
 
 
 
 

 
 

PREDIKSI UJIAN NASIONAL 2009 
   Mata Pelajaran   : BAHASA INDONESIA 1 
   Program Studi  : SMP 
   Hari/Tanggal   :............................  

    Waktu    :.........Menit 
   Jumlah Soal  : 50 Soal 

 
1. (1) Gaya hidup sehat dan benar dapat dilakukan dengan empat cara. (2) Cara itu 

ialah  makan secara sehat, berolahraga secara teratur, berhenti merokok, dan 
menghindari alkohol. (3) Menurut hasil penelitian, gaya hidup sehat dapat 
mengurangi risiko tekanan darah tinggi 55%, strok dan jantung 75%, dan dapat 
memperpanjang usia 10 tahun  dari rata-rata harapan hidup seseorang. (4) Itulah 
gaya hidup yang seharusnya kita lakukan. 

 
Kalimat utama paragraf ditandai dengan nomor.... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 

 
2. Banyak perempuan yang tinggal di kota besar menunjukkan keberadaannya melalui 

karier. Pendapatan pribadi yang diterima setiap bulan merupakan bentuk 
kebanggaan sekaligus identitas sebagai individu yang mandiri. Namun, hal ini 
sering berbenturan dengan peran lain ketika mereka terikat pada sebuah pernikahan. 
Kewajiban pun berlipat ganda, terlebih jika mereka sudah memiliki keturunan. Tak 
sedikit perempuan mengaku mengalami dilema ketika dihadapkan pada dua pilihan 
besar. 

 
Kritikan terhadap sikap para perempuan yang berkarier dalam teks tersebut adalah.... 
a. wajib memilih satu pilihan yang terbaik 
b. wanita karier bangga karena memiliki penghasilan sendiri 
c. para wanita karier bangga karena memiliki peran ganda 
d. wanita karier perlu menyeimbangkan antara pekerjaan dan keluarga 

 
3. Gempa berkekuatan 7 skala Ritcher kembali menggoyang Bengkulu. Menurut 

informasi dari BMG, Kamis (25/10) gempa yang memicu alarm tsunami tersebut 
terjadi pukul 04.02. Data dari USGS menyebutkan gempa bumi di 135 km arah 
barat kota Bengkulu dengan kedalaman 30 km. Gempa dirasakan di kota Bengkulu, 
” Memang terasa sampai sini, tapi tidak terlalu keras,” Slamet Dwi Cahyo, warga 
kota Bengkulu. Warga kabupaten Kaur, Slamet Purwanto mengatakan, gempa 
berlangsung tidak lama namun, membuat warga sekitar ke luar rumah. Petugas 
BMG Bengkulu, Edi, menyebutkan gempa itu tidak menimbulkan tsunami. ( Suara 
Merdeka, 26 Oktober 2007 ) 
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Isi berita tersebut adalah.... 
a. informasi BMG 
b. Bengkulu diguncang gempa 7 skala Ritcher 
c. gempa berlangsung tidak lama 
d. gempa tidak memicu tsunami 
 
Teks 1  
Setelah dipukul Australia 0 -2, Indonesia kembali menghadapi pertandingan 
superberat di babak penyisihan Grup G Piala Asia U-19. Lucky Wahyu dan kawan-
kawan bakal menjajal ketangguhan Korea Selatan (Korsel) di Stadion Thanh Long 
Sport Centre, Ho Chi Minh City, Vietnam, hari ini (8/11). 
“Kami yakin bisa meraih poin dalam pertandingan besok (hari ini, red). Kami 
berharap lapangan tetap kering hingga akhir pertandingan,” kata Bambang 
Nurdiansyah, pelatih Timnas U-19. 
 

Teks 2  
Tawuran antarpemain mewarnai partai final Kompetisi U -23 Nasional antara 
Persema Malang melawan Persib Bandung. Dalam pertandingan di Stadion 
Gajayana Malang tadi malam, ulah memalukan itu terjadi di awal babak kedua, 
tepatnya pada menit ke-51. Peristiwa itu berawal dari tergeletaknya salah satu 
pemain Persib akibat pelanggaran pemain Persema. Keadaan berubah menjadi tidak 
terkendali. Pemain kedua kubu adu jotos di tengah lapangan. 

 
4. Kesamaan kedua teks berita di atas adalah .... 

a. kegiatan olah raga 
b. kompetisi Indonesia  
c. pertandingan sepakbola 
d. pertengkaran di lapangan 
 

5. Perbedaan penyajian kedua teks di atas adalah .... 
 

 
 

6. Pertumbuhan Industri Reksadana yang naik signifikan, tidak lepas dari semakin 
meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap produk investasi. Kembalinya dana 
investor yang sebelumnya diparkir di luar negeri, juga menjadi pemicu masuknya 
investor membeli produk reksadana. 

