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PREDIKSI UJIAN NASIONAL 2009 
   Mata Pelajaran   : BAHASA INDONESIA I 
   Program Studi   : SMP/MTs 
   Hari/Tanggal   :............................  

    Waktu    :.........Menit 
   Jumlah Soal   : 50 Soal 
 

            
PETUNJUK KHUSUS   
PIlih jawaban a, b, c, atau d yang Anda anggap benar pada lembar jawaban yang 
telah disediakan! 
 
 
Bacalah teks berikut dengan saksama kemudian kerjakan soal nomor 1 dan 2! 

 
Lingkungan kehidupan   sosial budaya  yang mempengaruhi  perkembangan  pribadi 

seseorang  amatlah komple ks. Baik lingkungan alami  maupun lingkungan  yang diciptakan 
untuk maksud perkembangan pribadi anak-anak dan remaja, masing–masing memiliki  ciri 
yang berbeda-beda . Secara singkat  dapat dikatakan  bahwa  perkembangan  pribadi 
setiap individu  berbeda –beda  sesuai dengan pembawaan  dan lingkungan  tempat 
mereka hidup dan dibesarkan . 

Dua orang anak yang dibesarkan  di dalam  satu keluarga  akan menunjukkan sifat 
pribadi yang berbeda  walaupun keduanya berasal dari satu keturunan . Hal itu 
disebabkan  mereka berinteraksi , bersosialisasi, dan  keterkaitan diri dengan lingkungannya  
yang sesuai dengan perbedaan kapasitas, kemampuan atau pembawaannya . Faktor 
pembawaan dan lingkungan merupakan  dua faktor  yang membentuk  kepribadian 
seseorang. Kepribadian  setiap individu akan berbeda-beda sesuai dengan sifat badan 
dan kondisi lingkungan hidupnya .  

 
1. Gagasan utama paragraf pertama adalah …. 

a. perkembangan sosial budaya tiap manusia  
b. perkembangan anak-anak dan remaja  
c. perkembangam setiap individu berbeda- beda  
d. lingkungan tempat  hidup  sangat berpengaruh   
 

2. Kalimat utama paragraf  kedua adalah … 
a. Kalimat pertama 
b. Kalimat kedua  
c. Kalimat ketiga  
d. Kalimat keempat 
 

Salah satu faktor penyebab sulitnya mengentaskan penduduk miskin  adalah kurang 
percaya diri. Umumnya, penduduk  yang terjerat kemiskinan  kronis merasa tidak yakin 
nasibnya dapat berubah. Tidak sedikit yang beranggapan menjadi miskin merupakan 
takdir. Ditengarai, ketidakpercayaan diri  penduduk miskin kronis  itu terkait  rendahnya 
kemampuan yang dimiliki. 
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3. Kritik yang tepat  terhadap isi  paragraf  tersebut adalah … 
a. Anggapan bahwa kemiskinan sebuah takdir perlu diluruskan karena hanya 

menunjukkan kelemhan diri. 
b. Orang yang mempunyai jiwa semangat pada umumnya terjerat kemiskinan 

karena menganggap bahwa nasib tidak akan berubah. 
c. Hanya orang-orang yang mempunyai kemauan tapi tidak mempunyai 

kemampuan dalam bekerja akan mengubah nasibnya. 
d. Faktor penyebab kemiskinan yang paling utama adalah kurangnya percaya diri 

karena keadaan yang selalu menjeratnya. 
 
Bacalah kutipan teks berita berikut dengan saksama kemudian kerjakan soal nomor 4 dan 
5!! 

 
Teks berita 1 
Dalam acara  jumpa pers Rabu, 15 Januari 2008 di kantornya,  Ketua gabungan  
pengusaha  makanan  dan minuman  seluruh Indonesia,  Frangki Sibarani, mennyataka n,  
industri kecil paling terpuruk  ialah industri yang tidak memiliki merek karena skala usahanya 
kecil dan  modal sangat terbatas. Pengusaha kecil sulit menaikkan harga produk makanan.  

 
Teks berita  2  
Dirut  PT Food Station,  Sjamsul Hilataha,  mengatakan   penurunan harga  beras  untuk 
semua kualitas  sebesar Rp200,00 per kilogram. Hal ini tidak mustahil  menjadikan harga 
tersebut  mencapai harga standar  sebelum kenaikan. Dengan demikian, harga beras bisa 
lebih murah dibandingkan dengan harga sekarang . 
 
4. Kesamaan kedua teks berita tersebut adalah …. 

a. perekonomian bangsa  
b. kenaikan harga barang 
c. ketidakstabilan harga barang   
d. keluhan pengusaha kecil 
  

5. Perbedaan penyajian  kedua teks berita tersebut  adalah …. 
a. berita pertama: kapan, apa, siapa, mengapa, sedangkan berita kedua: apa, 

siapa, bagaimana 
b. berita pertama: kapan, apa, siapa, mengapa, sedangkan berita kedua: siapa, 

apa,  bagaimana  
c. berita pertama: kapan, apa, siapa, mengapa, sedangkan berita kedua: 

bagaimana, siapa, apa,  
d. berita pertama: kapan, siapa, apa, mengapa, sedangkan berita kedua: siapa, 

apa, bagaimana  
 
Bacalah kutipan teks berita berikut dengan saksama! 
 

