amerika. Beberapa remaja berkumpul ramai di sana. 
21. Keterkaitan isi novel tersebut dengan kehidupan masyarakat saat ini adalah … 

A. Kemajuan kota terkadang harus dibayar dengan ketidaknyamanan. 
B. Para  pekerja konstruksi harus siap bekerja di mana pun dan kapan pun. 
C. Para pekerja konstruksi tetap harus bekerja meskipun kondisi hujan. 
D. Adanya persaingan antara toko dengan pusat perbelanjaan. 
E. Para remaja ramai berkumpul di toko cuci cetak foto. 
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Cermati teks berikut! 
Udara di Kota Jambi dan Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat, tidak sehat lagi seiring makin 
pekatnya kabut asap akibat kebakaran lahan. Untuk mengantisipasi meluasnya dampak asap, kegiatan 
belajar-mengajar di sekolah di daerah itu diliburkan. Berdasarkan pengukuran kualitas udara, Badan 
Lingkungan Hidup Daerah Jambi mendeteksi indeks standar pencemar udara (ISPU) telah mencapai 
angka 126, alias berstatus tidak sehat. Sesuai pedoman teknis dan pelaporan serta informasi ISPU, 
dalam status di atas 101, kandungan particulate matter (PM) 10 yang tinggi telah dianggap sangat 
mengganggu jarak pandang dan mengakibatkan pengotoran debu di mana-mana. Kandungan 
nitrogennya dapat berdampak pada peningkatan reaktivitas pembuluh tenggorokan. 
22. Hal yang dilaporkan dalam kutipan teks tersebut adalah … 

A. Kebakaran hutan di Kota Jambi dan Kabupaten Kayong, Kalimantan Barat menimbulkan asap yang pekat. 
B. Masyarakat Kota Jambi dan Kabupaten Kayong, Kalimantan Barat banyak yang mengalami gangguan 

pernapasan. 
C. Pengotoran debu di Kota Jambi dan daerah sekitarnya disebabkan tangan-tangan jahil yang membakar hutan. 
D. Udara di Kota Jambi dan Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat tidak sehat karena kabut asap yang 

pekat. 
E. Kabut asap yang pekat menimbulkan berbagai dampak terhadap daerah yang terkena musibah kebakaran 

hutan. 
 
Cermati isi teks cerpen berikut!   
Haji Jamal orang baik, setidaknya di mata Wen. Dia selalu memberi kabar bahwa dia sudah baca 
tulisan Wen di koran lokal dan dia senang, lalu menyalami Wen. Tempo-tempo Wen menulis kolom 
dan kadang-kadang menulis komentar. Sejak Wen pensiun, Wen semakin gencar menulis untuk koran 
lokal, sekadar untuk menangkal atau menunda datangnya pikun, andaikata usia Wen dipanjangkan 
Allah. Kata orang, kalau usia senja tidak dibarengi dengan kegiatan membaca, kalau dapat sekalian 
menulis, bakal cepat pikun. Sejak muda Wen memang terbiasa menulis di koran-koran lokal sekadar 
menyalurkan hobi. Hobi itulah yang dilanjutkannya lagi setelah pensiun. 
23.Hal yang berupa penilaian yang positif sesuai isi teks tersebut adalah .… 

A. menghargai karya orang lain 
B. membaca koran atau majalah 
C. menuliskan ide dalam tulisan 
D. cara menunda kepikunan 
E. menulis komentar di media sosial 

 
Cermati kalimat dalam paragraf berikut!   
Untuk membangun Indonesia agar menjadi negara maju, dibutuhkan banyak wirausaha muda. 
Wirausaha atau enterpreneur merupakan tulang punggung dalam pembangunan negara. Wirausaha 
memiliki kecenderungan untuk berinovasi, memunculkan teknologi baru untuk memenangkan 
persaingan pasar, serta meningkatkan daya saing bangsa.[. . . .], wirausaha muda dapat menciptakan 
lapangan kerja [. . . .] angka pengangguran dapat ditekan. 
24. Konjungsiyang tepat untuk melengkapi paragraf  tersebut adalah ….  

