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Teks berikut ini untuk soal nomor 1 dan 2. Cermatilah teks berikut!

  (1) Di hadapan Nurjiman telah terjadi kecelakaan KA Senja Utama dan KA Argo Bromo Anggrek.  (2) Bersama 
dengan sekitar 20 warga Desa Serang lainnya, lelaki kurus ini langsung bahu-membahu mengeluarkan korban yang 
terjepit kursi dan ruang sempit di dalam gerbong.  (3) Tanpa bantuan alat, mereka membantu dengan semangat. 
(4) Bahkan, beberapa warga berinisiatif menggunakan tangga untuk menaiki gerbong yang terguling agar dapat 
mengeluarkan penumpang.  (5) Mereka pun berbagi tugas, ada yang mengeluarkan penumpang dan sebagian lain 
membawanya ke luar dari area kecelakaan. (6) Namun, kondisi  ini jauh berbeda dengan perilaku sebagian petugas 
dari berbagai instansi yang hadir di tempat kejadian. (7) Mereka  hadir hanya untuk mengobrol dan setor muka. (8) 
Kehadiran memang dibutuhkan dalam peristiwa besar seperti ini, tetapi akan berguna jika semua petugas dapat 
bergerak cepat menolong para korban yang sudah tidak berdaya. 
 Dikutip dari kompas.com

1. Bersama dengan sekitar 20 warga Desa Serang lainnya, lelaki kurus ini langsung bahu-membahu mengeluarkan korban 
yang terjepit kursi dan ruang sempit di dalam gerbong. 

 Kata yang digarisbawahi mempunyai arti ....
A. kerja sama D. dikerjakan bersama
B. bekerja sama E. pekerjaan bersama
C. pekerja sama

2. Opini pada bacaan di atas terdapat pada kalimat nomor ....
A. (1) D. (5)
B. (2) E. (8)
C. (4)

Teks berikut ini untuk soal nomor 3 sampai 5. Cermatilah teks  berikut!

  Laporan hasil penelitian  Geoffrey Spurling dari Universitas Queensland, Brisbane, Australia mendapati bahwa 
Para dokter cenderung memberi resep obat produksi perusahaan farmasi yang mempromosikan produknya ke 
dokter bersangkutan, namun pasienlah yang membayar lebih biaya obat tersebut. Riset yang didasarkan pada 58 
studi di sejumlah negara ini juga mendapati fakta  bahwa pasien yang menerima obat-obatan nongenerik dari para 
dokter itu tidak selalu tepat bagi dirinya.

  Hasil 38 studi yang dilakukan juga menunjukkan adanya kecenderungan keterkaitan langsung antara informasi 
perusahaan farmasi dan peresepan obat.  Menurut Spurling, hasil studi di Inggris terhadap lebih dari seribu orang 
dokter umum mendapati bahwa mereka yang lebih sering bertemu staf penjualan obat cenderung lebih sering 
memberikan resep-resep obat mahal. Namun, tidak ada jaminan bahwa pasien mendapatkan obat-obatan yang 
tepat bagi penyakitnya. 

  Temuan empiris ini mendorong para peneliti mengusulkan adanya pengaturan terhadap besaran uang yang 
boleh dialokasikan industri farmasi untuk kepentingan promosi produk mereka. Selain itu, para dokter juga perlu 
mendapat informasi tentang obat dari sumber yang beragam seperti universitas dan organisasi-organisasi kredibel 
lainnya.

3. Ide pokok bacaan tersebut adalah ....
A. dokter cenderung memberi resep obat yang mahal
B. dokter cenderung tidak bertanggung jawab terhadap kesehatan pasien
C. dokter dapat disuap oleh perusahaan farmasi
D. ada keterkaitan langsung antara perusahaan farmasi dengan peresepan obat
E. tidak ada jaminan pasien mendapatkan obat yang dibutuhkannya

4. Saran yang diberikan dari hasil penelitian tersebut adalah ....
A. pasien yang menerima obat-obatan nongenerik sebaiknya mempertanyakan kepada dokternya
B. para dokter perlu mendapat informasi tentang obat dari sumber yang beragam
C. dokter sebaiknya lebih sering memberikan resep-resep obat mahal
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D. dokter sebaiknya member jaminan kepada pasien bahwa obat-obatan yang diberikan sudah tepat
E. dokter dan pasien merundingkan obat yang tepat bagi pasien

5. Temuan empiris ini mendorong para peneliti mengusulkan adanya pengaturan ....
 Sinonim dari empiris adalah ....

A. berdasarkan pendidikan D. berdasarkan wawancara
B. berdasarkan penelitian E. berdasarkan pendapatan
C. berdasarkan penemuan

Teks berikut untuk soal nomor 6 dan 7. Bacalah dengan saksama!

