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

    Waktu    :.........Menit 
   Jumlah Soal   : 50 Soal 
 
PETUNJUK KHUSUS   
Hitamkan bulatan pada huruf a, b, c, atau d yang Anda anggap benar pada 
lembar jawaban yang telah disediakan! 

  
Untuk menikmati panorama kupu-kupu, terdapat bangunan Taman Kupu seluas 500 
m2. Bangunan ini terletak di samping gedung Museum Serangga. Ada sekitar 20 jenis 
tanaman bunga yang sering dikunjungi kupu -kupu. Di sini pengunjung dapat melihat 
secara langsung kupu-kupu dari berbagai jenis. Bahkan, di sini juga dilengkapi dengan 
sarana penangkaran, tempat berlangsungnya metamorfosis kupu -kupu. 
 
1. Gagasan utama paragraph tersebut adalah … 

a. Panorama kupu-kupu 
b. Bangunan taman kupu-kupu  
c. Tempat berkunjung kupu-kupu 
d. Tempat metamorfosis kupu-kupu 

 

 

(1)Sebuah bangkai pesawat ditemukan di Kepulauan Seribu, Jakarta. (2) Mesin 
pesawat jenis Newark Titeflex R 1820 buatan Amerika Serikat itu diduga diproduksi 
pada tahun1952. (3)Bangkai pesawat yang sudah berkarat dan dipenuhi karang itu 
berupa badan, sayap kanan, ekor, dan tiga buah roda. (4)Pesawat tersebut awalnya 
ditemukan dalam kondisi utuh. 

 
2. Kalimat utama paragraf tersebut ditandai dengan nomor ... 

a. (1)   c.  (3)  
b. (2)   d.  (4) 

 
Pemerintah akan menunggu harga minyak mentah dunia pada musim semi yang 
dimulai Maret 2009. Keputusan menunggu ini dilakukan sebelum memutuskan harga 
premium dan solar dilepas sesuai harga pasar. Jika harga minyak pada musim semi 
tetap rendah, pemerintah segera melepas harga premim dan solar. 
 
3. Kritikan terhadap isi paragraf tersebut adalah ... 

a. Pemerintah hendaknya menunggu musim semi. 
b. Pemerintah hendaknya segera melepas harga. 
c. Pemerintah hendaknya tidak melepas premium dan solar. 
d. Pemerintah hendaknya tidak terlalu lama mengambil keputusan.  
 

 
 

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN (LPMP) 
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBU KOTA JAKARTA 

Alamat : Jl. Nangka No. 60, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan,  
Telp. (021) 7824149, 7805919, 7806827, Fax. (021) 7806827 
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Teks I 
Kasat Lalu Lintas Polres Bogor mengimbau kepada pengendara, baik roda dua 
maupun roda empat dari Jabodetabek yang hendak berkunjung ke Puncak agar 
berangkat sebelum pukul 13.00 menjelang tahun baru. Hal ini berkaitan dengan 
rencana penutupan jalur menuju Puncak sejak pukul 13.00. imbauan ini, sebelumnya 
sudah disosialisasikan ke sejumlah hotel, penginapan, dan warga setempat. 
 
Teks II 
Guna menghindari kemacetan di jalur wisata Puncak, Polisi sudah menyediakan jalur 
alternatif. Kasat Lalu Lintas Polres Bogor mengharapkan para Pelancong dengan 
tujuan Puncak Cisarua agar mengusahakan tiba di tujuan sebelum pukul 13.00 WIB. 
Ini berkaitan dengan rencana pemberlakuan arus lalu lintas satu jalur. 
 
4. Keamaan informasi kedua teks berita tersebut adalah ... 

a. Imbauan Kasat Lalu Lintas agar wisatawan datang ke puncak  
b. Imbauan Kasat Lalu Lintas tentang rencana penutupan jalur Puncak. 
c. Imbauan Kasat Lalu Lintas kepada para pengendara roda dua dan roda empat. 
d. Imbauan Kasat Lalu Lintas agar wisatawan datang ke puncak sebelum pukul 

13.00.  
 
Karya-karya Deddy Mizwar yang muncul yang muncul dalam layar kaca selalu menjadi 
tontonan yang laris dipilih pemirsa. Seperti Para Pencari Tuhan , sinetron yang 
ditayangkan salah satu televisi swasta pada bulan Ramadhan menempati rating 
tertinggi. Film Naga Bonar Jadi Dua, juga telah menyedot animo masyarakat untuk 
menonton di gedung bioskop. 

