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PETUNJUK UMUM 
 
 1. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian pada lembar jawaban yang disediakan! 
 2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya! 
 3. Jumlah soal sebanyak 60 butir, setiap butir soal terdiri atas 4 (empat) pilihan jawaban! 
 4. Laporkan kepada pengawas ujian kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau 

jumlah soal kurang! 
 5. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan! 
 6. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian! 
 7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, kamus, hp, tabel matematika, atau alat bantu 

hitung lainnya! 
 
 
1. Membiasakan gemar membaca terutama di kalangan masyarakat yang belum sadar akan 

pentingnya suatu ilmu bukanlah masalah enteng. Permasalahan ini sudah sering dijadikan 
topik pembicaraan dalam forum resmi terutama dalam kegiatan menumbuhkan minat baca 
masyarakat. Namun, hasilnya cenderung merupakan teori belaka. 

 
 Gagasan pokok paragraf tersebut adalah .… 
 a. masalah gemar membaca di kalangan masyarakat 
 b. belum berhasilnya usaha menumbuhkan minat baca 
 c. kebiasaan membaca di kalangan masyarakat 
 d. masalah membaca sering dijadikan topik pembicaraan 
 
2. Saat ini mutu menjadi standar keunggulan dan daya saing dalam kehidupan. Lembaga 

pendidikan memiliki tanggung jawab yang besar dalam menghasilkan manusia yang 
bermutu. Mutu pendidikan dalam arti mikro adalah mutu hasil pembelajaran. Pembelajaran 
yang bermutu merupakan  indikator penting dalam keberhasilan pendidikan. 

 
 Kesimpulan paragraf tersebut adalah … 
 a. Mutu merupakan standar keunggulan dan daya saing. 
 b. Mutu menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan. 
 c. Mutu dalam arti mikro adalah mutu hasil pembelajaran. 
 d. Mutu pendidikan ditentukan oleh mutu pembelajaran. 
 
3. Sebenarnya sopan itu harus keluar dari hati sanubari dengan tulus dan ikhlas. Semua 

etika/tata cara sopan santun dikerjakan dengan rasa hormat, sayang terhadap sesama 
manusia, dan diiringi dengan menghilangkan sikap egois. Sopan santun jangan dipaksakan 
pada orang lain. Bila sopan santun dilaksanakannya dengan baik, Anda sukses dalam 
pergaulan. 

 
 Rangkuman paragraf tersebut adalah … 
 a. Miliki sopan santun itu dengan tulus ikhlas! 
 b. Jangan memaksakan sopan santun pada orang lain! 
 c. Sopan santun membawa kesuksesan dalam pergaulan. 
 d. Menghilangkan sikap egois pada diri sendiri sangat mudah. 
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4. (1) Dia memang patut disebut sebagai maniak bola. (2) Sejak usia 10 tahun, Ueda telah 
mendedikasikan hidupnya untuk olahraga sepakbola. (3) Kini dia berusia 29 tahun. (4) Dia 
mengaku tidak bisa memisahkan hidupnya dengan sepakbola. 

 
 Kalimat-kalimat nomor berapakah yang berupa fakta? 
 a. (1) dan (2) 
 b. (2) dan (3) 
 c. (3) dan (4) 
 d. (4) dan (1) 
 
5. Angka kematian ibu-ibu hamil di wilayah Jawa Barat pada umumnya masih relatif tinggi. 

Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya pemahaman terhadap penanganan. Selain itu, 
masih ada anggapan bahwa untuk menjalani pemeriksaan secara rutin diperlukan biaya 
yang cukup tinggi. 

 
 Tanggapan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah ... 
 a. Perlu disusun petunjuk khusus persiapan ibu-ibu hamil. 
 b. Puskesmas menyediakan tempat perawatan ibu-ibu hamil. 
 c. Setiap ibu hamil harus memiliki tabungan yang cukup. 
 d. Perlu pelayanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi ibu-ibu hamil. 
 
6. Untuk persiapan Ujian Akhir Nasional, SLTP Negeri 11 Yogyakarta mengadakan 

tambahan pelajaran pada sore hari. Adapun jadwal tambahan jam perjalanan pada sore hari 
itu adalah sebagai berikut: 

 
Waktu Selasa Kamis Sabtu 

14.30 – 15.15 
15.15 -  16.00 
16.15 – 17.00 

Bahasa Indonesia 
Matematika 
IPS Sejarah 

IPS Ekonomi 
IPA Fisika 
IPA Biologi 

Bahasa Inggris 
PPKn 
IPS Geografi 

  
 Berdasarkan jadwal tersebut, pernyataan berikut ini yang benar adalah ... 
 a. Setiap mata pelajaran mendapat jatah waktu yang berbeda-beda. 
 b. Waktu istirahat dilakukan setelah jam pertama. 
 c. Mata pelajaran yang paling banyak mendapat tambahan waktu adalah IPS. 
 d. Setiap minggu siswa mendapat tambahan waktu sebanyak 6 x 60 menit. 
  
7. Ramuan obat bikinan (1) tradisional ini mendatang (2) dipotongnya (3) anggota tubuh bagi 

para penderita kencing manis dan redakan (4) penyakit sampingan lain dari kencing manis. 
 
