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Latihan Soal Ujian Nasional 2010
Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah

SMP / MTs
Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia

P2
KODE : 01
Dalam UN berlaku Petunjuk Umum seperti ini :
1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang
tersedia dengan menggunakan pensil 2B sesuai petunjuk di LJUN.
2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN.
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.
4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada setiap soal terdapat 4 (empat) pilihan
jawaban.
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang
jelas, rusak, atau tidak lengkap.
7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat
bantu hitung lainnya.
8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.
9. Lembar soal boleh dicoret-coret untuk mengerjakan perhitungan.
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1.

Pada waktu acara perpisahan kelas III, Ketua OSIS menyampaikan pidato perpisahan yang
ditujukan kepada siswa kelas III yang akan meninggalkan sekolah.
Penggalan teks pidato yang tepat sesuai dengan ilustrasi di atas adalah ...
a. Kami dari pihak panitia ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu-ibu dan Bapakbapak, serta Saudara-saudara yang telah sudi menghadiri pesta perpisahan ini, serta
kepada guru-guru kami yang telah memberikan bantuan material sehingga pesta
perpisahan ini dapat terselenggara.
b. Kami mengharapkan agar Kakak-kakak tidak melupakan sekolah ini, guru-guru, serta
kami adik-adik yang ditinggalkan. Kami harap juga kiranya di sekolah baru nanti Kakakkakak akan belajar dengan rajin dan bersungguh-sungguh sehingga hasil yang dicapai
selalu memuaskan.
c. Khusus kepada Kepala Sekolah dan Guru-guru, kami ucapkan terima kasih atas izin,
bimbingan, serta bantuan lain yang diberikan kepada kami sehingga perpisahan ini
dapat terselenggara.
d. Akhirnya, sebagai penutup, panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya bila
penerimaan kami kurang sempurna dan tidak memuaskan. Hiburan berupa nyanyian,
tarian, dan lain-lain,
semuanya dipersembahkan oleh teman-teman, putra-putri Ibu
dan Bapak.

2.

Di kota kami, camat mengundang masyarakat sekitarnya, termasuk pula guru-guru untuk
memperingati jasa-jasa Ki Hadjar Dewantara.
Bahasa pembukaan pidato yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah ...
a. Saudara sekalian, khususnya para pendidik yang berbahagia. Kita panjatkan puji
syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada saat ini kita telah dapat berkumpul
untuk memperingati jasa-jasa pahlawan nasional, Bapak Ki Hajar Dewantara.
b. Akhirnya, marilah pada kesempatan ini kita mengheningkan cipta dan berdoa. Semoga
arwah almarhum Ki Hajar Dewantara diterima oleh Allah serta ditempatkan di sisi-Nya.
c. Saudara-saudara, perkenankanlah saya mengungkap kembali tentang sikap dan sifat
Ki Hajar Dewantara yang perlu kita teladani bersama. Berkat jasa beliau, anak-anak
bangsa sekarang ini dapat mengenyam pendidikan.
d. Hari ini tanggal 2 Mei merupakan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Beliau Bapak
Pendidikan
Nasional Indonesia yang telah berjuang memerangi kebodohan
rakyat Indonesia di masa penjajahan Belanda.

3.

Kalimat yang menggunakan kata tidak baku adalah ...
a. Wali kelas III 1 sedang menasihati siswanya.
b. Ana merubah posisi perkakas rumahnya.
c. Kepala sekolah itu sedang melegalisasi ijazah.
d. Para petugas upacara sedang berlatih mengibarkan bendera.

4.

Salah satu penyebab sepinya penonton di stadion (1) dalam kejuaraan sepak bola adalah
kualitas (2) pertandingan yang belum baik. Dalam hal ini pihak (3) pelatih dan ofisial (4) juga
bertanggung jawab membentuk team (5) yang handal (6).

5.

