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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 dari 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 diijinkan menggunakan kalkulator, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya. 
 
 
1. Penggalian pasir Gunung Galunggung di kantong-kantong lahar mencemari kolam-kolam 

ikan penduduk. Di samping itu, bekasnya menimbulkan danau-danau kecil yang tidak karuan. 
Ini terjadi akibat ulah pengusaha yang menggali lahan tersebut. 

 
Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf ialah … 

a. Bagaimana cara pekerja melakukan penggalian pasir Gunung Galunggung? 
b. Di mana kolam-kolam ikan penduduk dicemari oleh penggali pasir? 
c. Mengapa pengusaha melakukan penggalian pasir Gunung Galunggung? 
d. Apa yang menyebabkan timbulnya danau-danau kecil yang tidak karuan? 
 

2. Di dalam negeri rendahnya biaya pendidikan yang dikeluarkan oleh negara (4,4%) ternyata 
juga sama rendahnya dengan pengeluaran masyarakat untuk pendidikan (1,7%). Lingkungan 
yang tidak kondusif juga menjadi ancaman bagi para siswa di sekolah. Narkoba, tawuran 
pelajar, dari  persoalan lainnya (rokok, perilaku konsumtif, pacaran) menjadi masalah yang 
sangat dikhawatirkan oleh orang tua. 

 
 Topik paragraf tersebut adalah …. 

a. biaya pendidikan dan pengaruh lingkungan siswa 
b. pengeluaran biaya dari masyarakat untuk pendidikan 
c. masalah yang dikhawatirkan orang tua 
d. pengaruh pendidikan di lingkungan keluarga 
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3.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pertanyaan yang jawabannya sesuai dengan denah tersebut adalah … 
a. Benarkah Plumpang Semper di sebelah barat Jln. Yos Sudarso? 
b. Benarkah Kodim terletak di sebelah timur Jln. Yos Sudarso? 
c. Benarkah Kantor Walikota di sebelah utara Kantor Pertamina? 
d. Benarkah Kantor Telkom di sebelah selatan Gelanggang Remaja? 
 

4. (1) Kapal pesiar adalah perahu layar atau kapal kecil yang sangat baik digunakan untuk 
rekreasi pada waktu luang. (2) Kapal tersebut ada dua macam, yaitu kapal yang tidak 
menggunakan mesin dan kapal yang  menggunakan mesin. (3) Kapal layar bermesin yang 
lebih terkenal dengan sebutan kapal layar pesiar baik juga untuk sarana rekreasi. (4) Kapal 
layar pesiar biasanya digunakan oleh orang-orang yang kaya untuk berpesiar. 

 
Kalimat berisi fakta pada paragraf tersebut ditandai dengan nomor …. 

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

 
5. Setiap hari kita memerlukan air baik untuk mandi, minum, atau mencuci. Di bidang pertanian 

air digunakan untuk mengairi sawah. Di wilayah tertentu air dapat digunakan untuk sarana 
transportasi. Di bidang teknologi bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan kincir sebagai 
pembangkit listrik. 

 
Kesimpulan paragraf tersebut adalah … 

a. Tanpa air kita tidak bisa melakukan aktivitas.  
b. Air memiliki peranan yang cukup penting. 
c. Di beberapa bidang air sangat diperlukan. 
d.   Setiap manusia memerlukan air untuk hidup. 
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6. 1.  Ucapkan salam dengan hormat kepada tuan rumah. 
2.  Apabila sudah dipersilakan duduk, duduklah dengan sopan di tempat yang sudah tersedia. 
3. Jabatlah tangan tuan rumah sebagai tanda persahabatan. 
4. Pencetlah bel rumah atau ketuklah pintu dengan sopan. 
5. Ucapkan terima kasih atas kesediaan tuan rumah untuk menerima kehadiran Anda. 
6. Jika hendak pulang, pamitlah dengan sopan. 
 
Urutan petunjuk untuk bertamu ke rumah teman yang benar adalah …. 