      Pedagang eceran diperbolehkan membeli lebih dari 20 liter sedangkan warga justru 
dibatasi membeli minyak tanah maksimal 10 liter. Bahkan banyak warga yang tidak kebagian 
jatah minyak tanah karena habis diborong pedagang eceran. (1) 
     Kelangkaan minyak tanah terjadi  di Bogor. Kelangkaan itu ditandai dengan antrean 
panjang warga yang masih terlihat di beberapa pangkalan minyak tanah. Kelangkaan minyak 
tanah terjadi di mana-mana karena pemerintah berupaya menggantinya dengan bahan 
bakar gas. (2) 
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6. Perbedaan penyajian kedua teks berita tersebut adalah .... 
 

 Teks 1 Teks 2 
a. siapa  - mengapa apa - bagaimana - mengapa 
b. berapa - mengapa di mana - bagaina - kapan 
c. bagaimana - siapa bagaimana - mengapa - siapa 
d. berapa - di mana di  mana - mengapa - berapa 

 
 
 

Bacalah tajuk berikut dengan saksama kemudian kerjakan soal nomor 7 s.d 10! 
 

Perusahaan Simson bergerak di bidang elektronik. Perusahaan seperti ini 
mengingatkan semua karyawan untuk selalu  memerhatikan suara konsumen karena 
merekalah yang menentukan kemajuan perusahaan dan kesejahteraan karyawan. 
Pemenuhan kepuasan pelanggan itulah yang membuat perusahaan itu dinamis, selalu 
kreatif dan tidak berhenti berinovasi untuk mrenghasilkan karya yang lebih baik. 

Mungkin  cara berpikir seperti ini  diterapkan pada pemerintah? sangatlah mungkin 
dan  bahkan hal itu seharusnya dilakukan  karena tugas pertama yang diberikan ketika 
seorang duduk dalam pemerintahan adalah memperbaiki kehidupan rakyat. Jabatan itu 
bukan hanya sekadar dinikmati hak istimewanya, tetapi yang lebih utama adalah 
tanggung jawabnya kepada rakyat. 

Apabila aparat pemerintah memiliki orientasi seperti perusahaan Simson, kita yakin 
kehidupan rakyat pasti akan lebih baik. Semua kebutuhan publik seperti sekolah yang 
berkualitas, prasarana umum yang lebih layak, dan penyediaan kebutuhan pokok yang 
lebih baik, akan selalu terus diupayakan.  
 
7. Gagasan utama tajuk tersebut adalah …. 

A. perlunya perhatian perusahaan terhadap perusahaan 
B. keharusan  amarat pemerintah menyejaterakan rakyat 
C. pemikiran pemerintah terhadap kemajuan perusahaan 
D. pentingnya jabatan dalam pemerintahan 
 

8.    Fakta dalam tajuk tersebut terdapat dalam kalimat …. 
a. pertama paragraf pertama  
b. kedua paragraf pertama 
c. pertama paragraf kedua  
d. pertama paragraf ketiga 
 

9. Penulis dalam tajuk tersebut berpihak  kepada ....  
A. rakyat  
B. aparat 
C. perusahaan 
D. pemerintah 
 

10. Simpulan tajuk tersebut adalah …. 
A. Suara rakyat sangat diperlukan oleh pemerintah 
B. Harapan rakyat hidup lebih baik dari masa sebelumnya 
C. Tugas pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan rakyat 
D. Pemerintah hendaknya berpikir bagaimana memajukan perusahaan 
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Bacalah paragraf berikut dengan saksama kemudian kerjakan soal nomor 11 dan 12! 
 
(1) Setiap hari Minggu dan hari libur nasional, Kereta Rel Listrik (KRL) Wisata Bekasi-Ancol 
melayani warga dengan mematok harga Rp 22.500,00 per orang. (2) Tiket tersebut , sudah 
termasuk ongkos masuk ke Ancol. (3) KRL wisata ini sudah beroperasi sejak dua tahun lalu. 
(4) Dengan adanya KRL wisata ini, diharapkan seluruh lapisan warga dapat berekreasi 
dengan biaya yang murah.  
11. Kalimat yang menyatakan pendapat pada paragraf tersebut ditandai dengan nomor 

.... 
a.  (1)  

       b.  (2) 
       c.  (3) 
       d.  (4)     
 
12. Simpulan paragraf tersebut adalah ... 

a. KRL Wisata beroperasi sejak dua tahun lalu. 
b. Seluruh warga dapat menikmati KRL itu. 
c.   KRL Wisata sarana rekreasi yang murah. 
d. Harga tiket KRL Rp 22.500 ,00 per orang. 
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13. Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada grafik tersebut adalah ... 

a. Mengapa banyak siswa SMP  yang sakit? 
b. Siapa nama siswa yang sering tidak masuk? 
c. Kelas berapa siswa yang alpanya paling sedikit? 
d. Apakah penyebab siswa SMP tidak masuk? 
 
Perhatikan tabel berikut ! 
 

       Tabel Pengunjung dan Peminjam Buku Perpustakaan  
Tahun Pengunjung Peminjam 

Buku 
2004 5.125 2.371 
2005 5.437 2.794 

2006 5.923 2.805 

2007 6.155 2.862 
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14. Simpulan isi tabel tersebut yang tepat adalah .... 
a. Tahun 2005 terjadi kena ikan terendah untuk pengunjung dan kenaikan tertinggi 

untuk peminjam buku. 
b. Tahun 2007 terjadi kenaikan terendah untuk pengunjung dan kenaikan tertinggi 

untuk peminjam buku. 
c. Kenaikan tertinggi dari tahun sebelumnya untuk pengunjung terjadi pada tahun 

2006  dan tahun 2005 untuk peminjam buku. 
d. Kenaikan tertinggi dari tahun sebelumnya untuk pengunjung adalah tahun 2007 

dan tahun 2005 untuk peminjam buku. 
 
