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Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Dampak merebaknya penyebaran virus sindrom
pernafasan akut parah (Severe Acute Respiratory
Sindrome/SARS) dari negeri Jiran, Singapura, mulai
mengancam bisnis perhotelan di Batam. Jumlah tamu,
baik dari luar negeri maupun dalam negeri merosot
hingga tingkat hunian hotel di Batam berkurang hingga
sepuluh persen. Demikian kata Public Relation
Manager Goodway Hotel Puri Garden, Budi Purnomo,
dan pengusaha Novotel Hotel, Anas, ketika dihubungi
Kompas di Batam.
Ide pokok paragraf tersebut adalah ....
A. dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis
perhotelan
B. penyebaran virus SARS dari negeri Jiran
(Singapura).
C. virus SARS mengancam bisnis perhotelan di
Singapura.
D. dampak virus SARS terhadap penghuni hotel di
BATAM
E. dampak penyebaran virus SARS dirasakan oleh
para pengusaha.
Teks berikut untuk seal nomor 2 s.d. 4;
Bacalah dengan saksama!
(1) Ada tiga alasan untuk mengatakan bahwa akar
peledakan bom sebagai tanggapan bahwa teror yang
menggejala di dunia kini adalah benak kekerasan
manusia.
(2) Setiap manusia mempunyai cara unik untuk
meresapi dan menanggapi aneka masalah yang ada
di luar dirinya.
(3) Hal yang menentukan cara manusia menanggapi
masalah-masalah itu adalah benaknya.
(4) Ketika manusia memiliki benak kekerasan, dia
mudah menanggapi masalah-masalah itu dengan
kekerasan,
(5) Benak kekerasan yang semula hanya dimiliki
segelintir manusia, kini mengalami globalisasi
karena "jasa" media mutakhir dan teknologi
komunikasi canggih.
(6) Informasi tentang peledakan bom sebagai modus
teror disampaikan oleh media dan teknologi
komunikasi canggih dengan berbagai cara dan
gaya.
(7) Sifat penyampaian informasi yang tidak hentihentinya memungkinkan bersarangnya kesan dan
pesan yang tersimpan dalam benak kekerasan
manusia.

UN-06-02
Kalimat ringkasan yang sesuai dengan isi teks tersebut
adalah ....
A. Teror bom yang kini terasa mengglobal akibat
pengaruh media informasi.
B. Kekerasan yang dilakukan manusia, seperti teror
bom merupakan respons dari masalah yang
dihadapi.
C. Alasan peledakan bom sebagai teror didasari oleh
bentuk kekerasan manusia kini terasa telah mengglobal; '
D. Teror dan kekerasan yang dilakukan oleh manusia
kini terasa sangat membahayakan
E. Dalam benak manusia ditanggapi masalah-masalah
yang dihadapi.
UN-06-03
Pernyataan yang berupa fakta dalam teks tersebut
terdapat pada kalimat nomor....
A. (l) dan (2)
B. (3) dan (4)
C. (4) dan (5)
D. (5) dan (6)
E. (6) dan (7)
UN-06-04
Kalimat tanya yang tepat sesuai dengan isi teks
tersebut adalah ...
A. Apa cara unik manusia untuk mempersepsi
masalah yang ada pada dirinya?
B. Apa yang menyebabkan benak manusia kini
mengalami globalisasi?
C. Mengapa teror dan kekerasan dilakukan oleh
manusia?
D. Bagaimana cara manusia melakukan teror dan
kekerasan.
E. Kapan manusia melakukan teror dan kekerasan
Grafik berikut untuk nomor 5 sampai dengan 7
Cermati dengan saksama teks dan grafik berikut!
Masih Terbuka, Pasar Ikan Bandeng
di wilayah Jateng
Kabupaten ini memiliki potensi kelautan dan
perikanan untuk lebih mengintensifkan budi daya ikan
bandeng di wilayah Jateng. Hal ini dapat dibuktikan
dengan adanya grafik produksi bandeng yang selahi
naik dari tahun 1999 sampai tahun 2003 di bawah ini
Nilai (juta rupiah)

Produksi (ribuan ton)