 
5. Informasi yang merupakan isi teks berita tersebut adalah ... 

a. Karya-karya Deddy Mizwar yang muncul yang muncul dalam layar kaca. 
b. Karya Deddy Mizwar selalu mendapat sambutan masyarakat.  
c. Animo masyarakat untuk menonton di gedung bioskop. 
d. Para Pencari Tuhan menempati rating  tertinggi. 

 
Teks I 
Imbauan Kapolres Bogor tentang rencana pemberlakuan satu jalur di Puncak. Meski 
demikian, jika ada yang hendak berlibur Rabu tanggal 31 Desember, Polisi akan 
mengalihkan ke beberapa alternatif. Warga Jakarta yang akan ke Cianjur maupun 
Bandung, dapat mengambil jalur Cibubur-Jonggol. Yang dari Bogor, diimbau lewat jalur 
Ciawi-Sukabumi. 
 
Teks II 
Kapolres Bogor meminta pengguna kendaraan dari wilayah Jabodetabek yang menuju 
kota Bandung dan sekitarnya tidak melalui jalur Puncak karena akan memberlakukan 
jalur satu arah. Para pengguna kendaraan diminta melalui tol cipularang atau lewat 
jalur Sukabumi.  
 
6. Perbedaan penyajian kedua teks berita tersebut adalah ... 

a. teks I diawali dengan apa, teks II diawali mengapa.  
b. teks I diawali dengan siapa, teks II diawali mengapa.  
c. teks I diawali dengan apa, teks II diawali bagaimana.  
d. teks I diawali dengan siapa, teks II diawali bagaimana.  
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(1)Pemkot Depok telah menertibkan 700 Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menggelar 
dagangannya di pinggir jalan. (2)Hal ini karena dinilai menjadi penyebab kemacetan. 
(3)Di samping itu, keberadaan PKL juga dianggap menimbulkan kesan semrawut. 
(4)Penertiban yang berlangsung tanggal 26 Desember ini disambut dengan senang 
oleh para pengguna jalan. 
 
7. Dua kalimat pendapat pada teks tersebut ditandai dengan nomor .... 

a. (1) dan (2)  c.  (3) dan (4) 
b. (2) dan (3)  d.  (4) dan (1)  

 
Tidur adalah salah satu cara terbaik untuk tetap sehat. Orang yang mendapatkan tidur 
8 jam per malam, bisa dipastikan lebih sehat. Orang yang naik ranjang langsung tidur 
dan tidak terbangun sepanjang malam, lebih terlindungi dari plek dibanding orang yang 
sering bangun sepanjang malam. Tidur yang baik memulihkan sistem imun. Ketika 
tidur pulas di malam hari, kadar melatonik  meningkat dan memperbaiki imunitas. Dan 
yang paling baik adalah tidak ada efek samping dari tidur. 
  
8. Simpulan paragraf tersebut yang tepat adalah ... 

a. Tidur yang cukup tidak kurang dari 8 jam. 
b. Tidur yang cukup dapat melindungi diri dari pilek.  
c. Tidur yang cukup dapat meningkatkan imunitas diri. 
d. Tidur yang cukup tidak bangun-bangun sepanjang malam. 
 

Bacalah kutipan tajuk berikut dengan saksama kemudian kerjakan soal nomor 9 
s.d. 12! 
 

Dampak krisis global tak ayal lagi menghantam pula perekonomian kita. 
Kegiatan industri menurun drastis, mengakibatkan munculnya ancaman pemutusan 
hubungan kerja besar-besaran. Kita jelas tak bisa menganggap enteng ancaman 
tersebut. Dan pemerintah, telah menyiapkan stimulus ekonomi agar industri bisa 
kembali bergerak. 

Persiapan yang kini dilakukan pemerintah itu memang sangat diperlukan. Meski 
agak terlambat, tetapi bukan berarti tidak diperlukan. Bahkan stimulus inilah yang 
nantinya bakal ikut menentukan cepat lambatnya kita bisa bertahan dan keluar dari 
badai dampak krisis. 

Terkait dengan rencana pemberian stimulus tersebut, pihak industri kini sedang 
mendata secara detail. Kita tentunya berharap data dan rencana masing-masing 
industri disusun dan dibuat semaksimal mungkin. Fokusnya akan lebih jika tidak melulu 
kepada kepentingan industri dan pengusahanya, tetapi lebih kepada kepentingan 
tenaga kerja sehingga tujuan stimulus ekonomi yang salah satunya untuk menghindari 
(menekan) terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran benar-benar 
tercapai. 
  