 Kata yang bercetak miring tersebut tepat diperbaiki dengan kata …. 
 a. buatan, menegaskan, memotong, dan menghindari 
 b. buatan, menghindari, pemotongan, dan meredakan 
 c. produksi, menghindari, pengoperasian, dan menyembuhkan 
 d. produktifitas, membantu, pemotongan, dan menghilangkan 
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8. Pada liburan yang akan datang, saya sekeluarga akan ke Yogyakarta mengunjungi Candi 
Borobudur dan Prambanan. Saya sangat senang jika kamu bisa ikut serta. Oleh karena itu, 
kedatanganmu saya tunggu. 

 
 Maksud surat tersebut adalah ... 
 a. Mengharapkan kedatangan teman untuk berlibur bersama-sama. 
 b. Memberi informasi tentang rencana liburan yang akan datang. 
 c. Mengajak pergi ke Yogyakarta bersama-sama anggota keluarga. 
 d. Merencanakan pergi bersama-sama ke Candi Borobudur dan Prambanan. 
 
9. Kerusuhan dan penjarahan terjadi di mana-mana. Masyarakat selalu merasa tidak tenang 

dan tidak aman. Timbul suatu pertanyaan, kapan hal ini akan berakhir. Bila masyarakat 
menyadari hal ini, pasti tidak akan terjadi demikian. Hal ini pasti disebabkan oleh beberapa 
faktor misalnya meningkatnya kesenjangan antara si kaya dan si miskin, sulitnya mencari 
lapangan kerja, biaya hidup yang semakin besar dan sebagainya. 

 
 Mengapa kerusuhan terjadi di mana-mana? 
 a. Penjarahan yang menyebabkan masyarakat tidak merasa aman dan tenang yang 

berakibat pada masyarakat yang selalu bertanya-tanya, kapan ini berakhir. 
 b. Karena ulah si miskin terhadap si kaya yang ingin hidup aman, tentram, dan 

serba kecukupan. 
 c. Meningkatnya kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin, sulit mencari 

pekerjaan serta meningkatnya biaya hidup. 
 d. Sulitnya mencari kenyamanan, sehingga si miskin selalu ingin menjadi kaya dan 

berebut materi. 
 
10. Untuk menghemat anggaran biaya rumah tangga, khususnya listrik, dianjurkan mengatur 

penggunaan listrik secara tepat. 
 
 Kalimat poster yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ... 
 a. Matikan listrik Anda! 
 b. Hemat listrik hemat biaya! 
 c. Gunakan listrik yang wajar-wajar saja! 
 d. Jangan membuang uang Anda secara percuma! 
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11. OSIS SLTP Nusa Raya memperingati Hari Pendidikan Nasional. Hadir dalam acara 
tersebut antara lain Kepala Sekolah, guru, dan para siswa. Dalam acara tersebut akan 
disampaikan pidato pendidikan oleh seorang pakar.  

 
 Susunan acara yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah .... 
 a. Pembukaan 
  Sambutan Kepala Sekolah 

Sambutan Pembina OSIS 
Sambutan Ketua OSIS 
Pidato Pendidikan 
Ramah-tamah 
Penutupan 

   
 b. Pembukaan 
 Sambutan Ketua OSIS 

Sambutan Pembina OSIS 
Sambutan Kepala Sekolah 
Pidato Pendidikan 
Ramah-tamah 
Penutupan   

   
 c. Pembukaan 
  Pidato Pendidikan 

Sambutan Ketua OSIS 
Sambutan Kepala Sekolah 
Sambutan Pembina OSIS 
Ramah-tamah 
Penutupan 
 

 d. Pembukaan 
  Sambutan Pembina OSIS 

Pidato Pendidikan 
Sambutan Kepala Sekolah 
Ramah-tamah 
Sambutan Ketua OSIS 
Penutupan 

 
12. Marlev Mainaky membuat kejutan besar pada hari Jumat (3/9) pada babak perempat final 

Kejuaraan Bulutangkis Nasional Indonesia Terbuka di Denpasar Bali. Pemain yang tidak 
diunggulkan ini membuat unggulan pertama yang kini berada di peringkat kedua dunia 
Peter Gade Christensen (Denmark) dengan 15 – 9, 15 – 13. Bersama Gade Christensen, 
juga tumbang tiga unggulan lain. Terjadilah semifinal sesama pemain Indonesia.  

 
 Berdasarkan laporan hasil pertandingan tersebut, ulasan yang tepat adalah ... 
 a. Janganlah suka menganggap enteng orang yang tidak diunggulkan seperti itu. 
 b. Gade Christensen diunggulkan setelah membuktikan keunggulannya. 
 c. Semifinal sesama pemain Indonesia sering terjadi 
 d. Unggulan lain tidak dapat membuktikan kepiawaian Peter Gade Christensen. 
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13. Kami mengharap kehadiran Saudara dalam pertemuan yang akan diselenggarakan pada 
 hari, tanggal : Sabtu, 12 Juni 2001 
 waktu  : pukul 19.00 
 tempat  : Balai RT 07 
 agenda rapat : Pembentukan Panitia HUT ke-57 RI 
 Atas perhatian Saudara kami sampaikan terima kasih.  
 