1999

2000

2001
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UN-06-05
Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Bagaimana produksi budi daya bandeng di Jateng dari
tahun 1999 sampai tahun 2003?
Jawaban yang sesuai dengan data grafik tersebut adalah
....
A. Setiap tahun meningkat.
B. Adakalanya turun, adakalanya naik.
C. Selalu naik dan turun.
D. Mengalami penurunan pada tahun 2000.
E. Dua kali mengalami penurunan.
UN-06-06
Simpulan yang tepat berdasarkan isi grafik tersebut
adalah....
A. Harga bandeng dalam nilai produksi tiap ton selalu
naik.
B. Produksi dan nilai dari tahun ke tahun pada
umumnya naik.
C. Kenaikan produksi dan nilai produksi dari tahun ke
tahun seimbang.
D. Produksi bandeng dari nilai produksi perlu
ditingkatkan terus.
E. Produksi bandeng dari tahun 1999 sampai tahun
UN-06-07
Kalimat pernyataan.yang sesuai dengan isi grafik
tersebut adalah ...
A. Produksi bandeng dari tahun 1999 s.d. 2003 selalu
naik.
B. Tiap tahun hasil produksi bandeng dapat dinikmati
petani.
C. Budi daya bandeng air laut dan tawar sangat
digemari petani.
D. Produksi bandeng air tawar lebih tinggi daripada
bandeng air laut.
E. Jawa Tengah memiliki potensi kelautan dan
perikanan bandeng
UN-06-08
Bacatah paragraf berikut dengan saksama!
(1) Penegakan hukum lingkungan tidak semata-mata
mempertahankan dari pelanggaran lingkungan,
tetapi bagaimana mendorong agar hukum
lingkungan dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya.
(2) Hukum lingkungan menekankan lingkungan
sebagai bagian dari kesejabteraan umum (public
welfare).
(3) Kebijakan hukum lingkungan menekankan
lingkungan sebagai bagian dari kesejahteraan
umum berdimensi tunggal, yaitu mempertahankan
hukum dari pelanggaran.
(4) Lebih jauh, yaitu sebagai upaya pendahuluan
menghindari
kerusakan,
pencemaran,
dan
merosotnya kualitas lingkungan.
(5) Jadi, pemberlakuan hukum lingkungan bertujuan
agar lingkungan seperti, bumi, air, dan udara tetap
bermanfaat
serta
dapat
dinikmati
untuk
kemakmuran bersama.

Kalimat yang berupa simpulan dalam paragraf tersebut
adalah nomor....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)
UN-06-09
Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
(1) Era globalisasi tidak terbendung lagi.
(2) Mobilitas penduduk, barang dan hewan yang
cukup tinggi memiliki dampak negatif terhadap
kesehatan.
(3) Kasus flu burung yang menghantui Indonesia
menjadi peringatan kembali bahwa manusia dan
hewan dari luar negeri perlu pengawasan.
(4) Busung lapar hanya puncak es dari kondisi gizi
buruk yang terabaikan.
(5) Sikap menyalahkan rakyat atau pemerintah dalam
mengatasi flu burung tidaklah bijaksana.
Kalimat sumbang dalam paragraf tersebut terdapat
pada nomor....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)
UN-06-10
Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Berbagai perkembangan yang terjadi di bidang
teknologi informasi dalam beberapa tahun terakhir,
hendaknya ditanggapi bukan dengan sikap cemas.
Akan tetapi, justru harus dilihat dari sisi positifnya
sambil menyiasati berbagai kemungkinan untuk ikut
memetik keuntungan dari perkembangan masyarakat.
Perkembangan ini, juga mengubah banyak hal dalam
masyarakat, mulai dari gaya hidup, kecenderungan
mental, dan pandangan hidup …
Kalimat yang tepat untuk melanjutkan paragraf
tersebut adalah ....
A. Jadi, kita harus waspada terhadap berbagai
pengaruh perkembangan.
B. Meskipun demikian, kita tidak perlu memikirkan
perkembangan tersebut.
C. Hal ini, menunjukkan bahwa kita akan dipengaruhi
oleh teknologi.
D. Dapatlah dipastikan bahwa kita akan terperangkap
oleh teknologi.
E. Dengan begitu siapa tahu nasib kita dapat berubah
menjadi lebih baik.

Teks berikut untuk soal nomor 11 sampai dengan 13,
Bacalah dengan cermat tajuk rencana berikut!
TAJUK RENCANA
(1) Kedua lembaga tinggi negara itu sedang berebut
kewenangan dan juga eksistensi. DPR maupun DPD
mempunyai hak untuk mendengarkan pidato
kenegaraan dan penyampaian nota keuangan yang
disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
pada tanggal 15 Agustus mendatang.
(2) Suka tidak suka, sesuai dengan aturan perundangan
inisiatif, penataan hubungan antarlembaga negara
yang baru harus dilakukan DPR. Merekalah yang
berhak untuk membuat undang-undang yang
mengatur semua itu agar bisa berjalan dengan baik.
(3) Memang muncul pertanyaan, apakah DPR memiliki
tokoh-tokoh yang memiliki sikap kenegarawanan?
Mereka mau berbesar hati untuk kemungkinan
kehilangan wewenangnya, demi terciptanya sebuah
Indonesia yang baru, dengan format dan
lembaganya yang baru?
(4) Tentunya kita harus mendesakkan hal itu. Sekali
lagi, karena kita tidak mungkin berlama-lama
berada da|am ketegangan dan ketidakpastian.
(5) Masukan dari para ahli hukum tata negara
mempunyai jarak dan tidak partisan sangat
dibutuhkan. Sekali lagi, karena persoalan ini adalah
persoalan kita bersama sebagai bangsa. Hanya kita
sendirilah yang bisa menyelesaikan. Namun,
syaratnya ada kemauan dari kita semua untuk
melakukan itu.
UN-06-11
Masalah yang disoroti tajuk rencana tersebut adalah …
A. Pembagian tugas DPR dan DPD secara tegas.
B. DPR dan DPD saling berebut kewenangan.
C. Cara menciptakan sebuah negara yang baru.
D. Kondisi berada dalam ketegangan dan ketidakpastian
E. Persoalan-persoalan yang terjadi dalam pemerintah
an.
UN-06-12
Simpulan yang sesuai dengan isi tajuk adalah ....
A. Persengketaan DPR dan DPD tentang kewenangan
merupakan persoalan kita bersama dan tidak boleh
dibiarkan berlama-lama.
B. DPR dan DPD memiliki kewenangan yang sama
dan seharusnya tidak boleh dipersengketakan
bersengketa.
C. Sikap kewarganegaraan anggota DPR sangat
diperlukan untuk menciptakan sebuah Indonesia
baru dengan format dan lembaganya yang baru.
D. DPR adalah lembaga legislatif yang berhak
membuat undang-undang agar semua berjalan
dengan baik.
E. Munculnya pertanyaan tentang sikap kenegaraan
yang dimiliki anggota DPR dan kewenangannya.