A. Akan tetapi, jangankan 
B. Akan tetapi, agar 
C. Selain itu, sehingga 
D. Selain itu, melainkan 
E. Selain itu, demikian 

 
Cermati isi paragraf  berikut!   
Musim hujan dan musim kemarau membawa dampak pada beberapa wilayah di Indonesia. Pada waktu 
musim hujan, beberapa wilayah mengalami bencana banjir dan longsor. Sebaliknya, pada musim 
kemarau, beberapa wilayah juga mengalami bencana kekeringan. Ketika hujan deras melanda suatu 
kawasan rumah penduduk dansawah ladang, di kawasan tersebut terendam banjir. Begitu juga ketika 
kekeringan melanda suatu kawasan, sawah ladang pertanian kering kerontang, tidak bisa ditanami dan 
tanaman mereka mati. … 
25. Dampak peristiwa/kejadian tersebut sesuai isi teks adalah … 

A. Semua makhluk hidup di bumi, seperti manusia, tumbuhan, dan hewan membutuhkan hal yang sama, yaitu air. 
B. Untuk hidup dan kehidupan manusia membutuhkan air, begitu juga  tumbuhan dan binatang sangat 

bergantung kepada air.  
C. Hujan, banjir, longsor, dan kekeringan merupakan peristiwa alam yang terjadi berdampak pada kehidupan 

sosial masyarakat. 
D. Air merupakan sumber daya yang terbarukan dan dinamis yang datangnya sangat bergantung dengan musim 

hujan. 
E. Air yang berupa hujan akan selalu datang sesuai dengan waktu atau musimnya sepanjang tahun pada bulan-

bulan tertentu. 
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Cermati isi pernyataan  berikut!   
Indonesia saat ini sedang berada pada laju transformasi yang pesat menuju ke arah perbaikan ekonomi. 

(1) Saat ini ekonomi Indonesia berada pada posisi 16 dunia dengan pendapatan domestik nasional sebesar 846 
miliar dolar AS.  

(2) Angka itu mungkin akan terus tumbuh hingga mencapai 1,8 triliun dolar AS mulai tahun 2017 atau mungkin 
sampai 2020.  

(3) Pada kenyataannya kekuatan terbesar ekonomi Indonesia tidak hanya berupa ekspor yang didukung oleh 
kekuatan tenaga kerja dan komoditas, tetapi juga kekuatan konsumsi domestik dan jasa-jasa.  

(4) Para investor asing mengharapkan makin banyak pilihan investasi di Indonesia pada masa-masa yang akan 
datang. 

(5) Harapan para investor tentu merupakan peluang dan tantangan bagi Indonesia dalam melakukan pendalaman 
pasar keuangan. 

26. Kalimat argumen/pendapat yang logis yang mendukung pendapat tersebut adalah …. 
A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (3) 

C. (2) dan (4) 
D. (2) dan (5) 

E. (4) dan (5) 

 
Cermati teks kutipan cerpen berikut untuk menjawab soal nomor 27, 28, dan 29!  

Cerpen 1 Cerpen 2 
Maka, dengan berat hati Azrial melupakan 
Renggogeni. Ia hengkang dari kampung, pergi 
membawa luka hati. Awalnya ia hanya tukang 
cuci piring di rumah makan milik seorang 
perantau dari Lareh Panjang yang lebih dulu 
mengadu untung di Jakarta. Sedikit demi sedikit 
dikumpulkannya modal, agar tidak selalu 
bergantung pada induk semang. Berkat kegigihan 
dan kerja keras selama bertahun-tahun, Azrial 
kini sudah jadi juragan, punya enam rumah 
makan dan dua puluh empat anak buah yang tiap 
hari sibuk melayani pelanggan. Barangkali, ada 
hikmahnya juga Azrial gagal mempersunting 
anak gadis Mangkudun. Kini, lelaki itu kerap 
disebut sebagai orang Lareh Panjang paling 
sukses di rantau. (cerpen Makaji) 

Zhu mengawali sejarah dengan melakukan 
perjalanan jauh dari pulaunya, Kalimantan 
Timur. Meninggalkan leluhur menuju satu titik: 
kota berteluk hangat di Selat Sunda. …. 
Begitulah Zhu, memulai sejarah dengan membuat 
jebakan dari sepetak tanah yang ia beli, dan 
membangunnya menjadi istana walet, dengan 
keahlian yang tidak diragukan. Ya ya ya, dialah 
perempuan dengan aroma laut yang berpadu 
keindahan teratai. Dialah perempuan dengan 
masa depan gemilang, dari kegigihan dan 
keuletan. Dialah yang sejak lahir dididik sebagai 
pemburu walet ulung yang kelak berhak 
menyandang keahlian serta nama besar Zhu Miau 
Jung pemburu walet paling terkenal lantaran 
ketajaman instingnya. (cerpen Sulaiman Pergi ke 
Tanjung Cina) 