9. Gagasan utama tajuk tersebut adalah .... 

a. Rencana pemberian stimulus ekonomi   
b. Penekanan PHK melalui stimulus ekonomi 
c. Dampak krisis global terhadap perekonomian 
d. Perlunya stimulus ekonomi dalam dunia industri 
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10. Letak kalimat fakta pada tajuk tersebut adalah ... 
a. kalimat I paragraf II. 
b. kalimat IV paragraf I.  
c. kalimat I paragraf III.  
d. kalimat IV paragraf III. 
 

11. Keberpihakan penulis tajuk tersebut adalah ... 
a. Pelaku industri 
b. Tenaga kerja 
c. Pengusaha  
d. Pemerintah  
 

12. Simpulan isi tajuk tersebut adalah ... 
a. Rencana pemberian stimulus ekonomi kepada industri. 
b. Dampak krisis global terhadap industri di Indonesia. 
c. Stimulus ekonomi menentukan cepat lambatnya kita dapat keluar dari krisis. 
d. Stimulus ekonomi untuk menghindari terjadinya PHK besar-besaran.   
 

Cermati grafik berikut kemudian kerjakan soal nomor 13! 
 
Hasil Penjualan Dagangan Pak Muis 
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13. Simpulan isi grafik tersebut adalah ... 

a. Penjualan dagangan Pak Muis tiap bulan meningkat.  
b. Dagangan Pak Muis tiap bulan bertambah. 
c. Dagangan Pak Muis lebih banyak baju koko. 
d. Orang lebih banyak memilih membeli sarung. 
 

Cermati tabel berikut kemudian kerjakan soal nomor 14! 
Luas Tanaman dan Produksi Perkebunan  

Tahun 2006 
Karet Kelapa Sawit Kabupaten 

Luas 
(ha) 

Produksi 
  (ton) 

Luas 
(ha) 

Produksi 
   (ton) 

Sambas - - 7.819 6.623 
Landak 3.230 765 11.924 30.243 
Pontianak - - 12.467 4.285 
Kapuas 
Hulu 

1.252 165 5.176 680 
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14. Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada tabel tersebut adalah ... 
a. Mengapa Sambas tidak punya lahan untuk penanaman karet? 
b. Apa usaha Kabupaten Landak untuk mendapatkan hasil produksi karet 

terbesar?  
c. Berapa ton hasil produksi kelapa sawit di Kabupaten Kapuas Hulu?  
d. Berapa ton hasil roduksi karet yang dijual Kabupaten Landak? 

 
Cermati diagram venn berikut kemudian kerjakan soal nomor 15! 
 

Karakter Ainul, Ica, dan Pohan  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan: 
A: Rajin  C: Sabar 
B: Pemalas  D: Pemarah  
 
15. Kesamaan sifat Ainul dan Ica berdasarkan diagram tersebut adalah ... 

a. Pemarah   c.  Sabar 
b. Pemalas  d.  Rajin 
 

Bacalah puisi berikut dengan saksama kemudian kerjakan soal nomor  16 dan 17! 
 

Ada Tilgram Tiba Senja  
.................. 
Ada podang pulang ke sarang  
Tembangnya panjang berulang-ulang  
pulang ya pulang, hai petua lang! 
Ketapang. Ketapang yang kembang 
Berumpun di perigi tua 
Anakku datang anakku pulang  
Kembali kucium, kembali kuriba 

(WS Rendra)  
 
 
 

Ica 
B 

D 

Ainul 
A 

Pohan  
C 
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16. Tema puisi tersebut adalah ... 
a. kasih sayang orang tua  
b. kegembiraan seorang anak 
c. Pulangnya sang kepodang  
d. Bunga yang berkembang 

 
17. Gambaran suasana puisi tersebut adalah ... 

a. Gembira    c.  sedih 
b. Cerah   d.  duka 
 

 Bacalah kutipan cerpen  berikut dengan saksama kemudian kerjakan soal nomor 
18 s.d. 20! 

Seperti teman-temannya yang lain, sebenarnya Andi ingin sekali memberi hadiah 
untuk Tommy, tetapi ia tidak enak hati meminta uang pada ibunya. Apalagi, ibu hanya 
diam ketika ia menyodorkan undangan pesta ulang tahun Tommy kemarin. Saat itu, 
ibu sedang duduk-duduk di beranda sambil memandangi matahari yang mulai 
tenggelam. Diamnya ibu merupakan pertanda ibu belum punya uang untuk membeli 
hadiah. Andi sadar, sejak ayahnya meninggal tiga tahun yang lalu, ia dan ibunya 
memang harus hidup hemat.  