UN-06-13
Opini dalam teks tersebut adalah nomor....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (4)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (5)
E. (3), (4), dan (5)
UN-06-14
Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
(1) Salah satu penyebab terjadinya unjuk rasa karena
ketidakpercayaan terhadap pelaksanaan berbagai;
aturan.
(2) Pada pengunjuk rasa tidak menemukan pelampiasan atas ketidakpuasan yang dirasakannya.
(3) Tekanan marah yang tidak menemukan celah
untuk keluar akhirnya menjadi amuk masa
(4) Hal-hal tersebut mengakibatkan berbagai unjuk
rasa sering berujung pada anarkisme masa jika
aspirasi mereka tidak tersalurkan.
(5) Mereka ingin reaksi mereka diperhatikan.
Kalimat yang tidak merupakan sebab dalam paragraf
tersebut adalah nomor …
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)
UN-06-15
Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
(1) Agrobisnis kelapa sawit dinilai sebagai jalan
keluar altematif bagi Indonesia dari krisis
ekonomi.
(2) Berdasarkan data yang dimiliki menunjukkan
pendapatan tiap satu hektar tanaman kelapa sawit
yang berusia empat sampai delapan belas tahun
sekitar 4.300 dolar AS.
(3) Sementara, biaya pengolahannya sebesar 1,400
dolar AS,
(4) Biaya sosial dan biaya lingkungan yang
seharusnya sebesar 2.000 dolar AS.
(5) Jadi, keuntungan yang diperoleh 900 dolar AS.
Simpulan paragraf tersebut terdapat pada kalimat
nomor ...
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)

UN-06-16
Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
(1) Mengenai kecenderungan yang ada, risiko-risiko
usaha perbankan dinilai cukup kecenderungan
meningkat.
(2) Terdapat peningkatan risiko kredit dan risiko pasar
sebagai dampak meningkatnya pemberian kredit
dan peningkatan suku bunga.
(3) Perkembangan yang relatif membaik tersebut,
terlihat juga pada kinerja perbankan syariah dan
BPR dari sisi kebijakan, perbaikan kondisi
perbankan yang stabil tersebut terus melanjutkan
langkah-langkah memperkuat penstabilan sistem.
(4) Dalam periode yang sama, Bank Indonesia juga
akan terus melakukan pengelolaan yang baik.
(5) Dengan demikian, peningkatan efektivitas risiko
manajemen dan pengendalian intern bank terus
dilakukan.
Pernyataan umum dalam paragraf tersebut terdapat pada
nomor ....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)
UN-06-17
Teks berikut untuk soul nomor 17 dan 18!
Bacalah dengan seksamu!
(1) Kenaikan tarif BBM merupakan pilihan yang harus
diambil dalam rangka penghematan konsumsi
bahan bakar minyak (BBM).
(2) Sebab, tanpa langkah penghematan, konsumsi
BBM akan mencapai 65 juta kilometer per tahun
atau 10 persen dari jatah yang ditetapkan DPR,
sebesar 59,6 juta kiloliter per tahun.
(3) Penjualan mobil tahun 2005 mencapai 550.000 unit.
(4) Kalau dikurangi 10.000 -20.000 unit saja, itu tidak
berarti.
(5) Kebijakan ini lebih baik karena mendorong
produksi mnobil yang lebih hemat energi.
Kenaikan tarif BBM ini hanya akan efektif
menurunkan konsumsi BBM jika disambungkan dengan
kebijakan penghematan lainnya, yakni batasan
temperatur pendingin udara dan pengurangan jam siar
televisi. Kalau yang dilihat hanya satu bagian, pasti
tidak efektif karena yang dikenai hanya masyarakat
tertentu, yakni pemilik mobil antara 1.500 cc hingga
3.000 cc.
UN-06-17
Kalimat utama paragraf tersebut adalah ....
A. Pembangunan jalur kereta api ke Bandara Soekarno
– Hatta tidak akan lama Iagi.
B. Akan dibangun jalur kereta api ke Bandara Soekarno
– Hatta oleh investor.
C. Investor dan PT Kereta Api yang membangun jalur
kereta api ke Bandara Soekarno – Hatta.
D. Investor, PT Kereta Api, dan Angkasa Pura II bekerja sama membangun jalur kereta api ke Bandara
Soekarno – Hatta.
E. Pembangunan jalur kereta api ke Bandara Soekarno
– Hatta menunggu investordan pembebasan tanah.