Kesalahan penulisan terdapat pada kata nomor....
a. 1 dan 4
c. 5 dan 6
b. 2 dan 3
d. 2 dan 5
Bacalah kedua teks di bawah ini!
Teks 1
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memulai sertifikasi kesehatan unggas secara bersamaan di
berbagai lokasi. Dana sebesar Rp 3 miliar dianggarkan untuk sertifikasi itu. Proses sertifikasi
unggas hias ditandai dengan pemeriksaan 11 unggas milik Gubernur DKI di rumah
dinasnya.
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Teks 2
Setelah burung dan unggas milik Gubernur Sutiyoso, hari ini giliran burung dan unggas para
menteri di kompleks Widya Candra akan dilakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendapat
sertifikasi sehat. Petugas akan mendatangi kedatangan Aburizal. Burung yang akan
diperiksa adalah burung nuri kepala hitam.
Perbedaan penyajian kedua teks tersebut adalah ....
Teks Berita 1
Teks Berita 2
a. siapa, berapa,
kapan, siapa, apa
bagaimana
b. siapa, di mana,
kapan, di mana,
berapa
siapa
c. apa, berapa, kapan mengapa,
bagaimana, siapa
d. apa, kapan, berapa mengapa, apa,
siapa
6.

Jika banjir Jakarta yang akan datang ternyata lebih besar atau sama besar atau sama
besarnya dengan tahun lalu, berarti menjadi kado terburuk pada awal tahun jabatan
Gubernur Fauzi. Masalahnya sejauh ini perbaikan dan pembangunan saluran air di
pemukiman kumuh Jakarta belum sempat dilakukan karena terhambat administrasi
anggaran. Pekerjaan yang seharusnya sudah dimulai, kini masih tertunda. Paradigma
pembangunan harus mampu mengacu pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Untuk itu,
harus dilakukan pendekatan ekosistem dalam pola pembangunan berkelanjutan yang
berdimensi lingkungan, ekonomi, dan sosial.
Pada paragraf di atas, penulis berpihak kepada....
a. rakyat
c. lingkungan
b. pemerintah
d. netral
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7.

Bacalah kedua teks di bawah ini!
Teks 1
Buah-buahan di rumah kakekku di kampung sedang dipanen. Aku membantu kakek
memetik buah apel, jeruk, anggur, dan stroberi sambil tertawa-tawa. Nenek pun ikut
membantu. Hasil panen nanti, kakek akan memberikan hadiah sepeda baru untukku. Aku
senang sekali. Ingin rasanya tahun depan aku berlibur ke rumah kakek dan nenekku lagi.
Teks 2
Suatu ketika di sebuah sekolah, diadakan pementasan drama. Pentas drama yang meriah,
dengan pemain yang semuanya siswa-siswi di sana. Setiap anak mendapat peran dan
memakai kostum sesuai dengan tokoh yang mereka perankan. Semuanya tampak serius
sebab guru mereka akan memberikan hadiah kepada anak yang tampil terbaik dalam
pentas.
Kesamaan informasi yang dibahas dalam kedua teks tersebut adalah ....
a. liburan sekolah
b. pementasan drama
c. panen buah
d. pemberian hadiah

8.

9.

Kerangka laporan yang tepat adalah ....
a. Judul
Kata Pengantar
Pendahuluan
Daftar Isi
Pembahasan
Penutup
Daftar Pustaka
b.

Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Pendahuluan
Pembahasan
Daftar Pustaka
Penutup

c.

Judul
Kata Pengantar
Daftar Isi
Pendahuluan
Pembahasan
Penutup
Daftar Pustaka

d.

Judul
Daftar Isi
Kata Pengantar
Pendahuluan
Pembahasan
Daftar Pustaka
Penutup

Paragraf berikut yang berisi laporan adalah ...
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a.

b.

c.

d.

Wajahnya pucat, pakaiannya kusut dan kumal, rambutnya lengket tidak tersentuh air.
Disandangnya sarung ke leher. Ia berjalan tertatih-tatih sambil menyeret sandal jepit
yang
tinggal separuh.
GNOTA di seluruh Indonesia sudah beberapa kali melakukan aksinya. Data terakhir
anak usia sekolah keluarga miskin (AUSKM) di 53 kabupaten telah terdata 165.332
anak usia sekolah, dari delapan provinsi. Jatah untuk anak SD 8%, SMP 16%.
Jika baru delapan provinsi sudah terdapat 165 ribuan anak terlantar, tentu akan
mencapai sekitar 10 juta anak terlantar di seluruh Indonesia yang memerlukan uluran
tangan kita.
Seorang pekerja di Industri Optik Olympus memeragakan sebuah prototipe magneto
optical disk terkecil di dunia dengan garis tengah 50 mm, dengan kapasitas 730 MB
dikembangkan oleh Olympus dan Sanyo.