“Ah masa iya aku tak bisa memberi hadiah untuk Tommy temanku?”, Gumam Andi 
seraya bangkit dari tempat tidur pembaringan. Ia beranjak menuju meja belajarnya. 
Dimatikannya lampu tidurnya dan digantinya dengan lampu belajar. Ia mengambil 
secarik kertas, pensil, dan spidol warna-warni. Tangannya mulai mencorat-coret. Kini, 
ada senyum menghiasi bibirnya, “besok pagi, aku sudah punya hadiah untuk Tommy.” 
 
18. Bukti bahwa peristiwa tersebut terjadi pada malam hari adalah ... 

a. Apalagi, ibu hanya diam ketika ia menyodorkan undangan pesta ulang tahun 
Tommy kemarin. 

b. Saat itu, ibu sedang duduk-duduk di beranda sambil memandangi matahari 
yang mulai tenggelam. 

c. Dimatikannya lampu tidurnya dan digantinya dengan lampu belajar.  
d. Besok pagi, aku sudah punya hadiah untuk Tommy. 

 
19. Konflik yang terdapat pada kutipan cerpen tersebut adalah ... 

a. Teman-teman Andi semua memberi hadiah  pada Tommy. 
b. Andi ingin meminta uang pada ibu, tapi tidak enak hati.  
c. Sejak ayahnya meninggal, Andi harus hidup berhemat. 
d. Kepuasan Andi sudah memiliki hadiah untuk Tommy. 

 
20. Amanat yang terdapat pada cerpen tersebut adalah ... 

a. Jangan menyusahkan orang tua hanya karena ingin memberi hadiah teman. 
b. Usahakan selalu memberi hadiah kepada teman. 
c. Temanilah ibumu saat duduk-duduk di beranda. 
d. Matikan lapu jika sudah tidak diperlukan. 
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Bacalah kedua kutipan novel berikut dengan saksama kemudian kerjakan soal 
nomor 21! 
 
Kutipan I 
 Ingin rasanya aku berteriak mendengar pertanyaan bodoh adikku ini. Biasanya 
aku akan bilang, “Ya enggak gitu, bodoh!” Tapi Mama sudah melarangku mengatakan 
kata itu lagi. Katanya, anak baik tidak boleh berkata kasar. 
 “Priska tidak bodoh, Vin. Dia ingin pintar seperti kamu,” kata Mama. 
 
Kutipan II 

“ah, mau tak mau, ia harus pergi ke warung bu Rustam. Ia tak mau menolak 
permintaan ibunya. Warung itu berjarak dua rumah dari rumah Abah. Tanpa terasa, 
kini Difa berada di depan gang. Siang itu tampak sepi. Mungkin anak-anak di sekitar 
Blok II belum pulang 

 
21. Perbedaan karakteristik kedua kutipan novel tersebut adalah ... 

Pil. Kutipan I Kutipan II 
a. Tokoh yang 

terlihat banyak 
Tokoh yang 
terlihat dua 

b.  Sudut pandang 
akuan 

Sudut pandang 
diaan 

c. Latar jelas Latar  tidak 
jelas 

d. Amanat tidak 
jelas 

Amanat jelas 

 
Bacalah kutipan novel berikut dengan saksama kemudian kerjakan soal nomor 
22 dan 23! 
 
(1)Teman-teman Badu bersorak gembira. Sandi terkulai lemas karena layang-
layangnya putus. (2)Senja pun tiba. (3)Terdengar suara adzan. (4)Akhirnya anak-anak 
mulai membubarkan diri untuk pergi ke masjid. (5)Berita kemenangan Badu atas Sandi 
semakin menambah keyakinan anak-anak desa itu bahwa layang-layang milik Badu 
memang sakti. (6)Badu menjadi semakin sombong. 
 
22. Bukti nilai agama terdapat pada kalimat bertanda nomor ... 

a. (1)   c.  (4)  
b. (3)   d.  (6) 

 
23. Watak tokoh Badu dalam kutipan tersebut adalah ... 

a. Periang c.  Sombong   
b. Santun  d.  Tat beragama 
 

Bacalah kutipan drama berikut dengan saksama kemudian kerjakan soal nomor 
24 dan 25! 
 
Brilian : Sekarang serahkan hp kalian,   kami akan minta uang tebusan!!! (mendorong 

Dimi masuk ) 
Dimi : ka…kami tidak bawa hape 
Brilian : Periksa kantongnya!! 
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Timmy : Oce de (memeriksa kantong) 
Markus : Ada gak? Tapi ngomong-ngomong, tempat ini aman ga? Tempat apa ne?  
Timmy : Bekas menyimpan perkakas. Hey, Ini dia hapenya! N.95 lagi! Telpon orang 

tuanya! Suruh mereka bayar 1 milyar untuk 1 anak 
Markus : Siap Bos… Berapa nomornya Hey anak? (seraya memperketat ikatan tangan 

Dimi) 
Dimi  : 08181234567 
 
24. Suasana kutipan drama tersebut adalah ... 

a. Tegang  c.  sedih 
b. Santai   d.  takut 

 
25. latar kutipan tersebut adalah ... 

a. Gudang kosong. c.  kamar 
b. Gudang berisi.  d.  Rumah 
 

Cermati petunjuk menggunakan pupuk pestisida berikut ini! 
 