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

  
7. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 
 

Perbaikan yang tepat penutup surat resmi tersebut adalah … 
a. Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih banyak. 
b. Atas perhatiannya, kami haturkan terima kasih. 
c. Atas perhatiannya, kami mengucapkan terima kasih. 
d. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih. 

 
8. Melalui surat ini kami mengundang Anda untuk menghadiri rapat rutin Devisi Promosi yang 

akan diselenggarakan pada  
hari : Sabtu 
tanggal : 2 April 2001 
pukul : 10.00 – 12.00 WIB 
tempat : Ruang Rapat PT Mawar Indah 

  
 Penggalan surat undangan di atas berisi … 

a. Divisi promosi mengadakan pertemuan harian. 
b. Rapat rutin divisi promosi di PT Mawar Indah. 
c. Divisi akan mengadakan promosi di PT Mawar Indah. 
d. Rapat diadakan pada hari Sabtu tanggal 2 April 2001. 

 
9. Sekitar 1980 an ada work shop tari di Universitas California Los Angeles AS. 
 

Berdasarkan kalimat tersebut penggunaan tanda baca yang tepat adalah … 
a. Sekitar 1980-an, ada work shop tari, di Universitas California, Los Angeles, AS. 
b. Sekitar 1980 an ada work shop tari,  di Universitas california, Los Angeles, AS. 
c. Sekitar 1980-an, ada work shop tari di Universitas California, Los Angeles, AS. 
d. Sekitar 1980an, ada work shop tari di Universitas California, Los Angeles, AS. 
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10. Bab I Pendahuluan  
  - Latar Belakang 
  - Pembatasan Masalah 
  - ... 
  - Metode Pengumpulan Data 
  - Sistematika Penulisan 
 
 Kerangka pendahuluan dalam karya tulis tersebut perlu dilengkapi dengan …. 

a. Kata Pengantar 
b. Daftar Isi 
c. Pembahasan 
d. Tujuan Penulisan 

 
11. Penulisan daftar pustaka berikut ini yang tepat adalah … 

a. Badudu, J.S. 1983. Inilah Bahasa Indonesia Yang Baik dan Benar. Jakarta: Gramedia 
b. Badudu. JS. 1983. Inilah Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar. Jakarta: Gramedia. 
c. J.S. Badudu. 1983. Inilah Bahasa Indonesia Yang Baik dan Benar. Jakarta: Gramedia 
d. Badudu, J.S. 1983. Inilah Bahasa Indonesia yang Baik dan Benar. Jakarta: Gramedia. 
 

12. Bagian susunan acara Penglepasan Siswa Kelas III berikut ini yang tepat adalah …. 
a. Sambutan 
 1. Wali kelas 
 2. Perwakilan kelas III 
 3. Panitia penyelenggara 
 4. Kepala Sekolah 
 
b. Sambutan 
 1. Perwakilan kelas III  

2. Panitia penyelenggara 
 3. Wali kelas III 
 4. Kepala Sekolah 
 
c. Sambutan 
 1. Panitia penyelenggara 

2. Perwakilan kelas III 
 3. Kepala Sekolah 
 4. Wali kelas III 
 
d. Sambutan 
 1. Panitia penyelenggara  
 2. Perwakilan kelas III 
 3. Wali kelas III 
 4. Kepala Sekolah 
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13. Dengan hati bersih saya menyerahkan gaji saya kepada Anda. 
 

Arti ungkapan hati bersih adalah …. 
a. tulus ikhlas 
b. sungguh-sungguh 
c. hati tenang 
d. penuh kesungguhan 
 

14. Rahmat disenangi teman-temannya. Semua kreativitasnya terwujud dalam karya nyata. Air 
tenang menghanyutkan merupakan peribahasa yang tepat untuknya. 