1. Bosan dengan suasana rapat formal? 
2. Ciptakan suasana rapat yang santai dengan relasi lewat jamuan makan siang. 
3. Walau rapat berjalan lebih santai, penggunaan alat-alat kerja seperti laptop, alat tulis, 

dan kertas tetap menjadi hal wajib untuk melihat outline yang telah dibuat dan mencatat 
hasil rapat. 

4. Makanan yang berlemak perlu dihindari. 
5. Jika browsing merupakan hal yang penting, maka fasilitas wi-fi perlu diperhatikan.  
6. Sebisa mungkin hindari situs jejaring sosial atau melakukan chatting yang tidak ada 

hubungannya dengan tema rapat. 
7. Ingat, walau dilakukan sambil makan siang, rapat tetap memerlukan konsentrasi 

penuh. 
8. Tidak penting apakah rapat dahulu lalu makan atau sebaliknya.

6. Kalimat yang tidak berhubungan dengan kalimat utama adalah kalimat nomor ....
A. 1 dan 4 D. 4 dan 6
B. 4 dan 8 E. 5 dan 7
C. 5 dan 8

7. Simpulan dari paragraf tersebut adalah ....
A. Rapat tidak dapat dilakukan sambil chatting dan browsing
B. Fasilitas wi-fi harus tersedia di tempat rapat
C. Rapat sambil makan siang dapat dilakukan di kantor
D. Rapat dengan suasana santai dapat dilakukan sambil makan siang
E. Rapat dan makan siang sama-sama penting

8. Berikut ini adalah istilah yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi, kecuali ....
A.	 laptop	 D.	 wi-fi
B. alat tulis E. situs
C. browsing

Diagram berikut ini untuk soal nomor 9 dan 10.
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9. Pernyataan  yang sesuai dengan diagram tersebut adalah ....
A. Jumlah lapangan kerja tahun 2009 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. 
B. Tingkat lapangan kerja pada tahun 2008 hampir sama dengan tahun 2010.
C. Jumlah lapangan kerja semakin meningkat setiap tahunnya.
D. Dari tahun 2008 ke tahun 2009, jumlah lapangan kerja meningkat.
E. Jumlah lapangan kerja yang menurun dapat menambah pengangguran.

10. Simpulan yang sesuai dengan isi diagram tersebut adalah ...
A. Jumlah lapangan kerja selalu meningkat dari tahun 2008 s.d. 2010.
B. Dari tahun 2008 s.d. 2010 jumlah lapangan kerja selalu menurun tajam.
C. Kenaikan jumlah lapangan kerja dari tahun 2008 s.d. 2010 selalu konstan.
D. Jumlah lapangan kerja tahun 2011 diperkirakan akan jauh meningkat.
E. Kenaikan jumlah lapangan kerja pada tahun 2010 belum menyamai jumlah lapangan kerja tahun 2008.

Puisi berikut ini untuk soal nomor 11 dan 12.
Berdiri aku di senja senyap
Camar melayang menepis buih
Melayah bakau menuai puncak
Berjuang datang ubur terkembang
Angin pulang menyejuk bumi
Menepuk teluk menghembus emas
Lari ke guung memuncak sunyi
Berayun-ayun di atas alas
(Amir Hamzah, “Berdiri Aku”)

11. Puisi di atas dimaksudkan untuk melukiskan …
A. kedudukan seseorang 
B. keindahan alam 
C. suasana kesepian
D. suasana ketentraman dan kedamaian
E. kekecewaan hati

12. Bait Camar melayang menepis buih mengandung majas ....
A.	 personifikasi	 D.	 Hiperbola
B. Alusio E. Ironi
C. Elipsis

Cerita berikut ini untuk soal nomor 13 dan 14. Perhatikanlah baik-baik!