1. Campurkan dengan200 ml air. 
2. semprotkan pada daun yang terkena hama 
3. aduk supaya larut dengan air 
4. kenakan sarung tangan untuk pengamanan. 
5. buka kemasan obat dengan gunting 
6. ambil satu takaran bubuk pstisida 
7. buka sarung tangan yang sudah disiapkan dalan kemasan obat pestisida. 

 
26. Urutan yang tepat untuk penggunaan obat pestisida adalah .... 

a. 5 – 4 – 7 – 1 – 3 – 6 – 2 
b. 5 – 7  – 4 – 6 –1 – 3 – 2 
c. 5 – 6 – 7 – 1 – 3 – 4 – 2 
d. 5 – 6 – 4 – 7 – 1 – 3 – 2  
 

27. (1)Tanggal 4 November 2008, Obama terpilih sebagai presiden Amerika Serikat. 
(2)Obama presiden kulit hitam yang paling pertama di Amerika Serikat. (3)Ia telah 
mengalahkan  John Mc. Cain lawannya. (4)Ucapan selamat mengalir dari berbagai  
belahan dunia.  

 
Perbaikan kalimat yang tepat pada paragraf tersebut adalah .... 

  
Pil. No. 

Kalimat 
Perbaikan  

a. (1) Tanggal 4 November 2008, Obama sebagai presiden 
Amerika Serikat. 

b. (2) Obama presiden kulit hitam pertama di Amerika Serikat. 
c. (3) Ia telah mengalahkan  John Mc. Cain lawannya 

tempurnya. 
d. (4) Ucapan selamat telah mengalir deras dari berbagai  

belahan dunia.  
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Baca ilustrasi pidato berikut ini dengan saksama kemudian kerjakan soal nomor 
28 dan 29! 
 
Hadirin yang berbahagia,  
Lomba keterampilan berbahasa Indonesia ini dimaksudkan agar para siswa lebih 
terampil dalam menulis cerita dan membaca puisi. Para siswa dapat menguji 
kemampuannya agar lebih terampil.  
 
28. Kalimat pembuka pidato tersebut yang tepat adalah  ... 

a. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, yang telah memberi anugerah 
sehingga lomba keterampilan berbahasa ini dapat terlaksana. 

b. Terimakasih atas kehadiran para peserta lomba, semoga kalian dapat lebih 
sukses di masa yang akan datang. 

c. Sekiranya banyak peserta yang belum hadir mohon para peserta yang lain 
sabar menunggu.  

d. Bagi para peserta yang belum menang tetaplah berusaha jangan putus asa.  
 

29. Kalimat penutup pidato tersebut yang tepat adalah ... 
a. Terimakasih atas kehadiran para peserta semoga acara ini dapat berkesan. 
b. Peserta  yang belum menang teruslah berlatih, semoga di masa yang akan 

datang berhasil. 
c. Mohon maaf atas segala kekurangan, semoga di masa yang datang lebih baik 

lagi. 
d. Mari kita berlomba dengan sportif dan berjiwa besar mengakui kelebihan lawan! 
 

30. Perlombaan membuat majalah dinding sekolah diikuti 10 SD negeri dan 15 SD 
swasta. Para peserta mengerjakan mading selama 4 jam. Peralatan disediakan 
oleh panitia. Para peserta tidak diperkenankan membawa catatan atau laptop ke 
arena lomba.  ... 
 
Kalimat yang tepat untuk mengakhiri laporan tersebut adalah  ... 
a Perlombaan diikuti dengan meriah. 
b Peserta saling meminjam peralatan 
c Peserta dilarang saling berbicara agar cepat selesai. 
d Perlengkapan kertas karton, kertas folio, pinsil warna disediakan oleh sponsor. 

