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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. Meskipun bukan termasuk sehat, kopi memiliki efek yang baik untuk kesehatan gigi. 

Penelitian terbaru dari negeri Capuccino, Italia, menguatkan fakta tersebut. Carlo Pruzzo, 
dari Universitas Ancona menjelaskan, senyawa yang terkandung di dalam kopi 
menghentikan bakteri yang menempel ke gigi sintetis. Senyawa tersebut juga efektif 
membasmi bakteri yang bisa langsung merusak gigi. 

 
 Gagasan pokok paragraf tersebut adalah .... 
 a. kopi bisa menyehatkan gigi 
 b. kopi bukan minuman sehat 
 c. kopi membasmi bakteri pada gigi 
 d. kopi merusak gigi 
 
2. Meskipun perekonomian mulai membaik, jumlah pekerja kategori anak pada sektor formal 

di Jateng pada tahun 2002 tercatat 22.578 orang di 1.293 perusahaan. Jumlah tersebut lebih 
tinggi dibandingkan tahun 1999 ketika perekonomian nasional masih berantakan. Saat itu, 
jumlah pekerja anak 21.000 orang. 

 
 Kesimpulan isi paragraf tersebut adalah …. 
 a. keadaan perekonomian di Jateng semakin meningkat 
 b. jumlah pekerja dengan jumlah perusahaan tak seimbang 
 c. jumlah pekerja anak di Jateng mengalami kenaikan 
 d. perusahaan merupakan sektor formal para pekerja anak 
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3.  Sejak diberlakukannya otonomi daerah, pemerintah di daerah terus berbenah guna 
menghadapi desentralisasi pemerintahan. Pemerintah daerah akan memiliki daerah otonom. 
Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang otonomi 
daerah, daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas 
daerah tertentu serta berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat 
menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. 

  Pengelolaan daerah otonom dilaksanakan dengan pemberian wewenang yang luas, 
nyata, dan bertanggung jawab secara proporsional dari pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah.  

 
 Rangkuman yang tepat atas paragraf tersebut adalah ... 
 a. Undang-undang No. 22 tahun 1999 memberikan kewenangan daerah untuk 

mengatur diri sendiri. 
 b. Pengelolaan daerah otonom dilaksanakan dengan kewenangan yang luas, nyata, 

dan proporsional. 
 c. Daerah desentralisasi pemerintah mulai membenahi dirinya menyongsong 

diberlakukan Undang-Undang No. 22 tahun 1999. 
 d. Dengan diberlakukannya undang-undang otonomi daerah, pemerintah pusat 

tidak memiliki kewenangan apa pun. 
 
4. (1) Musim kemarau panjang menyebabkan tanah sawah menjadi kering. (2) Tanaman padi 

mati. (3) Mudah-mudahan hujan segera turun. (4) Tanaman-tanaman lain segera dapat 
segar kembali dan menghasilkan panen yang memuaskan. (5) Hasil panen yang melimpah, 
dapat disimpan untuk cadangan pada musim kemarau yang akan datang. 

 
 Kalimat fakta dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat bernomor .... 
 a. (1) dan (2) 
 b. (3) dan (4) 
 c. (4) dan (5) 
 d. (5) dan (3) 
 
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. 
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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. Sepulang sekolah, aku dan seorang temanku membeli buku di kedai. Aku baca buku baruku 

itu sambil duduk di pinggir jalan desa. Aku asyik membaca sampai terlambat pulang ke 
rumah. 

 
 Kata-kata yang harus dihilangkan agar kalimat pada paragraf tersebut efektif adalah …. 
 a. pulang, di kedai 
 b. di kedai, ke rumah  
 c. ke rumah, di pinggir 
 d. pinggir, sampai 
 
8. Kak Anita, tolonglah aku carikan buku-buku yang berkaitan dengan masalah penelitianku. 

Bila sudah mendapatkan, tolong segera kirimkan. Aku sangat membutuhkan. Kata ayah, 
bila Kak Anita ada waktu, bisa juga Kak Anita yang membawa ke sini. Ayah dan ibu 
sangat rindu kepada Kakak. 