 Teks 1 Teks 2 

A siapa – kapan – di mana siapa – kapan – di mana 

B kapan – siapa – di mana bagaimana – siapa – di mana 

C kapan – mengapa – di mana siapa – berapa – di mana 

D bagaimana – siapa – di mana siapa – mengapa – di man 
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Sesuai teks di atas, penulis berpihak kepada .... 
a.   pengusaha reksadana   
b.   investor  
c.   konsumen reksadana 

         d.   masyarakat 
 

7. (1) Pada tanggal 11 Desember 2008, saya berbelanja di supermarket sambil 
memegang brosur 

               supermarket tersebut, yang berlaku tanggal 6-19 Desember 2008. 
(2) Saat melewati rak blue-band, saya mengira bahwa harga yang dirak itu  salah, 
karena tidak sesuai  
      dengan isi brosur. 
(3) Saya sangat kecewa, ternyata setelah dikofirmasi ke pelayan, harga tersebut 
memang tidak sesuai  
     dengan isi brosur. 
(4) Pihak supermarket menjelaskan harga yang tertera di brosur itu salah cetak. 
(5) Sebagai konsumen saya merasa sangat dirugikan dengan kejadian tersebut. 
 
Kalimat fakta  di atas ditunjukan dengan nomor.... 
a. (1) dan (2)  
b. (2) dan (5) 
c. (1) dan (4) 
d. (3) dan (2) 

 
8. PON digelar pada tanggal 6 – 18 Juli yang lalu. Penyelenggaraan PON tersebut 

tidak mengecewakan. Namun, seperti diungkapkan Menpora, penyelenggaraan 
tersebut harus diefaluasi. Hal itu dilakukan untuk peningkatan pelaksanaan PON 
yang akan datang. 
 
Simpulan paragraf tersebut adalah.... 
a. pelaksanaan PON tidak mengecewakan kata Menpora 
b. pelaksanaan PON tidak mengecewakan tetapi tetap perlu dievaluasi 
c. penyelenggaraan PON ada kemungkinan untuk di evaluasi 
d. penyelenggaraan PON harus didukung semua pihak yang terkait 
 
Bacalah tajuk berikut dengan seksama  

Pemerintah sepertinya terus kukuh mempertahankan ujian nasional. Mulai 
tahun 2008, ujian nasional diekstensifikasikan. Jika tahun-tahun sebelumnya ujian 
nasional ditujukan bagi siswa SMP / MTs dan SMA/ MA/ SMK, mulai tahun 2008 
ujian nasional juga akan berlaku untuk jenjang SD/ MI. Oleh karena itu, 
diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 34 
Tanggal 5 November 2007 yang mengatur tata laksana ujian nasional, 

Hampir semua orang memberikan kritik dan protes untuk menolak ujian 
nasional. Protes yang baru saja berlalu adalah protes gencar ratusan pelajar tingkat 



 
 
 
 

 
 

SMA di berbagai kota. Mereka menolak penambahan mata pelajaran ujian 
nasional. Mereka pun menolak kenaikan standar kelulusan menjadi rata-rata 4,50. 

Permendiknas Nomor 34 menegaskan sikap pemerintah terhadap kritik dan 
penolakan terhadap ujian nasional. Bisa jadi argumen penolakan itu benar, namun 
di sisi lain ujian nasional mempunyai dampak positif terhadap pembelajaran. Di 
SMP kota Malang dan Surabaya, guru-guru berpacu bekerja keras agar anak 
didiknya lolos ujian nasional. Berbagai cara dilakukan, seperti pemetaan materi 
esensial sesuai Standar Kompetensi Lulusan (SKL), latihan soal, dan bimbingan 
belajar direncanakan  agar murid-muridnya bisa lulus. 

 
9. Gagasan utama tajuk tersebut adalah... 

a. Protes gencar ratusan pelajar 
b. Dampak positif ujian nasional 
c. Pemerintah mempertahankan ujian nasional 
d. Penolakan terhadap pelaksanaan ujian nasional 

 
 
Perhatikan Grafik berikut ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Simpulan grafik tersebut adalah.... 
 
 a.    Giro masyarakat bulan Januari berada pada posisi paling rendah. 
 b. Posisi giro masyarakat mengalami penurunan pada bulan April. 

c.  Giro masyarakat mengalami peningkatan sekitar 2 miliar rupiah dari bulan 
Maret. 

 d.   Posisi giro masyarakat mengalami peningkatan tajam pada bulan Mei. 
 
 
 
 

Posisi Giro Masyarakat di Bank Umum
(Januari - Mei 2006 dalam miliar rupiah)
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Perhatikan denah berikut ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

11. Berdasarkan denah tersebut perjalanan yang efisien menuju Graha Budaya bila 
kita berada di jalan Gatot Subroto adalah... 

 a.    Di jalan Gatot Subroto belok kiri menuju jalan Tarmidi. 
b.  Dari jalan Ahmad Dahlan belok kiri jalan Gatot Subroto melewati Graha    

Budaya. 
c. Melalui jalan Basuki Rahmat belook kiri ke jalan Ahmad Dahlan, masuk jalan 

Tarmidi. 
 d.   Menuju jalan Agus Salim belok kiri ke jalan Basuki Rahmat. 
 
 
         SKENARIO KENAIKAN TARIF DASAR LISTRIK ( VERSI PLN) 

 
  
 
 
 
 
 

Keterangan : 
 Angka subsidi dalam triliun rupiah 
 Nilai tarif baru dalam Rp/kWh 
 TDL saat ini Rp 582/kWh 

 
12. Pernyataan yang tepat sesuai tabel tersebut adalah..... 

 a.   Skenario pertama kenaikan TDL mendapat subsudi 25,510 triliun rupiah. 
 b.   Skenario kedua kenaikan TDL sebesar 716 setai kWh. 

c.  Skenario ketiga kenaikan TDL mengalami kenaikan subsidi sebesar 836 
triliun rupiah. 

d.  Skenario keempat kenaikan TDL mengalami kenaikan sebesar 582 setiap 
kWh. 