UN-06-18
Kalimat yang menyatakan alasan dalam paragraf satu
pada teks tersebut terdapat pada nomor …
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)
UN-06-19
Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Pembangunan jalur kereta api ke Bandara SoekarnoHatta dipastikan tidak akan lama iagi karena tinggal
menunggu prakualifikasi dan tender. Apa lagi kini,
sudah empat investor asiug yang menyatakan siap
membangun. Investor yang akan membangun nanti
wajib menggandeng PT Kereta Api dan Angkasa Pura
II Sebagai mitra. Mereka juga bertanggung jawab
untuk pembebasan tanah.
Kalimat utama paragraf tersebut adalah …
A. Pembangunan jalur kereta api ke Bandara Soekarno
- Hatta tidak akan lama lagi
B. Akan dibangun jalur kereta api ke Bandara Soekarno – Hatta oleh investor
C. Investor dan PT Kereta api yang membangun jalur
kereta api ke Bandara Soekarno – Hatta
D. Investor PT Kereta api dan Angkasa Pura II bekerja
sama membangun jalur kereta api ke Bandara
Soekarno – Hatta
E. Pembangunan jalur kereta api ke Bandara Soekarno
– Hatta menunggu investor dan pembebasan tanah.
UN-06-20
Isi pokok kutipan tersebut adalah ....
A. Kebersihan suatu pendidikan sangat bergantung
pada kecakapan hidup.
B. Pendidikan merupakan usaha untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik.
C. Peserta didik di masa datang harus menguasai
pengetahuan teknologi dan seni.
D. Meningkatkan pemerataan kesempatan belajar bagi
masyarakat Indonesia.
E. Pemerintah berupaya untuk meningkatkan mutu
pendidikan di Indonesia.
UN-06-21
Kalimat persuasi dalam kutipan teks tersebut, terlihat
pada nomor,...
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (4)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (3)
E. (3), (4), dan (5)

Teks berikut untuk soal 22 – 24
Bacalah paragraf berikut dengan saksama!

Kutipan berikut untuk soal nomor 25 dan 26.
Bacalah kutipan dengan saksama!

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

"Oo, kau marah, Pak Tua? Ah, sudah tua suka
marah-marah!"
"Huss! Apakah kau anggap aku ini pak tuamu?"
"Aku bukan kangmasmul" bentak kakek-kakek itu
lagi.
"Oo, iya! Tentunya aku harus memanggilmu mbah,
ya! Aku lupa, sungguh. Tapi sehetulnya awal tadi telah
aku ingatkan jika aku bersalah. Siapa bersalah wajib
diingatkan. Jika tidak demikian? Coba gambarkan,
betapa banyak kesalahan yang akan kuperbuat
selanjutnya."
Kakek itu tertunduk. Wajahnya berubah terang. lalu
bicara dengan suara yang tak berdaya. "Betulkah
bicaramu? Aku sudah tampak sangat tua?"
"Mengapa?"
"Pantas kau panggil mbah?"
"Hi-hi-hi! Pertanyaanmu itu! Kau sekarangkentara
sekali merasa sedih! Mengapa" Apakah karena
umurmu yang lanjut, apa karena tidak tahu bahwa kau
sudah tua?"
"Jangan bersenda-gurau, Kenes, aku betul-betul
bertanya!"
Tikungan di Dekat Bendungan oleh St. Ismariasita

UN-06-22
Amanat yang tersirat dalam kutipan sastra klasik
tersebut adalah …
A. Basmilah jika melihat kejahatan
B. Jangan menyombongkan diri
C. Tunjukkanlah jika memiliki suatu kemampuan
D. Hendaklah menolong orang yang dalam kesulitan
E. Bersyukurlah jika mendapat pertolongan
UN-06-23
Nilai moral yang terdapat dalam kutipan sastra Melayu
klasik tersebut adalah ....
A. kekacauan penduduk akibat hasutan
B. ketidakpedulian raja kepada rakyatnya
C. kepedulian rakyat atas keselamatan,rajanya
D. kekejaman raja terhadap rakyatnya
E. keadilan seorang raja kepada rakyatnya
UN-06-24
Kalimat dalam kutipan tersebut yang menunjukkan ciriciri sastra Melayu klasik dilihat dari bahasanya, menggunakan kata....
A. diam, dan tuan
B. daripadanya dan merebut
C. raja dan tamasya
D. rimba dan akal
E. hamba dan buraksa

UN-06-25
Konflik yang tergambar dalam kutipan cerpen tersebut
tentang …
A. panggilan yang disampaikan kepada kakek dengan
kata mbah dan mas
B. kecemasan tokoh kakek akan ketuaan usianya
C. ketidakcocokan penggunaan kata sapaan dengan
realitas
D. tokoh Kenes menentukan usia seseorang, sudah tua
ataukah masih muda
E. kakek dan Kenes memperebutkan sapaan mbah
dan mas
UN-06-26
Watak tokoh Kakek dalam kutipan cerpen tersebut
adalah....
A. pemarah
B. pendendain
C. pemalu
D. penyabar
E. perasa