 Maksud surat undangan tersebut yang tepat adalah …. 
 a. mengharapkan warga hadir pada rapat pembentukan panitia HUT ke-57 RI 
 b. rapat dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 12 Juni 2001 di balai RT 07 
 c. tempat pelaksanaan rapat HUT ke-57 RI di balai RT 07 
 d. rapat warga RT 07 dimulai pukul 19.00 bertempat di balai 
 
14. Di antara paragraf berikut yang mempunyai hubungan perbandingan adalah ... 
 a. Daerah minus yang tidak jauh dari tempat tinggalku, dulu sering disebut-sebut 

orang daerah yang minus. Sekarang daerah tersebut daerah kaya setelah 
sebagian besar penduduknya dapat memasarkan kerajinan tangan ke luar negeri. 

 b. Informasi yang diperoleh melalui membaca memberikan berbagai manfaat 
sebagai hiburan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman intelektual. Oleh 
karena itu, berbagai ungkapan dijadikan motto atau slogan, seperti “tiada hari 
tanpa membaca”. 

  c. Budaya membaca, berpikir, dan menulis perlu ditanamkan sejak dini. Ketiga 
kegiatan itu harus dilaksanakan agar siswa mampu berpikir logis, kritis dan 
kreatif dalam setiap pemecahan masalah. 

 d. Kalau berbicara tentang cita-cita, semua orang pasti mempunyai cita-cita yang 
akan dicapai. Banyak cara untuk mewujudkan cita-cita yang kita inginkan, satu 
di antaranya harus tekun belajar dan menuntut ilmu sebanyak mungkin. 
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15. Hari Minggu yang lalu Joni kehilangan dompet yang berisi uang dua ratus ribu rupiah, 
SIM, KTP, Kartu Mahasiswa. Joni merencanakan membeli buku yang akan digunakan 
untuk penelitian. Joni akan memberitahukan kepada kakaknya yang berada di Bandung.  

 
 Cuplikan surat Joni yang tepat adalah ... 
 a. Pada hari Minggu aku kehilangan dompet yang berisi uang dua ratus ribu 

rupiah, KTP, SIM, dan Kartu Mahasiswa yang akan digunakan untuk penelitian, 
harap kakak mengerti akan semuanya ini. 

 b. Kak, mohon kirimkan uang dengan segera untuk beli buku, sebab hari Minggu 
yang lalu dompet saya dicopet. Dompet itu berisi KTP, SIM, Kartu Mahasiswa 
dan uang Rp200.000,00. 

 c. Kak, hari Minggu yang lalu SIM, KTP, hilang beserta uang Rp200.000,00 
sudilah kiranya kakak bisa menggantinya, agar saya bisa mengadakan penelitian 

 d. Maaf ya, Kak, Minggu yang lalu dompet Joni hilang. Di dalam dompet itu ada 
uang Rp200.000,00, SIM, KTP, Kartu Mahasiswa. Saya takut Kak pada ayah 
dan ibu. Beliau pasti marah. Tolong beri uang untuk beli buku. 

 
16. Seorang direktur perusahaan memerlukan data tentang hasil seleksi karyawan baru kepada 

bagian kepegawaian. 
 
 Isi memo yang  tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ... 
 a. Segera Saudara menginformasikan kepada saya hasil seleksi karyawan. 
 b. Kepala Bagian Kepegawaian, bagaimana hasil seleksi karyawan baru? 
 c. Segera serahkan data hasil seleksi karyawan baru kepada saya. 
 d. Saya memerlukan data hasil seleksi karyawan baru dan segera menghadap saya. 
 
17. Satu di antara buku yang dijadikan rujukan dalam penyusunan karya ilmiah yaitu Diksi dan 

Gaya Bahasa karya Gorys Keraf yang diterbitkan oleh Penerbit PT Gramedia Jakarta pada 
tahun 1984. 

 
 Penulisan daftar pustaka yang tepat berdasarkan data buku tersebut adalah .... 
 a. Keraf, Gorys .1984. Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta : PT Gramedia. 
 b Gorys, Keraf. 1984. Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta : PT Gramedia. 
 c. Keraf, Gorys. 1984. Diksi dan Gaya Bahasa. PT Gramedia : Jakarta. 
 d. Gorys, Keraf. 1984. Diksi dan Gaya Bahasa. PT Gramedia : Jakarta. 
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18. Cara membuat sate manis 
 1. Daging dipotong tipis-tipis. 
 2. Semua bumbu dihaluskan dan ditumis. 
 3. Tusuk dengan tusuk sate. 
 4. Bakar satenya sampai masak. 
 5. Beri bumbu sampai rata. 
 
 Urutan cara membuat sate manis yang benar adalah .... 
 a. 1 – 2 – 3 – 4 – 5  
 b. 2 – 1 – 3 – 5 – 4  
 c. 2 – 3 – 4 – 5 – 1   
 d. 4 – 3 – 5 – 2 – 1   
 
19. Berbagai masalah banyak berkembang di tengah masyarakat. Salah satu sedang hangat 

dibicarakan ialah persoalan moralitas remaja yang semakin mengerikan. Remaja atau 
pelajar pada saat ini sedang menjadi sorotan orang tuanya, bahkan pelajar teladan.  