 
 Maksud isi kutipan surat tersebut adalah ... 
 a. Penelitianku akan lebih cepat selesai bila mendapat bantuan dari kakak. 
 b. Aku mohon pertolongan pada kakak untuk membantu dalam penelitian. 
 c. Aku sangat membutuhkan buku dan ayah ibu sangat rindu kepada kakak. 
 d. Kak Anita diharap segera pulang karena aku akan melakukan penelitian. 
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9. Di dunia filateli, aspek-aspek psikologis sangat berperan karena berkaitan dengan 
persahabatan. Jika seorang filatelis membina korespondensi, maka ia harus berlaku jujur, 
yaitu setia membalas surat teman-temannya. Tidak hanya sebatas membalas surat, tetapi 
tidak jarang pula teman berkorespondensi ingin bertukar koleksi atau meminta mencarikan 
sesuatu untuk melengkapi koleksinya. 

 
 Mengapa seorang filatelis harus berlaku jujur dan setia membalas surat-surat yang 

diterima? 
 Jawaban pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah .... 
 a. karena berkaitan dengan persahabatan 
 b. karena ingin bertukar koleksi 
 c. agar korespondensinya terbina 
 d. untuk melengkapi koleksinya 
 
10. Kesadaran akan pentingnya menjaga kebersihan di objek wisata itu masih kurang. Hal itu 

tampak dari sikap pengunjung yang sering membuang sampah di sembarang tempat. Untuk 
membangkitkan kesadaran pengunjung, pengelola objek wisata hendaknya memasang 
poster di berbagai tempat di lingkungan objek wisata. 

 
 Kalimat poster yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ... 
 a. Wisatawan yang baik tentu peduli akan lingkungan. 
 b. Kebersihan lingkungan tanggung jawab pengelola. 
 c. Jagalah kebersihan lingkungan agar nyamuk tidak bersarang. 
 d. Terima kasih Anda telah membuang sampah pada tempatnya. 
 
11. Keluarga Bu Erna hendak merayakan pesta ulang tahun ke-14 putranya. Beliau ingin 

mengundang  teman-temannya di rumah. 
 
 Susunan acara yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah  .... 
 a. 1. Pembukaan  b. 1. Pembukaan 
  2. Tiup lilin 2. Sambutan perwakilan keluarga 
  3. Sambutan perwakilan keluarga  3. Tiup lilin 
  4. Penutup  4. Ramah-tamah 
  5. Ramah-tamah   5. Penutup 
 
 c. 1. Pembukaan  d. 1. Pembukaan 
  2. Ramah tamah 2. Tiup Lilin  
  3. Sambutan perwakilan keluarga  3. Ramah Tamah  
  4. Penutup 4. Sambutan perwakilan keluarga 
  5. Tiup Lilin  5. Penutup 
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12. Kelas kami, kelas II A terkenal dengan gudangnya pemain basket. Kelas sangat disegani 
dalam percaturan basket. Dalam hasil pertandingan kemarin kelas kami menjadi juara. 

 
 Ulasan yang tepat adalah ... 
 a. Kelas itu sebenarnya belum waktunya. 
 b. Sudah sepantasnya kelas II A menjadi juara. 
 c. Wah, itu kelihatannya tidak masuk akal. 
 d. Memang kadang-kadang kita mudah terpengaruh. 
 
13. Kedatangan Bapak/Ibu dalam acara malam kesenian adalah suatu kehormatan bagi kami 

sebagai panitia. Selain hal tersebut, jika Bapak/Ibu masih berkenan menyisihkan sebagian 
dana untuk malam kesenian, kami siap menjemput di kantor atau di rumah. 

 
 Maksud kutipan surat undangan tersebut adalah …. 
 a. edaran mengharapkan kehadiran para donatur 
 b. permohonan sumbangan dana malam kesenian  
 c. undangan siap menjemput dari rumah atau kantor 
 d. panitia diberi kehormatan atas kehadirannya 
 
14. Paragraf yang mempunyai hubungan perbandingan adalah ... 
 a. Para mantan Jenderal pertegas penolakan amandemen UUD. Padahal mereka 

pendiri negara ini. 
 b. Pertamina memamerkan kejutan bagi ibu rumah tangga. Hal ini dilakukan untuk 

menghindari pemalsuan BBM. 
 c. Minyak tanah warna hijau lebih murah daripada warna bening. Hal ini 

diungkapkan oleh masyarakat pengguna minyak tanah. 
 d. Di Gorontalo becak bebas kejar-kejar pejabat, di Jakarta becak dikejar-kejar dan 

dijadikan rumpon. 
 