Perhatikan denah berikut ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
15. Berdasarkan denah tersebut deskripsi yang tepat adalah …. 

a. Jika akan ke kantor Lurah Ciracas dari terminal Kampung Rambutan, kita 
menelusuri Jalan TB Simatupang kemudian menuju Jalan Raya Centex  ke arah 
Barat  Jalan Ciracas.  

b. Pemadam kebakaran berhadapan tepat dengan kantor Lurah tepatnya di 
sebelah timur Jalan Kelapa Dua dan sebelah barat Pasar Ciracas. 

c. Rumah sakit Pasar Rebo terletak di sudut perempatan Jalan Raya Bogor 
sebelah timur Cililitan dan sebelah selatan Jalan TB Simatupang. 

d. Terminal Kampung Rambutan berada diantara Jalan TB Simatupang dan Jalan  
Pengantin Ali II dan sebelah timur Jalan Raya  

 
 
Bacalah puisi berikut dengan saksama! 

 
INSYAF 

Segala kupinta tiada kauberi  
Segala kutanya tiada kausahuti  
Buatlah aku terdiri sendiri   
Penuntun tiada memimpin jari  
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Besar benar  salah arahku  
Hampir tertahan tumpah berkahmu  
Hampir tertutup  pintu restu 
Gapura rahasia jalan bertemu  
 
Insyaf  diriku  dera durhaka  
Gugur tersungkur  merenung mata  
Samar terdengar  suara-suara 
Sapur melipur  merindu temu  

 
16.  Amanat puisi tersebut adalah …. 

a. Kesalahan diri sendiri hendaknya diperbaiki  
b. Jadilah manusia yang selalu bersyukur pada Tuhan 
c. Setiap manusia me miliki kekurangan dan kelebihan 
d. Jangan putus asa, tetapi segeralah sadari kesalahan 
 

Bacalah kutipan puisi berikut dengan saksama kemudian kerjakan soal nomor 17 dan 18! 
 

Sahabat .... 
Di keheningan malam ini  
Kucoba hayati irama detak jantungku 
Karena tenggelamnya perahu persahabatan 
Sejak kepergianmu pahit hi dupku 

 
17. Suasana yang tergambar pada puisi tersebut    adalah .... 

a. kegembiraan c.  kehampaan 
b. keakraban  d.  pengharapan 

 
18. Citraan kutipan puisi tersebut adalah .... 

a.   peraba c.  penciuman 
b.   penglihatan d.  pendengaran 

 
 

Bacalah kutipan cerpen berikut dengan saksama kemudian kerjakan soal nomor 19 dan 
20! 
 

Ketika  burung telah pulang ke sarangnya, ayah menerima kabar  dari seseorang 
bahwa teman ayah tewas tertembus timah panas. Hal ini amat memalukan, sebab 
ada sepotong suratnya  yang berbunyi: “ Aku  sudah malu pada-Mu, Tuhan, karena 
aku tidak menjalankan hidupku sebagai manusia yang wajar  dan baik seperti yang 
Kamu firmankan.“  
Tatkala mentari telah mengintip bumi, ayah  bermaksud  ikut menggali kubur untuk 
membenamkan mayat temannya  ke dalam bumi ini. 
 

19.  Latar waktu dan suasana  kutipan cerpen  tersebut adalah …. 
a. sore dan pagi hari  
b. siang dan sore hari 
c. malam dan siang hari   
d. malam dan pagi hari  

 
20.  Amanat kutipan cerpen tersebut adalah …. 

a. Jalani hidup sesuai firman Tuhan 
b. Kita hidup sebagaimana adanya 
c. Ayah seharusnya memberi teladan 
d. Semua manusia pasti akan meninggal  
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Bacalah kutipan novel berikut dengan saksama kemudian kerjakan soal nomor 21 dan 22! 
 

Kutipan novel 1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kutipan novel 2  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21. Perbandingan karakteristik yang tepat kedua kutipan novel tersebut adalah .... 
 

 Kutipan novel 1 Kutipan novel 2 
a Jeckie ketus, pemarah, tidak hormat kepada orang 

tua; orang tua Jeckie perhatian 
Elly penurut manis, penyayang pada orang tua; 
orang tua Elly perhatian 

b Jeckie ketus, pemarah, tidak hormat kepada orang 
tua; orang tua Jeckie tidak perhatian 

Elly penurut manis, penyayang pada orang tua; 
orang tua Elly perhatian 

c Orang tua Jeckie penyayang; Jeckie teguh 
pendirian dan hormat kepada orang tua  

Orang tua Elly pe-nyayang; Elly terlalu manja dan 
tidak mandiri 

d Orang tua Jeckie penyayang; Jeckie pemarah 
tetapi sayang kepada orang tua  

Orang tua Elly terlalu memanjakan; Elly terlalu manja 
dan tidak mandiri 

 
 
22. Penyebab konflik pada kutipan novel yang pertama adalah .... 

a. Keras kepala Jeckie  
b. Keterbatasan komunikasi 
c. Perhatian orang tua  
d. perbedaan keinginan 
 

Bacalah kutipan naskah drama berikut dengan saksama kemudian kerjakan soal nomor   
23 dan. 25! 
 