 
 Arti peribahasa dalam paragraf tersebut adalah .... 

a. orang yang kaya biasanya banyak amal ibadahnya 
b. orang yang pendiam biasanya banyak pengetahuannya 
c. orang yang pandai pasti banyak karya nyatanya 
d. orang yang cerdik pasti banyak akal baiknya 
 

15. Wanita itu sejenak terkesima dan tidak tahu apa yang harus diperbuat. 
 
 Arti kata terkesima pada kalimat tersebut adalah .... 

a. tersentak 
b. tercengang 
c. tersengal 
d. termenung 
 

16. Kalimat poster yang sesuai dengan kegiatan kelas adalah … 
a. Kawasan bebas asap rokok. 
b. Dilarang merokok di tempat ini. 
c. Buanglah sampah pada tempatnya 
d. Kelas bersih, hati jernih 
 

17. Kalimat yang menggunakan majas personifikasi adalah … 
a. Padi menunduk mengucapkan selamat pagi. 
b. Suaranya menggema membelah angkasa. 
c. Penonton membanjiri stadion utama senayan. 
d. Sang cucu minta dibelikan Bata terbaru. 

 
18. Akhirnya dapat kuketengahkan bahwa tiap sekolah sudah selayaknya memiliki perpustakaan. 
 

Kata bercetak miring dalam kalimat tersebut bersinonim dengan kata …. 
a. kuusulkan 
b. dijelaskan 
c. kusimpulkan 
d. disimpulkan 
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19. Kalimat yang menggunakan kata berantonim adalah … 
a. Anak jalanan berpakaian compang-camping. 
b. Ruangan pesta ulang tahun dihiasi dengan dekorasi warna-warni. 
c. Paman terserang demam dan badannya terasa panas dingin. 
d. Rumah makan “Kakayan” menyajikan lauk pauk dengan lengkap. 

  
20. Ibu mengatakan akan pergi ke Makasar besok pagi. 
 

Kalimat langsung dari kalimat tersebut yang tepat adalah ... 
a. Kata ibu, ”Beliau akan pergi ke Makasar besok pagi.” 
b. Kata ibu, ”Saya akan pergi ke Makasar besok pagi.” 
c. ”Dia akan pergi ke Makasar besok pagi,” kata ibu. 
d. ”Beliau akan pergi ke Makasar besok pagi,” ibu mengatakan. 

 
21. Kalimat berikut yang menggunakan kata ganti orang adalah … 

a. Pak Parman sedang memperbaiki sepeda. 
b. Kerja bakti memperbaiki jalan dipimpin ketua RT. 
c. Aku tidak dapat memperbaiki pesawat televisi ini. 
d. Ayah terampil memperbaiki radio jenis apa pun. 
  

22. Kalimat manakah yang menggunakan kata sapaan? 
       a.    Dapatkah Kakak membantu saya mengerjakan tugas? 

b. Benarkah ibumu akan datang ke rumahku? 
c. Sudahkah Andika mendapat beasiswa dari sekolahnya? 
d. Bisakah pamanku kuliah di Fakultas Hukum? 

 
23. Pewawancara : Sejak kapan Bapak bertugas sebagai pengamat Gunung Merapi? 
 Tokoh : Sejak saya selesai menempuh pendidikan S2 tahun 1992. 
 Pewawancara : Bagaimanakah masyarakat sekitar Merapi menyikapi keadaan Merapi yang 

terlihat semakin aktif? 
 Tokoh : Mereka lebih cenderung mempercayai isyarat alam daripada pendapat para 

ahli. 
 Pewawancara : ... 
 Tokoh : Sebagai petugas saya wajib memberikan informasi berdasarkan hasil 

pengamatan Direktorat Vulkanologi. 
 
 Pertanyaan yang tepat untuk melengkapi wawancara tersebut adalah … 

a. Apakah Bapak puas terhadap kepercayaan mereka tentang Merapi? 
b. Mengapa penduduk sekitar Merapi lebih percaya kepada isyarat alam? 
c. Bagaimana hasil pengamatan Bapak terhadap aktifnya Merapi? 
d. Langkah apa yang Bapak tempuh untuk mengatasi kepercayaan mereka? 
 