27.Persamaan yang terdapat dalam kedua kutipan cerpen tersebut sehubungan dengan tokoh adalah…. 
A. ulet, merantau, sukses, pengusaha 
B. patah hati, gagal, berangan-angan, mandiri 
C. ulet, gagal, berangan-angan, mandiri 
D. patah hati, merantau, sukses, pengusaha 
E. gagal, berangan-angan, mandiri, pengusaha 

 
28. Cara tokoh (Azrial) mengatasi masalah gagal dalam percintaan pada cerpen 1 adalah …. 

A. mengasingkan diri 
B. membantu orang tua 
C. pergi merantau  
D. selalu berhemat  
E. melepas kekasihnya 

 
29. Amanat yang terkandung dalam kedua kutipan cerpen tersebut adalah …. 

A. Tidak baik larut dalam kekecewaan, itu merusak pikiran. 
B. Walaupun seorang perempuan, tetap harus bekerja keras. 
C. Kegagalan dalam hidup jadikan sebagai pengalaman.  
D. Bila mau bekerja keras dan tekun, kesuksesan akan diraih. 
E. Setiap orang memiliki keinginan, tetapi tidak semua terwujud. 

 
Cermati teks kutipan cerpen berikut! 
Melawan dia berarti siap menentang maut. Akan tetapi, aku tidak takut melawannya. Semua ini aku 
lakukan untuk membuktikan bahwa aku tidak menghasut, tidak mengadu domba. Malah sebaliknya, 
aku ingin mendamai perselisihan Soni anak jawara di kampung kami dengan si Ahmad adik kelasku. 
30. Peribahasa yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah …. 

A. Takut akan titik lalu tumpah. 
B. Harimau ditakuti sebab giginya. 
C. Takut bayang-bayang sendiri. 
D. Takut akan bedil lari ke pangkalan. 
E. Takut karena salah, berani karena benar 
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Cermati kalimat-kalimat berikut! 
(1) Di objek wisata ini wisatwan harus menuruni beberapa anak tangga untuk sampai ke terowongan  
akuarium. 
(2) Pulau Putri memiliki objek wisata bernama undersea aquarium atau akuarium bawah laut. 
(3) Di ujung terowongan terdapat dua pintu bulat sebagai alat sirkulasi udara. 
(4) Sesampainya di terowongan akuarium terlihat pemandangan karang laut yang berwarna-warni. 
(5) Undersea aquarium tersebut terletak bersebelahan dengan dermaga. 
(6) Berbagai jenis ikan terlihat melintas seakan-akan  mengucapkan selamat datang kepada para  
wisatawan. 
31.Susunan kalimat acak tersebut agar menjadi paragraf baik adalah…. 

A. (2) – (1) – (5) – (4) – (6) –(3) 
B. (2) –(4) –(1) –(5) –(6) –(3) 
C. (2) –(4) –(1) –(6) –(5) –(3) 
D. (2) –(5) –(1) –(4) –(6) –(3) 
E. (2) –(6) –(5) –(4) –(1) –(3) 

 
Cermati kutipan novel berikut! 
Filicium depiciens biasa ditanam botinikus untuk mengundang burung. Daunnya lebat tak kenal 
musim, bentuk daunnya cekung sehingga dapat menampung embun untuk barang-barang kecil minum. 
Dahannya pun mungil, menarik hari burung segala ukuran. Lebih dari itu dalam jarak  50 meter dari 
pohon ini, dibelakang kami berdiri kekar menjulang awan sebatang pohon tua ganitri (Elaeocarpus 
sphaericus schum). Tingginya hamper 20 meter, dua kali lebih tinggi dari filicium depiciens. 
Konfigurasi ini menguntungkan bagi burung-burung kecil cantik dan aduhai yang selalu diciptakan 
untuk menjaga jarak dengan manusia. 
32. Kalimat kritik yang tepat berdasarkan kutipan novel tersebut adalah … 

A. Penggunaan bahasa sehari-hari yang komunikatif terasa menghambarkan cerita. 
B. Penggunaan istilah biologi yang tidak umum sedikit menyulitkan bagi pembaca. 
C. Penggunaan istilah biologi yang memperkaya perbendaharaan kata pembaca. 
D. Penggunaan latar suasana yang sangat hidup, tetapi sudah nyata. 
E. Penggambaran tokoh secara langsung oleh pengarang merupakan hal biasa. 