1.) Price : Hai, siapakah kalian? 
2.) Richad : Saya juga akan bertanya seperti itu  kepada Anda. 
3.) Price  : Oh! 
4.) Charles :  Anda terkejut mendapati kami  berada  di sini  pada suasana  yang  gelap   

begini?  
5.) Price  :  Ya, saya terkejut sekali.  

 “Baiklah... kalau begitu, kita akan pergi bersama-sama ke sana. Bahkan, mungkin kita dapat sekaligus melihat -lihat 
universitas yang akan kamu masuki nanti,” ucap Jean Paul lagi sambil tersenyum.  
 “Aku sama sekali tidak punya keinginan untuk masuk universitas!” Jeckie menatap ayahnya dengan tatapan marah. 
“Aku juga tidak ingin pergi ke sana bersama Papa. Aku ingin pergi seorang diri! Aku bukan anak kecil lagi, Papa! Papa 
tidak perlu menjagaku seperti itu!” 
 “Jeckie....” 
 “Aku ingin jadi seorang wanita model!” Kata Jeckie penuh tekanan. “Itulah impianku, Papa. Dan, Papa tidak akan 
kuizinkan menghalangiku mewujudkan impianku itu!” 

 

“Untung sudah sampai rumah” seruku, ”Elly lapar.” 
“Manis betul kamu, El, mau buru-buru pulang sebelum pesta ulang tahun selesai,” sambut ibu ketika Elly pulang. 
“Kan pesan Mama, jangan larut-larut pulang. Lalu papa menjemput. Kasian Papa kalau harus menunggu lama. Papa 

sudah capek ya, Pap?” aku merajuk. 
“Mandi dulu, Pap! Air hangat sudah tersedia,” kata ibu. 
“Ya, rasanya kotor benar badanku.”  
Beberapa menit berikutnya kami sudah berada di meja makan untuk makan bersama. 
“Lihat, Mah, anakmu!” kata ayah ketika kami sedang makan. 
“Tadi, katanya tidak enak badan. Tapi, lihat lahapnya! Seperti kelaparan dua hari saja.” 
“Tadi siang Elly pusing, jadi makan hanya sedikit. Di rumah Wiwin hanya makan lemper. Sekarang betul -betul lapar. 
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6.) Richad : Oh ya, kami tahu.  
7.) Price  : Ini adalah stasiun kereta api fal Vale?  
8.) Charles : Betul  
9.) Richad : Dan sekarang saya harap Anda  memberi tahu  kami apa sebab kalian 

datang  ke mari  dengan  
                       secara tiba-tiba  
10.) Price  : Oh, ya. Nama saya adalah Price. Dan ini dokter  Sterling. Kami sedang  

mencari  adik perempuan saya.  
11.) Richad :  Adik perempuan Anda?  
12.) Price  :  Ya. Apakah  kalian  tadi melihat  seorang  perempuan muda  di sini? Kami 

merasa yakin bahwa  dia pasti pergi ke sini dan Anda menyembunnyikannya. 
Ttolong cepat  beritahu  sebelum aku berubah pikiran.   

13.) Charles: Maksud  Anda?  
14.) Price  : Jangan berlaga pilon, cepat beritahu mana adik perempuan  saya. Cepat  

kembalikan kepada kami atau kuhajar  engkau!   
15.) Charles:  Bung, Anda jangan seenaknya berkata  begitu, saya sama sekali tidak tahu-

menahu adik perempuan Anda. 
16.) Price : (Buuk)  ini yang Anda  inginkan.  Oh, ya tambah lagi  (buuk) Cepat kembalikan 

adik kami.  
 
23. Suasana yang tergambar dalam kutipan naskah drama tersebut adalah …. 

a. mengkhawatirkan  
b. menegangkan 
c. mencemaskan  
d. mencurigakan   
 

24. Bukti bahwa  cerita tersebut  terjadi  pada malam hari tergambar pada dialog 
bernomor …. 

a. 9  c.   4 
b. 7  d.   2 
 

25. Konflik yang terdapat dalam kutipan drama tersebut adalah …  
a. kesalahan seorang kakak  
b. menuduh tanpa alasan yang jelas 
c. mengintrogasi  tanpa memberi kesempatan  
d. melakukan  perbuatan yang  tak berperikemanusiaan  
 

Marta mengikuti lomba sepeda hias dalam memperingati hari Kartini di sekolahnya. 
Ketika ia mulai mengendarai sepedanya, hujan tiba -tiba turun. Wasit telah memberi 
peringatan agar Marta menghentikan sepedanya dan minggir, tetapi ia tetap 
berkonsentrasi dengan sepedanya. Hujan pun terus mengguyur tubuhnya . Saat 
sampai finis, terdengar tepuk tangan meriah. Mulanya ia menduga karena 
kesuksesannya mencapai finis, ternyata dugaan itu salah, tepuk tangan itu ditujukan 
kepadanya  karena seluruh tubuhnya basah oleh air hujan. Ia merasa malu bukan 
kepalang. 
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26. Kalimat yang tepat ditulis dalam buku harian Marta adalah ... 
a.  Tanggal 21 April aku mengikuti lomba sepeda hias. Hujan turun saat aku mulai 

mengendarai sepeda, terus kugenjot tanpa menghiraukan peringatan wasit dan 
sampai berakhir. Aku bangga sekali karena semua orang bertepuk tangan 
padaku. Akan tetapi, aku tidak menduga bahwa itu merupakan tepuk tangan 
penghabisan. 