 
 Kata-kata berikut ini yang tepat untuk mengganti kata-kata bercetak miring pada paragraf 

tersebut adalah .... 
 a. memprihatinkan, perhatian 
 b. mengkhawatirkan, pandangan 
 c. menegangkan, pembicaraan 
 d. mendebarkan, perbincangan 
 
20. (1) Peranan air dalam tubuh kita tentu dapat kita rasakan. (2) Air melarutkan zat makanan 

kita. (3) Proses pertukaran zat (metabolisme) dapat terjadi dalam bentuk larutan. (4) Air 
juga berperan dalam pengaturan suhu tubuh. 

  
 Kalimat sumbang pada paragraf tersebut ditandai nomor .... 
 a. (1) 
 b. (2) 
 c. (3) 
 d. (4) 
 



 

C1-P2-2003/2004 ©Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG DEPDIKNAS 

9
03-04      C1-P17-01-14 

21. Paragraf berikut ini yang tepat penggunaan tanda bacanya adalah ... 
 a. Betapa nestapanya, jika tidak ada petani dan nelayan. Teknologi yang paling 

sederhana pun tak mampu kita buat kalau rakyat di negeri ini kelaparan dan 
kekurangan gizi. Kedua kebutuhan itu hanya dipenuhi oleh jasa petani dan 
nelayan.   

 b. Kemakmuran dan keadilan yang kita dambakan itu tidak hanya bertumpu pada 
segelintir elit di kota yang secara struktur mendapat kemudahan dari penguasa 
dan pengusaha. Akan tetapi, hal itu juga  merata pada lapisan bawah. Jasa petani 
dan nelayan secara defakto menjadi jantung kehidupan rakyat negeri ini, bukan? 

 c. Sampai detik ini nasib mereka masih sangat memprihatinkan. Mereka itu belum 
pernah terbebas, dari masalah-masalah primer. Mengapa kita tidak berpihak 
kepada mereka? Padahal mereka telah banyak berjasa kepada kita.  

 d. Nah, keterlibatan emosional semacam itulah yang menjadi alasan, kami memilih 
sebagai tema majalah edisi bulan April. Untuk melengkapi sajian, kami melaku-
kan wawancara terhadap seseorang pakar pertanian yang lebih dari 40 tahun 
menekuni masalah kaum tani dan kaum miskin.   

 
22. (1)Tulisan Hok Gie tidak saja menarik tetapi juga penting untuk dibaca. 
 (2)Hal ini karena ketajamannya dalam menghapus persoalan pada saat itu.  
 (3)Pada masa itu tak banyak tulisan oleh pelaku sejarah yang mengungkapkan persoalan 

itu.  
 (4)Hok Gie sosok penulis yang senantiasa memiliki nuansa yang khas, itulah istimewanya. 
 
 Keunggulan cuplikan ulasan buku tersebut terdapat pada kalimat nomor .... 
 a. (1) 
 b. (2) 
 c. (3) 
 d. (4) 
 
23. Setelah orang menemukan tulisan, ditemukan lagi alat komunikasi seperti telepon (1), 

radio (2), televisi (3), teleks (4), telegram (5), komputer (6), dan faksimile (7). Pesan dapat 
disampaikan ke tempat yang jauh, bahkan dengan telepon orang dapat bercakap-cakap 
dalam jarak jauh. 

 
 Susunan secara alfabetis dari istilah-istilah yang telah ditandai tersebut adalah .... 
 a. 7−4−3−2−1−6−5 
 b. 7−5−2−4−5−3−1 
 c. 7−6−2−5−4−1−3 
 d. 7−3−1−4−6−5−2 
 
24. Ketua OSIS mengundang ketua kelas untuk mengadakan rapat di ruang OSIS.  
 
 Kalimat pengumuman yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ... 
 a. Seluruh ketua kelas harap hadir dalam Rapat Bulanan OSIS tanggal 29 Juni 

2002 pukul 13.00 di Ruang OSIS. 
 b. Ketua kelas harap berkumpul untuk Rapat Bulanan OSIS. 
 c. Seluruh ketua kelas harap berkumpul untuk rapat OSIS jam 13.00. 
 d. Pada tanggal 29 Juni 2002 ada rapat OSIS. 
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25. (1) ... Dengan mata kita dapat memperoleh gambaran yang jelas. Jika seluruh pancaindra 

kita dirangsang, gambaran itu menjadi lebih lengkap. Kita melihat, mencium baunya, 
mendengar suaranya, merabanya, merasakan lezat tidaknya, dan merasakan suasananya.  
(2) … 

 
 Kalimat-kalimat  berikut  yang tepat digunakan untuk  melengkapi  paragraf  tersebut 

adalah … 
 a. (1)  Penghayatan kita menyeluruh, dan gambaran yang kita peroleh tentang  
   sesuatu menjadi jelas. 

  (2)  Perasaan halus itu tidak bisa kita biarkan begitu saja. 
 b. (1)  Kelihatannya ia selalu gelisah dan tak tahu apa yang harus dikerjakan. 