SKENARIO SUBSIDI TARIF BARU 

I 25.510 716 
II 21.681 753 
III 12.980 836 
IV 0,000 970 



 
 
 
 

 
 

13. Burung-burung Enggan Bernyanyi Lagi 
 

Bising gergaji mengoyak sepi dan hutan 
Pohon-pohon tumbang  
Mobil-mobil besar menggendongnya tergesa-gesa ke kota 
Gunung dan lembah luka parah 
Kulitnya terkelupas 
Erang sakitnya merambah ke mana-mana 
Burung-burung kehilangan dahan dan ranting 
Enggan bernyanyi lagi 
     ( M.H. Surya Purnomo ) 
 
Suasana yang terkandung pada puisi tersebut ... 
a. menyenangkan 
b. menyedihkan 
c. mengharukan 
d. memilukan 
 
 

14. Pohon-pohon cemara di kaki gunung 
Pohon-pohon cemara 
Menyerbu kampung halaman 
Bulan di atasnya 
Menceburkan dirinya ke dalam kolam 
    (Abdul Hadi WM) 
 
 

Kutipan di atas menggambarkan citraan .... 
a.  pendengaran  
b.  penglihatan 
c.  gerak 
d.  perasaa 
 

15. RAKYAT 
 

Rakyat ialah kita 
Jutaan tangan yang mengayun dalam kerja 
di bumi di tanah tercinta 
Jutaan tangan mengayun bersama 
Membuka hutan-hutan lalang jadi ladang-ladang berbunga 
Mengepulkan asap dari cerobong pabrik-pabrik di kota 
Naikkan layar menebar jala 
Meraba kelam di tambang logam dan batu bara 
Rakyat ialah tangan yang bekerja 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Tema  puisi tersebut adalah... 
a. Kerja keras rakyat dalam menghidupkan perekonomian di Indonesia. 
b. Rakyat hanya dijadikan objek oleh orang-orang yang berkuasa. 
c. Kesewenang-wenangan penguasa terhadap rakyat kecil. 
d. Kebangkitan rakyat menghadapi ketidakadilan. 

 
Bacalah dengan seksama cerpen berikut ! 
        Suara alarm jam yang membisingkan telinga membangunkan Nurul dari 
tidurnya yang lelap dan mimpi indahnya. Pagi itu, tak seperti biasanya. Mentari 
tak menurunkan sinarnya, hanya kabut yang masih belum juga luruh 
menyelubungi pagi. Meskipun waktu telah menunjukkan pukul lima tiga puluh. 
        Nurul agak kelabakan mempersiapkan diri, biasanya ia bangun pukul lima, 
tapi pagi itu ia kesiangan tiga puluh menit. Tanpa sarapan ia berangkat ke 
sekolahnya dengan berjalan sedikit menuju jalan raya. Belum sampai ia duduk di 
halte bus, Yudha menghampiri Nurul dengan motornya. 
 

 
16. Pesan yang dapat diperoleh dari kutipan cerpen di atas adalah .... 

a.   Kita semua terbiasa menggunakan alarm. 
b.   Kita harus terbiasa tanpa sarapan ke sekolah. 
c.   Kita harus membiasakan bangun pagi. 
d.   Kita harus membiasakan menunggu di halte. 

 
17. Kutipan cerpen di atas terjadi pada waktu .... 

a.   pagi       
b.   siang  
c.   sore   
d.   malam 
 
 
Joni masih memakai pakaian tadi siang. Ia mempersilakan orang-orang itu untuk 
mengganyang makanan dan kopi. Lalu ia menjelaskan maksudnya. Tatang 
mondar-mandir saja sehingga Joni terpaksa membentaknya. Ia kemudian 
menggabungkan diri dengan orang banyak meskipun kelihatan terpaksa sekali. 

 

18.    Suasana yang mendasari cerita di atas adalah .... 
a.   santai      
b.   menegangkan  
c.   ramai 
d.   panas 
 

 

 

 



 
 
 
 

 
 

19. Cermatilah penggalan novel berikut ! 
Cermin Hati 

... 
“Lho, ayahmu memang kerjanya apa ?” tanyaku menyelidik. “Ayah saya 

kabur nggak pernah pulang-pulang lagi.”  Mendengar jawabannya aku menarik 
napas panjang. Aku langsung bisa membayangkan kondisi yang melatarbelakangi 
kehidupan anak itu. Sepotong rasa prihatin muncul di sudut hatiku, namun di 
sudut lain mengagumi sikap anak itu. Ia tampak tegar dan berani. Semangat baja, 
jiwa besar, sifat bertanggung jawab, keberanian dan sikap pantang menyerah 
seperti menyatu dalam dirinya. Sikap seperti itu tiba-tiba membuka mata hatiku. 
Aku teringat keluh-kesah dan ketidakpuasanku pada pekerjaan selama ini. 
 