24. Pertanyaan yang isinya berkaitan dengan tugas sebagai petugas pos adalah … 
a. Berapa jumlah rata-rata surat yang Bapak antarkan setiap hari? 
b. Apakah kendaraan inventaris itu Bapak rawat secara rutin? 
c. Mengapa Bapak memilih bekerja sebagai seorang petugas? 
d. Siapakah yang mendorong Bapak mengantarkan surat tugas ini? 
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25. Kalimat berikut yang bermajas alusio adalah … 
a. Panker jauh lebih mahal daripada pilot. 
b. Armada angkutan itu dilengkapi toilet. 
c. Peristiwa Malari menjadi kenangan pahit baginya. 
d. Setamat SMU ia terpaksa menjadi pramuniaga. 
 

26. Kalimat yang menggunakan kata berkonotasi positif adalah … 
a. Kuli bangunan sedang menggali selokan. 
b. Para buruh sering berdemonstrasi akhir-akhir ini. 
c. Beberapa pekerja menyelesaikan tugasnya tepat waktu. 
d. Karyawan yang baik bertanggung jawab atas pekerjaannya. 
 

27. Kata bilangan yang menyatakan kumpulan terdapat dalam kalimat … 
a. Dalam lomba itu dia menjadi juara kedua. 
b. Tokonya terletak di lantai ketiga pasar itu. 
c. Hari ini ketiga anak itu akan mengail ikan. 
d. Surat ini merupakan peringatan yang kedua. 
  

28. (1) Peranan air dalam tubuh kita tentu dapat kita rasakan. (2) Air melarutkan zat makanan 
kita. (3) Proses pertukaran zat dan metabolisme dapat terjadi dalam bentuk larutan. (4) Air 
juga berperan dalam pengaturan irigasi. (5) Manusia tak kurang dari delapan liter setiap 
harinya. (6) Air juga berperan dalam pengaturan suhu tubuh. (7) Jika suhu tubuh naik, air 
akan keluar melalui pori-pori. 

 
 Kalimat yang menyimpang pada paragraf tersebut, terdapat dalam kalimat …. 

a. 2 dan 3 
b. 3 dan 4 
c. 4 dan 5 
d. 5 dan 6 
  

29. Kalimat manakah yang menggunakan kata umum dan kata khusus? 
a. Acara  itu diselenggarakan sederhana, tetapi cukup mengesankan. 
b. Sambil melihat rumah, dia melirik rumah baru di sebelahnya. 
c. Pamanku dari desa membawa pisang dan rambutan. 
d. Ikan mas dan belut goreng adalah makanan kesukaanku. 

 
30. (1) Panitia menyelenggarakan aneka lomba. (2) Lomba makan krupuk mendapat perhatian 

penonton. (3) Penonton berteriak kegirangan. (4) Semua penonton memperoleh hiburan gratis 
hari itu. 

 
 Kalimat berobjek terdapat pada nomor …. 

a. (1) dan (2) 
b. (2) dan (3) 
c. (3) dan (4) 
d. (1) dan (4) 
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31. Kakak membeli paku ... memperbaiki pintu yang rusak. 
 

Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah …. 
a. buat 
b. bagi 
c. untuk 
d. guna 
 

32. … hari Minggu tanggal 20 Mei 2001, kami bersama teman-teman mengunjungi pameran 
pembangunan … Bandung. Banyak hal kami dapatkan … pameran. Materi atau benda-benda 
yang dipamerkan cukup lengkap. 

 
Kata depan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah …. 

a. pada, ke, di 
b. di, dari, pada 
c. pada, di, dari 
d. di, ke, pada 

 
33. Aparat keamanan sedang melacak persembunyian para perampok. 
 

Arti imbuhan per-an pada kalimat tersebut adalah menyatakan …. 
a. proses 
b. tempat 
c. hal 
d. hasil 
 

34. Pada putaran kelima, kedua pembalap dahulu-mendahului. 
 

Makna perulangan kata  yang bergaris bawah dalam kalimat tersebut adalah …. 
a. saling 
b. terus 
c. sering 
d. selalu 

 
35. Pada daftar Trubus bulan lalu, yaitu bulan Mei 1998, untuk pemuatan berikutnya tersaji 

dengan jelas judul artikel ”Mencangkok Pepaya”. Namun sayang sekali, sampai bulan Juni, 
Juli, Agustus, bahkan September 1998, artikel itu belum juga dimuat dalam Trubus. Mohon 
koreksi ulang dari redaksi, apakah artikel itu sudah siap untuk disajikan Trubus? 