Cermati kutipan teks berikut! 
Sampah merupakan material sisa yang tidak digunakan lagi setelah mengalami suatu proses. Sampah dapat bersumber 
dari alam, manusia, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi akan terus bertambah selama ada kegiatan yang 
dilakukan baik oleh alam maupun manusia. Sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 11 ton per harinya. 
Berikut dampak yang dihasilkan dari berbagai sumber sampah terhadap masyarakat. 
No Bahan Pencemar Sumber dampak pada Individu/Masyarakat 
1. Sulfur Dioksida (SO2) batuan/bahan bakar 

minyak yang 
mengandung sulfur, 
pembakaran limbah 
pertanahan, proses 
dalam industri 

menimbulkan efek iritasi pada saluran 
napas sehingga menimbulkan gejala 
batuk dan sesak napas 

2. Hirogen Sulfa (H2S) dari kawah gunung yang 
masih aktif 

menimbulkan bau yang tidak sedap dan 
dapat merusak indera penciuman 
(nervus alfactory) 

3.  Nitrogen Oksida (N2O), 
Nitrogen Monoksida 
(NO), Nitrogen Dioksida 
(N2O), 

berbagai jenis 
pembakaran gas buang 
kendaraan bermotor, 
peledak, pabrik 

mengganggu sistem pernapasan dan 
melemahkan sistem pernapasan, serta  
saluran napas sehingga paru-paru mudah 
terserang infeksi 

4. Amoniak (NH3) proses industri menimbulkan bau yang tidak 
sedap/menyengat, menyebabkan sistem 
pernapasan bronkistis dan merusak indra 
penciuman 

33. Alternatif pemecahan masalah yang sesuai dengan isi teks adalah … 
A. Pemerintah hendaknya membuat peraturan tentang pengelolaan sampah dan penegakan hukum yang tegas 

bagi pelanggarnya. 
B. Masyarakat yang berasa di sekitar pembuangan sampah, perlu mengecek kondisi kesehatannya secara berkala. 
C. Hindari tempat-tempat  sampah karena merupakan sumber segala penyakit nyang mengakibatkan gangguan 

kesehatan. 
D. Para pengelola sampah hendaknya dapat menciptakan teknologi pembuangan yang efektif dan efisien. 
E. Pengembangan dan penerapan teknologi pengelolaan pada sampah harus dapat diterapkan di segala lini. 

 
Cermati kutipan cerita berikut! 
          Mencurigai, betapa tidak enaknya perbuatan ini. Bahkan, terhadap orang yang patut dicurigai 
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sekali pun. 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. 
Kadang,  ia membangkitkan rasa iba, tanpa bersikap meminta. 
                                                                                                                              (Parmin, Jujur Pranoto) 
34. Kalimat resensi berupa keunggulan yang sesuai dengan kutipan cerita tersebut adalah … 

A. Cerpen “Parmin” mengungkapkan tokoh yang bekerja sebagai tukang kebun, tak banyak cakap,  
tetapi dicurigai oleh orang-orang di sekitarnya. 
B. Cerpen “Parmin” menarik untuk dibaca karena pengarang mengungkapkan watak tokoh secara  
analitik sehingga pembaca mengetahui watak tokoh dengan jelas. 
C. Cerpen tersebut seharusnya tidak langsung mengungkapkan watak tokoh di awal cerpen supaya  
pembaca tidak langsung mengetahui watak tokoh. 
D. Jujur Pranoto merupakan pengarang yang produktif karena karya-karya  cerpennya banyak dimuat  
di media massa. 
E. Pengarang cerpen “Parmin” banyak disukai para penggemarnya karena menggunakan banyak kata  
berkias. 

 
Pahami puisi berikut ! 

Pengakuan  
Aku ingin memberi pengakuan  
Bulan yang gerhana esok malam  
Telah kutukar pagi ini 
Dengan wajah terlalu bersegi 
Pada kaca yang retak oleh 
Tengadah derita kepada esok 
…  
Karya : Iwan Simatupang 

 
35. Makna kaca yang retak pada larik kelima kutipan puisi tersebut adalah …. 

A. pembenaran 
B. perbaikan 
C. penderitaan 
D. pengakuan 
E. penghargaan 

Bacalah ilustrasi berikut! 
Banyak masyarakat yang termakan […] tentang pemberlakuan tilang melalui CCTV. CCTV yang ada 
tersebar di Indonesia saat ini baru berfungsi sebagai pemantau dengan pengeras suara. CCTV tilang 
berfungsi untuk merekam dan memotret pelanggar yang melanggar lalu lintas. Untuk saat ini, 
Pemerintah belum mempunyai perangkat CCTV tilang. Namun, tidak menutup kemungkinan pada 
masa depan Indonesia memberlakukan CCTV tilang. 
Disadur dari: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20171008202608-12-247007/tilang-cctv-
efektif-jika-registrasi-kendaraan-rampung/, 10 Oktober 2017 
36.Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf itu adalah …. 