Pesan yang tersirat dari penggalan novel tersebut adalah .... 
a. Kita harus kagum kepada anak yang pemberani. 
b. Kita hendaknya dapat menyadari kekurangan kita. 
c. Kita hendaknya prihatin pada kehidupan orang lain 
d. Dalam keadaan apapun kita hendaknya bersikap tegas 
 

20. Setelah lulus SMA, Amar mau menyusul kakaknya di Jakarta untuk bekerja. Dia 
kasihan dengan orang tuanya yang masih membiayai ketiga adiknya yang masih di 
SMP dan SMK. Adiknya sering berebut uang saku yang berakhir dengan 
percekcokan. Dia bertekad membantu membiayai adik-adiknya agar bisa lulus. 
Dia berpikir jika dia harus kuliah berarti hanya akan menambah beban orang 
tuanya. Dia juga tidak bisa segera membatu orang tuanya. Niat itu 
disampaikannya kepada kakaknya. Tetapi kakaknya tidak setuju, Amar harus tetap 
kuliah. Kini, yang ada hanya kebimbangan apa yang harus ia lakukan. 

 
Konflik yang dialami Amar adalah .... 
a.  konflik ide      
b.  konflik batin  
c.  konflik fisik     
d.  konflik norma 

 
 

Baca teks drama berikut dengan saksama  

(1) Rina    : “Kurasa tak ada gunanya kita protes. Kita selalu kalah. Bagi kita, kepala 
sekolah kita bukan guru     

                    lagi,  bukan pendidik. Ia berlagak penguasa.” 

(2) Desi    : “Itu tafsiranmu, Rin. Menurut dia, tindakannya itu mendidik” 
(3) Anton : “Mendidik, tetapi mendidik memberontak. Bukan mendidik siswa-siswa. Gila!” 
(4) Desi : “Masak begitu?” 
(5) Anton : “Kalau mendidik siswa bukan begitu caranya.” 
(6) Desi : “Tentu saja tidak. Ia bertindak dengan caranya sendiri.” 
(7) Rina : “Sudahlah! Kalau menurut aku, sebaiknya kita protes diam. Kita mogok. Ayo 
kita ke kantin sekarang     
                    nanti keburu masuk!” 



 
 
 
 

 
 

21. Bukti Latar tempat teks drama di atas terdapat pada nomor....  
a. ( 1 )  
b. ( 3 ) 
c. ( 5 ) 
d. ( 7 ) 

 
22. Watak  tokoh Rina dalam teks drama di atas adalah.... 

a. pemarah 
b. penyabar 
c. pendendam 
d. penengah 
 

23. Berbagai lomba diadakan dalam rangka menyongsong HUT RI. Lomba tersebut 
antara lain, balap karung. Andi menjadi salah satu peserta lomba tersebut. Setelah 
melalui proses jatuh bangun, Andi menang dalam lomba. Ia sangat bangga dan 
bersyukur atas kemenangan itu.  

 
Tulisan dalam buku harian Andi yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah.... 
a. Kamis, 16 Agustus 2008. Berbagai lomba dalam rangka HUT RI,  aku 

mengikuti lomba tersebut dengan semangat. Akhirnya aku memenangkan 
lomba. Aku bangga dan bersyukur. 

b. Kamis, 16 Agustus 2008. Dalam  menyongsong HUT RI kuikuti lomba balap 
karung. Jatuh bangun tak kupedulikan. Akhirnya, aku menang dalam lomba 
tersebut. Tuhan, aku bersyukur atas karunia-Mu ini. Aku bangga.  

c. Sabtu, 18 Agustus 2008. berbagai lomba ia ikuti, lomba balap karung 
favoritnya. Ia bersemangat dalam lomba. Jatuh bangun pun tak masalah. Ia 
sangat bangga dengan kemampuannya. Ia menang 

d. Sabtu, 18 Agustus 2008. Lomba balap karung kuikuti demi HUT RI. Lebih 
dari sepuluh orang peserta meramaikan peristiwa itu. Aku adalah salah satu 
peserta lomba itu. Aku bangga dan bersyukur karena bisa ikut meramaikan 
HUT RI. 

 
24. . 

                                                      Memo 
 
Untuk                   : Staf TU 
Dari                      : Kepala Sekolah 
Hal                       : Daftar siswa kelas IX peserta UN  
 
...............................................................................................................................
.. 
...............................................................................................................................
.. 
                                                                        Bandung, 19 Februari 2009 
                                                                        Dra. Mahanik 

 
 



 
 
 
 

 
 

Isian yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang di atas adalah.... 
a. Kumpulkan siswa kelas IX peserta UN 
b. Buatkan laporan keadaan siswa per 30 Februari 2009 
c. Tolong buatkan daftar siswa untuk rapat besok 
d. Segera laporkan daftar siswa kelas IX peserta UN 
  

25. Dirut PT. Prima Mandiri merencanakan rapat dengan Direktur Produksi pukul 
08.00. Namun,  pada hari yang sama, ia mendapat telepon dari Dinas 
Perindustrian untuk menghadiri rapat Sosialisasi Upah Minimum Regional ( 
UMR ) pukul 11.00. Dirut kemudian memberi mandat kepada direktur 
personalia untuk menghadiri rapat ke Dinas Perindustrian. 
 
Isi memo sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah.... 
a. Karena saya ada rapat dengan dirut produksi pukul 09.00, tolong Saudara 

hadiri undangan ke Dinas Perindustrian tentang sosialisasi UMR pukul 
11.00. 

b. Tolong laksanakan dengan baik  rapat ke Dinas Perindustrian pukul 11.00 
tentang sosialisasi UMR karena saya ada rapat dengan Direktur Produksi. 

c. Saya akan menghadiri rapat sosialisasi UMR di dinas Perindustrian pukul 
11.00 tolong gantikan rapat dengan Dirut Produksi. 

d. Saya akan memenuhi panggilan telepon Dinas Perindustrian tentang 
sosialisasi UMR pukul 11.00. mohon saudara dapat menggantikan saya. 