UN-06-27
Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Mereka tak dapat berkata, sesuatu apa, hanya Pak
Haji saja yang perlahan-lahan membacakan ayat-ayat
Qur'an untuk menenangkan hati Pak Balam dan juga
hati mereka semua.
Kemudian Pak Balam tiba-tiba memutar kepalanya
dan memandang pada Wak Katok, dan sinar matanya
berubah jadi kencang, kuat, dan keras. Dia berkata
dengan suara gurau:
"Karena engkaulah Wak Katok, aku harus menebus
dosaku dulu seperti ini..."
Harimau! Harimau!
Nilai agama yang tersirat dalam kutipan novel tersebut
adalah ....
A. memberikan wasiat sebelum meninggal dunia
B. membaca ayat suci untuk menenangkan hati
C. tidak boleh berkata kenceng dan keras-keras
D. melakukan ibadah ke tanah suci untuk mengakui
dosa
E. menebus dosa dengan cara yang tidak baik
UN-06-28
Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Waktu taksi Eko dan Claire memasuki halaman
rumah Tommy dan Jeanette, sesudah lolos melewati
pintu gerbang yang kukuh berukir, mulut Claire tampak
menganga. Matanya yang bundar besar-besar nampak
semakin besar melihat berkeliling halaman yang luas
sekali itu.
"Wow, ini istana di Amerika bagian selatan, Ko.
Pantasnya di Savannah atau Georgia, begitu. Ada
pohon-pohon willow segala. Ada anjing-anjing herder
berkeliaran, ada kolam renang besar berbentuk jantung,
dan halaman rumput yang sehalus padang golf dan
perdu-perdu yang tertata apik. Semua serba wow, Ko!
Jalan Menikung, Umar Kayam
Isi kutipan novel tersebut lebih banyak mengungkapkan
...
A. Claire kagum terhadap bangunan rumah yang
seperti istana di Amerika Selatan.
B. Rumah mewah yang berada di Amerika bagian
selatan.
C. Istana yang mewah dengan segala fasilitasnya.
D. Perjalanan seseorang ke Amerika bagian selatan.
E. Eko dan Claire berkata, "Wow," sepanjang
perjalanan.

UN-06-29
Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Supernova adalah sebuah novel super imajinatif.
Sungguh tidak lazim bagi dunia sastra Indonesia.
Ditulis dengan gaya pop, tetapi sarat dengan probma
filsafat dan teori ilmiah. Baru kali ini dalam sastra
Indonesia, seorang penulis mengartikulasi labirin
kehidupan kontemporer secara eksperimentatif dengan
gaya yang hampir science fiction.
Unsur yang di resensi dalam kutipan tersebut adalah …
A. Isi novel Supernova, yaitu berisi teori ilmiah
semata dan tidak menggambarkan sebuah karya
sastra pada lazimnya.
B. Perbedaan cerita yang ditampilkan, oleh pengarang
novel Supernova dengan cerita yang lazim
diceritakan oleh sastrawan Indonesia.
C. Digambarkan dalam cerita bahwa pengarang sudah
meniru pengarang asing.
D. Mengungkapkan tema novel Supernova tentang
kemajuan bidang teknologi yang sangat pesat.
E. Pengarang hanya mengungkapkan problema
filsafat dan teori-teori ilmiah pada setiap karyanya
termasuk novel Supernova.
UN-06-30
Bacalah puisi berikyt dengan saksama!
Kail
Kau ajari aku memetik gitar kehidupan
Agar tercipta kasih yang lama tak
Kudengarkan
Kau yang ajari aku mengeja nama Tuhan
Yang lama tersingkir dalam benak
(Tahukah kau? Semua itu membuat
kekagumanku tandas untukmu)
Kau izinkan kau duduk di beranda hatimu
Agar cukup kudongakkan kepalaku
Untuk melihat apa yang tersimpan di sana
Dan mengambil sebongkah cinta untukku
Kau yang ajari aku sisa hidup
Menghitung karunia yang tak terhingga
Bersama saputangan jingga di langit biru
Dalam sisa usia yang semakin luas
Dan
Mari kita bersandar
Di tiang kasih yang kita tegakkan
Mari kita berteduh
Di bawah pilar kebersamaan yang kita bangun
Suparmiati
Gaya romantisme pengarang dalam puisi tersebut
tergambar secara dominan pada bait ...
A. pertama
B. kedua
C. ketiga
D. keempat
E. seluruh larik

UN-06-31
Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Laki-laki bertubuh kurus itu berjalan gontai di
bawah terik matahari. Sebuah kaos oblong lusuh dan
celana jin kumalmenutupi tubuhnya yang kurus.
Sepasang sandal jepit melekat di kakinya … Sebuah
ransel berwarna hijau melekat di pundaknya, Dia
berjalan menuruti kehendak hatinya.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang
dalam paragraf tersebut adalah …
A. Dia ingin segera menemui anaknya.
B. Rambutnya tak terurus, matanya cekung, tetap
pandangannya tajam.
C. Dia belum tahu ke mana dia pergi tertiup angin.
D. Wajahnya bersinar, rambutnya tersisir rapi.
E. Keriting rarnbutnya, pandangannya tajam kepada
orang sekitarnya.
UN-06-32
Bacalah topik dan urutan kdliffiatpenjelas berikut!
Topik: keperingkatan bangsa Amerika
Kalimat penjelas:
(1) Indonesia mengirim pemuda pelajar untuk belajar di
Amerika demi kemajuan Indonesia di masa depan.
(2) Dalam dunia bisnis Amerika menduduki berbagai
peringkat.
(3) Majalah terkenal seperti Fortune atau US News
sering menampilkan peringkat perusahaan milik
Amerika dan keuntungannya.
(4) Salah satu ciri khas bangsa Amerika adalah
kesukaannya meningkatkan peringkat prestasi
dalam bidang apa pun.
(5) Di Indonesia, bangsa Amerika banyak melakukan
bisnis.
Kalimat penjelas yang berhubungan dengan topik
adalah....
A. (1), (2), dan (3)
B. (2), (3), dan (4)
C. (3), (4), dan (5)
D. (4), (2), dan (5)
E. (5), (4), dan (3)
UN-06-33
PL) : Setiap penduduk yang sudah berumur tujuh belas
tahun ke atas harus memiliki KTP
PK : Si Arman sudah berumur tujuh belas tahun ke
atas
Simpulan : ....
Simpulan yang tepat untuk silogisme tersebut adalah
A. Si Arman harus memiliki KTP
B. Si Arman harus memiliki KTP karena sudah berumur dua puluh tahun.
C. Kareaa Si Arman sudah berumur dua puluh tahun
harus memiliki KTP
D. Si Arman yang belum memiliki KTP
E. Penduduk yang belum memiliki KTP harus
memilikinya.