 
Hal yang positif dari penggalan surat pembaca tersebut adalah …. 

a. redaksi Trubus tidak konsekuen 
b. artikel ”Mencangkok Pepaya” diminati pembaca 
c. adanya koreksi ulang penerbitan artikel Trubus 
d. sudah selama empat bulan artikel tidak tersajikan 
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36. Arya menceritakan pengalaman Joko kepada Nita.  
 

Kalimat pasif dari kalimat tersebut adalah ... 
a. Joko menceritakan pengalaman Arya kepada Nita. 
b. Pengalaman Joko diceritakan Arya kepada Nita. 
c. Kepada Nita pengalaman Arya diceritakan Joko. 
d. Diceritakan Arya pengalaman Nita kepada Joko. 

  
37. Kalimat yang menggunakan keterangan cara adalah … 

a. Dia belum tahu dengan siapa dia akan berangkat ke Yogya.  
b. Kakak menerangkan pelajaran ini dengan jelas. 
c. Kakek pulang ke desa dengan nenek naik angkutan. 
d. Ari memotong rambutnya dengan gunting yang tajam. 
 

38. Kalimat manakah yang menggunakan keterangan kesalingan? 
a. Dengan suara pelan dia meminta maaf. 
b. Bersama temannya dia datang ke rumahku. 
c. Mereka membajak sawah dengan kerbau. 
d. Mereka satu sama lain sudah memaafkan. 

 
39. Kata berpolisemi terdapat dalam kalimat … 

a. Kaki Eka luka karena tertusuk paku. 
b. Dia mengambil kain untuk menutup kakinya. 
c. Adik senang sekali makan dengan kaki ayam. 
d. Ayah memperbaiki kaki meja yang patah di kaki bukit. 

 
40.  Kejadian itu begitu memilukan. Jika saja sopir lebih berhati-hati tentu peristiwa itu tak 

terjadi. Dua puluh penumpang tewas terpanggang di dalam bus. Kebakaran terjadi akibat 
kecerobohan sopir bus. 

 
Hubungan pengandaian terdapat pada kalimat .… 

a. pertama 
b. kedua 
c. ketiga 
d. keempat 

  
41. (1) Sejak di SLTP dia ingin dapat melanjutkan sekolah ke SMU Negeri 1. (2) Keinginan 

tersebut ternyata dikabulkan oleh Tuhan. (3) Berkat giat belajar, dia memperoleh nilai baik. 
(4) Dia senang bersekolah di SMU Negeri 1. 

 
Hubungan sebab-akibat terdapat pada kalimat nomor …. 

a. (1) 
b. (2) 
c. (3) 
d. (4) 
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42. Saya terganggu dengan bau badan Rudi bila duduk berdekatan dengannya. 
 

Kata yang mengalami penyempitan makna dalam kalimat tersebut adalah …. 
a. terganggu 
b. bau 
c. bila 
d. berdekatan 
 

43. Secara teknis kemampuan para atlet baik, karena frekwensi latihan mereka sangat  
  1 2 3 

intensif. 
 4 
 
Kata tidak baku terdapat pada nomor …. 

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

 
44. Penggunaan kata berimbuhan asing yang benar terdapat dalam kalimat … 

a. Kaderisasi dalam organisasi itu berjalan dengan baik. 
b. Nasionalisasi selalu mendahulukan kepentingan rakyat. 
c. Era global merupakan era liberalisme perdagangan. 
d. Kapitalisme itu akan menanamkan modalnya di sini. 

 
45. Imbuhann  asing  yang  bermakna paham/ajaran terdapat pada kalimat berikut, kecuali … 

a. Mekanisme kerja yang baik perlu dipertahankan. 
b. Nasionalisme bangsa Indonesia sangat kuat. 
c. Bangsa Indonesia bukan penganut komunisme. 
d. Masyarakat lama sangat fanatik dengan animisme. 
 