A. akal kancil 
B. kulit badak 
C. kambing hitam 
D. kabar burung 
E. kelas kambing 

Perhatikan kutipan novel berikut! 
“Ada apa?” tiba-tiba mulut itu berbunyi, tetapi mata masih terkatup. 
“Maaf, Pak. Tetapi saya terpaksa mengganggu. Pak Tamping dan pemuda-pemuda itu tidak salah. 
Tetapi sekarang Samsu menganiaya mereka, dianggap mata-mata. Barangkali hendak dibunuh.” 
Pak Komandan menguap. 
“Hah . . . Samsu . . . Ada apa Samsu? Hooahh, saya mengantuk.” 
“Tolong Pak. Kalau Pak Komandan mau tentulah  . . .”  
“Huaah . . . urus sendiri saja Sanaa huaahhh.” 
Hasrat Karjo ingin sekali melempari mulut yang menganga itu dengan bakiak. Sedikit bingung ia 
keluar. Lurah sudah terlalu tua, bisa diajak apa! Tetapi mendengar beberapa perempuan menjerit, 
keberanian Keibodan-nya kembali. Dengan tenang Karjo menghampiri Samsu. Matanya seram 
mengebor mata Samsu yang tidak tahan dan hanya berteriak, “Pengkhianat! Pengkhianat semua. Kaki 
tangan NICA.” 
Karjo mendesis, “Lepaskan Samsu!” 
“Hah? Kau juga ingin dicincang?” 
Tetapi Karjo tak berkedip. Ada api kawah Merapi berpijar di dalamnya. “Lepaskan.” 
“Lepaskan sendiri. Saya bukan budakmu!” dan pergilah Samsu, sambil mengumpat-umpat. 
Dikutipdari: Y. B. MangunWijaya, Burung-burungManyar, Jakarta, Kompas, 2014 
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37.Sinopsis yang sesuaidengankutipan novel tersebutadalah…. 
A. Karjo menemui Pak Komandan.Karjo melapor pada Pak Komandan bahwa Samsu  telah menganiaya Pak 

Tamping dan pemuda pemuda yang tidak bersalah. Namun, Pak Komandan tidak mau tahu tentang masalah 
tersebut.Pak Komandan menyuruh Karjo menyelesaikan masalah tersebut sendiri.Karjo pun menghampiri 
Samsu.Dengan kesadarannya, Samsu melepaskan orang- orang yang dianggaapnya sebagai pengkhianat. 

B. Pak Komandan tidak mau membantu Karjo melepaskan Pak Tamping dan pemuda-pemuda yang tidak  
bersalah. Akhirnya, Karjo memberanikan diri menghampiri Samsu.Dia dengan berani meminta Samsu 
melepaskan orang-orang yang dianggaapnya sebagai pengkhianat. Terjadi perdebatan panjang antara Karjo 
dan Samsu. Samsu tidak mau melepaskan orang-orang yang dianggapnya sebagai pengkhianat tersebut. 

C. Karjo menemui Pak Komandan. Karjo ingin melapor pada Pak Komandan bahwa Samsu telah menganiaya 
pemuda-pemuda yang tidak bersalah dan Pak Tamping. Namun, Pak Komandan tidak mau tahu akan hal 
tersebut. Akhirnya Karjo mendekati Samsu. Dia meminta Samsu melepaskan orang orang yang dianggapnya 
berkhianat. Akhirnya, Samsu melepaskan orang-orang itu dengan senang hati. 

D. Pak Komandan tidak mau membantu Karjo melepaskan Pak Tamping dan pemuda pemuda yang tidak 
bersalah. Akhirnya, Karjo memberanikan diri mendekati Samsu. Dia dengan berani meminta Samsu 
melepaskan orang-orang yang dianggapnya berkhianat.Akhirnya, tejadi perkelahian antara Karjo dan Samsu. 
Setelah berkelahi, Samsu melepaskan orang orang yang dianggapnya sebagai pengkhianat tersebut. 