b.  Hujan turun saat aku mulai menggoes sepedaku dalam lomba sepeda hias di 
sekolah. Aku tak menghiraukan peringatan wasit agar berhenti dan minggir. 
Saat sampai finis terdengar tepuk tangan meriah. Mulanya aku bangga, tetapi 
begitu kuketahui tepuk tangan itu karena melihat tubuhku yang basah, aku jadi 
malu sekali.  

c.  Marta mulai menggenjot sepedanya saat hujan mulai turun. Saat itu terjadi 
lomba peringatan hari Kartini di sekolahnya. Ia malah beraksi dengan 
memperlambat sepedanya walaupun wasit telah memperingatkannya untuk 
berhenti. Dalam waktu 21 menit ia berhasil mencapai finis. Tepuk tangan pun 
sangat meriah. 

d.  Marta mulai menggoes sepedanya ketika wasit meniup peluit tanda mulai. Ia 
terus bersemangat meskipun hujan mulai mengguyur tubuhnya. Peringatan 
wasit agar berhenti dan minggir tidak dihiraukannya. Ia sibuk dengan perasaan 
harus mencapai finis dengan berbagai gaya. Benar dalam waktu  21 menit 
tepuk tangan meriah pun terjadi. Ia sampai finis dengan selamat. 

 
Delin bersama tim penarinya mengikuti lomba tari Saman tingkat kotamadya dalam 
rangka hari pendidikan nasional. Timnya berhasil menjadi juara pertama. Ia merasa 
sangat bahagia. 

  

27. Kutipan buku harian sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah.... 
a. Wah, senangnya hatiku timku berhasil  menjuarai lomba Tari Saman tingkat kotamadya 
b. Hari ini 2 Mei 2008, hatiku sangat senang. Tim tariku menjadi juara pertama lomba tari 

Saman tingkat kotamadya.  
c. Tak kusangka dan tak kuduga timku menjadi juara pertama lomba tari Saman 
d. Alangkah bahaginya hatiku timku menjadi juara pertama lomba tari Saman 

 
Ketua OSIS tidak bisa memimpin rapat persiapan pelaksanaan bazar buku di sekolah 
karena harus memenuhi undangan PMI dalam rangka penanggulangan narkoba. 
Untuk itu, ia menugaskan wakil ketua  OSIS untuk menggantikannya memimpin rapat 
tersebut. Ia kemudian menulis memo. 
 
28. Kalimat memo yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah .... 

a. Tolong wakili saya menghadiri rapat penanggulangan narkoba. Saya ada rapat 
OSIS 

b. Harap menghadiri rapat OSIS. Saya akan menghadiri rapat penanggulangan 
narkoba. 

c. Mohon gantikan saya memimpin rapat persiapan bazar. Saya menghadiri 
undangan PMI  

d. Segera menghadiri rapat PMI. Saya akan memimpin rapat persiapan bazar. 
 

Perjalanan penelitian yang diikuti oleh 40 siswa anggota Karya Ilmiah Remaja (KIR) 
SMP Suka Berkembang selama tiga hari berakhir sudah. Walaupun ada yang merasa 
tidak puas, semua peserta pulang dengan selamat. Tidak puas muncul karena waktu 
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yang disediakan untuk melihat keanekaragaman biota laut hanya sebentar. Semua 
peserta berharap kegiatan tersebut dapat mereka ikuti pada tahun berikutnya. Tentu 
saja setelah mendapat izin dari orang tua masing-masing. 
 
29. Judul laporan tersebut yang tepat adalah .... 

a. Laporan Perjalanan  KIR 
b. Laporan Ketidakpuasan  
c. Laporan Karya Ilmiah Remaja 
d. Laporan Izin Orang tua Murid 

 
Perhatikan Kalimat laporan berikut dengan saksama! 

i. Kelompok kami bertugas mengamati kantin.  
ii. Di antara makanan itu adalah bakso, bubur, dan berbagai macam makanan 

goreng.  
iii. Pagi-pagi kami ditugasi guru bahasa Indonesia untuk melakukan pengamatan  

lingkungan sekolah.  
iv.  Sungguh pembelajaran yang menyenangkan hari itu. 
v. Hasil identifikasi tersebut kami presentasikan di depan kelompok lain. 

vi. Dalam kantin itu kami mengidentifikasi sejumlah makanan yang siap jual.  
 

30. Susunan laporan yang tepat untuk kalimat-kalimat tersebut adalah .... 
1. 1-2-5-6-3-4 c.  3 -1-6-2-5-4   
2. 1-3-6-4-2-5 d.  3-1-2-4-6-5 

 
Salam kangen, 
Apa kabar? Semoga kita sama-sama sedang mendapatkan lindungan dari 

Allah swt. 
 Eh, ngomong-ngomong, kok suratku yang kemaren nggak kamu balas, lagi 
sibuk ya? Sama dong, aku juga sedang sibuk nih. Banyak tugas dari sekolah yang 
harus aku selesaikan. Tapi, kalau sudah ada waktu, balas suratku ya! 
 

31. Bagian penutup surat pribadi tersebut yang tepat adalah ... 
a. Demikian surat saya. Cukup sekian dan terimakasih. 
b. Cukup ini dulu ya. Maaf  kalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati 
c. Sekian surat saya, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan di hati, 

terimakasih. 
d. Saya sudahi surat ini dengan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika 

ada salah. 
 