10. Tabel Data Pasien yang Mengalami Operasi Katarak
No.
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.
8.

Umur Jenis
Masuk Pulang Lama
(tahun) Kelamin
Kasiyem 70
W
27/2
7/3 8 hari
Mangun
72
P
19/3 28/3 9 hari
Tuminah 78
W
2/4
10/4 8 hari
Badrus
53
P
29/4
6/5 7 hari
Jayus
86
P
22/5 30/5 8 hari
Salimah
71
W
11/6 18/6 7 hari
Sukmono 52
P
19/6 27/6 6 hari
Wasis
82
P
20/7 29/7 9 hari
Nama

Penjelasan di bawah ini yang tepat sesuai dengan isi tabel di atas adalah ...
a. Penderita katarak umumnya berusia di atas 50 tahun.
b. Perawatan pasien paling cepat 8 hari.
c. Pasien yang dirawat paling lama adalah Jayus.
d. Lama perawatan operasi katarak rata-rata 6 hari.
21. Di bawah ini pengertian berita adalah ....
a. wacana yang disampaikan secara tulisan
b. alat komunikasi tertulis
c. wacana yang berisi informasi yang aktual/terkini
d. sejenis informasi
22. Teks Berita 1
Perjalanan kereta api lintas selatan terganggu menyusul anjloknya KA Ekonomi Bengawan
jurusan Solo-Tanah Abang. Dalam peristiwa itu 5 penumpang tewas dan 210 luka-luka.
Peristiwa itu terjadi Selasa (16/1) pukul 00.06.
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Teks Berita 2
Selasa (16/1) dini hari terjadi kecelakaan kereta api di dusun Gununglurah, Desa
Rancamaya, Banyumas, Jateng. Kereta api ekonomi Bengawan jurusan Solo-Tanah Abang
terguling di Jembatan rel-Sungai Pager. Lima penumpang tewas dan lebih seratus orang
luka-luka dalam peristiwa itu.
Perbedaan penyajian kedua teks tersebut adalah ....
a. teks 1 menggunakan kata tanya berapa
teks 2 menggunakan kata tanya kapan
b. teks 1 menggunakan kata tanya bagaimana
teks 2 menggunakan kata tanya kapan
c. teks 1 menggunakan kata tanya apa
teks 2 menggunakan kata tanya di mana
d. teks 1 menggunakan kata tanya bagaimana
teks 2 menggunakan kata tanya apa
23. Kekeringan di Daerah Istimewa Yogyakarta semakin meluas. Di Gunung Kidul kekeringan
telah melanda 82 desa dan 11 kecamatan. Di Sleman paling parah terjadi di Kecamatan
Prambanan, khususnya di lima desa. Di Kulon Progo, empat kecamatan juga mengalami
kekeringan.
Berita tersebut menginformasikan tentang ...
a. Empat kecamatan di Kulon Progo mengalami kekeringan.
b. Meluasnya kekeringan di Provinsi DIY.
c. Kekeringan di Provinsi DIY.
d. Kekeringan paling parah terjadi di Kecamatan Prambanan.
24. Kalimat yang tepat untuk menyanggah pendapat orang lain dalam diskusi adalah ...
a. Saya tidak setuju dengan pendapat Saudara Hafizh.
b. Saya menolak pendapat Saudara Hafizh.
c. Saya kurang sependapat dengan Saudara Hafizh.
d. Saya tidak senang dengan pendapat Saudara Hafizh.
25. Pernyataan berikut ini yang termasuk tugas moderator, kecuali ....
a. menyiapkan naskah diskusi
b. mengatur perbincangan dalam diskusi
c. membuka diskusi
d. menyimpulkan hasil diskusi
26. Partisipasi Setyowati dalam lomba baca puisi di kecamatan sudah tepat karena Setyowati
pernah menjadi juara pertama tingkat kabupaten.
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Sanggahan logis terhadap isi pernyataan tersebut adalah ...
a. Biar juaranya banyak sebaiknya Setyowati tidak diikutsertakan.
b. Ikutnya Setyowati dalam lomba tingkat kecamatan merendahkan derajatnya.
c. Beri kesempatan kepada siswa lain agar memiliki pengalaman berlomba.
d. Penempatan Setyowati dalam lomba sudah tepat karena berpeluang menang.
27. Kalimat yang tepat diucapkan oleh pembawa acara ketika mempersilakan kepala sekolah
untuk menyampaikan sambutannya adalah ...
a. Acara selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah. Waktu dan tempat kami
persilakan.
b. Acara selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah. Kepadanya saya persilakan.
c. Acara selanjutnya adalah sambutan dari kepala sekolah. Kepada Bapak, saya
persilakan.
d. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan dengan sambutan dari kepala sekolah.
28. Dalam rangka memperingati hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, OSIS mengadakan
peringatan yang sudah diawali berbagai macam lomba.
Susunan acara yang sesuai dengan kegiatan peringatan tersebut adalah ....
a. (1) Pembukaan dan doa
(2) Sambutan kepala sekolah
(3) Pembagian hadiah kepada sang juara
(4) Sambutan ketua panitia
(5) Pembacaan puisi (juara 1, 2, 3)
(6) Penutup
b.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Pembukaan dan doa
Pembacaan puisi (juara 1, 2, 3)
Pembagian hadiah
Sambutan kepala sekolah
Sambutan ketua panitia
Penutup