 
31. Ingin seperti kita-kita? Daftarkan segera! 
 

Agar kalimat tersebut menjadi efektif, perbaikan yang tepat adalah .... 
a. Sete lah kata ”ingin” ditambah ”jadi” 
b. Kata ”kita ” dihilangkan satu 
c. Sebelum kata ”daftarkan” diberi ”makanya” 
d. Kata ”segera” diganti ”buru-buru” 
 

32. Kami telah berkunjung ke Taman safari  Cisarua. Berangkat dari Jakarta Pukul 
7.00 WIB. Taman Safari Indonesia ini dibangun sejak tahun 1986. Jumlah hewan di 
Taman Safari Indonesia terdiri atas 271 spesies. Taman Safari Indonesia dibangun 
menyerupai tempat hidup aslinya. Hewan-hewan tersebut tidak dikandangkan. 
Mereka bebas berjalan hilir-mudik. 
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Perbaikan kalimat pada laporan tersebut yang tepat adalah ... 
a. kata ”telah” pada kalimat I diganti ”akan”. 
b. kata ”sejak” pada kalimat II diganti ”pada”. 
c. kata ”terdiri atas” pada kalimat III diganti ”terdiri dari”. 
d. kata ”dikandangkan” pada kalimat V diganti ”dikerangkeng”. 

 
33. Rila   : (1) 

Nina  : Ya, dia keluar dari gulungan daun yang lebar itu. 
Rila   : Apakah kupu-kupu anakn ya daun? Pantas saja sayapnya lebar-lebar seperti 

daun. 
Nina  : Kupu-kupu bukan anaknya daun. Daun bergulung itu kadang-kadang 

tempatnya kepompong. Orangtua kupu-kupu ya kupu-kupu juga. 
Rila   : Kepompong itu apa sih? 
Nina  : Kepompong itu adalah kupu-kupu yang sedang dieram. 
Rila   : Oo, jadi seperti ayam, dong. Jadi di dalamnya ada telur? 
Nina   : (2) 
Rila   : Ulat? Hii …. Kok ulat? Bukan telur?  
 
Kalimat yang tepa t untuk melengkapi dialog tersebut adalah ... 
a. (1)kapan kamu lihat? Bagaimana dia lahir? 

(2)Ng ..., bukan, tapi ulat. 
b. (1) Nina melihat kupu-kupu itu lahir? Bagaimana dia lahir?  

(2) Ng …, bukan. Tapi ulat. 
c. (1) Nina melihat kupu-kupu itu lahir? Bagaimana dia lahir?  

(2)Ng ..., mirip sih. 
d. (1) kapan kamu lihat? Bagaimana dia lahir?  

(2) Ng ..., mirip sih. 
 

34. 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. 
 
Drama yang tept 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. 
 

35. 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, apalgi kalau sedang di balik daun yang habis tertimpa 
hujan. Ditambah lagi sedang ada pelangi yang tipis. Hendak ke manakah kupu-
kupu itu,” pikir Derana. 
 
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? 
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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? 
 

36. Gadis menghela nafas dalam. ”Baiklah Kakak tidak akan mengadu asal kamu janji 
tidak akan keluyuran  lagi sepulang sekolah.” 
  ”Ya, Kak. Aku janji tidak akan mengulanginya lagi. Tapi Kakak juga 
harus berjanji tidak akan bersikap seperti ibu -ibu. Aku bosan dinasihati terus,” 
sahut Reni. 

  ”Hah? Seperti ibu-ibu?” tanya Gadis kaget. ”Masa sih Kakak begitu?” 

  Reni mengangguk. Gadis tertawa geli mendengar tuduhan adiknya. 
Reni akhirnya lega. 

  

 Ringkasan cerita tersebut yang tepat adalah ... 

a. Gadis menasihati Reni karena keluyuran sepulang sekolah. Reni berjanji tidak 
akan mengulangi perbuatannya lagi. Akhirnya Reni merasa lega  

b. Gadis menasihati Reni karena tidak menurut kepada Gadis. Reni berjanji tidak 
akan mengulangi perbuatannya lagi. Akhirnya Gadis merasa lega. 

c.    Gadis menasihati Reni karena keluyuran sepulang sekolah. Reni   berjanji tidak 
akan mengulangi perbuatannya lagi. Akhirnya Gadis tertawa geli. 

d. Gadis menasihati Reni karena keluyuran sepulang sekolah. Reni berjanji tidak 
akan mengulangi perbuatannya lagi. Akhirnya Gadis merasa lega  

 
37. Delin bersama tim penarinya mengikuti lomba tari Saman tingkat kotamadya dalam 

rangka hari pendidikan nasional. Timnya berhasil menjadi juara pertama. Ia merasa 
sangat bahagia. 