Ita sahabatku, 
Jika surat ini sampai ke tanganmu, .....  Aku dan keluarga juga sehat dan baik-baik 
saja di Jakarta. Salam dari kakakku untukmu. Ingat kan kakakku yang di SMA itu? 
Nah, minggu depan dia mau ke Magelang. Katanya aku mau diajaknya. Kalau nanti 
aku sampai di Magelang boleh kan aku mampir ke rumahmu? Oh, tentu kamu gak 
keberatan kan?  
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32. Bagian surat yang rumpang tersebut tepat dilengkapi dengan ... 
a. apa kabarmu sekarang di Bandung? 
b. kuharap kamu dan keluargamu baik-baik saja.  
c. semoga Tuhan melindungi seisi rumahmu!  
d. aku akan merasa sangat bahagia! 

 
 

Nomor     :  31 Januari 2008  
Lampiran : 
Perihal     : 

 
(1).... 
Menindaklanjuti hasil rapat Persiapan Kegiatan LDKS, kami bermaksud 
mengundang Saudara untuk hadir pada 
(2).... 
Mengingat pentingnya acara tersebut, kami mengharap kehadiran Saudara tepat 

waktu. 
 
33. Tanda nomor (1) pada surat tersebut tepat dilengkapi dengan .... 

1. Kepada Yth: 
Pengurus OSIS SMP Mekar Mewangi 
di tempat 

B. Kepada: 
Yth Pengurus OSIS SMP Mekar Mewangi 
di tempat 

C. Yth. Pengurus OSIS SMP Mekar Mewangi  
di tempat 

D. Yth: 
Pengurus OSIS SMP Mekar Mewangi 
di tempat 

 
34. Bagian yang tepat untuk melengkapi tanda nomor (2) adalah ... 

a. Hari/tanggal : Jumat, 1 Februari 2008 
Waktu          : Jam 14.00 – 16.00  
Tempat        : Ruang OSIS   

b. hari/tanggal: Jumat, 1 Februari 2008 
waktu          : Jam 14.00 – 16.00  
tempat        : Ruang OSIS 

c. hari/tanggal : Jumat, 1 Februari 2008 
waktu           : pukul 14.00 – 16.00  
tempat         : Ruang OSIS  

d. Hari/tanggal : Jumat, 1 Februari 2008 
Waktu          : pukul 14.00 – 16.00  
Tempat        : Ruang OSIS  
 
Suku Mentawai menganggap daun memiliki kekuatan magis, terutama untuk 

menyembuhkan dan menghidupkan seseorang. Dalam setiap upacara Suku 
Mentawai, dedaunan selalu terlihat. Pada tari-tarian yang merupakan ritual suku 
Mentawai, para penarinya menggunakan aksesori dari dedaunan di tubuhnya. 
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 Di samping itu, masyarakat Mentawai percaya semua benda yang hidup ada 
pemiliknya. Pohon ada pemiliknya. Begitu pula hewan-hewan yang akan dipotong 
untuk makanan. Mereka pasti meminta izin terlebih dahulu. Mereka takut pemilik 
akan marah jika yang dimilikinya dirusak. 
 

35. Rangkuman bacaan tersebut adalah ... 
a. Masyarakat suku Mentawai menganggap daun memiliki kekuatan magis dan 

semua benda hidup baik pohon maupun binatang ada pemiliknya.  
b. Pada setiap upacara ritual suku Mentawai selalu menggunakan dedaunan  dan 

sebelum memotong hewan pasti akan meminta izin. 
c. Masyarakat suku Mentawai menganggap semua benda hidup ada pemiliknya 

termasuk dedaunan yang digunakan upacara ritual.  
d. Pada saat akan memotong hewan, masyarakat Mentawai selalu minta izin  

sedangkan dedaunan dianggap memiliki kekuatan magis. 
 

OSIS SMP Hati Gembira bermaksud mengajak seluruh warga sekolah untuk 
menciptakan lingkungan yang asri dan indah. Untuk keperluan itu, ketua OSIS 
membuat slogan yang dipasang di pintu masuk sekolah. 

 
36. Slogan yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah ... 

a. Ayo kita menciptakan lingkungan asri dan indah agar sehat!  
b. Jagalah lingkungan sekolah supaya kita merasa nyaman!  
c. Mari kita menjaga lingkungan sekolah agar asri dan indah!  
d. Lingkungan asri dan indah adalah dambaan  kita.  

 
SMP Karang Mangu Magelang sedang menggalakkan program kebersihan di 
lingkungan sekolah. Satu bulan sekali diadakan penilaian antarkelas seperti lomba. 
Kelas VIII H tidak mau mendapatkan penilaian kotor karena menurut ketua kelas, kelas 
yang kotor membuat  penghuninya tidak dapat belajar dengan tenang. Oleh sebab itu, 
ia membuat slogan di kelasnya. 
 
37. Slogan yang tepat ditulis ketua kelas adalah ... 

a. Kelas yang kotor, orangnya jorok. 
b. Bersih kelasku, jernih pikiranku. 
c. Bersihkan kelas yang kotor. 
d. Kelas kotor? No way. 