15. Tini yang baik, 
 Aku sudah kangen banget sama kamu. Kapan kita bisa ketemu? Rasanya aku sudah ingin 

ngobrol dengan kamu, seperti saat kita bersekolah dulu. 
 
 Isi surat pribadi tersebut adalah .... 
 a. ungkapan rindu kepada sahabat 
 b. kenangan ketika masih sekolah 
 c. keinginan bertemu sahabat lama 
 d. harapan sahabat karibnya di SD 
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16. Kabag Personalia menugasi sekretarisnya melalui memo agar menyeleksi berkas lamaran 
yang memenuhi syarat. Setelah diseleksi berkas lamaran tersebut agar diletakkan di meja 
Kabag Personalia tersebut. 

 
 Memo yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah .... 
 a. Kepada : Sekretaris 
  Dari  : Kabag Personalia 
  Seleksi berkas lamaran yang memenuhi syarat, letakkan di meja saya! 
 
              25 Mei 2003 
 
              Handoko  
  
 b. Kepada : Kabag Personalia 
  Dari  : Sekretaris 
  Saya harap Anda menyeleksi berkas lamaran yang memenuhi syarat di meja 

saya. 
 
              25 Mei 2003 
 
              Handoko    
 c. Kepada : Sekretaris 
  Dari  : Kabag Personalia 
  Tolong letakkan di meja saya dan seleksi berkas lamaran yang memenuhi 

syarat. 
 
              25 Mei 2003 
 
              Handoko    
  
 d. Kepada : Kabag Personalia 
  Dari  : Sekretaris 
  Segera letakkan di meja saya berkas lamaran yang memenuhi syarat untuk 

diseleksi. 
              25 Mei 2003 
 
              Handoko 
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. Banyak penyandang cacat fisik yang ikut latihan keterampilan di Pusat Rehabilitasi 

Vokasional Bina Cibinong Bogor oleh orang tua mereka. 
 
 Perbaikan kata yang bercetak miring pada kalimat tersebut adalah .... 
 a. diikutkan pelatihan 
 b. mengikuti pelatihan 
 c. mengikuti latihan 
 d. ikut berlatih 
 
20. Pedagang sayuran mengangkut dagangannya dengan menggunakan kendaraan umum. Agar 

cepat sampai ke tujuan, mereka menggunakan truk atau colt. Kacang tanah, buncis, dan 
terung merupakan dagangan mereka yang pokok. Sebagian besar sayuran itu dibeli dari 
para petani sayuran. Tak mengherankan apabila para petani kesulitan mencari pupuk 
kandang. 

 
 Urutan kalimat yang merupakan kalimat sumbang dalam paragraf tersebut adalah .... 
 a. kedua  
 b. ketiga 
 c. keempat 
 d. kelima 
 
21. Penggunaan ejaan dan tanda baca yang benar terdapat pada paragraf ... 
 a. Kenakalan remaja beragam jenisnya. Tawuran, penggunaan narkoba, dan 

minum-minuman keras merupakan beberapa contoh kenakalan remaja. 
 b. Mahasiswa perguruan tinggi itu mengadakan bakti sosial. Mereka mencat 

rambu-rambu lalu lintas yang ada di lingkungan kampusnya. 
 c. Karang Taruna dikampungku amat maju. Kemajuan tersebut berkat pembinaan 

ketua R.T. dan warga yang peduli terhadap masa depan remaja. 
 d. Program pentas seni pelajar sekecamatan perlu dilestarikan. Program tersebut 

ternyata mampu mencegah tawuran antar pelajar. 
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22. (1) Sastrapraja, Pemanfaatan Eceng Gondok buku terbitan Angkasa Pura Yogyakarta 
berwarna merah jingga bergambar eceng gondok berbunga putih. (2) Buku setebal 140 
halaman, kertas HVS terbit tahun 2001 sudah 4 kali cetak ulang. (3) Bahasa mudah 
dimengerti ringan dan tidak menggurui. (4) Beberapa kesalahan cetak agak mengganggu 
pembaca. (5) Pembaca diajak secara halus untuk akrab lingkungan melalui eceng gondok. 
(6) Sayang tata letak dan gambar grafis kurang sempurna. 