  (1) Dengan tiba-tiba, Seri Laut duduk menyembah kaki Anggun Dewa. “Ampun hamba pada kakak, usahlah 
hati dipermalukan, jangan bicara diperpanjang, hamba tahu, hamba arif. (2) Kata kakak, kata menyindir, ngilu 
tulangku mendengarkannya. (3) Dosa hamba seberat bukit, kesalahan sebesar bumi, bagaimana hamba akan 
menurut, bagaimana hamba akan pulang, menentang kakak, hamba malu. (4) Bukanlah kakak yang celaka, untung 
hamba kiranya. (5) Jangan suka mendengar asut petenah, buah bicara orang penghasut, akhirnya, badan yang 
menanggung, menanggung dendam siang malam, hidup bagai hantu rimba,” demikianlah kata Seri Laut sambil 
menangis. (6) “Manalah Tuan Seri Laut, jangan Tuan panjang bicara. (7) Hari hampir berjuak malam, matahari 
hampir terbenam. (8) Bawa hamba ke tempat Tuan. menjemput inang dan pengasuh, mari kita pulang ke rumah, 
menjelang ayah dengan bunda.”

13. Nilai moral baik yang terkandung dalam kutipan tersebut adalah ....
A. Perbuatan menyembah kepada orang yang lebih tua merupakan suatu perbuatan yang tidak manusiawi.
B. Kita perlu meminta maaf atas kesalahan yang telah dilakukan.
C. Menyindir seseorang yang terlalu berlebihan sehingga membuat orang menangis.
D. Perbuatan menyesali nasib buruk yang menimpa diri secara berlebihan.
E. Memperlakukan orang sebagai inang dan pengasuh yang harus tunduk perintah.
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14. Karakteristik sastra Melayu klasik dalam kutipan tersebut yang merupakan istana sentris (bersifat kerajaan) terlihat pada 
kalimat nomor ....
A. 4 D. 7
B. 5 E. 8
C. 6

Cerita berikut ini untuk soal nomor 15 dan 16. Perhatikanlah baik-baik!

  (1) Akhirnya Hamid dan Hasan sadar akan kesalahan mereka berdua. (2) Mereka berbicara dari hati ke hati dan 
bermusyawarah mencapai kata sepakat. (3) Dengan bermusyawarah pertentangan mereka pun menjadi padam. 
(4) Kelas mereka pun kompak kembali. (5) Pak Herman mengucapkan selamat kepada mereka berdua. (6) Beliau 
mengatakan bahwa cara menyelasaikan permasalahan seperti itu baik sekali.

15. Latar tempat kutipan cerita tersebut adalah di ....
A. sekolah D. lapangan olahraga
B. kantin E. koperasi sekolah
C. tempat kursus

16. Amanat yang terkandung dari cerita tersebut adalah ....
A. Pertentangan sebaiknya diselesaikan di depan guru
B. Menyadari kesalahan sendiri dapat membawa kebaikan
C. Kelas yang kompak akan membuat siswa senang belajar
D. Guru adalah penengah perselisihan yang terbaik
E. Pertentangan dapat diselesaikan dengan musyawarah

Cerita berikut ini untuk soal nomor 17 sampai 20. Perhatikanlah baik-baik!

  Frodo, yang sudah disengat Shelob, tergeletak mati, atau begitulah kelihatannya: misi mereka terpaksa berakhir 
dengan malapetaka, atau Samwise harus meninggalkan majikannya. Akhirnya Sam mengambil Cincin dan berusaha 
melanjutkan sendirian misi yang tampaknya sia-sia itu. Tapi tepat saat ia akan masuk ke daratan Mordor, beberapa 
Orc datang dari Minas Morgul dan turun dari menara Cirith Ungol yang berfungsi menjaga puncak celah. Dalam 
keadaan tidak tampak karena memakai Cincin, Samwise menguping percakapan para Orc bahwa Frodo bukan 
mati, tapi hanya pingsan. Namun sudah terlambat ketika ia mengejar mereka; para Orc menggotong tubuh Frodo 
ke terowongan yang menuju pintu belakang menara mereka. Samwise jatuh pingsan di depannya ketika pintu itu 
berdentang tertutup.

 Dikutip dari: Lord of The Ring

17. Sudut pandang yang digunakan pengarang dalam kutipan tersebut adalah ....
A. orang pertama pelaku utama D. orang ketiga pelaku utama
B. orang pertama sebagai pengamat E. orang ketiga pelaku sampingan
C. orang ketiga serba tahu

18. Watak tokoh Samwise yang menonjol pada kutipan cerita tersebut adalah ....
A. penakut D. lemah
B. setia E. lolos
C. jujur

19. Watak tokoh “Samwise” dideskripsikan dengan cara ....
A.	 pelukisan	bentuk	fisik	tokoh	 D.	 dialog	antar	tokoh
B. penggambaran peristiwa yang dialami tokoh E. tanggapan tokoh lain
C. pengungkapan jalan pikiran tokoh