  

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 ha tiku timku menjadi juara pertama lomba tari Saman 
 

38. Pada masa orientasi siswa, aku melanggar tata tertib. aku diberi sanksi agar 
meminta tanda tangan seluruh panitia. .... bagaimana kalau sampai orang tuaku 
dengar ya? Malu aku. 
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Kalimat yang tepat untuk melengkapi buku harian tersebut adalah.... 

a. Aku kapok tidak akan melanggar tata tertib lagi. 
b. Untung aku berani sehingga mudah dapat tanda tangan. 
a. Ach kecil, hanya tanda tangan ini. Bisa dipalsu. 
b. Keterlaluan memang panitia. Ach, biarin aja. 
 

39.       (1) aku dihukum bu guru 
 (2) Jam bekerku pagi ini tidak berbunyi 

 (3) Aku datang terlambat 

 (4) Aku terlambat datang 

 (5) Aku naik bus penuh sesak 

 (6) nasib sial menimpa diriku  

  

 Urutan catatan buku harian yang tepat berdasarkan adalah.... 

a. 2-4-3-5-1-6 
b. 2-4-5-3-6-1 
c. 6-2-3-4-5-1 
d. 6-2-4-5-3-1  
 

40. Assalamualaikum Gita, sudah satu semester kita tidak bertemuya ya. ... Tentu 
sangat menggembirakan. Oh, ya, liburan nanti jangan lupa ke Jakarta ya ... aku 
tunggu. 
 

 Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat tersebut adalah ... 

a. Bagaimana dengan orang tuamu? 
b. Bagaimana dengan hasil belajarmu?  
c. Apa kamu saat ini sedang berlibur? 
d. Apakah kamu sudah lupa padaku? 
 

41. Apa kabar Faris, liburan kurang satu bulan lagi. Aku kangen sama kamu. Kalau 
kamu tak ada rencana ke mana-mana, aku akan berlibur ke rumahnu. Tunggu aku 
ya. 
 

  Surat balasan yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah ... 

a. O, ya liburan kurang satu bulan lagi, kamu jadi kan akan berlibur ke rumahku? 
Kutunggu ya... 

b. Halo, di sini aku juga baik-baik saja. O, ya, aku menunggumu untuk berlibur ke 
sini saat libur nanti. Kutunggu kedatanganmu.  

c. Halo, terima kasih kamu masih ingat denganku. Aku baik-baik saja. O, ya 
liburan kurang satu bulan lagi, aku aku tunggu kedatanganmu. 

d. Halo, bagaimana kabarmu? liburan di sini rasanya kurang berkesan tanpa 
kamu. Datang ya. Kutunggu. 
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42. Kalau hendak menggulai Kerang  
            .... 

Kalau hendak dihargai orang 
Jujur selalu setiap langkah 

 
Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah .... 
a. Jangan memasak di atas arang  
b. Hargailah selalu pendapat orang 
c. Janganlah api sampai memerah 
d. rebus dahulu sampai merekah  
 

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

 
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 
 

44. Mona,  sekretaris OSIS SMP Taruna Jaya akan menyusun laporan hasil lomba  
menulis puisi dan menulis cerpen. Lomba tersebut  diselenggarakan  pada hari 
Sabtu, 6 Desember 2008, dalam rangka menyambut hari Ibu. Puisi dan cerpen 
yang dilombakan bertema ibuku. Peserta yang mengikuti lomba menulis puisi 
berjumlah 34 orang dan peserta lomba menulis cerpen 29 orang.  
 
Bagian isi laporan sesuai ilustrasi tersebut adalah ... 

a. Dalam rangka menyambut hari Ibu tanggal 22 Desember 2008, pengurus OSIS 
SMP Taruna Jaya telah menyelenggarakan lomba menulis puisi dan cerpen 
dengan tema ibuku. Lomba tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 Dember 
2008. Lomba diikuti oleh 34 orang peseta lomba menulis puisi dan 29 orang 
peserta lomba menulis cerpen.  

b. Dalam rangka menyambut hari Ibu tanggal 22 Desember 2008, pengurus OSIS 
SMP Taruna Jaya bermaksud menyelenggarakan lomba menulis puisi dan 
cerpen dengan tema ibuku. Lomba tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 
Desember 2008 dan diikuti oleh 34 orang peseta lomba menulis puisi dan 29 
orang peserta lomba menulis cerpen.  
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c. Pengurus OSIS SMP Taruna Jaya telah menyelenggarakan lomba menulis 
puisi dan cerpen dengan tema ibuku  dalam rangka menyambut hari Ibu 
tanggal 22 Desember 2008. Lomba tersebut akan  dilaksanakan pada hari 
Sabtu, 6 Dember 2008 dan diikuti oleh 34 orang peseta lomba menulis puisi 
dan 29 orang peserta lomba menulis cerpen. 

d. Pengurus OSIS SMP Taruna Jaya  bermaksud menyusun laporan lomba 
menulis puisi dan cerpen dengan tema ibuku  alam rangka menyambut hari Ibu 
tanggal 22 Desember 2008,. Lomba tersebut dilaksanakan pada hari Sabtu, 6 
Dember 2008 dan diikuti oleh 63 orang peseta lomba menulis puisi   menulis 
cerpen. 