 
Perhatikan kalimat petunjuk berikut! 
(1) Menyerahkan formulir kepada petugas loket untuk diseleksi.  
(2) Meminta formulir pendaftaran siswa baru. 
(3) Melakukan daftar ulang. 
(4) Mengikuti seleksi siswa baru. 
(5) Mengisi formulir  pendaftaran tersebut. 
(6) Melihat pengumuman hasil tes.  
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38. Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi petunjuk yang baik jika disusun dengan 
urutan .... 
a. (2)-(5)-(1)-(4)-(6)-(3)  
b. (2)-(5)-(1)-(4)-(3)-(6) 
c. (2)-(5)-(3)-(4)-(6)-(1) 
d. (2)-(5)-(4)-(6)-(1)-(3) 

 
Ass. War. Wab. 
Hari ini, kita berkumpul dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-64 Proklamasi 
Kemerdekaan Republik Indonesia. Dengan memperingati HUT Kemerdekaan ini, 
berarti kita menikmati kebebasan dan kemerdekaan selama enam puluh empat tahun. 
.... 

 
39. Bagian penutup pidato tersebut yang tepat adalah ... 

a. Akhir kata, marilah kita sambut HUT Kemerdekaan kita yang ke-64 tahun ini 
dengan penuh kegembiraan dan dengan semangat yang tetap menyala.  

b. Demikian sambutan dari saya, semoga uraian saya bermanfaat bagi kita 
semua. 

c. Sebagai penutup, marilah kita panjatkan doa bersama-sama, mudah-mudahan 
Allah melimpahkan karunia dan hidayahnya kepada kita. 

d. Sekian pidato yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan HUT Kemerdekaan 
kita dapat kita peringati setiap saat. 

 
Cermati tema berikut kemudian kerjakan soal nomor 40 dan 41 

Tema: Kebersihan sekolah 
 

40. Permasalahan yang tepat berdasarkan tema tersebut adalah .... 
a. Bagaimana menjaga kebersihan di sekolah? 
b. Apakah kebersihan di sekolah dapat dijaga? 
c. Siapa yang akan menjaga kenersihan di sekolah? 
d. Mengapa kebersihan di sekolah harus dijaga?  
 

41. Berdasarkan tema tersebut, latar belakang yang tepat adalah ... 
a. Kebersihan di sekolah harus terjaga agar semua warga sekolah merasa 

nyaman dan tenang berada di sekolah. Namun, tidak semua sekolah terjaga 
kebersihannya. 

b. Kebersihan sekolah sudah selayaknya dijaga agar warga sekolah merasa 
nyaman dan tenang berada di sekolah. Dan setiap sekolah memang sudah 
melaksanakannya. 

c. Jika kebersihan sekolah terjaga, penghuninya akan merasa nyaman dan 
tenang. Lebih -lebih siswa-siswinya. Mereka akan rajin belajar. 

d. Jika kebersihan sekolah  tida terawat, penghuninya akan merasa jijik dan malas. 
Akibatnya, anak-anak sering mebolos.. 

 
Suasana duka masih menyelimuti kematian mantan presiden kedua Soeharto. 

 
42. Perbaikan yang tepat agar kalimat tersebut menjadi efektif adalah .... 

a. Kata duka diganti kata ”berduka” 
b. Setelah kata ”kedua” ditambah kata ”RI”  
c. Kata mati diganti dengan ”wafat” 
d. Kata mantan dihilangkan 
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Sesuai tujuan kegiatan, maka lokasi yang digunakan adalah Cibubur. 
 

43. Agar menjadi kalimat efektif, kata yang harus dihilangkan adalah .... 
a. sesuai   c. maka  
b. yang   d. adalah  
 
(1)Gelombang tsunami kembali melanda negeri ini. (2)Kali ini terjadi di pesisir 
selatan Jawa Barat. (3)Diperkirakan 600 jiwa melayang dalam peristiwa itu.  
(4)Masyarakat masih sering bermain di pantai. 
 

44. Pe rbaikan terhadap kalimat nomor (4) yang tepat adalah ... 
a. Penduduk diimbau untuk segera mendekati pantai. 
b. Masyarakat sudah terbiasa dengan bencana alam. 
c. Penduduk pantai mulai mendeteksi tanda -tanda gempa. 
d. Masyarakat pesisir diimbau untuk mengungsi ke tempat yang lebih tinggi.  

 
Kegiatan Porseni Kodya Jakarta Timur dibuka oleh Bapak Nasrudin selaku Kasi 
Ekstrakurikuler Dinas Dikdas Provinsi DKI. Di antara sambutannya, beliau 
menyelipkan sebuah pantun. 

 
45. Pantun yang tepat disampaikan Bapak Nasrudin adalah .... 

a. Berenang bebas si lumba-lumba 
Merayap ke tepi si kura -kura  
Para siswa selamat berlomba 
Semoga ananda menjadi juara  

b. Gadis kecil rambut diponi 
Berbaju lurik, bawah bermotif 
Mari ikuti kegiatan Porseni 
Tumbuhkan kreasi secara sportif  

c. Pisang emas dibawa ke lampung 
Masak sebiji manis rasanya 
Mari berlomba tari payung  
Pencak silat ikuti juga  

d. Pinang muda dibelah dua 
Kulit terkupas tiggallah biji 
Mari ikuti lomba yang ada 
Tekuni satu untuk diuji 

 
Jakarta kota metropolitan  
Penduduknya padat sekali 
Kalau kamu cinta kebersihan 
Mengapa  buang sampah di kali? 
 