20. Masalah yang diungkap dalam kutipan naskah tersebut adalah ....
A. Samwise ingin memiliki cincin majikannya
B. Frodo dan Samwise jatuh pingsan
C. Misi terancam gagal karena Frodo dan Samwise dalam keadaan tidak berdaya
D. Samwise tidak mau menampakkan diri
E. Samwise tidak mampu menolong Frodo
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21. Persatuan adalah kunci pembangunan bangsa ini. Makna imbuhan per-an pada kata persatuan semakna dengan 
imbuhan per-an pada   kalimat …
A. Percetakan buku itu dekat rumah saya.
B. Saya menunggunya  di perhentian bus.
C. pertemuan itu dilakukakn dengan suasana santai.
D. Lahan pertanian banyak yang berganti menjadi perumahan.
E. Persamaan wajah kedua anak itu terlihat sekali.

22. Penulisan kata serapan yang tepat adalah ....
A. express D. kuitansi
B. eksport E. China
C. thema

23. Penulisan kata gabung yang benar adalah ….
A. menyalahgunakan D. mempertanggung jawabkan
B. trans Sumatra E. bergarisbawah
C. multi guna

24. Tindakan refraksi yang umum dilakukan ialah dengan membuat irisan dengan memperbaiki kelengkungan kornea 
supaya fokus sesuai dengan fokus orang dengan penglihatan normal, memakai rekayasa bioptik, dengan tujuan supaya 
penglihatan fokus tepat jatuh ke retina. 

 Kata-kata berikut ini adalah yang berkaitan dengan penglihatan, kecuali ….
A. kornea D. retina
B. iris E. irisan
C. fokus

Bacalah penggalan cerpen berikut dengan seksama!

  Tatkala aku masuk sekolah Mulo, demikian fasih lidahku dalam bahasa Belanda sehingga orang yang hanya 
mendengarkanku berbicara dan tidak melihat aku, mengira aku anak Belanda. Aku pun bertambah lama bertambah 
percaya pula bahwa aku anak Belanda, sungguh hari-hari ini makin ditebalkan pula oleh tingkah laku orang tuaku 
yang berupaya sepenuh daya menyesuaikan diri dengan langgam lenggok orang Belanda.

 “Kenang-Kenangan” oleh Abdul Gani A.K

25. Watak tokoh “aku” dalam penggalan cerita tersebut adalah …
A. percaya diri D. rajin berusaha
B. mudah menyesuaikan diri E. mudah dipengaruhi
C. sombong

26. Latar tempat dan waktu yang ada pada cerita itu adalah ....
A. Indonesia di masa penjajahan Belanda D. Indonesia saat ini
B. Belanda saat ini E. Belanda saat menjajah Indonesia
C. Belanda saat tokoh aku masih kecil

27. Penulisan identitas surat lamaran pekerjaan yang tepat adalah …
A. nama : Muslimah
 tempat, tanggal lahir : Tanjung Pinang, 10-1-1993
 alamat                             : Jalan Pemuda 246, Belitung
 pendidikan          : Sarjana Pendidikan Sastra Jawa 
 agama : Islam
B. nama : Muslimah
 tempat, tanggal lahir   : Tanjung pinang, 10-1-1993
 alamat : Jln. Pemuda 246, Belitung
 pendidikan : Sarjana Pendidikan Sastra Jawa
 agama                           : Islam
C. Nama : Muslimah
 Tempat tanggal lahir : Tanjung Pinang, 10 Januari 1993
 Alamat : Jalan Pemuda 246, Belitung

Soal ini didownload GRATIS dari www.banksoal.web.id



7

 Pendidikan : Sarjana Pendidikan Sastra Jawa
 Agama : Islam
D. Nama : Muslimah
 tempat, tanggal lahir : Tanjung Pinang, 10 Januari 1993
 alamat : Jalan Pemuda 246, Belitung
 pendidikan : Sarjana Pendidikan Sastra Jawa
 agama : Islam
E. Nama : Muslimah 
 Tempat, tanggal lahir : Tanjung Pinang, 10-1-19933
 Alamat : Jalan Pemuda 246, Belitung
 Pendidikan : Sarjana Pendidikan Sastra Jawa
 Agama : Islam

28. Tema karya tulis: Melindungi perokok pasif
Latar belakang yang sesuai dengan tema tersebut adalah …
A. Merokok merupakan hak asasi seseorang.
B. Perokok dibedakan menjadi perokok aktif dan perokok pasif.
C. Banyak perokok pasif yang tidak terganggu dengan asap rokok. 
D. Perokok aktif sering sakit dan marah-marah karena asap rokok.
E. Pencemaran udara banyak disebabkan oleh perokok di sembarang tempat.