 
45. Petugas perpustakaan  SMP Mekar Arum bermaksud   membuat surat edaran 

untuk para siswa di sekolah tersebut.  Surat edaran tersebut untuk 
memberitahukan bahwa Perpustakaan sekolah akan mengadakan lomba membuat 
sinopsis novel remaja dalam rangka menyambut Hari Pendidikan Nasional. Waktu 
pendaftaran  dari pukul 07.00 -16.00, hari Senin sampai Sabtu, 20 - 25 April 2009. 
Tempat pendaftaran di ruang perpusatakaan sekolah. 

 
Isi surat dinas yang dibuat petugas perpustakaan sesuai ilustrasi tersebut adalah ... 

a. Para siswa dipersilakan mengikuti lomba membuat  sinopsis dan mendaftarkan 
diri pada   

hari, tanggal: Senin dan Sabtu, 20 dan25 April 2009   

waktu          : pukul 07.00 -16.00 

tempat  : Ruang Perpustakaan SMP Mekar Arum 

b. Siswa yang berminat mengikuti lomba membuat  sinopsis dapat mendaftarkan 
diri pada   
hari, tanggal : Senin – Sabtu, 20 -25 April 2009   

waktu            :  pukul 07.00-16.00 

tempat      :  Ruang Perpustakaan SMP Mekar Arum 

c. Siswa diharuskan mengikuti lomba membuat  sinopsis dan jangan lupa 
mendaftarkan diri pada   
hari, tanggal : Senin – Sabtu, 20 dan 25 April 2009   

waktu          : pukul 07.00 -16.00 

tempat : Ruang Perpustakaan SMP Mekar Arum 

d. Siswa  seyogyanya mengikuti lomba membuat  sinopsis dan mendaftarkan diri 
pada   
hari, tanggal : Senin – Sabtu, 20-25 April 2009   

waktu          : pukul 07.00 -16.00 

tempat          : Ruang Osis SMP  

   Mekar Arum 

 
 



 
 
 
 

 
Divisi Kemitraan dan Pemasaran LPMP DKI Jakarta   TGL/II//TO/09  
Contact Person: Widya (081210403397); E-mail: herning_67@yahoo.co.id  

Jakarta/Tahun II/TGL 09 

46. (1)Untuk  keperluan acara tersebut, kami memohon izin meminjam Ruang Aula 
SMP  Darul Rahman  kepada Ibu Kepala sekolah. (2)Pelaksanaan lomba  pada 
hari Sabtu, 24 Oktober 2008, dari pukul 08.30 -14.00. (3)Dalam rangka 
memeriahkan Bulan Bahasa, pengurus OSIS SMP Darul Rahman bermaksud 
mengadakan lomba pentas drama antarkelas. 
 
Urutan kalimat pada kutipan surat izin tersebut yang tepat adalah .... 

a. (1) - (2) - (3)  c.  (3) – (1) – (2) 
b. (2) - (3) - (1)  d.  (3) – (2) – (1)  
 

47.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang petujuk tersebut adalah ... 

a. Siapkan cetakan bolu berdiameter 22 cm untuk mengukus bolu.  
b. Bila adonan sudah mengembang, masuk-kan 200 gram tepung ketan hitam dan 

aduk hingga rata  
c. Siapkan 200 gram tepung ketan hitam se-bagai bahan dasar pembuat bolu 

ketan hitam   
d. Masukkan 200 gram tepung ketan hitam  pada cetakan yang terbuat dari 

alumunium 
 

48. SMP Karang Mangu Magelang sedang menggalakkan program kebersihan di 
lingkungan sekolah. Astu 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. 

 
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. 

 
 
 

Petunjuk cara membuat bolu ketan hitam 
(1) Cairkan margarin 100 gram dan 

dinginkan 
(2)  Pecahkan 6 butir telor pada 

mangkuk, tambahkan gula halus 200 
gram dan panili ½ sendok teh, kocok 
hingga mengembang  

(3)  ... 
(4) Masukkan margarin yang sudah 

dicairkan dan aduk hingga rata 
(5)  masukkan adonan pada cetakan 

bolu berdiameter 22 cm yang sudah 
diolesi margarin kemudian kukus 
hingga masak kurang lebih 30 menit. 
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49. Tema: Kebersihan sekolah 
 
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?  

 
50. 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.. 

 
 
 

 