 
26. 1.   Setelah puas berkeliling, kami berkumpul untuk makan siang bersama 

2. Meskipun kelelahan kami merasa puas karena sudah ,melihat Kebun Raya 
Bogor secara langsung. 

3. Tepat pukul 18.00 kami bersiap pulang ke Jakarta. 
4. Sebelum berangkat, kami mendapatkan pengarahan. 
5. Kami berangkat bersama dari sekolah. 
6. Sesampainya di Kebun Raya kami melihat-lihat tanaman langka. 
 

            Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi laporan yang sistematis bila disusun 
dengan urutan.... 
a. 4 – 5 – 6 – 1 – 3 – 2  
b. 5 – 4 – 6 – 3 – 1 – 2  
c. 4 – 6 – 5 – 3 – 1 – 2 
d. 5 – 6 – 4 – 1 – 3 – 2  

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

27. 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 8 propinsi... 

 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi laporan di atas adalah.... 
a. Jatah untuk masyarakat miskin 26% 
b. Jatah untuk anak SD 8%, SMP 16% 
c. Bantuan untuk panti jompo 19% 
d. Selebihnya untuk pembangunan jalan 

 
Buat Yoga 
di rumah 
 
Salam kangen, 
           
...............................................................................................................................
......................... 
...............................................................................................................................
.................................... 
          Aku ingin membeli sepatu di Cibaduyut Bandung, tetapi aku tidak tahu 
daerah sana. Tolong nanti temani aku ya ! aku yakin kamu tidak keberatan. 
         Kurasa suratku ini dulu, kalo kamu bersedia menemaniku, aku segera 
kerumahmu. Terima kasih. Maaf kalau ada salah. 

                                                                                                                       
Sahabatmu 
 
                                                                                                                        
Zaky 

 
28. Bagian pembuka surat pribadi yang tepat adalah.... 

a. Yoga, minggu depan aku akan main ke rumahmu karena mau minta 
tolong. 

b. Bagaimana kabarmu Yoga ? Semoga kita selalu mendapat lindungan dari 
Alloh SWT. 

c. Keadaanku saat ini baik-baik saja. Oleh karena itu, minggu depan aku 
akan ke rumahmu. 

d. Semoga keadaanmu saat ini baik-baik saja. Yoga agar minggu depan aku 
bisa minta tolong kamu. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH ( OSIS ) 
SMP NEGERI I BATANGAN 

Jalan Raya Batangan – Jaken Km 1,5 Pati telp. 0295-5516997 

                                                                                                                                      
18 Februari 2009 
 
( 1 )... 
Sehubungan dengan kegiatan menyambut HUT ke-62 RI ( 2)... 
          hari/tanggal             : Sabtu, 21 Februari 2009 
          waktu                      :  pukul 10.00 
          tempat                     :  Sekretariat OSIS SMP N I Batangan 
          acara                        :  Pembentukan Panitia 
( 3 )... 
                                              

 
 

29. Penulisan alamat tujuan yang tepat untuk melengkapi bagian nomor ( 1 ) 
tersebut adalah... 
a. Kepada Yth. 

            Bapak Kepala SMP N I Batangan 
 di Batangan 

b. Yth. Pengurus OSIS SMP N I Batangan 
      di Batangan 
c. Kepada Yth. 
      Pembina OSIS SMP N I Batangan  
     di Batangan 
d. Kepada : Yth. Pengurus OSIS SMP N I Batangan 
      di Batangan 
 

30. Untuk melengkapi bagian ( 2 ) isi surat yang rumpang dalam surat tersebut 
adalah.... 
a. kami mengundang rekan-rekan remaja hadir dalam rapat yang dilaksanakan 

pada : 
b. kami berharap agar Bapak menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada : 
c. kami mengundang pengurus OSIS SMP N I Batangan agar hadir pada : 
d. saya berharap agar Bapak menghadiri rapat yang akan dilaksanakan pada : 

 
31. Untuk melengkapi bagian ( 3 ) penutup surat yang rumpang dalam surat tersebut 

adalah... 
a. Atas perhatian rekan-rekan, kami sampaikan terima kasih. 
b. Atas perhatiannya, saya menghaturkan banyak terima kasih 
c. Atas bantuan Bapak, saya ucapkan terima kasih 
d. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan banyak terima kasih 

 



 
 
 
 

 
 

32. Hampir setiap orang ingin bepergian. Mereka ingin mengetahui keadaan di 
tempat lain di desa atau kota lain. Ada yang pergi menengok keluarganya, ada 
yang ingin pergi untuk bertamasya, dan ada pula yang pergi untuk maksud lain 
        Pada umumnya, jika mereka pergi ke tempat lain mengunakang kendaraan. 
Kendaraan yang digunakan tergantung jarak dan waktu yang akan ditempuh. 
Ada yang naik dokar, sepeda, becak, sepeda motor, mobil dan kereta api. 
 