UN-06-34
Cermatilah paragraf berikut dengan saksama!
Lahan pertanian yang harus dibebaskan untuk
(1) proyek jalan tol Semarang - Solo sebagian besar
lahan pertanian tanaman pangan. Diperkirakan, 60
persen lahan itu sawah padi yang (2) potensional karena
merupakan lahan (3) produktif dengan (4) sistem (5)
irigasi (6) primer.
Meski petaknya di bawah satu hektar, tetapi bisa
menghasilkan panen padi sebanyak tiga kali setahun.
Istilah bercetak miring dalam paragraf tersebut dapat
disusun menjadi kamus kecil dengan urutan nomor ....
A. (5), (2), (6), (3), (1), dan (4)
B. (5), (1), (3), (2), (4), dan (6)
C. (5), (2), (3), (6), (1), dan (4)
D. (5), (2), (6), (1), (3), dan (4)
E. (5), (2), (6), (3), (4), dan (1)
UN-06-35
Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Betapa sulitnya seorang pencandu rokok untuk
menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mahal
pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka.
Misalnya, di Malaysia, harga 20 batang rokok
menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak
dari pada yang dipakai untuk membeli gandum,
daging, dan buah-buah sebagai kebutuhan utama
mereka ....
Kalimat persuasi yang tepat untuk melengkapi paragraf
tersebut adalah ....
A. Biarkan mereka yang perokok menikmati hidupnya
asal merokok tidak mengganggu kesehatan.
B. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat
pada diri anda.
C. Selama uang mereka ada, biarkan mereka merokok
karena rokok juga kebutuhan manusia.
D. Jadi, bila rokok telah mencandu pada seseorang
akan sangat sukar untuk menghentikannya.
E. Begitulah keadaan perokok yang sudah berat
terhadap rokok.
UN-06-36
Bacalah puisi berikut dengan saksama!
Sajak Kita
Di, pagi kita cerah
Akankah hari ini kita indah
Dik, jika senja kita merah
Mungkinkah malam benderang dengan sinar mentari
Dik, rimba kita gersang
Sanggupkah kita menadah hujan-Nya
Kelak kita Dia curahkan diam-diam.
Sutoyo
Kalimat yang bermajas untuk melengkapi bagian
rumpang puisi tersebut adalah ....
A. Malam begitu indah
B. Cinta kita selalu ada
C. Pasti bahagia dan derita tetap ada
D. Jangan lupa hidup ini sementara
E. Adakah rumah yang ramah untuk kita.

UN-06-37
Bacalah kutipan surat undangan berikut!
Dengan hormat,
Dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu guru kesenian
SMA untuk menghadiri pentas seni SMA Nasional
Bandung yang akan diselenggarakan pada …
Pemerian yang tepat untuk melengkapi isi surat undangan tersebut adalah ....
A. hari/tanggal : Kamis, 25 Agustus 2005
tempat
: SMA Nasional Bandung
waktu
: Pukul 10.00 s/d 14.00
B. hari
: Kamis
tanggal
: 25 Agustus 2005
waktu
: Pukul 10.00 s/d 14.00
C. hari,tanggal : Kamis, 25 Agustus 2005
tempat
: SMA Nasional Bandung
acara
: Pentas Seni
D. hari.tanggal : Kamis, 25 Agustus 2005
tempat
: SMA Nasional Bandung
waktu
: Pukul 10.00 s.d. 14.00
E. hari,tanggal : Kamis, 25 Agustus 2005
tempat
: S.M.A. Nasional Bandung
acara
: Pentas Seni
UN-06-40
Cermati iklan berikut ini!
DIBUTUHKAN SEGERA
Perusahaan industri komponen otomotif roda 2 dan 4
yang berkembang pesat membutuhkan tenaga kerja,
sebagai berikut:
Salesman Sepeda Motor Box
a. Pria max. 27 thn SMU/sederajat memiliki Sim C.
b. Menyukai tugas lapangan & pengalaman bid.
Consumer Goods/Med. Rep/Sparepart min. 1
thn.
Ruko Cempaka Mas blok Q - 5
Jl. Letjend Suprapto Jakarta Pusat f
Paling lambat 10 hari selelah iklan ini dimuat.
Kompas, 27 Mei 2005
Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan yang sesuai
dengan iklan tersebut adalah ....
A. Dengan surat ini, saya melamar pekerjaan di iklan
yang dimuat di harian Kompas, 27 Mei 2005.
B. Berdasarkan penjelasan iklan di harian Kompas, 27
Mei 2005, saya mengajukan lamaran terhadap
Saudara.
C. Sesuai dengan iklan, 27 Mei 2005 tersebut, saya
ingin sekali bekerja di perusahaan ini. Maka saya
menulis lamaran pekerjaan.
D. Iklan di harian Kompas, 27 Mei 2005 telah menarik keinginan saya untuk bekerja di perusahaan
Saudara oleh sebab itu saya mengajukan lamaran
kerja.
E. Sehubungan dengan iklan yang dimuat pada harian
Kompas, 27 Mei 2005, dengan ini saya mengajukan
lamaran kerja pada perusahaan Saudara.