 
 Kalimat-kalimat yang mengungkapkan keunggulan buku bernomor .... 
 a. (3) – (4)  
 b. (4) – (5) 
 c. (3) – (5) 
 d. (4) – (6) 
 
23. Setiap aktivitas (1) yang dilakukan manusia tidak mungkin lepas dari penggunaan energi. 

Menurut definisi (2) para ahli, energi itu adalah potensi (3) atau tenaga yang diperlukan 
untuk melakukan suatu kegiatan atau usaha. Jadi setiap insan (4) tidak dapat melakukan 
kegiatan tanpa energi. 

 
 Urutan yang tepat susunan secara alfabetis istilah-istilah yang terdapat pada paragraf 

tersebut adalah .... 
 a. (1) – (2) – (3) – (4)  
 b. (1) – (2) – (4) – (3) 
 c. (1) – (4) – (2) – (3) 
 d. (1) – (3) – (2) – (4) 
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24. Dalam rangka memperingati hari Pendidikan Nasional, OSIS akan mengadakan berbagai 
kegiatan di sekolah. Di antara kegiatan tersebut adalah rapat pengurus OSIS pada hari 
Rabu, 12 April 2002, pukul 13.30 setelah pulang sekolah di ruang kelas IIA.  

 
 Pengumuman berikut yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah .... 
  
 
 
 
 
 
 
  
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. (1) ... Kebersihan lingkungan sekolah selalu terjaga. Semua ruang, termasuk kelas, selalu 

bersih. Wali kelas tidak mengetahui hal itu. (2) … 
 
 Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian awal dan akhir paragraf tersebut ialah ... 
 a. (1) Di SD Fajar Harapan Parjan bertugas dengan baik dan tak pernah pamer. 
  (2) Mereka berharap agar semua siswa selalu menjaga kebersihan kelasnya. 
 b. (1) Setiap hari pak Parjan bekerja sebagai tenaga honorer di SD Fajar Harapan. 
  (2) Mereka berharap agar semua siswa selalu menjaga kebersihan kelasnya. 
 c. (1) Di SD Fajar Harapan, Parjan bertugas dengan baik dan tak pernah pamer. 
  (2) Itu terwujud karena Parjan bekerja dengan baik dan tidak banyak bicara. 
 d. (1) Setiap hari pak Parjan bekerja sebagai tenaga honorer di SD Fajar Harapan. 
  (2) Mereka mengira kebersihan itu berkat kerja keras siswa yang dibimbingnya. 
 

a.   Pengumunan 
 
Pengurus OSIS dimohon hadir dalam 
rapat persiapan Hari Pendidikan Nasional 
pada tanggal 12 April 2003 pukul 13.30 
di ruang kelas IIA. 
Atas peran serta Saudara kami sampaikan 
terima kasih. 
 
 
      Ketua OSIS, 

   Andy K.

b.   Pengumunan 
 
Dalam rangka memperingati Hari 
Pendidikan Nasional, OSIS akan 
mengadakan rapat pada hari Rabu, 12 
April 2003 pukul 13.30 di sekolah ruang 
kelas IIA. 
Atas perhatiannya terima kasih. 
 
 
      Ketua OSIS, 

   Andy K.

c.   Pengumunan 
 
Diberitahukan kepada Pengurus OSIS 
bahwa pada hari Rabu, 12 April 2003 di 
ruang kelas IIA untuk rapat pembentukan 
panitia peringatan Hari Pendidikan 
Nasional tahun 2003. Atas perhatian dan 
kehadirannya saya ucapkan terima kasih. 
 