Rangkuman yang tepat wacana tersebut adalah... 
a. Orang ingin mengetahui keadaan tempat lain dan menaiki bermacam 

kendaraan 
b. Setiap orang ingin bepergian dan kendaraan yang digunakan tergantung pada 

jarak dan waktu yang akan ditempuh 
c. Orang pergi meninjau keluarganya dan mereka memiliki kendaraan  
d. Orang pergi untuk bertamasya dan mereka menaiki berbagai kendaraan 

 
33. Untuk mengingatkan warga agar menjaga kebersihan lingkungan demi 

kenyamanan hidup,  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. 

 
34. ( 1 ) Hindari makanan yang terlalu panas 

( 2 ) Gunakan sikat gigi dan pasta gigi yang berkualitas 
( 3 ) Periksalah ke dokter gigi secara berkala 
( 4 ) Gosok gigi minimal dua kali sehari 
 
Urutan petunjuk merawat gigi yang benar adalah... 
a. ( 4 ) – ( 2 ) – ( 1 ) – ( 3 )  
b. ( 4 ) – ( 3 ) – ( 2 ) – ( 1 )  
c. ( 3 ) – ( 4 ) – ( 2 ) – ( 1 )  
d. ( 1 ) – ( 3 ) – ( 2 ) – ( 4 )  

 
35. Petunjuk melakukan wawancara 

( 1 ) Menentukan topik wawancara. 
( 2 ) Membuat daftar pertanyaan. 
( 3 ) ... 
( 4 ) Melakukan wawancara. 
( 5 ) Mencatat pokok-pokok jawaban nara sumber. 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi petunjuk tersebut adalah... 
a. Bertanya dengan sopan. 
b. Jangan memotong pembicaraan secara tidak sopan. 
c. Menghubungi narasumber. 
d. Menyimak semua jawaban dengan baik. 

 
 

36. ........ 
Bapak, Ibu Guru, dan Teman-teman yang kami hormati ! 

 Sebagai mana kita ketahui bahwa perpustakaan dalam dunia pendidikan 
sangatlah penting. Karena bertambahnya ilmu dan wawasan para siswa, akan 
berkembang pesat lewat perpustakaan sekolah. Perpustakaan adalah gudang 
ilmu, karena dari sana kita dapatkan berbagai ilmu pengetahuan. 

 
 Paragraf pembuka yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah... 

a. Bapak-Ibu yang kami hormati ! 
      Dengan segala usaha yang tidak kenal lelah, akhirnya perpustakaan sekolah 

ini dapat berdiri di hadapan Bapak-Ibu sekalian. Semoga perpustakaan ini 
dapat di gunakan sebagai sarana para siswa untuk mengembangkan wawasan 
dan meningkatkan ilmu pengetahuan. 

b. Bapak-Ibu Guru dan teman-teman yang kami hormati ! 
      Assalamualaikum, Wr. Wb. 
      Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Mahakuasa yang 

telah melimpahi kita dengan berbagai nikmat dan karunia-Nya sehingga kita 
bisa berada di ruang serbaguna ini dalam keadaan sehat wal afiat. 
Keberadaan kita di sini dalam rangka meresmikan penggunaan perpustakaan 
sekolah yang telah lama kita inginkan sebagai jantung pendidikan di sekolah 
kita. 

c. Bapak-Ibu Guru yang kami hormati ! 
      Assalamualaikum, Wr. Wb. 
      Bapak-Ibu tentu tahu bahwa sekolah kita selama ini tidak memiliki gedung 

perpustakaan. Oleh karena itu, mohon Bapak-Ibu berkenan memberi bantuan 
sehingga pembangunan gedung perpustakaan ini segera terwujud. 

d. Teman-teman yang kusayangi ! 
      Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah, Tuhan Yang Mahaesa yang 

telah menggerakkan hati Bapak-Ibu dan teman-teman sekalian dalam rangka 
memberikan bantuan dana pembangunan gedung perpustakaan sekolah ini. 

  
 
 
 
 
 
 
  
 



 
 
 
 

 
 

37.  
  

 
SMP Bintang  selalu menyelenggarakan perpisahan 
siswa kelas IX di luar kota. Untuk tahun ini acara 
tersebut diselenggarakan di sekolah. Pada saat 
acara, Kepala sekolah memberikan sambutan dan 
menjelaskan mengapa perpisahan diselenggarakan 
di sekolah. 
 

 
Berdasarkan ilustrasi tersebut, isi pidato kepala sekolah yang tepat adalah . . 

. 
a. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Mahakuasa atas segala 

nikmat dan karunia-Nya sehingga acara perpisahan ini dapat kita 
selenggarakan di sekolah ini. 

b. Demikian yang saya dapat sampaikan. Harapan saya, anak-anak kelas IX 
yang telah dinyatakan lulus, mereka mendapatkan SMU yang terbaik. 

c. Terima kasih kami sampaikan kepada seluruh panitia. Semoga perbuatan 
baik yang Bapak-Ibu lakukan  bernilai ibadah.  

d. Perpisahan ini sengaja diselenggarakan di sekolah agar keluarga besar 
SMP Bintang  turut menjadi saksi peresmian sarana ibadah  yang baru 
selesai kita bangun. 

 
38. Tema: Teknologi dan manfaatnya bagi manusia. 
 

Rumusan permasalahan dari tema karya tulis tersebut adalah ... 
A. Apakah teknologi bermanfaat bagi kehidupan manusia? 
B. Apa manfaat teknologi bagi kehidupan manusia? 
C. Mengapa teknologi bermanfaat bagi kehidupan manusia? 
D. Kapan teknologi dimanfaatkan bagi kehidupan manusia? 
 