  (2)  Kesan apa yang diinginkan setelah mendapatkan informasi yang jelas. 
 c (1)  Pemahaman terhadap sesuatu sangat diperlukan.    

  (2)  Tanpa adanya kerja sama yang baik semuanya pasti tidak akan berhasil. 
 d. (1)  Kesan tentang sesuatu biasanya kita peroleh melalui pancaindra. 

  (2)  Memang benarlah kita tidak akan dapat menghayati sesuatu tanpa  
   melibatkan seluruh pancaindra kita. 
 
26. Anda menawarkan diri untuk mengantarkan teman Anda yang sakit untuk berobat. 
 
 Ungkapan penawaran yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ... 
 a. Biar saya saja yang mengantar kamu ke rumah sakit! 
 b. Kelihatannya kamu sakit, mari saya antar ke Puskesmas! 
 c. Saya akan mengantarkan kamu berobat. Sebaiknya kamu mau! 
 d. Kelihatanya kamu pusing, mari saya antar pulang ke rumah!  
 
27. Melalui perjuangan yang keras seorang pemain bulutangkis dapat mengalahkan lawannya 

dalam final suatu turnamen bulutangkis. Dia keluar dari lapangan dengan penuh keringat. 
Seorang pewawancara menghampirinya. 

 
 Pertanyaan pertama yang tepat disampaikan adalah ... 
 a. Siapa sebenarnya yang sangat berperan dalam memacu latihan Anda? 
 b. Bagaimana perasaan Anda setelah memenangkan pertandingan ini? 
 c. Sudah berapa lama Anda menekuni bidang olahraga bulutangkis ini? 
 d. Mengapa Anda sulit mengembangkan pola permainan yang diandalkan? 
 
28. Ketua OSIS SLTP Bima Sakti hendak memberikan sambutan atas nama Panitia Lomba 

Baca Puisi di sekolah. 
 
 Kalimat yang tepat untuk mengawali sambutan berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ... 
 a. Yang terhormat Dewan Juri. Yang kami hormati, para pembina siswa dan 

peserta lomba yang berbahagia. 
 b. Yang terhormat segenap Juri dan Pembina, para peserta lomba yang berbahagia. 
 c. Yang terhormat Para Pembina. Para peserta dan dewan juri yang berbahagia.  
 d. Yang terhormat Dewan Juri. Yang terhormat para peserta dan para pembina 

siswa yang berbahagia. 
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29. Satu temuan baru di Inggris telah dipublikasikan. Kentang ternyata mengandung energi 
listrik yang dapat menggerakkan komputer. Temuan ini belum dikembangkan lebih lanjut 
karena tergolong teknologi yang tidak ramah lingkungan. Ampas kentang ternyata 
mengandung logam berat, seng, dan tembaga beracun yang membahayakan. 

 
 Tanggapan yang tepat untuk berita tersebut adalah ... 
 a. Temuan tersebut amat penting. Oleh karena itu, temuan itu perlu dikembangkan 

terus sehingga harga listrik menjadi murah. Kalau harga listrik murah, 
masyarakat tidak dibebani biaya tinggi.  

 b. Dampak temuan tersebut amat berbahaya. Ampas kentang ternyata mengandung 
logam berat, seng, dan tembaga beracun. Hal inilah yang perlu diatasi sehingga 
tidak merusak kelestarian lingkungan. 

 c. Walaupun temuan tersebut amat bermanfaat, tetapi dampaknya membahayakan. 
Perlu dipikirkan cara mengatasi ampas kentang sehingga temuan itu menjadi 
teknologi yang ramah lingkungan.   

 d. Hasil penelitian tersebut masih perlu disempurnakan lagi sebelum dimanfaatkan 
secara komersial. Perlu diusahakan agar temuan itu dapat menghasilkan energi 
listrik dalam jumlah yang sangat besar. 

 
30. Untuk mengikuti lomba cerdas cermat antarkelas, ketua kelas mengusulkan agar Dina yang 

mewakili kelasnya. Alasannya, karena Dina anak yang pintar dan menduduki peringkat 
pertama di kelas. 

 
 Kalimat sanggahan yang logis berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ... 
 a. Sebaiknya jangan Dina yang mewakili karena memang Dina anak yang pintar 

dan menduduki peringkat pertama di kelas. 
 b. Karena Dina sudah terbiasa mengikuti lomba cerdas cermat, jangan dia yang 

ditunjuk. 
 c. Karena Dina pernah menduduki peringkat pertama, maka sebaiknya Dina 

jangan disuruh mewakili. 
 d. Sebaiknya jangan Dina yang ditunjuk karena kita harus memberi kesempatan 

kepada yang lain. 
 
31. Kalimat manakah yang memiliki pasangan kata berhomonim?  
 a. Kentongan yang berada di pos ronda kami pukul dua kali tepat pukul 02.00. 
 b. Kami masih sangsi apakah sanksi yang kami berikan itu berdampak positif. 
 c. Bang Mamat menabung seluruh uangnya di bank yang sudah terkenal itu. 
 d. Anak-anak taman kanak-kanak yang mengikuti apel, masing-masing diberi apel. 
 