    

   Ketua OSIS, 
   Andy K.

d.   Pengumunan 
 
Mengharap dengan hormat kehadiran 
semua OSIS pada hari Rabu, 12 April 
2003 di ruang kelas IIA guna 
merencanakan bersama-sama rangkaian 
kegiatan dalam rangka memperingati hari 
Pendidikan Nasional tahun 2003. 
Tidak lupa kami menyampaikan terima 
kasih 
      Ketua OSIS, 

   Andy K.
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26. Hari Minggu yang lalu saya naik bus kota menuju Pasar Minggu. Baru saja duduk, seorang 
ibu hamil mencari tempat duduk. Karena sudah penuh, ibu itu terpaksa berdiri. Melihat hal 
tersebut saya langsung menawarkan tempat duduk saya. 

 
 Bahasa yang tepat untuk menawarkan bantuan tersebut adalah ... 
 a. Karena ibu sedang hamil, silakan duduk di sini, Bu. Saya berdiri saja. 
 b. Silakan duduk, Bu. Saya berdiri saja, sebentar lagi turun. 
 c. Ibu duduk di sini saja. Tidak baik wanita hamil berdiri di dalam bus. 
 d. Kalau saya turun, Ibu bisa duduk di sini, kasihan ibu sedang hamil. 
 
27. Rani, teman Edo, terpilih sebagai pelajar teladan tingkat kabupaten . Edo ingin mengetahui 

strategi Rani dalam menghadapi seleksi pelajar teladan. 
 
 Pertanyaan yang tepat untuk mewawancarai Rani adalah ... 
 a. Apa yang membuat Anda dapat terpilih sebagai pelajar teladan? 
 b. Siapa yang banyak membantu Anda dalam meraih predikat pelajar teladan? 
 c. Mengapa Anda sangat tertarik untuk mengikuti seleksi pelajar teladan? 
 d. Bagaimana persiapan Anda dalam menghadapi seleksi pelajar teladan? 
 
28. Pada acara perpisahan, siswa perwakilan kelas III menyampaikan sambutan.  
 
 Kalimat sapaan sambutan yang tepat adalah .... 
 a. Yang terhormat para Bapak-bapak  Kepala Sekolah 
 b. Bapak-bapak sekalian yang kami hormati 
 c. Yang terhormat Kepala Sekolah  
 d. Para hadirin yang kami hormati 
 
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. 
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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. Ibu tahu makanan kesukaanku tahu. Itu sebabnya menu di rumah yang disediakan oleh ibu 

selalu ada tahunya. Memang ibu sangat perhatian kepadaku. 
 
 Kata yang berhomograf pada paragraf tersebut adalah .... 
 a. tahu 
 b. makanan 
 c. menu 
 d. perhatian 
 
32. … sebenarnya berhak menolak kembalian berupa permen, sebab permen bukan … atau alat 

… yang sah. 
 
 Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah .... 
 a. Konsumen, mata uang, transaksi  
 b. Pembeli, rupiah, pembayar  
 c. Anda, mata uang, pembeli  
 d. Penjual, valuta, transaksi  
 
33. Hadirin dalam percakapan itu khawatir bahwa lewat beberapa bulan, kaum gelandangan 

dan pengemis itu tetap mengemis. Jadi, maksud baik dermawan itu gagal. 
  
 Kata ”lewat” dalam paragraf tersebut bersinonim dengan kata .... 
 a. melalui 
 b. terlalu 
 c. terlampau 
 d. sesudah 
 
34. Orang yang besar mulut takkan disukai dalam pergaulan. 
 
 Makna ungkapan besar mulut pada kalimat tersebut adalah .... 
 a. congkak 
 b. sombong 
 c. pembual 
 d. takabur 
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35. (1) Lamunan pak Gembong melayang pada peristiwa 10 November. (2) Waktu itu 
semangat juangnya seperti baja. (3)  Sebagai bunga bangsa, dia tidak pernah gentar. (4 ) 
Dengan pekik Allahu Akbar, Belanda dibuat kocar-kacir. 

 
 Majas sinekdoke terdapat pada kalimat .... 
 a. (4) 
 b. (3) 
 c. (2) 
 d. (1) 
 
36. Ia duduk berimajinasi dengan sedih memikirkan nasib malang yang menimpa diri dan 

adiknya. 
 