46. Pemerintah  baru-baru ini segera akan melakukan … pada sejumlah perusahaan BUMN dan 
ditargetkan selesai akhir tahun ini. 

 
 Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah …. 

a. likuidasi 
b. privatisasi 
c. rekapitulasi 
d. restrukturisasi 
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47. (1) Vivi tidak meminjam novel Desi. 
 (2) Tantri meminjam novel Desi. 
 
 Bentuk kalimat majemuk setara yang tepat dari kedua kalimat tersebut adalah … 

a. Tantri meminjam novel Desi tetapi Vivi tidak meminjamnya. 
b. Tantri yang meminjam novel Desi sedangkan Vivi tidak. 
c. Bukan Vivi yang meminjam novel Desi, melainkan Tantri. 
d. Tidak Vivi yang meminjam novel  Desi, tetapi Tantri. 

 
48. 1. Ia sedang tidur. 

2. Saya bertamu ke rumahnya. 
 
Gabungan yang tepat untuk kedua kalimat tunggal di atas menjadi kalimat majemuk 
bertingkat adalah … 

a. Ia sedang tidur dan saya bertamu ke rumahnya. 
b. Saya bertamu ke rumahnya lalu ia tidur. 
c. Saya bertamu ke rumahnya setelah itu ia tidur. 
d. Ia sedang tidur ketika saya bertamu ke rumahnya. 

 
49. Berikut ini kalimat yang menggunakan kata yang mengalami perluasan makna adalah … 

a. Saat ini banyak pedagang kaki lima yang berhasil. 
b. Ia seorang penggubah syair lagu yang handal dan terkenal. 
c. Bu Tine menjadi guru yang disiplin dan penuh tanggung jawab. 
d. Pada bulan suci Ramadhan madrasah Alfatah mengadakan pesantren kilat. 
 

50. Untuk menolong ibu yang melahirkan di pegunungan, PMI segera mendatangkan tim medis. 
 

Kata berameliorasi dalam kalimat tersebut adalah …. 
a. ibu 
b. melahirkan 
c. pegunungan 
d. medis 
 

51. Kalimat yang menyatakan kata bersinestesia adalah … 
a. Permen ini amat manis. 
b. Suaranya sedap didengar. 
c. Lukisan itu sangat indah 
d. Harga barang itu mahal. 
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52. (1) Aku adalah anak ketiga dari lima bersaudara. (2) Kakakku yang kedua sudah sarjana dan 
bekerja pada sebuah kantor di Jakarta, sedangkan kakakku yang paling tua hanya lulusan 
sekolah dasar dan menjadi ibu rumah tangga. (3) Kini posisiku berada pada jalur yang rumit. 
(4) Aku sering membayangkan bagaimana kehidupan orang yang hanya lulusan sekolah dasar 
dibandingkan dengan kehidupan orang lulusan perguruan tinggi. 

 
Kalimat yang mengandung hubungan pertentangan dalam paragraf tersebut adalah kalimat 
…. 

a. kesatu 
b. kedua 
c. ketiga 
d. ketiga 
 

53. Adikku, Dita, ingin melengkapi sarana belajar yaitu akan membeli meja belajar. Sementara 
itu ibu menginginkan kursi tamu. Lemari yang diletakkan di sudut ruang pamer merupakan 
pilihan ayah. Itulah keinginan kami saat kami melihat pameran mebel. 

 
Pasangan kata yang berhipernim-hiponim terdapat dalam kalimat …. 

a. pertama 
b. kedua 
c. ketiga 
d. keempat 

 
54. Kata berhomonim terdapat dalam kalimat … 

a. Kepala sekolah pulang karena kepalanya pening. 
b. Dua kali saya menyeberangi kali Ciliwung. 
c. Bang Verdi menabung di Bank Mandiri. 
d. Sebelum apel pagi Rosi makan apel. 
  