UN-06-39
Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Sifat manusia ibarat padi. Ketika manusia itu meraih
kepandaian, kebesaran, dan kekayaan seharusnya
sifatnya seperti padi, menjadi rendah hati. Seperti padi
yang berisi. Tangkarnya akan merunduk. Sebaliknya,
jika tidak berilmu, ia akan sombong, menegakkan
kepalanya. apabila padi itu kosong, ia akan berdiri
tegak. Demikianlah manusia yang tidak berilmu ....
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut
adalah ....
A. Sebaliknya, manusia menyadari terhadap
kemampuan dan kelebihan yang dimilikinya.
B. Seharusnya manusia itu dapat menuntut ilmu
setinggi-tingginya.
C. Setiap orang harus bisa menghargai kepandaian
dan kelebihan orang lain.
D. Manusia harus sadar bahwa dirinya tidak punya
kekuatan apa-apa.
E. Jadi, kita sebagai manusia apabila diberi
kepandaian hendaknya meniru sifat padi yang
berisi.
UN-06-40
Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Cara menutup cerita membuat pembaca mengulang
kembali agar dapat mengerti dan menikmati cerita
yang disampaikan. Pembaca bertanya-tanya tentang
akhir cerita selanjutnya. Banyaknya bahasa Melayu
dan bahasa Belanda yang digunakan membuat
pembaca tidak mengerti. Pemakaian ungkapan dan
kiasan dalam kalimat menjadikan cerita agak terasa
berat. Untuk dapat memahami cerita ini pembaca
terpaksa berpikir lebih dalam.
Kalimat resensi yang menyatakan kelemahan novel
dalam petikan tersebut adalah....
A. Perlu pemikiran dan konsentrasi untuk memahami
cerita.
B. Ungkapan yang sering digunakan menjenuhkan
pembaca.
C. Cerita kurang dapat dipahami karena jalan cerita
tidak jelas.
D. Terdapatnya bahasa yang kurang dipahami pada
masa kini.
E. Cerita ini perlu berkali-kali dibaca untuk dapat
memahaminya.
UN-06-41
Anggota partai itu ... sisa dana tahun lain kepada
bendahara partai.
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut
adalah....
A. mempertanyakan
B. memperkatakan
C. mempersedekahkan
D. mempertabungkan
E. membanyakkan

UN-06-42
Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Sejalan dengan otonomi daerah, pendidikan kejujuran
dengan segala bentuknya seharusnya diselaraskan
dengan program pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Untuk jangka panjang, pendidikan kejuruan harus
diarahkan dapat membuka dunia kerja sehingga angka
pengangguran bisa ditekan.
Ungkapan dunia kerja dalam paragraf tersebut semakna
dengan....
A. mata pencaharian
B. lapangan usaha
C. pemberdayaan kerja
D. peluang kesempatan
E. sumber pencarian
UN-06-43
Cermati kalimat berikut dengan saksama!
Agar implementasi benar, tepat, dan efektive, baik
menteri maupun pejabat, turun mengecek serta memberi
motifasi. Keefektivannya juga perlu dianalisa secara
akurat.
Kata baku yang tepat untuk memperbaiki kata tercetak
miring tersebut adalah ....
A. efektif, motivasi, keefektifan, dtenalisis
B. efektiv, motivasi, keefektifan, djanalysa
C. efektif, motivasi, efektivitas, dianalisis
D. evektif, motivasi, efektivitas, dianlisa
E. evektif, motivasi, efektipitas, dianalisis
UN-06-44
Bacalah dialog berikut dengan saksama!
Nita : Fik, kamu mengerti tidak akibat orang yang
suka mengonsumsi narkoba?
Ifik : Tahu, Kak. Kan sudah diajarkan dan dijelaskan
panjang lebar oleh doktersekolah kami.
Nita : Tetapi, mengapa kamu tidak melarang temanteman kamu si Kiki.
Ifik : Kakak Nita saja yang memberitahukan karena
kalau saya, tidak mau menurut.
Nita : Ya, kamu jangan mencontoh dia ya. Kalau
sudah terperangkap, menyesal juga tidak ada
gunanya. Ibarat peribahasa, "...".
Peribahasa yang tepat untuk melanjutkan dialog tersebut
adalah ...
A. Tergantung di akar lapuk.
B. Nasi sudah menjadi bubur.
C. Menangguk di air keruh.
D. Berumah di tepi pantai.
E. Besar kapal besar gelombang.