 Kata berimajinasi pada kalimat tersebut kurang tepat penggunaannya, yang tepat adalah …. 
 a. terbayang 
 b. menghayal 
 c. merenung 
 d. terkesima 
 
37. (1) Sekarang ini dari Jakarta ke Biak 3,5 jam. (2) Hanya beberapa jam saja dengan 

menggunakan pesawat udara. (3) Dengan pesawat jet, kota-kota besar di dunia seperti 
Hongkong, New York, London, Amsterdam, Paris, dan lain-lain dapat dicapai dalam waktu 
yang singkat. (4) Transportasi udara sangat membantu. 

 
 Kalimat yang menggunakan kata umum dan kata khusus ditandai nomor .... 
 a. (1) 
 b. (2) 
 c. (3) 
 d. (4) 
 
38. Untuk menejemen enerji diperlukan keterampilan khusus.  
 Kata baku dari kata bercetak miring tersebut adalah .... 
 a. manajement – energi  
 b. managemen – energi  
 c. manajemen – energi  
 d. manegemen – energi  
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39. (1) Pertandingan sepak bola itu dibanjiri oleh penduduk sekampung. (2) Tua muda, besar 
kecil, laki-laki perempuan, semuanya beramai-ramai menyaksikan pertandingan itu. (3) 
Tepuk tangan disertai teriakan-teriakan yang menggembirakan pertanda memberi semangat 
kepada seluruh pemainnya, karena para pemainnya bermain dengan kebolehannya. (4) 
Akhirnya, pertandingan berakhir dengan gol kemenangan 1 lawan 2 untuk regu tamu. 

 
 Kata berantonim dalam paragraf tersebut terdapat pada kalimat bernomor .... 
 a. (1) 
 b. (2) 
 c. (3) 
 d. (4) 
 
40. Bagaimana kau menjadi sarjana? Buku tidak dibawa, mencatat tidak pernah, tugas-tugas 

tidak diselesaikan, peringkat tak pernah singgah. Kau ini bagai pungguk merindukan bulan 
saja.  

 
 Peribahasa  dalam kalimat tersebut mempunyai makna yang sama dengan peribahasa ... 
 a. Maksud hati memeluk gunung apa daya tangan tak sampai 
 b. Sekali merengkuh dayung dua tiga pulau terlampaui 
 c. Menepuk air didulang tepercik muka sendiri 
 d. Alah bisa karena biasa 
 
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) 
 



 

C1-P1-2003/2004 


Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG DEPDIKNAS 

15
03-04       C1-P11-01-14 

43. Dengan menggunakan instrumen (1) yang efektif (2), data dikumpulkan. Data (3) yang 
telah terkumpul selanjutnya diolah (4) dengan menggunakan rumus tertentu. 

 
 Kata kajian dalam paragraf tersebut adalah .... 
 a. (4) dan (2) 
 b. (3) dan (4) 
 c. (2) dan (1) 
 d. (1) dan (3) 
 
44. Amir pergi ke kamar untuk mengambil kertas karena ia akan menulis surat kepada 

kekasihnya. Ketika itu masuklah seorang wanita dan Amir terkejut. Tiba-tiba saja wanita 
itu jatuh terkapar di depan pintu kamar dan tak berdaya.  

 
 Kata-kata bermakna konotasi yang terdapat dalam paragraf tersebut adalah .... 
 a. kekasih, kamar, surat 
 b. kekasih, menulis, surat 
 c. menulis, surat, kamar 
 d. kekasih, wanita, terkapar 
 
45. Ayam yang kupelihara bertelur enam butir. 
 
 Imbuhan yang artinya sama dengan imbuhan pada kata bercetak miring tersebut terdapat 

pada kalimat ... 
 a. Kucing itu bermain dengan temannya. 
 b. Anjing yang dilatih itu berbulu hitam. 
 c. Setiap pagi burung kenari itu berbunyi. 
 d. Bebek-bebek itu berenang di sungai. 
 
46. (1) Wisnu : Bu, saya berangkat ke sekolah. 
 (2) Ibu : Belajar yang giat dan hati-hati di jalan. 
 (3) Wisnu : Terima kasih, Bu. 
 