29. Penulisan judul yang tepat berdasarkan tema karya tulis tersebut adalah ....
A. Perokok pasif dan perlindungannya D. Perokok Pasif dan Perlindungannya
B. Perokok Pasif Dan Perlindungannya E. perokok pasif dan perlindungannya
C. PEROKOK PASIF DAN PERLINDUNGANNYA

30. Perokok pasif adalah ....
A. Orang yang selalu meminta perlindungan dari asap rokok
B. Orang yang alergi terhadap asap rokok
C. Orang  yang merokok bersama-sama dengan orang lain
D. Orang yang diminta membeli rokok
E. Orang yang terkena paparan asap rokok yang diisap orang lain

31. Berikut ini adalah dua kata yang berbeda artinya jika urutannya diubah, kecuali …
A. jam dengan berapa D. malam  dengan Sabtu
B. air dengan mata E. malam dengan nanti
C. tangan dengan panjang

Cermatilah kalimat penutup surat lamaran kerja berikut!

32. (1) Besar harapan saya untuk dapat diterima bekerja pada perusahaan Saudara. 
(2) Atas budi baik serta perhatian Saudara saya mengucapkan banyak terima kasih.
(3) Saya menunggu jawaban dari Saudara.
(4) Ribuan terima kasih saya alamatkan kepada Ibu dan Bapak sekalian.
Kalimat yang tepat untuk penutup sura lamaran pekerjaan adalah ....
A. (1)  dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)
E. (1) dan (4)

33. Cermatilah penjelasan berikut!

  (1) Kisah ini mengambil latar Jepang di awal abad ke-18. (2) Kisah 47 ronin adalah kisah keberanian dan kesetiaan 
para samurai terhadap majikan, profesi, dan terlebih lagi pada kebenaran. (3) John Allyn mendeskripsikannya dengan 
bahasa yang lugas tetapi tetap dapat membawa kita ke suasana Jepang saat itu. (4) Meskipun keberadaan samurai 
kini tinggal sejarah, nilai-nilai mereka tetap hadir sampai kini. (5) Buku yang tepat bagi mereka yang mengagumi 
nilai-nilai kepahlawanan.
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Kalimat resensi berupa keunggulan novel yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah kalimat ke ....
A. (1) D. (4)
B. (2) E. (5)
C. (3)

 34. Cermatilah penggalan puisi berikut!
....
Rambutnya indah sepanjang khatulistiwa membujur
Rambutnya hitam terbantun ombak
Gelung-bergelung berkilauan mandi sinar matahari
Kalimat bermajas yang tepat untuk melengkapi penggalan puisi tersebut adalah ....
A. Anak kecil sedang tidur 
B. Bunga kampung telah tidur 
C. Seorang putri cantik tertidur
D. Perempuan muda terlelap tidur
E. Perempuan manis tertidur

35. Cermatilah penggalan cerita berikut!

  Banyak orang yang panjang pengalamannya tapi tak kunjung belajar, namun tak jarang pengalaman yang 
pendek mencerahkan sepanjang hidup. Pengalaman semacam itu bak ...  dan mutiara dalam hidupku adalah lelaki 
yang mengutuki hidupnya sendiri,  namanya Weh.

 Dikutip dari: Edensor karya Andrea Hirata
 Kata yang sesuai untuk melengkapi penggalan drama tersebut adalah ....

A. pelita D. bintang
B. nestapa E. karang
C. mutiara

36. Cermatilah bacaan berikut!

  Pukul 08.00 di Tomok, Pulau Samosir, matahari baru saja muncul di  Danau Toba. Udara dingin dan kabut 
belum beranjak. Tetapi, sekitar dua ratus warga desa telah bergegas ke rumah peninggalan Raja Sidabutar dengan 
menggunakan pakaian adat Batak, ialah kain ulos dan ikat kepala tiga warna. merah, putih, dan hitam.
Kalimat di atas akan menjadi baku jika diperbaiki dengan cara berikut, kecuali....
A. mengganti kata muncul dengan terbit.
B. mengganti kata tetapi dengan namun.
C. mengganti kata ialah dengan yaitu.
D. mengganti kata menggunakan dengan mengenakan. 
E. mengganti kata dua ratus dengan 200.