55. Anita : Ah, asyik! – He! Banyak benar jenis suara burung di sini. 
 Bagja : Ya. Beberapa di antara mereka membuat sarang di kebun ini. Itu lihat yang di 

pohon jambu itu! 
 Anita : Aduh indah betul bulunya! Kalau boleh, sekali waktu nanti aku akan melukis di 

kebun ini. 
 
 Berikut ini maksud percakapan Anita, kecuali … 

a. Mengagumi keragaman jenis suara burung. 
b. Terpesona akan keindahan bulu burung. 
c. Menginformasikan pembuatan sarang burung. 
d. Keinginan untuk melukis di kebun. 
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56. Puisi berikut yang termasuk pantun adalah … 
a. Air dalam bertambah dalam. 
 Hujan di hulu belum lagi teduh. 
 Hati dendam bertambah dendam. 
 Dendam dahulu belum lagi sembuh. 
 
b. Kalau kau mati gadis kecil berkaleng kecil, 
 Bulan di atas itu, tak ada yang punya. 
 Dan kotaku ah kotaku, 
 Hidupnya tak lagi punya tanda. 
 
c. Adalah pada suatu hari,  
 Seorang kadi dalam negeri, 
 Sedang berjalan seorang diri, 

Hatinya susah tidak terperi. 
 

d. Perasaan siapa tidakkan nyala 
 Melihat anak berlaku dendang. 
 Seorang saja di tengah padang 
 Tiada berbaju buka kepala. 
  

57. Ketika itu Sersan Kasim telah setengah tahun menikah. Istrinya yang belia sudah lima bulan 
mengandung. Namun ia memaksa mengikuti suaminya ke wilayah kekuasaan Republik. 
Pernah terpikir oleh Kasim untuk menitipkan istrinya kepada mertuanya. Tapi tidak sempat, 
lagi pula Aminah tak mau ditinggalkan. Ia bersitegang hendak ikut. 

 
Watak  Aminah pada kutipan cerita tersebut adalah …. 

a. keras kepala 
b. sangat setia 
c. tinggi hati 
d. manja sekali 

 
58. ”Hai, Kabayan, Kamu sedang apa? Tidak sarapan?” ”Ini, Pak, Kok aneh sekali air sungai ini. 

Lihat sini, Pak.” ‘Aneh Bagaimana?” ”Lihat itu! Airnya kok mengalir dari hilir ke udik.” 
”Ah, mustahil Kabayan, ada air mengalir ke udik, mestinya kan ke hilir.” 

 
 Latar penggalan cerita di atas adalah …. 

a. di tepi sungai pada siang hari  
b. di rumah pada siang hari 
c. di tepi sungai pada pagi hari 
d. di rumah pada pagi hari 
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59. … Esok harinya, kampung yang selamanya tenang-tenang itu berguncang karena hilangnya 
jambu bangkok Kakek Soma. Berita itu menjalar seperti angin, cepat dari rumah Kakek Soma 
ke semua penjuru. Dalam sekejap saja semua penduduk di desa kecil itu bicara tentang jambu 
bangkok. … 

 
Sudut pandang pengarang dalam penggalan novel tersebut adalah …. 

a. orang ketiga serba tahu 
b. orang kedua pelaku utama 
c. orang pertama pelaku utama 
d. orang pertama pelaku sampingan 

 
60. Pada suatu saat dia menceriterakan dengan panjang lebar tentang perselisihannya dengan 

istrinya itu. Waktu itu dia memakai celana pendek saja dan istrinya pegang golok. 
Pertengkaran terjadi dan tiba-tiba istrinya mengejar dia dengan golok itu dan dia lari pontang-
panting. Dan bagaimana ia lari itu dicobakannya pula di depan kelas. Anak-anak semua 
tertawa. 

 
Pertanyaan yang sesuai dengan isi kutipan cerita tersebut adalah … 

a. Mengapa dia menceriterakan perselisihan dengan istrinya itu? 
b. Di mana dia menceriterakan perselisihan dengan istrinya itu? 
c. Apa penyebab utama terjadinya perselisihan dengan istrinya itu? 
d. Berapa lama dia menceriterakan perselisihan dengan istrinya itu? 
 