E. Karjo menemui Pak Komandan. Karjo ingin melaporkan pada Pak Komandan bahwa Samsu telah menganiaya 
Pak Tamping dan pemuda pemuda yang tidak bersalah. Namun, Pak Komandan tidak mau tahu tentang 
masalah tersebut. Akhirnya, Karjo memberanikan diri menghampiri Samsu. Dia  meminta Samsu melepaskan 
orang orang yang dianggapnya berkhianat. Akhirnya, Samsu pergi sambil mengumpat. 

Cermati paragraf berikut! 
Atlantis Water Adventure mempunyai maskot utama berupa kolam ombak buatan. Di sekeliling 

kolam utama terdapat sungai arus. Di sungai arus wisatawan dapat [. . . ] di atas pelampung dan 
mengitari kolam tanpa perlu bersusah payah berenang. Di Atlantis Water Adventure tersedia kolam 
bola untuk anak-anak balita. Kolam dangkal seukuran pinggang balita ini diselimuti ratusan bola [. . . 
.] Kolamini menjadi sarana paling mengasyikkan untuk anak-anak. Para wisatawan yang suka dengan 
tantangan dapat mencoba tiga buah papan luncur. Ketiga papan dengan kelokan yang [. . .] ini berakhir 
pada sebuah kolam kecil.  

Disadur dari: M. Purwati, Pesona Wisata DKI Jakarta, Klaten, Intan Pariwara, 2009 
38. Kata ulang yang tepat untuk melengkapi paragraf  tersebut adalah…. 

A. bermalas-malasan, warna-warni, meliuk-liuk 
B. bermalas-malasan, warna-warnanya, berliuk-liuk 
C. bermalas-malasan, berwarna-warna, terliuk-liuk 
D. bermalas-malasan, warna-warni, meliuk-liuk 
E. bermalas-malasan, berwarna-warni, terliuk-liuk 

Perhatikan kutipan berikut! 
 “Bu, kesalahanku terhadap Ayah dan Ibu terlalu besar. Kini ayah sudah tidak bisa kumintai 
ampunan. Dan Ibu belum mengatakan bahwa Ibu telah memaafkan kesalahanku. Bu, katakan dulu Ibu 
telah member ampun kepadaku.” 
 Kudengar Ibu melepas desah lirih dan panjang. Tangannya yang lembut membelai rambutku. 
 “Ya, Yuning. Ya. Kau memang telah berlaku kurang hormat kepada ayahmu almarhum. 
Bersyukurlah karena kau mempunyai ayah yang berlapang dada. Dengar, Yuning. Ayahmu pergi 
dengan hati damai. Aku mendengar sendiri dia telah memaafkanmu.” 
Dikutip dari: Ahmad Tohari, “Bulan Kuning Sudah Tenggelam” dalam Mata yang Enak Dipandang, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2015 
39. Nilai moral yang terdapat pada kutipan cerpen tersebut adalah …. 

A. berlapang dada saat menerima cobaan 
B. menuruti segala nasihat kedua orang tua 
C. meminta maaf jika memiliki kesalahan 

D. menghormati orang lain yang lebih tua 
E. berubah menjadi pribadi yang lebih baik 

Perhatikan kutipan novel berikut! 
Raras menampar wajah Violet sambil menangis. Yang ditampar diam saja.  
“Vi, kenapa sih kamu pake lagi?” Raras meratap di antara Violet dan suntikan yang tergeletak. Lubang 
merah kecil terlihat  dilengan kiri Violet yang masih terbebat kain. Ruangan itu sumpek sekali. 
“Vi, bangun!” Lalu ditamparnya sekali lagi.  
Violet menegakkan kepala, membuka matanya yang lengket,  
“Ras . . . ,” panggil Vi dengan suara parau. 
“Iya, aku di sini.” 
“Exorcimus-nya nggak berhasil,” lalu Violet menangis tak sampai satu menit dan dia tertidur lagi. 
Dikutip dari: Ratih Kumala, Tabula Rasa, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2016 
40. Penyebab konflik dalam kutipan tersebut adalah . . . 

A. Tokoh Raras menampar wajah tokoh Violet. 
B. Tokoh Raras merasa dibohongi tokoh Violet. 
C. Tokoh Violet ingin bersama tokoh Raras. 
D. Tokoh Violet merasa sangat kesakitan. 
E. Tokoh Violet memakai narkoba lagi. 

 
 