37. Bacalah silogisme berikut!
Binatang yang terancam punah membutuhkan perhatian lebih. 
Badak jawa  adalah binatang yang terancam punah.
Kalimat yang berupa simpulan silogisme di atas adalah …
A. Siapa yang akan memberi perhatian pada Badak jawa?
B. Binatang yang terancam punah salah satunya Badak jawa
C. Badak jawa adalah salah satu jenis binatang
D. Perhatian lebih sebaiknya diberikan pada Badak jawa
E. Badak Jawa membutuhkan perhatian lebih

38. Proses pembentukan kata berkedudu-kan dalam kalimat Kantor Pusat kami bekedudukan di Palembang adalah duduk 
akedudukan a berkedudukan.
Proses yang sama terdapat pula pada bentukan data dalam kalimat berikut, kecuali ...
A. Mereka berkesempatan menginap selama dua malam.
B. Bencana berkepanjangan menimpa daerah mereka.
C. Polisi berkesimpulan bahwa mereka memang bersalah.
D. Program Melati berkesinambungan dengan program sebelumnya.
E. Setiap warga berkewajiban membersihkan lingkungan masing-masing.

Soal ini didownload GRATIS dari www.banksoal.web.id



9

39. Kalimat yang baik dan benar adalah ....
A. Orang-orang yang menduduki lapisan atas yang banyak memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah 

kebijakan politik negara.
B.	 Kerja	pada	tingkat	praktik	sosial	menampakkan	heterogenitas	dan	tersedia	sistem	klasifikasinya	dalam	terminologi	

setempat.
C. Setelah mempersandingakan konsep serta kategori berdasarkan perspektif keilmuan, penelitian ini menemukan 

suatu tipologi budaya kerja petani.
D. Heterogenitas budaya kerja petani tak sepenuhnya dikarenakan pertimbangan-pertimbangan ekonomi sebagaimana 

yang diduga oleh sejumlah ahli.
E. Pada tingkatan arus utama, memperlihatkan kecenderungan bahwa latar belakang posisi ekonomi memainkan 

peran yang mempengaruhi budaya petani.

40. (1) Setidaknya lima demonstran tewas di Mogadishu, Somalia. (2) Mereka menjadi korban hantaman peluru yang 
ditembakkan aparat kepada demonstran yang memprotes kenaikan harga pangan, (3) Di Burkina Paso, serikat-serikat 
buruh meyerukan pemogokan massal sebagai protes atas kenaikan harga pangan. (4) Di Kamerun seratus orang tewas 
pada protes besar terkait kenaikan biayahidup, (5) Negara-negara seperti Pantai Gading, Mozambik, Afrika Selatan, Haiti, 
Argentina, Peru, Afganistan, Bangladesh, Vietnam, dan Rusia juga diharubirukan oleh kriisis pangan.  (6) Di Indonesia, 
petani merayakan turunnya harga pupuk. (7) Krisis pangan benar-benar menusuk setajam pisau dan memakan korban 
langsung.
Kalimat topik paragraf tersebut adalah kalimat....
A. ke-1 D. ke-6
B. ke-2 E. ke-7
C. ke-4

41. Kalimat yang tidak menunjang kalimat topik adalah kalimat ....
A. ke-1 D. ke-6
B. ke-2 E. ke-7
C. ke-4

42. Manakah pilihan di bawah ini yang termasuk kalimat efektif?
A. Dalam musyawarah ini menghasilkan lima ketetapan yang harus dilaksanakan bersama.
B. Dalam pertemuan itu memutuskan bahwa Andi yang ditunjuk menjadi ketua koperasi.
C. Kegagalan proyek itu karena perancangan yang tidak baik dan pengawasan yang kurang cermat.
D. Meskipun negara itu merupakan penghasil kapas nomor satu di dunia, tetapi harga tekstilnya sangat tinggi. 
E. Budiman ingin menjadi juara umum di sekolahnya, tetapi ia hanya berhasil menjadi juara ketiga.