c.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Pembukaan dan doa
Sambutan ketua panitia
Sambutan kepala sekolah
Pembagian hadiah kepada sang juara
Pembacaan puisi (juara 1, 2, 3)
Penutup

d.

(1) Pembukaan dan doa
(2) Pembagian hadiah
(3) Pembacaan puisi (juara 1, 2, 3)
(4) Sambutan kepala sekolah
(5) Sambutan ketua panitia
(6) Penutup
29. Berikut ini tugas pembawa acara, kecuali ....
a. mempersilakan pengisi acara
b. merangkum seluruh jalannya acara
c. memberikan ulasan terhadap acara yang baru selesai
d. memberikan sambutan
30. Teks 1
Wartawan
: Bantuan apakah yang telah diberikan
oleh pemerintah?
Menko Kesra : Bantuan dalam bentuk makanan, obat-obatan, dan tenda.
Wartawan
: Siapa saja yang menerima bantuan tersebut?
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Menko Kesra : Setiap keluarga korban lumpur Lapindo.
Teks 2
Pemerintah telah memberikan bantuan dalam bentuk makanan, obat-obatan, dan tenda.
Bantuan tersebut diberikan kepada setiap keluarga korban lumpur Lapindo.
Perbedaan penulisan kedua wacana tersebut adalah ....
a. teks 1 dialog, teks 2 wawancara
b. teks 1 wawancara, teks 2 laporan
c. teks 1 laporan, teks 2 wawancara
d. teks 1 dialog, teks 2 laporan
31. Teks 1
Dalam seminggu ini hujan turun terus-menerus. Oleh karena itu, banyak ruas jalan yang
tergenangi air. Hal itu mengakibatkan terjadinya kemacetan lalu lintas.
Teks 2
Kemacetan lalu lintas disebabkan banyaknya kendaraan, juga kurangnya kesadaran para
pengguna jalan. Banyak pengemudi yang mengetahui makna rambu-rambu, tetapi tidak
mematuhinya.
Kesamaan informasi yang dibahas dalam kedua teks tersebut adalah ...
a. hujan menyebabkan kemacetan
b. kurangnya kesadaran pengguna jalan
c. penyebab kemacetan lalu lintas
d. ruas jalan tergenangi air
32. Apabila seseorang mengadakan pertemuan berkala untuk menemukan cara atau
pemecahan masalah dalam rangka penyelesaian suatu tugas, bentuk pertemuan itu disebut
....
a. diskusi kelompok
b. diskusi panel
c. simposium
d. seminar
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33. Satya berpendapat bahwa perlu ada terobosan baru untuk kemajuan koperasi siswa di
sekolah, yakni pengelola koperasi menyediakan barang-barang yang dikonsumsi siswa di
sekolah.
Sanggahan logis yang tepat berdasarkan pernyataan tersebut adalah ...
a. Menurut saya, pendapat Satya baik. Namun, perlu dipertimbangkan masalah
permodalan koperasi yang hingga saat ini masih terbatas.
b. Saya kurang sependapat dengan Satya kalau koperasi sekolah harus menyediakan
barang-barang yang dikonsumsi oleh siswa.
c. Menurut saya, pendapat Satya kurang realistis karena koperasi siswa di sekolah ini
baru berdiri.
d. Saya kurang setuju dengan pendapat Satya. Kalau ingin memajukan koperasi siswa,
pengelola harus menyediakan barang-barang konsumsi siswa.
34. (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)