 
39. Identifikasi masalah karya ilmiah: 

 1. Bagaimana minat baca siswa SMP terhadap sastra? 
 2. Mengapa kemampuan membaca sastra siswa SMP masih rendah? 
 3. Bagaimana meningkatkan apresiasi sastra siswa SMP? 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Latar belakang yang tepat sesuai identifikasi masalah tersebut adalah ... 
a. Minat baca siswa terhadap sastra sangat rendah. Oleh sebab itu, 

kemampuan membacanya juga rendah. Bagaimana meningkatkan minat 
bacanya? Salah satunya dengan menyediakan buku-buku yang bernilai 
sastra. 

b. Kemampuan membaca siswa rendah, sampai-sampai pengunjung 
perpustakaan sekolah menurun drastis. Penyebabnya, diduga  siswa lebih 
memilih bacaan komik daripada bacaan yang bernilai sastra. Untuk itu, 
perlu disediakan buku-buku bernilai sastra. 

c. Akhir-akhir ini minat baca siswa terhadap sastra sangat kurang. Siswa 
lebih memilih bacaan berupa komik. Hal ini menyebabkan apresiasi siswa 
terhadap sastra menjadi rendah. Kemampuan membaca mereka pun 
rendah. 

d. Akhir-akhir ini minat baca siswa terhadap sastra sangat kurang. Hal ini 
disebabkan siswa lebih memilih menonton sinetron daripada membaca 
sehingga kemampuan membaca mereka menjadi turun. 

 
40. Mulai bulan Nopember 2008 sampai dengan Pebruari 2009 proses pembelajaran 

berjalan lancar. Kegiatan yang paling menarik adalah analisa soal-soal Ujian 
Nasional tahun yang lalu. 

 
   Hasil penyuntingan kedua kalimat tersebut adalah .... 

a. Mulai bulan November 2008 sampai dengan Pebruari 2009 proses 
pembelajaran berjalan lancar. Kegiatan yang paling menarik adalah analisis 
soal-soal Ujian Nasional tahun yang lalu. 

b. Mulai bulan November 2008 sampai dengan Februari 2009 proses 
pembelajaran berjalan lancar. Kegiatan yang paling menarik adalah analisis 
soal-soal Ujian Nasional tahun yang lalu. 

c. Mulai bulan Nopember 2008 sampai dengan Februari 2009 proses 
pembelajaran berjalan dengan lancar. Kegiatan yang paling menarik adalah 
analisis soal-soal Ujian Nasional tahun yang lalu. 

d. Mulai bulan November 2008 sampai dengan Februari 2009 proses 
pembelajaran berjalan lancar. Kegiatan yang paling menarik adalah analisa 
soal-soal Ujian Nasional tahun yang lalu. 

 
41. Bacalah  paragraf berikut dengan seksama ! 
 

(1) Pada liburan akhir tahun pelajaran 2007 / 2008 saya bersama keluarga 
berwisata ke Ketep Pass. (2) Disebut Ketep Pass karena letak di Desa Ketep, 
Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. (3) Dalam perjalanan 
menuju Ketep Pass kami dapat merasakan bahwa tempat wisata tersebut berada 
di dataran tinggi. (4) Kami duduk berdesak-desakan. (5) Sejak berbelok dari 
pertigaan Blabak, Magelang, jalan menuju Ketep Pass terus menerus menanjak. 
  
 



 
 
 
 

 
 

 
Kalimat yang tidak padu pada paragraf tersebut bernomor .... 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
 

 
42. Kalau hendak tanam kecipir 

Cangkullah tanah supaya gembur 
Kalau tak ingin KPK hadir 
Jadilah Pejabat berlaku jujur 
 
Balasan yang tepat untuk pantun di atas adalah... 
a. Tanam kecipir berlajur-lajur 
      Dibenam-benamkan ke dalam tanah 
      Aku tentu berlaku jujur 
      Karena jabatan adalah amanah 
b. Menumbuk sagu sekerat-sekerat 
      Dibawa pulang tertatih-tatih 
      Perbuatan jujur sangatlah berat 
      Karena memang harus dilatih 
c. Menimba air didalam sumur  
      Sumur di dekat pekarangan 
      Aku tak mau berlaku jujur 
      Karena jujur ketinggalan jaman 
d. Kalau hendak menanam padi 
      Buatlah sawah berlajur-lajur 
      Aku tak mau mengumbar janji 
      Ingkar janji tidaklah jujur 

 
43. ( 1 ) Meski ilmu setinggi tegak 

( 2 ) Mengkudu di dalam semak 
( 3 ) Tidak ibadah apa gunanya 
( 4 ) Taruh di wadah setangkainya 
 
Agar menjadi pantun yang baik, urutan yang tepat adalah... 
a. ( 4 ), ( 2 ), ( 1 ), ( 3 ) 
b. ( 3 ), ( 2 ), ( 4 ), ( 1 ) 
c. ( 2 ), ( 4 ), ( 1 ), ( 3 ) 
d. ( 1 ), ( 4 ), ( 2 ), ( 3 ) 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

44. Kota sejuk Priangan namanya 
... 
Alangkah malang sebuah keluarga 
... 
 
Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah... 
a. Segar udara di pagi hari 
      Yang tinggal di tepi sungai 
b. Dilingkup bukit berjajar-jajar 
      Kalau tidak ada yang mau berbakti 
c. Siang malam berhawa dingin 
      Kalau punya anak yang rajin 
d. Dilingkar bukit yang tinggi-tinggi 
      Kalau diberi nafkah uang korupsi 
 