43. Siaran televisi sehari penuh menyebabkan anak-anak malas melakukan aktivitas. Mereka lebih suka menghabiskan 
waktu dengan duduk lama di depan layar kaca sehingga melupakan berbagai kewajiban. Akibat yang lebih parah adalah 
dari segi kesehatan, yakni menumpuknya kadar lemak dalam tubh. Olah raga yang kurang dan kebiasaan menonton 
sambil menikmati makanan atau cemilan merupakan penyebab utama. Bahkan yang lebih parah, mereka tidak sempat 
atau tidak suka bersosialisasi dengan ternan.
Paragraf tersebut dikembangkan dengan menggunakan pola sebab-akibat karena ....
A. kalimat utamanya menyatakan sebab dan akibat, sedangkan kalimat lainnya menyatakan akibat.
B. kalimat utama menyebabkan sebab dan kalimat penjelas menyatakan akibat.
C. kalimat pertama menyatakan sebab dan kalimat lainnya menyatakan akibat.
D. kalimat pertama dan keempat menyatakan sebab, sedangkan lainnya menyatakan akibat. 
E. kalimat ketiga menyatakan akibat, sedangkan laiimya menyatakan sebab.

44. .... Salah satu penyakit kulit adalah acne vulgaris. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak pemah menderita 
penyakit ini. Acne vulgaris adalah penyakit peradangan folikel sebasen yang umumnya terjadi pada masa remaja dan 
dapat sembuh sendiri. Dalam masyarakat umum, acne vulgaris biasa dikenal dengan istilah jerawat.
Kalimat manakah yang tepat untuk mengisi titik-titik teks di atas?
A. Acne vulgaris adalah penyakit kulit biasa. D. Jerawat banyak jenis dan macamnya.
B. Acne Vulgaris dialami semua manusia E. Penyakit yang diderita remaja bermacam-macam.
C. Penyakit kulit banyak jenis dan macamnya.
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45. Benarkah globalisasi mempengaruhi perilaku anak-anak kita. Tampaknya, remaja kita lebih suka memikirkan bagaimana 
membuat semua pekerjaan menjadi mudah dilakukan, tidak merepotkan, dan nyaman. Sifat lebih mementingkan diri 
sendiri dan kurang menghargai orang lain tercermin dari perilaku mereka ketika berada di ruang publik, berkendaraan 
di jalan raya, dan ketika baris antre. Permasalahan politik, hukum, ekonomi, dan sosial-budaya yang dihadapi negara 
kurang menarik untuk mereka pikirkan. Jangankan memikirkannyaa, membicarakannya pun tidak. Mungkin perlu alat 
vang akurat untuk mengukur seberapa besar kadar rasa kebangsaan generasi milenium ini. 

(Kedaulatan Rakyat, 10 November 2008)
Simpulan teks tersebut adalah ....
A. globalisasi mempengaruhi perilaku anak-anak muda kita.
B. anak-anak muda tidak memikirkan masalah kemasyarakatan.
C. anak-anak mnda Indonesia lebih mementingkan diri sendiri.
D. perlu penanganan khusus rasa nasionalisme anak-anak muda. 
E. globalisasi menjadikan anak-anak muda mudah terlena.

46. Awal April 2008 Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Hal tersebut dilandasi oleh harga minyak 
dunia yang sangat tinggi. Kini pemerintah  menurunkan kembali harga BBM, terutama jenis premium sebesar Rp500,00 
sehingga menjadi Rp5,500,00 per liter yang sebelumnya seharga Rp6.000,00 per liter. Keputusan pemerintah 
menurunkan harga BBM tersebut disebabkan harga minyak di pasaran dunia merosot dari 147 dolar AS per barel 
menjadi di bawah 60 dolar AS per barel. Pemerintah mengatakan akan mengevaluasi harga jual BBM setiap sebulan 
sekali dengan melakukan penyesuaian terhadap perkembangan harga minyak dunia. 

(Suara Karya, 1 Desember 2008)
Paragraf di atas dikembangkan dengan menggunakan pola sebab-akibat karena ....
A. kalimat utamanya menyatakan hubungan sebab-akibat, sedangkan kalimat lainnya menyuatakan akibat.
B. kalimat utama menyatakan sebab, sedangkan kalimat penjelas menyatakan akibat.
C. kalimat pertama menyatakan akibat, sedangkan kalimat lainnya menyatakan sebab.
D. kalimat pertama, ketiga, dan kelima menyatakan sebab, sedangkan lainnya menyatakan akibat.
E. kalimat pertama, ketiga, dan kelima menyatakan akibat, sedangkan lainnya menyatakan sebab.

47. Sampai sekarang minyak bumi masih merupakan sumber energi utama untuk berbagai kehidupan manusia, terutama 
untuk berbagai macam industri dan transportasi. Pemakaian sumber minyak bumi yang sangat besar untuk berbagai 
keperluan itu telah menguras sumber minyak bumi dunia sehingga persediaan minyak bumi dunia makin lama makin 
berkurang. Sumber daya manusia perlu ditingkatkan untuk usaha pengeboran minyak bumi. 