32. Pengendalian … cacing yang ditularkan melalui tanah tidak berhasil bila tidak disertai 

perilaku … oleh masyarakat. Oleh karena itu, perlu penyuluhan praktis, misalnya kamar 
harus dibersihkan sesering mungkin, mengurangi udara yang mungkin membawa debu 
yang mengandung telur cacing masuk ke rumah, sayuran harus dicuci dengan air mengalir. 

 
 Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah .... 
 a. praktis, positif 
 b. telur, aktif 
 c. infeksi, preventif 
 d. penyakit, kreatif 
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33. (1) Tanti sudah tiga hari tidak masuk sekolah. (2) Kami sepakat untuk menengoknya. (3) 
Kami pergi ke rumah Tanti berjalan kaki, karena tidak ada mobil atau kendaraan (4) 
Sampai di sana kami disambut Tanti dengan riang gembira. 

 
 Kata bersinonim pada paragraf tersebut terdapat pada nomor .... 
 a. (1) 
 b. (2) 
 c. (3) 
 d. (4) 
 
34. Televisi ini mempunyai nilai seni yang tinggi dengan warna bingkai keemasan atau 

keperakan.  
 
 Maksud dari nilai seni yang tinggi pada kalimat tersebut adalah .... 
 a. mahal 
 b. unik 
 c. canggih 
 d. indah 
 
35. Kalimat yang menggunakan majas metafora adalah ... 
 a. Pena menari-nari di atas kertas. 
 b. Dewi malam bersembunyi di balik awan. 
 c. Halilintar bersahut-sahutan di tengah derasnya hujan. 
 d. Harimau mengaum memecah keheningan malam. 
 
36. Bagi para peserta penataran diharap berkumpul di aula! 
 
 Kata yang harus dihilangkan agar menjadi kalimat efektif adalah .... 
 a. bagi dan diharap 
 b. para dan peserta 
 c. peserta dan penataran 
 d. bagi dan para 
 
37. (1) Orang tua itu sangat iri kepada Pak Bidin, pemilik warung itu. (2) Pak Bidin kelihatan 

sangat bahagia dan tenteram hidupnya. (3) Ia tidak perlu bangun pagi hari. (4) Bahkan ia 
tidak perlu susah-susah membawa dan menenteng barang-barang dagangannya ke pasar. 

 
 Kalimat yang menggunakan kata umum dan kata khusus dalam paragraf tersebut ditandai 

nomor .... 
 a. (4) 
 b. (3) 
 c. (2) 
 d. (1) 
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38. Tampaknya iklan itu begitu intensif (1) dan mewah. Tentunya tujuan pemasangan iklan itu 
bukan sekedar (2) public relation melainkan juga untuk membangun citera (3) pengusaha 
dan pengelola (4) hutan di negeri ini di mata masyarakat. Sebagai masyarakat awam  saya 
menghargai usaha ini. 

 
 Dua kata tidak baku pada paragraf tersebut ditandai nomor .... 
 a. (1) dan (2) 
 b. (2) dan (3) 
 c. (3) dan (4) 
 d. (1) dan (4) 
 
39. Banyak cerita nyata sekitar kehidupan sehari-hari yang sering kita dengar. Bermacam-

macam pula peristiwa nyata yang sudah kita lihat, baik yang menyenangkan maupun yang 
kurang menyenangkan. Selain itu tidak sedikit … yang dapat kita tonton di layar TV, atau 
kita baca dalam novel, cerpen atau drama.  

 
 Antonim cerita nyata yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada paragraf tersebut 

adalah .... 
 a. cerita rekaan 
 b. cerita kehidupan 
 c. kejadian realistis 
 d. kejadian reformasi 
 
40. Lubuk akal tepian ilmu 
 
 Arti peribahasa tersebut adalah ... 
 a. Orang yang kaya tempat meminta harta kekayaan. 
 b. Orang cerdik pandai tempat kita bertanya. 
 c. Orang cerdik pandai banyak dikunjungi muridnya. 
 d. Orang kaya raya banyak didatangi orang untuk mengecap kekayaannya. 
 
41. Kalimat yang mengalami pergeseran makna sinestesia adalah ... 
 a. Setelah dirasakan, ternyata sambal itu pedas-pedas manis. 
 b. Rasanya cabe rawit lebih pedas dibanding cabai merah. 
 c. Kata-katanya sungguh pedas sehingga membuat orang lain marah. 
 d. Jangan kau makan sayur pedas itu! Nanti perutmu sakit. 
 
42. (1) Pak guru menerangkan bahwa kita patut bangga dengan tanah kelahiran kita. (2) Ibu 

pertiwi menjadi kebanggan kita semua. (3) Harus kita jaga dan kita lestarikan negara 
tercinta ini. (4) Kita bela dan kita pertahankan sampai titik darah penghabisan. (5) Kita rela 
berkorban demi membela tanah air tercinta. (6) Hidup dan jayalah negaraku. 

 
 Kata yang mengalami perluasan makna dalam paragraf tersebut, terdapat pada kalimat 

bernomor .... 
 a. (1) dan (2) 
 b. (3) dan (4) 
 c. (4) dan (5) 
 d. (5) dan (6) 
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43. Di lokasi terminal angkutan kota tidak tersedia ruang tunggu bagi penumpang dan tidak ada 
rambu-rambu petunjuk informasi jurusan, sehingga selain menyulitkan penumpang mencari 
angkutan trayek, juga menimbulkan kesemrawutan. 