45. Cemara menderai sampai jauh 
Hari terasa akan jadi malam 
Ada beberapa dahan ditingkap merapuh 
... 
 
Larik bermajas untuk melengkapi puisi diatas adalah... 
a. Angin malam di malam kelam 
b. Dipukul angin yang terpendam 
c. Hinggap burung yang di atas dahan 
d. Seiring malam yang menjelang 
   

46. Ufuk membersit merah mewarna 
Hujan telaga membenam runtuh 
Sepi menggayut luka... 
Derita menyapa rasa tersetuh 
 
Kata yang tepat untuk melengkapi puisi agar bersajak sama dengan larik 
pertama adalah... 
a. mengapa 
b. menganga 
c. luluh 
d. sungguh 

 
47. Ingat aku saat kau lewati 

Jalan ini setapak berbatu 
... 
Lagu ini terlantun perlahan 
   Jikustik 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Kalimat yang menimbulkan citraan pendengaran yang tepat untuk melengkapi 
larik ketiga puisi di atas adalah... 
a. Kenang aku bila kau melihat 
b. Kenang aku bila kau dengarkan 
c. Kenang aku bila kau berjalan 
d. Kenang aku bila kau melangkah 

 
48. Cermatilah naskah drama berikut ini ! 

Andi mengetuk pintu 
Kepala Sekolah  :  (suara ketus) “Masuk !” 
Andi   :  (takut) “Ma ... maaf Pak, Bapak memanggil saya ?” 
Kepala Sekolah  :  “Ya ! (menatap tajam) duduk !” 
Andi   :  “Terima kasih. Ada apa Pak ?” 
Kepala Sekolah  :  “Lho apa kamu tidak sadar ?” 
Andi   :  ...................... 
Kepala Sekolah  :  (bergumam) “Dasar anak ini.” 
Andi   :  “Saya benar-benar tidak paham maksud Bapak.” 
Kepala Sekolah  :  (membentak) “Kamu yang kemarin berkelahi ? 
       Saya tidak habis pikir, sebagai ketua OSIS seharusnya 
menjadi  
       contoh,  eee ....  justru  berkelahi .... malu,  saya .... 
benar-benar  
       malu.” 
Andi   :  (tersenyum) 
Kepala Sekolah  :  ....................... 
Andi   :  “Maaf Pak, yang berkelahi kemarin tetangga saya, 
hanya  
       kebetulan namanya sama dengan saya.” 
Kepala Sekolah  :  “Jadi bukan kamu ? Maaf ya, saya terlanjur emosi.” 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada naskah drama 
tersebut adalah .... 
a.   -   Maksud Bapak ?     
      -   Bosan !              
b.   -   Sadar Pak !     
      -   Mengapa kamu begitu ?                
c.   -   Maksud Bapak ? 
    -   Mengapa ngomong begitu ? 
d    -   Maksud Bapak ? 
    -   Mengapa tersenyum ? 
 

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

49. Beberapa ahli menghubungkan puisi dengan musik. John Dreyden mengatakan 
bahwa poetry is articulate music. Puisi adalah artikulasi musik. Isaac Newton 
mengatakan poetry is ingenius fiddle-faddle. Puisi adalah nada yang penuh 
keharmonisan. 

 
Rangkuman paragraf di atas adalah .... 
a.   Puisi adalah artikulasi musik.   
b.   Penilaian ahli fisika mengenai musik.   
c.   Keselarasan dan keharmonisan musik. 
d.   Hubungan antara puisi dengan musik. 

 
 
50.  Bu Mansur            :“Cepatlah, Nak! Panggilkan dokter untuk bapakmu!” 

 Dedi              : “Bu, saya nggak berani. Lagian saya kan baru bermain.” 
          Maya             : “Sudahlah, Bu. Biar aku saja yang memanggil dokter.” 

 Bu Mansur : “Jangan, Maya. Kamu kan lagi kurang sehat, tidak bisa cepat.” 
 Maya              : ……………………………………….. 
 
Kalimat yang tepat untuk melanjutkan dialog tersebut adalah … . 
a. “Habis kalau Mas Dedi tidak mau, siapa lagi?” 
b.“Lalu, siapa yang harus menunggu ayah?” 
c. “Bagaimana kalau Ibu yang memanggil dokter?” 
d.“Mas Dedi memang perlu diperiksa dokter sekalian.” 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
KUNCI DAN PEMBAHASAN 

PAKET SOAL A 
 

NO KUNCI PEMBAHASAN 

1 A  
2 D  
3 B  
4 C  
5 A  
6 B  
7 C  
8 B  
9 C  

10 D  
11 D  
12 A  
13 B  
14 B  
15 A  
16 C  
17 A  
18 B  
19 B  
20 A  
21 D  
22 D  
23 A  
24 D  
25 B  
26 A  
27 B  
28 B  
29 B  
30 C  
31 A  
32 B  
33 D  
34 A  
35 C  
36 B  
37 D  
38 B  
39 B  



 
 
 
 

 
 

40 B  
41 D  
42 A  
43 C  
44 D  
45 B  
46 B  
47 B  
48 D  
49 D  
50 A  
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