 
 

46. Pantun balasan yang tepat terhadap pantun tersebut adalah .... 
a. Belajar kelompok bersama teman 

Beralamat di Jakarta Selatan  
Aku memang cinta kebersihan 
Hari ini pun aku membersihkan selokan 
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b. Raja Amarta bernama Yudistira 
Berhati bersih sering berkelana  
Kota Jakarta tempat belanja 
Bersih dari sampah warga  

c. Pergi berburu ke dalam hutan 
Dapatkan tiga ekor kelinci 
Maafkan aku wahai kawan  
Kali  lain tak kuulangi  

d. Pagi-pagi sarapan ketupat 
Sayurnya  buah labu siam 
Penduduk Jakarta memang padat 

 Orangnya rajin dan cinta kebersihan  
 

 
Bacalah kutipan puisi berikut kemudian kerjakan soal nomor 37!  
           Ah, alam semakin aman 

Kurasa. 
alam semakin aman 

       kali bening entah ke mana 
       mungkin malu 
                ..... 
       burung pipit bernyanyi mesra 
 

47. Larik bermajas untuk melengkapi puisi tersebut adalah  .... 
a. aneka satwa terbang ke angkasa 
b. mega bersembunyi di langit jingga  
c. tak terkecuali mereka  
d. aduhai indahnya panorama 

 
Lempari aku dengan .... 
Agar meleleh tubuh deritaku ini 
Lempari aku dengan gumpalan cahaya 
Supaya tahu aku tiada  
 

48. Kata yang tepat untuk melengkapi larik pertama puisi tersebut agar berima sama 
dengan larik kedua adalah  .... 
a. duka lara  c. batu bara  
b. duka hati  d. batu api  
 

Derana melihat seekor kupu-kupu yang terbang kian kemari. Menggerak-gerakkan 
sayapnya seperti menari-nari. Sebentar terbang ke bawah, sebentar terbang tinggi. 
Sayap-sayapnya berkilauan, apalagi kalau sedang di balik daun yang habis tertimpa 
hujan. Ditambah lagi sedang ada pelangi yang tipis. Hendak ke manakah kupu-kupu 
itu,” pikir Derana. 
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49. Puisi yang tepat ditulis Derana berdasar ilustrasi tersebut adalah .... 

a. Kupu-kupu,  
Terbang kian kemari 
Kau kepakkan sayapmu bagai menari 
Merendah, ke atas kau berbalik 
Kilau sayapmu di latar daun 
Di belakang, pelangi sesayup pandangan  
Hendak ke mana engkau grangan? 
 

b. Kupu-kupu,  
Kau suka terbang tinggi 
Kau kepakkan sayapmu bagai menari 
Terbang kian ke mari 
Sayapmu indah berkilaian  
Di belakang, ada pelangi tipis 
Hendak ke mana engkau grangan? 
 

c. Kupu-kupu,  
Terbang kian kemari 
Kilau sayapmu di latar daun 
Stelah hujan menyinari 
Memberi pelangi di balik daun 
Hendak ke mana engkau grangan? 
 

d. Kupu-kupu,  
Terbang kian kemari 
Sayapmu berkilau 
Ditimpa sinar pelangi 
Hendak ke mana engkau grangan? 
 

Belakangan ini Nisrina suka melihat kupu-kupu. Dia merasa, kupu-kupu itu cantik. 
Warnanya yang kuning jingga dengan tepi disaput coklat muda; dan terlebih ada rona 
sepasang mata coklat tua kehitaman di sepasang sayapnya terlihat sangat indah. 
Terbangnya lincah namun gemulai bagai menari-nari di angkasa. Ia suka terbang di 
dekat-dekat Nisrina. Menurut pengakuan gadis kecil itu, ia merasa kupu-kupu itu 
seperti adiknya sendiri. Dan alasan itu dikemukakannya ketika ditanya Dhea. 
 
 
50. Drama yang tepat sesuai ilustrasi terebut adalah ... 

a. Dhea : Apa sih yang kamu amati? 
Nisrina : Kupu-kupu, cantik ya?  
Dhea : Apanya yang cantik? 
Nisrina : Lihat warnanya, kombinasi yang indah. 
Dhea : Apalagi yang menarik?  
Nisrina : Kalau terbang, lincah. Tambah lagi, dia suka mendekat padaku. Aku 

merasa ia seperti adikku. 
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b. Dhea : Apa sih yang kamu lamunkan? 
Nisrina : Kupu-kupu, cantik ya?  
Dhea : Apanya yang cantik? 
Nisrina : Lihat warnanya, kombinasi yang indah. 
Dhea : Apalagi yang menarik?  
Nisrina : Kalau terbang, lincah. Tambah lagi, dia suka mendekat padaku. Aku 

merasa ia seperti adikku. 
 

c. Dhea : Apa sih yang kamu amati? 
Nisrina : Kupu-kupu, cantik ya?  
Dhea : Iya, ya, cantik. 
Nisrina : Lihat warnanya, kombinasi yang indah. 
Dhea : Apalagi ya yang menarik? 
Nisrina : Kalau terbang, lincah. Tambah lagi, dia suka mendekat padaku. Aku 

merasa ia seperti adikku. 
 

d. Dhea : Apa sih yang kamu lamunkan? 
Nisrina : Kupu-kupu, cantik ya?  
Dhea : Iya ya, cantik. 
Nisrina : Lihat warnanya, kombinasi yang indah. 
Dhea : Apalagi ya yang menarik? 
Nisrina : Kalau terbang, lincah. Tambah lagi, dia suka mendekat padaku. Aku 

merasa ia seperti adikku. 
 

 