Pembukaan
Ceramah keagamaan
Pembacaan ayat suci Alquran
Laporan Ketua Panitia
Doa
Hiburan
Sambutan-sambutan
Penutup

Susunan acara yang tepat adalah ....
a. (1)-(3)-(4)-(7)-(2)-(6)-(5)-(8)
b. (1)-(3)-(7)-(4)-(8)-(5)-(2)-(6)
c. (1)-(2)-(3)-(4)-(7)-(6)-(5)-(8)
d. (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)
35. Pada acara perpisahan kelas III, sambutan-sambutan terdiri atas:
(1) Sambutan guru
(2) Sambutan kepala sekolah
(3) Sambutan perwakilan siswa
(4) Sambutan ketua panitia
Susunan acara sambutan tersebut yang tepat adalah ....
a. (1) – (2) – (3) – (4)
b. (3) – (1) – (2) – (4)
c. (2) – (4) – (1) – (3)
d. (4) – (2) – (1) – (3)
36. Saat memperingati HUT ke-59 Kemerdekaan RI di sekolah, Kepala SMPN Jiwan akan
memberikan sambutan. Pembawa acara lalu mempersilakan beliau.
Kalimat yang tepat untuk mempersilakan adalah ...
a. Kepada Kepala SMPN Jiwan, waktu dan tempat kami persilakan.
b. Yang kami hormati Kepala SMPN Jiwan, kami persilakan dengan hormat.
c. Yang terhormat Kepala SMPN Jiwan, kami persilakan.
d. Kepala SMPN Jiwan yang kami hormati dipersilakan naik ke atas podium.
37. Berikut ini hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang panelis, kecuali ....
a. menyampaikan permasalahan kepada peserta diskusi
b. menyimpulkan hasil diskusi
c. menyiapkan bahan/materi diskusi
d. menjawab pertanyaan peserta diskusi
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38. Teks 1
Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) menyampaikan perkiraan cuaca tentang
kemungkinan adanya badai Isobel di Indonesia. Badai ini dapat mengganggu nelayan dan
transportasi udara. Karena itu, BMG meminta para nelayan atau perusahaan penerbangan
untuk berhati-hati.
Teks 2
Menhub Hatta Rajasa menjelaskan perkembangan cuaca yang terjadi di tanah air yang
disampaikan BMG, yakni adanya badai yang disebut badai Isobel. Badai ini hanya terjadi di
Indonesia, berpotensi mengganggu pelayaran serta transportasi udara.
Kesamaan informasi yang dibahas dalam kedua teks tersebut adalah ....
a. BMG dan Menhub Hatta Rajasa
b. kecelakaan di laut dan di udara
c. badai Isobel dan gangguan transportasi
d. badai Isobel dan kecelakaan
39. Aksi kekerasan dan tawuran kini semakin marak dan memprihatinkan berbagai pihak. Untuk
mencegah tindak kekerasan ini, berbagai kalangan mendesak perlunya peningkatan
komunikasi di kalangan masyarakat dan juga penanaman nilai-nilai agama dan keimanan
secara terus-menerus. Pengasuh pondok pesantren Al Ithisom, Marzuki Arman Abdul,
mengutarakan aksi kekerasan dan tawuran dapat dihindari jika pendidikan agama dan nilai
keimanan ditanamkan sejak dini pada anak-anak.
Isi berita tersebut adalah ...
a. Aksi kekerasan dan tawuran dapat dicegah jika pendidikan agama dan nilai keimanan
ditanamkan sejak dini pada anak-anak.
b. Penanaman nilai agama dan keimanan harus ditanamkan sejak dini.
c. Kekerasan semakin merajalela.
d. Komunikasi di kalangan masyarakat perlu ditingkatkan.
40. Media komunikasi yang digunakan di Indonesia saat ini bermacam-macam. Media tersebut
seperti buku, majalah, surat kabar, radio, televisi, dan telepon. Dari segi kualitas, televisi dan
handphone mengungguli media lainnya. Televisi mampu merekam dan menampilkan garis,