 
 Kata kajian dalam paragraf tersebut adalah .... 
 a. terminal, angkutan, petunjuk 
 b. terminal, angkutan, penumpang 
 c. lokasi, informasi, trayek 
 d. rambu-rambu, angkutan, terminal 
 
44. (1) Wah, hebat sekali, walaupun ayahnya seorang kuli tinta, Heri bisa mencapai sarjana. (2) 

Ia dapat menyelesaikan pendidikannya selama 3½ tahun. (3) Hanya dengan modal 
ketekunan dan kesederhanaan, dia bisa berhasil. (4) Kini dia melanjutkan studinya di luar 
negeri. 

 
 Kalimat yang menggunakan kata berkonotasi negatif ditandai nomor .... 
 a. (1) 
 b. (2) 
 c. (3) 
 d. (4) 
 
45. Penembakan jitu polisi berhasil melumpuhkan penjahat. 
 
 Kalimat yang menggunakan imbuhan yang semakna dengan kalimat tersebut adalah ... 
 a. Penertiban pedagang jangan mengabaikan faktor kemanusiaan. 
 b. Pendaratan pesawat telah diperlebar setahun yang lalu. 
 c. Pencalonan Gubernur DKI sangat sederhana. 
 d. Penambahan anggaran Sekneg dirasakan para pegawainya. 
 
46. (1) Ibu  : ”Kapan kamu akan berangkat ke Jambi?”  
 (2) Atun : ”Besok, Bu”  
 
 Kalimat tak langsung dari kalimat nomor (1) adalah ... 
  a. Ibu bertanya bahwa kapan saya akan berangkat ke Jambi? 
 b. Ibu menanyakan kapan saya akan berangkat ke Jambi. 
 c. Ibu bertanya bertanya kepada kamu kapan akan berangkat ke Jambi. 
 d. Ibu menanyakan kapan kamu akan berangkat ke Jambi. 
 
47. Rumah yang dimilikinya cukup luas. Rumah itu terletak ... balik bukit yang udaranya 

sangat sejuk … kejauhan tampak sebuah bukit menghijau. Saya pernah diajaknya … sana 
waktu libur semester kemarin. 

 
 Kata-kata depan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah .... 
 a. dari, ke, di 
 b. di, dari, ke 
 c. ke, dari, di 
 d. dari, di, ke 
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48. (1) Guru harus dapat meningkatkan kreativitas siswa. 
 (2) Komunisme merupakan ajaran yang sesat dan dilarang di Indonesia. 
 (3) Kita sudah memasuki zaman globalisasi. 
 (4) Aktivitas para partai politik mulai meningkat menjelang pemilu. 
 
 Pasangan kalimat tersebut yang memiliki makna imbuhan sama adalah kalimat .... 
 a. (1) dan (2) 
 b. (2) dan (3) 
 c. (3) dan (4) 
 d. (1) dan (4) 
 
49. Sejauh-jauhnya orang merantau, akan kembali juga ke kampung halamannya. 
 
 Makna perulangan sejauh-jauhnya adalah .... 
 a. sudah 
 b. kira-kira 
 c. kurang lebih 
 d. paling 
 
50. Pagi-pagi ketiga anak itu pergi memancing. Di kolam ikan sudah ada beberapa orang yang 

sedang memasang umpan. Mereka segera bergabung. Wajah pemancing saat itu, semua 
tampak ceria. 

 
 Kata bilangan dalam paragraf tersebut adalah .... 
 a. ketiga, mereka, segera 
 b. beberapa, sedang, saat 
 c. ketiga, beberapa, semua 
 d. semua, kedua, itu 
 
51. Ida, Anum, Dewi dan saya membentuk kelompok belajar. Dalam kelompok itu … selalu 

berdiskusi. Dewi yang terpandai … tunjuk sebagai ketua kelompok. … selalu membimbing 
dan mengajari kami. 

 
 Kata ganti yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah .... 
 a. mereka, kita, kamu 
 b. kita, mereka, mereka 
 c. kami, kami, dia 
 d. kami, kita, mereka 
 
52. (1) Hampir setiap orang pernah sakit. (2) Manusia pada zaman tradisional sering sakit. (3) 

Manusia pada zaman modern ini pun pasti pernah sakit. (4) Sakit merupakan peristiwa 
yang lumrah bagi setiap manusia dan dapat menimpa orang tua ataupun anak-anak.  

 
 Kalimat majemuk pada paragraf tersebut terdapat pada nomor .... 
 a. (1)  
 b. (2) 
 c. (3) 
 d. (4) 
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53. (1) Ketika tidak mempunyai uang, Samirata menggadaikan gelangnya. (2) Jika ia tidak 
menebus pada hari yang sudah ditentukan, gelangnya menjadi milik pegadaian. (3) 
Seandainya dapat menebus, gelangnya akan dikembalikan. (4) Namun, kenyataannya ia 
tidak menebus gelangnya sehingga gelangnya menjadi milik pegadaian. 