 Kalimat tak langsung dari cakapan (2) yang tepat adalah … 
 a. Ibu berkata, kamu harus belajar yang giat dan hati-hatilah kamu di jalan. 
 b. Ibu berkata bahwa belajar giat itu perlu dan hendaknya berhati-hati di jalan. 
 c. Ibu berpesan kepada Wisnu agar belajar yang giat dan berhati-hati di jalan. 
 d. Wisnu kamu harus belajar yang giat dan berhati-hatilah, kata Ibu kepada Wisnu 
 
47. Suatu hari Ratih di suruh oleh wali kelasnya … mengantar surat kepada orang tua Febri. … 

Ratih tugas itu tidak berat … rumah Febri berdekatan dengan rumahnya. 
 
 Kata depan yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang adalah .... 
 a. agar, karena, bagi 
 b. untuk, bagi, karena 
 c. supaya, untuk, kalau 
 d. dari, dengan, bagaikan 



 

C1-P1-2003/2004 


Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG DEPDIKNAS 

16
03-04       C1-P11-01-14 

48. 1. Banyak wisatawan asing berkunjung ke Indonesia. 
 2. Sudah dua tahun kakakku menjadi wartawan. 
 3. Peragawan sekarang pintar-pintar dan rajin-rajin. 
 4. Bapak Haji Akbar orang kaya yang dermawan di kampung kami. 
 
 Imbuhan asing yang maknanya sama terdapat pada kalimat nomor .... 
 a. 1 dan 2 
 b. 1 dan 3 
 c. 2 dan 3 
 d. 2 dan 4 
 
49. Batu-batuan yang telah dibersihkan oleh para perajin dibentuk kemudian digosok-gosok 

sampai kelihatan mengkilat. 
  
 Makna perulangan kata yang bercetak miring pada kalimat tersebut adalah .... 
 a. banyak, melakukan pekerjaan 
 b. menyerupai, saling 
 c. bermacam-macam, berkali-kali 
 d. kumpulan, sangat 
 
50. Perpustakaan sekolahku hanya memiliki seribu satu buku bacaan dari kedua jenis koleksi 

fiksi dan nonfiksi. 
 
 Secara berurutan kata bilangan yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah .... 
 a. kumpulan dan kumpulan 
 b. kumpulan dan tingkat 
 c. utama dan kumpulan 
 d. utama dan tingkat 
 
51. ... sama sekali tidak keberatan memberikan penjelasan, tetapi apa yang dilakukan oleh guru 

dan para siswanya di sini sebenarnya masih jauh dari sempurna. Jadi, kalaupun  … 
mendapat keterangan mengenai hal itu, mungkin penjelasan itu belum akan memuaskan. 
Oleh karena itu, hendaklah aktivitas para siswa … sekadar dianggap sebagai pembanding, 
bukan sebagai contoh. 

 
 Kata ganti yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ….      
 a. saya, Saudara, kami 
 b. mereka, kami, kita 
 c. Saudara, kami, mereka 
 d. saya, kita, kami 
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52. (1) Dalam operasi tersebut terjaring sebanyak 821 pelajar bermasalah. (2) Dari jumlah itu 
diperkirakan 57 pelajar ditindaklanjuti karena memenuhi unsur pidana. (3) Pelajar tersebut 
umumnya tidak memiliki rasa percaya diri. (4) Pergaulan mereka dipengaruhi oleh faktor-
faktor lingkungan.  

 
 Kalimat majemuk dalam paragraf tersebut adalah kalimat nomor .... 
 a. (1) 
 b. (2) 
 c. (3) 
 d. (4) 
 
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 
  



 