warna, gerak, dan gambar. Televisi bahkan dapat menayangkan suatu peristiwa secara
lengkap saat terjadinya suatu peristiwa.
Pernyataan yang sesuai dengan isi berita tersebut adalah ...
a. Media komunikasi yang termahal dan paling banyak digunakan adalah televisi.
b. Televisi dan handphone mampu merekam dan menampilkan garis, warna, gerak, dan
gambar.
c. Bermacam-macam media komunikasi yang ada di Indonesia, tetapi televisi dan
handphone jarang digunakan.
d. Televisi memiliki keunggulan sebab dapat menayangkan peristiwa secara lengkap dan
langsung.
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41. Untuk mengingatkan warga agar menjaga kebersihan lingkungan demi kenyamanan hidup,
Rahmat, Ketua RT 08/11, mengajak sekretarisnya untuk memasang slogan di setiap gang di
wilayah RT tersebut.
Slogan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ...
a. Kebersihan mohon selalu dijaga bersama.
b. Mari menjaga kebersihan untuk kenyamanan hidup.
c. Lingkungan bersih menyebabkan hidup penuh kebahagiaan.
d. Bersih lingkunganku, nyaman hidupku.
42. Negara kita telah memproduksi berbagai jenis barang yang pemasarannya tidak hanya di
dalam negeri, tetapi juga di luar negeri. Tentang kualitasnya pun tidak diragukan lagi. Corak
dan warnanya sesuai dengan mode mutakhir, serta harganya bersaing. Semua ini agar
masyarakat menyukasi produksi dalam negeri.
Kalimat poster yang sesuai agar masyarakat tidak meragukan kualitas produksi dalam
negeri adalah ....
a. Negara kita maju di bidang sandang
b. Produksi dalam negeri memang oke
c. Barang dalam negeri kualitas luar negeri
d. Cintailah dan bersainglah produksi Indonesia
43. Pada acara perpisahan, siswa perwakilan kelas III menyampaikan sambutan.
Sapaan yang tepat dalam sambutan tersebut adalah ...
a. Kepala Sekolah yang terhormat, Guru-guru dan undangan yang saya hormati,
serta teman-teman yang saya sayangi.
b. Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak/Ibu Guru yang mulia, dan undangan
yang saya hormati, serta teman-teman yang saya sayangi.
c. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak/Ibu Guru yang terhormat,
undangan terhormat, dan teman yang saya sayangi.
d. Kepala Sekolah saya hormati, Bapak/Ibu Guru yang mulia, dan teman-teman
yang saya hormati.
44. Kata-kata di bawah ini yang termasuk kata kajian adalah ....
a. cara, volume, makro
b. metode, besar, isi
c. unsur, karbon, volume
d. volume, makro, arang
45. Sampah-sampah berserakan di sana-sini. Banyak terdapat coretan-coretan di temboktembok sekolah, pertokoan, dan pagar-pagar rumah penduduk. Taman-taman yang dulunya
rimbun dan asri sekarang tampak gersang dan jorok. Kerusakan lingkungan kami cukup
memprihatinkan. Seharusnya kegiatan cinta lingkungan digalakkan.
Keberpihakan penulis pada paragraf di atas adalah ....
a. rakyat
c. netral
b. lingkungan d. pemerintah
46. Bacalah kedua teks di bawah ini!
Teks 1
Bus Penantian Utama BE 2394 SF masuk jurang sebelum pintu masuk lokasi wisata
Lembah Hijau di Sukadanaham, Tanjungkarang Barat, Lampung, Sabtu (3/1). Para penjahit
asal Kotabumi, Kabupaten Lampung, yang akan berekreasi di Lembah Hijau dan
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menumpang bus ini, menjadi korban. Seorang tewas dan 31 penumpang lainnya luka-luka.