 
 Dalam paragraf tersebut hubungan pengandaian ditunjukkan oleh kalimat nomor .… 
 a. (1) dan (2) 
 b. (2) dan (3) 
 c. (3) dan (4) 
 d. (4) dan (1) 
 
54. Setiap hari Soni bermain-main saja. Buku pelajarannya tak pernah dibuka, apalagi 

dipelajari. Tiap kali ayah dan ibunya mengingatkan Soni bahwa ujian sudah dekat. Akan 
tetapi, Soni tak mau menurut. Ia masih saja tak mau mengubah sikap. Akhirnya, Soni tidak 
lulus ujian. 

 
 Watak Soni dalam kutipan cerita tersebut adalah .... 
 a. nakal 
 b. pembangkang 
 c. pemberani 
 d. pemalas 
  
55. Tanah Kelahiran 
 Seruling di pasir ipis, merdu 
 antara gundukan pohon pina 
 tembang menggema di dua kaki 
 Burangrang – Tangkubanperahu 
 jamrut di pucuk-pucuk 
 jamrut di air ipis menurun 
 membelit tangga di tanah merah 
 dikenal gadis-gadis dari bukit 
 nyanyikan kentang sudah digali 
 kenakan kebaya ke pewayangan 
 jamrut di pucuk-pucuk 
 jamrut di air ipis menurun 
 
 Suasana puisi tersebut adalah .... 
 a. sunyi dan senyap 
 b. hening dan mencekam 
 c. tenang dan damai 
 d. sunyi dan mencekam 
 



 

C1-P2-2003/2004 ©Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG DEPDIKNAS 

17
03-04      C1-P17-01-14 

56. ”Si pegawai itu memang cerewet!” ini adalah pendapat sebagian mereka. Si Tua itu 
kepingin benar dipanggil Nona. benarkah ia masih nona? Itu bukan soal. Yang cukup jelas 
ialah bahwa si tua itu tak dapat menghargai kejujuran yang begitu ikhlas. Si tua itu 
seharusnya sudah puas menerima weselnya separuh dari jumlah yang telah dikeluarkannya 
tadi. Siapakah orang di zaman sekarang yang sudi disuruh-suruh datang kembali ke loket 
hanya buat menyerahkan kembali uang yang sudah berada di tangannya?” 

 
 Pesan yang terdapat dalam kutipan novel tersebut adalah .... 
 a. imbauan jujur kepada diri sendiri 
 b. anjuran ikhlas kepada teman kerja 
 c. ajakan percaya kepada orang lain 
 d. perintah menghargai kejujuran orang lain 
 
57. Mari 
 mari pecahkan botol-botol 
 ambil lukanya 
 jadikan diam 
 mari pecahkan tik-tok jam 
 ambil jarumnya 
 jadikan diam 
 … 
   Sutarji Calzum Bachri 
 
 Citraan pada cuplikan puisi tersebut adalah .... 
 a. perasaan 
 b. gerak 
 c. penglihatan 
 d. pendengaran 
 
58. (1) Ayah : (membuka pintu) ”Dari mana saja kau? 
    Menyusahkan orang tua!” 
 (2) Mira : ”Maaf Pak, jangan marah dahulu!” 
    (duduk di kursi) 
 (3) Ibu : ”Ada apa, mengapa pulang sampai malam, biasanya kalau ada perlu minta 

izin? Coba ceritakan!” 
 (4) Mira : ”Sepulang sekolah, saya menjumpai Ani teman sekelas saya, mendapat 

kecelakaan. Aduh saya hampir pingsan. Ani terkulai tak sadar, tangan dan 
kepalanya berlumuran darah,” 

 
 Dialog kutipan drama tersebut yang menunjukkan suasana marah terdapat pada nomor .... 
 a. (1) 
 b. (2) 
 c. (3) 
 d. (4) 
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59. Bukan main pedih hati Ibu Kasjab waktu itu karena memikirkan suaminya. Semua tetangga 
ikut sedih menyaksikan kejadian itu, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Tentara 
Belanda bersenjata lengkap, sedang penduduk tidak punya apa-apa untuk melawannya. 
Tidak berapa lama setelah kejadian itu, Gunadi pun pulang. Ia juga tidak dapat berbuat apa-
apa kecuali menyimpan saja kesedihan dan dendam kesumat di dalam dadanya. 

 
 Konflik dalam penggalan novel tersebut terjadi antara .... 
 a. Bu Kasjab dengan tetangganya 
 b. Gunadi dengan Belanda 
 c. Gunadi dengan Bu Kasjab 
 d. Bu Kasjab dengan suaminya 
 
60. Ketika matahari sudah jauh condong ke barat, tiga anak musafir yang berjalan kaki sedang 

dalam perjalanan. Mereka mempercepat langkahnya agar dapat berbuka puasa di kampung 
orang. Menjelang akan sampai di sebuah kampung kecil, mereka berhenti sebentar. 

 
 Latar cuplikan cerpen tersebut adalah .... 
 a. siang hari, di kampung, pada bulan puasa 
 b. senja hari, pada bulan puasa, di jalan kota 
 c. siang hari, di sebuah kampung kecil, bulan puasa 
 d. senja hari, pada bulan puasa, di perjalanan 
 