UN-06-45
Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Ketika penjaga menyodorkan buku tamu, hatinya
tersentil. Alangkah anehnya, mengunjungi Mila, adik
sendiri harus mendaftarkan. Seingatnya dia bukan
dokter. Sambil memegang buku dipandangnya penjaga
itu dengan hati-hati, kemudian pelan ia bertanya:
"Semua harus mengisi buku ini? "Saya kakaknya. "
Penjaga menjawab, "Walaupun kakaknya."
Kalimat yang tercetak miring dalam paragraf tersebut
dapat diperbaiki dengan....
A. Saya adik saudaranya.
B. Saya teman akrabnya.
C. Saya temannya.
D. Saya adiknya.
E. Saya kakak Mila.
UN-06-46
Cermati urutan kalimat berikut!
(1) Pemilik kos harus bertindak tegas kepada mereka
yang terlibat sebagai pengedar atau pengguna
narkoba yaitu mempersilakan meninggalkan
tempat kos.
(2) Masalah narkoba di kota besar tidak terlepas dari
peran pemilik kos.
(3) Di samping itu, mereka juga dapat terlepas dari
hal-hal negatif yang menyesatkai.
(4) Aturan tersebut diambil agar para pelajar dan
mahasiswa dapat konsentrasi dalam belajar.
(5) Sudah selayaknya jika para pemilik kos membuat
aturan bahwa penghuni kosnya harus bebas
narkoba dan obat-obatan terlarang.
Agar menjadi paragraf yang padu, kalimat-kalimat
tersebut harus disusun dengan urutan ....
A. (2), (1), (3), (5), dan (4)
B. (2), (1), (4), (3), dan (5)
C. (2), (1), (5), (4), dan (3)
D. (4), (2), (1), (5), dan (3)
E. (4), (3), (1), (2), dan (4)
UN-06-47
Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Sampai akhir bulan juni, badan meteorologi dan
geofisika mencatat curah hujan di bawah normal telah
terjadi di sebagian besar pulau Jawa. Oleh sebab itu,
disarankan masyarakat mengantisipasi kemungkinan
terjadinya kelangkaan air di sebagian wilayah pulau
Jawa tersebut.
Perbaikan yang tepat untuk penulisan yang tercetak .
miring pada paragraf tersebut adalah .....
A. Bulan juni, badan Metearologi dan Geofisika,
pulau Jawa
B. Bulan Juni, Badan meteorologi dan geofisika,
Pulau jawa
C. bulan Juni, Badan meteorologi dan geofisika,
pulau Jawa
D. bulan Juni, Badan Meteorologi dan Geofisika,
Pulau Jawa
E. bulan Juni, Badan Meteorologi Dan Geofisika,
Pulau Jawa

UN-06-48
....
Demikian surat lamaran ini, atas perhatiannya
diucapkan banyak-banyak terima kasih.
Kalimat yang tepat untuk memperbaiki penutup surat
tersebut adalah ....
A. Atas kebijakan dan pertimbangannya saya
mengucapkan terima kasih.
B. Atas perhatian :Bapak/.Ibu/Saudara, saya
mengucapkan terima kasih.
C. Dengan segala kerendahan hati saya ucapkan terima
kasih.
D. Atas segala kebijakannya saya ucapkan terima
kasih.
E. Atas segala perhatian Bapak/Ibu/Saudara saya
ucapkan terima kasih banyak.
UN-06-49
Cermati kalimat berikut ini!
Dalam prakteknya kemacetan kredit sering terjadi
karena faktor eksternal dan hal itu merupakan resiko
suatu bank.
Penulisan yang tepat untuk istilah yang bercetak miring
dalam kutipan tersebut adalah ....
A. peraktik, eksternal, risiko
B. peraktik, eksternel, risiko
C. praktik, eksternal, risiko
D. praktik, eksternel, resiko
E. praktik, eksternal, reseko
UN-06-50
Bacalah ilustrasi berikut dengan saksama!
Seorang wakil kepala sekolah bidang kesiswaan SMA
Makmur mendapat tugas di luar sekolah. Sementara itu,
pada waktu yang bersamaan beliau harus memimpin
rapat bersama pengurus OSIS. Oleh sebab itu, beliau
memberikan memo untuk membatalkan acara tersebut,
melalui pembina OSIS karena beliau tidak dapat
menyampaikan. pembatalan tersebut secara langsung.
Kalimat memo yang tepat sesuai ilustrasi adalah ....
A. Mohon informasikan kepada ketua OSIS bahwa
rapat OSIS ditunda karena hari ini saya ada tugas
luar.
B. Dengan sangat menyesal saya tidak dapat
memimpin rapat hari ini, tolong sampaikan kepada
ketua OSIS.
C. Ketua OSIS beri tahu ya, saya tidak sempat
memimpin rapat hari ini, saya tugas luar.
D. Saya harap Anda memberitahukan pembatalan rapat
hari ini kepada ketua OSIS, jangan lupa.
E. Karena saya ada tugas luar, beritahukan segera
rapat batal kepada ketua OSIS hari ini.