Bus tidak mampu melewati tanjakan dan merosot masuk jurang.
Teks 2
Pada hari Jumat (9/1) lalu, terjadi tabrakan beruntun yang melibatkan enam kendaraan
terjadi di ruas tol Purwakarta-Bandung-Cileunyi (Purbaleunyi) KM 136 arah Cileunyi.
Kecelakaan ini terjadi sekitar pukul 14.45 WIB. Petugas informasi tol Purbaleunyi, Wowon,
mengatakan bahwa pengemudi Isuzu Panther D 1356 GO kurang menjaga jarak saat akan
menyalip sehingga akhirnya menabrak Jazz. Kejadian ini mengakibatkan antrean kendaraan
sepanjang 200 meter selama kurang lebih 30 menit.
Perbedaan penyajian kedua teks berita di atas adalah ...
a. Berita kedua tidak memberitakan what, sedangkan berita pertama
mementingkan what.
b. Berita kedua mengutamakan unsur why, sedangkan berita pertama unsur how.
c. Berita pertama menonjolkan unsur what, sedangkan berita kedua unsur when.
d. Berita pertama menonjolkan unsur who, sedangkan berita kedua mendahulukan
unsur where.
47. Keraton itu tetap cantik dan artistik. Di halaman depannya terdapat dua patung raksasa.
Ukuran dan warna cahaya serta catnya serasi. Sebelah kiri bangsal berisikan macammacam senjata, sedangkan sebelah kanan untuk menyimpan benda-benda pusaka. Di
belakang keraton terdapat alun-alun yang digunakan untuk menjemur kain-kain batik, yang
akan dijual di Pasar Klewer.
Jenis laporan di atas adalah ....
a. pengamatan
c.
kegiatan
b. perjalanan d. kunjungan
48. Beratus-ratus ibu berunjuk rasa menolak kenaikan bahan bakar minyak di bundaran Hotel
Indonesia, Minggu, 29 September 2005. Para demonstran membawa alat masak seperti
panci dan kompor. Tampil sebagai tokoh dalam unjuk rasa itu adalah aktris Titi Qadarsih
yang mengenakan penutup mulut bertuliskan “Tolak Kenaikan Harga BBM”.
Judul laporan tersebut adalah ....
a. Ratusan Ibu-ibu Menolak Unjuk Rasa Aktris
b. Demonstran Membawa Alat Masak
c. Ibu-ibu Berdemonstrasi Menolak Kenaikan BBM
d. Ibu-ibu Demo dengan Alat Masak
49. Perhatikan grafik berikut yang memuat data ketidakhadiran siswa SLTP Melati Cawu I tahun
pelajaran 2003/2004!
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Pertanyaan yang jawabannya benar menurut isi grafik tersebut adalah ...
a. Berapa jumlah siswa yang tidak hadir pada bulan November?
b. Mengapa jumlah siswa yang tidak masuk pada bulan Agustus banyak?
c. Bagaimana perasaan Kepala Sekolah pada bulan November berkaitan dengan
ketidakhadiran siswa?
d. Apakah yang menyebabkan siswa tidak hadir pada bulan September?
50. (1) Tuangkan agar-agar yang telah mendidih tersebut pada kocokan telur dan gula, aduk
hingga bercampur.
(2) Kocok 4 butir telur dan 1 gelas gula pasir hingga putih.
(3) Masukkan adonan cokelat ke dalam loyang yang sudah ada adonan putih, lalu
dinginkan.
(4) Sebagian adonan lagi ditambahkan cokelat pasta. Larutkan cokelat, aduk hingga rata.
(5) Puding lapis yang telah dipotong-potong siap untuk disajikan.
(6) Adonan dibagi dua, sebagian adonan dimasukkan ke dalam loyang, dan dinginkan.
(7) Puding lapis dipotong-potong sesuai selera.
(8) Masak 2 bungkus agar-agar putih dengan 4 gelas air dan 200 gram susu kental manis
sampai mendidih.
Susunan cara membuat puding lapis yang tepat adalah ....
a. 2-1-3-4-8-7-6-5
b. 2-1-4-3-7-8-6-5
c. 2-8-1-6-4-3-7-5
d. 2-8-4-1-6-7-3-5