 Kalimat akhir penggalan latar belakang masalah dalam karya tulis tersebut tidak sesuai dengan tema Hemat Energi 
Kalimat yang tepat adalah ....
A. Dengan hemat energi berarti kita akan hemat biaya hidup.
B. Bumi semakin panas karena tidak ada lagi penghematan energi.
C. Sumber energi lain sebagai sumber energi alternatif perlunya ditemukan untuk mengurangi krisis energi.
D. Banyak pengolahan sumber energi bumi di negara berkembang.
E. Banyak sumber energi yang perlu kita kelola sesuai dengan lajunya ilmu pengetahuan dan teknologi.

48. (1) Membudayakan kegemaran membaca bukanlah hal yang mudah.
(2) Banyak tantangan yang melatari pembudayaan kegemaran membaca.
(3) Pertama, kurangnya pemahaman masyarakat sendiri terhadap pentingnya buku.
(4) Buku masih dianggap kebutuhan nomor sekian.
(5) Kenyataan ini teriihat ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi orang jarang menyisihkan uangnya.untuk membeli 

buku.
(6) Sulit sekali menjadikan sebuah buku sebagai kebutuhan utama.
(7)	Akan	tetapi,	untuk	mendengarkan	sebuah	kaset	atau	menonton	film,	banyak	orang	yang	tak	sungkan	mengeluarkan	

uang.
Pernyataan yang merupakan alasan dalam paragraf di atas adalah ....
A. Kebudayaan gemar membaca di kalangan masyarakat tertentu
B. Banyak tantangan yang melatari pembudayaan gemar membaca.
C. Kenyataan ini terlihat ketika kebutuhan pokok sudah terpenuhi.
D. Buku masih dianggap kebutuhan nomor sekian.
E.	 Untuk	mendengarkan	sebuah	kaset	atau	menonton	film,	banyak	orang	yang	tak	sungkan	mengeluarkan	uang
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Kutipan teks drama berikut ini untuk soal nomor 49 dan 50. Perhatikanlah baik-baik!

Gunarto : (Heran) Min masih saja terima jahitan, Bu …? Bukan tak usah lagi ia bekerja banting tulang 
sekarang?

Ibu : Biarlah Narto, nanti kalau dia sudah bersuami kepandaiannya itu tak akan sia-sia
Gunarto : (Memandang ibunya ... mendekati dengan penuh kasih) Sebenarnya Bu, hendak kukatakan 

penghasilan kita belum cukup ... makan kita sekeluarga. (Diam sebentar) Tapi, bagaimana dengan 
lamaran orang itu, Bu?

Ibu : Mintarsih tampaknya belum mau bersuami, tapi orang itu mendesak juga.
Gunarto : Tapi, apa salahnya, Bu. Uangnya kan banyak.
Ibu : Ah, uang, Narto …
Gunarto : Maaf Bu, bukan maksudku menjual adikku sendiri. Aku sudah terlalu mata duitan, mungkin dalam 

hidup yang penuh derita ini.

Ayahku Pulang, Saduran Usmar Ismail

49. Kata sambung yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada teks tersebut adalah ….
A. serta, demi D. tetapi, karena
B. untuk, sebab E. agar, tetapi
C. dan, untuk

50.	 Konflik	dalam	kutipan	drama	di	atas	adalah	...
A. Mintarsih belum juga mendapat jodoh. D. Gunarto mengharapkan Mintarsih cepat menikah.
B. Mintarsih dilarang menerima jahitan. E. Mintarsih tetap ingin menerima jahitan.
C. Ibu tidak menerima lamaran untuk Mintarsih.
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Jawaban Latihan Ujian Nasional Bahasa Indonesia
SMA/MA

Tahun Pelajaran 2012/2013 

1. B
2. E
3. D
4. B
5. B
6. B
7. D
8. B
9. A
10. E

21. E
22. D
23. A
24. E
25. C
26. A
27. A
28. B
29. D
30. E

11. C
12. A
13. B
14. E
15. A
16. E
17. C
18. B
19. B
20. C

31. E
32. B
33. E
34. B
35. C
36. E
37. E
38. D
39. B
40. E

41. D
42. C
43. C
44. C
45. A
46. E
47. C
48. B
49. C
50. D
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