C1-P1-2003/2004 


Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG DEPDIKNAS 

18
03-04       C1-P11-01-14 

55. Penggalan puisi yang mengungkapkan suasana mencemaskan adalah .... 
 a. Pahlawan 
  Kehilangan nyawa kau tak peduli 
  Dari pada kehilangan bangsa 
  Engkau berkorban tak kenal lelah 
  Meski nyawa di ambang pintu 
  Demi tanah air 
 
 b. Junjunganku apakah kekal 
  Apakah tetap 
  Apakah tak bersalin rupa 
  Apakah baka sepanjang masa 
 
 c. Dari slang-slang tabung oksigen. Sunyi 
  Malam menjadi penuh kewaswasan 
  Dan cahaya bulan merembes ke jarum suntik 
  Dari detik ke menit ke jam, dari siang ke malam 
  Namun tak juga ada yang tahu tentang kepastian-Mu 
 
 d. Sepi di luar, sepi menekan mendesak 
  Lurus kaku pohonan tak bergerak 
  Sampai ke puncak 
  Sepi memagut 
  Tak suatu kuasa berani melepas diri 
  Segala menanti. Menanti-menanti 
 
56. … Aki adalah seorang kepala keluarga dengan dua orang anak berumur 29 tahun. Aki 

mengidap penyakit TBC, kurus kering dengan kaki bengkok dan punggung bongkok. 
Pekerjaannya di kantor menjadi terhambat. Karena sakitnya ini, Aki bersikap pasrah. Ia rela 
mati kapan saja. Juga nasib istrinya, Sulasmi, dan dua anaknya, Ahban dan Lastri tidak 
menjadi beban pikirannya. Aki tawakal menanti nasib dan penantiannya. 

  
 Pesan dalam kutipan novel tersebut adalah ... 
 a. tabah dalam menerima cobaan 
 b. jangan benci pada pekerjaan 
 c. hindari menyakiti hati orang 
 d. pikirkan nasib orang lain 
 



 

C1-P1-2003/2004 


Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG DEPDIKNAS 

19
03-04       C1-P11-01-14 

57. Dunia selalu meributkan, 
 Persoalan-persoalan sendiri, 
 Dunia selalu menari 
 nilai dan ukuran-ukuran baru 
 Sementara itu,  
 Persoalan pun tak kunjung berlalu 
 
 Citraan yang dominan cuplikan puisi tersebut adalah .... 
 a. citraan pendengaran 
 b. citraan penglihatan 
 c. citraan perasaan 
 d. citraan penciuman 
 
58.  Marta :  “Pit, pagi ini kamu kelihatan sangat lesu. 
    Biasanya kamu selalu terlihat cerah. 
    Ada apa, Pit?’  
 Pipit  :  Oh, anggak ada apa-apa kok, Marta,” 
 Marta :  “Benar nih, enggak ada apa-apa. 
   Rasanya tidak mungkin karena dari tadi kamu diam saja. Ada apa sih,  
   sebenarnya?” 
 Pipit  : “Marta, sebetulnya aku sedang sakit gigi. Kepalaku pusing sekali sehingga 

aku malas berbicara. 
 Marta : “Pit sebaiknya kamu berobat ke Puskesmas saja.” 
 
 Suasana yang tergambar dalam kutipan dialog tersebut adalah …. 
  a. ucapan terima kasih seorang teman karena sudah ditolong 
 b. seorang siswa yang lesu karena sedang sakit gigi 
 c. keakraban dua orang bersahabat 
 d. sikap seorang kawan menawarkan bantuan 
 
59. Beberapa teman sekelas Suyadi protes kepada kepala dusun. 
 ”Maaf, Pak! Jaga malam ’kan tugas kepala rumah tangga. Sedangkan, Yadi bukan kepala 

rumah tangga dan lagi masih sekolah di SLTP. Kalau Yadi harus jaga malam, kasihan dia. 
Dia selalu membolos setiap jaga malam.” 

 
 Jenis konflik yang terjadi pada cuplikan cerita tersebut adalah .... 
 a. batin 
 b. psikis 
 c. ide 
 d. fisik 
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60. Bersama tuan rumah ia berjongkok, mengintai dari balik jendela, melihat ke jalan besar 
yang sunyi dan sepi. Sesak napasnya karena berlari telah mulai tenang, tetapi rasa kecut 
belum lari dalam hatinya. Jalan Asam Lama itu sepi dan berdebu putih, penuh lobang-
lobang … 

               
 Latar tempat pada cuplikan novel tersebut adalah .... 
 a. teras rumah 
 b. jalan besar 
 c. dalam rumah 
 d. Jalan Asam Lama 


