
 
 
 
 

 
 

Jakarta/Tahun II/PKL 09 

PREDIKSI UJIAN NASIONAL 2009 
   Mata Pelajaran   : BAHASA INDONESIA 2 
   Program Studi  : SMP/MTs 
   Hari/Tanggal   :............................  

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

 
1.  Upaya pemeliharaan kesehatan tidak akan berhasil jika tidak ada perubahan sikap 

mental dan perilaku. Dari sekian banyak dan ragam penyakit terkini, sumbernya 
adalah gaya hidup yang keliru. Bila menjalankan gaya hidup sehat dan benar, 
penyakit akan jauh dari kita. Namun jika kita ceroboh, berbagai penyakit akan 
mudah menjangkiti kita. 
Gagasan utama paragraf tersebut adalah .... 
A. gaya hidup yang sehat 
B. gaya hidup yang keliru 
C. upaya pemeliharaan kesehatan 
D. perubahan sikap mental dan perilaku 

 
2. (1) Pemerintah kota Bandung berencana membatasi jumlah kepemilikan mobil 

pribadi. (2) Pasalnya, pertumbuhan kepemilikan mobil pribadi sudah sangat tinggi, 
tidak seimbang dengan penambahan kapasitas ruas jalan. (3) Dampaknya mulai 
terjadi kemacetan di kota Bandung. (4) Masyarakat baru merasakan akibatnya. 

      Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat?  
A. Petama      C.Ketiga 
B. Kedua      D. Keempat 
 

3.  Parman heran dengan mahalnya biaya masuk sekolah anaknya. Dia membandingkan 
kondisi pendidikan kini dengan beberapa tahun silam. ”Dulu, sekolah tidak semahal 
ini. Saya sebenarnya mau protes, tetapi protes kepada siapa?”. Setiap hari Parman 
bekerja menjual gorengan dengan penghasilan bersih Rp30.000,00 per hari. 
Keuntungan itu selalu habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari. 

 
Kritikan yang tepat terhadap sikap orang tua dalam bacaan tersebut adalah ... 
A. orang tua dapat membandingkan biaya pendidikan. 
B. menjual makanan untuk biaya pendidikan anak sangat lumrah.  
C. sebaiknya orang tua murid jangan mengeluh tentang biaya pendidikan anaknya. 
D. orang tua murid dapat mengajukan keberatan dan keringanan biaya ke pihak 

sekolah. 
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4.   Kawanan gajah yang hidup di kawasan hutan lindung Kerinci Seblat, Propinsi Jambi 
menyerang pemukiman penduduk. Binatang itu kebanyakan merusak tanaman dan 
rumah penduduk. Aksi nekad binatang itu diduga  karena habitat mereka di hutan 
lindung tersebut telah ditebang secara brutal. 
Isi teks berita tersebut adalah .... 
A. habitat gajah dilestarikan oleh pemerintah Propinsi Jambi. 
B. pemukiman penduduk dijadikan tempat tinggal kawanan gajah. 
C. kawasan hutan lindung Kerinci Seblat dijadikan  obyek wisata 
D. kawanan gajah menyerang pemukiman penduduk karena kehilangan habitatnya 

 
Bacalah teks di berikut dengan saksama, kemudian kerjakan soal nomor 5 dan 6! 

Teks 1 
Toko Sumber Rejo menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga seperti minyak 
goreng, gula pasir, terigu, minyak tanah, bumbu dapur, dan lain sebagainya. 
Disamping itu,  ada juga gelas, piring, sendok, tempat penghangat nasi, dispenser, 
dan masih banyak lainnya. Pelayan di tempat ini kebanyakan wanita. Mereka ramah 
kepada semua pembeli. 
 
Teks 2 
Minimarket Sumber Agung tak kalah ramainya dengan tempat lain. Di tempat ini 
pengunjung dapat membeli aneka aksesori kendaraan, baik kendaraan roda dua 
maupun kendaraan roda empat. Mulai dari harga yang murah sampai harga yang 
mahal. Semua pembeli pun dilayani secara  ramah, sopan, dan memuaskan. 

 
5.   Kesamaan informasi kedua teks di atas adalah .... 

A. pelayanannya laki-laki semua 
B. memiliki pelayan yang ramah 
C. dapat dijadikan sebagai tempat rekreasi 
D. menyediakan kebutuhan hidup sehari-hari 
 

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

  
Teks 1 

 
Teks 2 
 

A. apa, dimana, bagaimana bagaimana, dimana, apa 
B. dimana, apa, dimana apa, bagaimana, apa 
C. dimana, apa, bagaimana dimana, bagaimana, apa 
D. bagaimana, apa, dimana kapan, dimana, apa 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

7. Di Vietnam harga buku yang murah dan mudah di dapat merupakan faktor penting 
berkembang pesatnya minat baca dan tulis. Mengapa murah? Karena subsidi  yang 
besar  dari pemerintah. Mengapa mudah di dapat? Karena tersedia banyak toko buku, 
kata Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo saat membuka Kompas Gramedia Fair di 
Istora Senayan Jakarta, tanggal 28 Januari 2009. 

  
   Tanggapan yang logis terhadap isi bacaan tersebut adalah ….. 

A. Seharusnya Pemerintah Indonesia meniru semua kebijakan Pemerintah Vietnam 
B. Kita harus memiliki sikap yang berbeda dengan Vietnam 
C. Seharusnya Pemerintah Vietnam mau menaikkan harga buku agar minat baca 

warganya semakin meningkat. 
D. Seharusnya Pemerintah Indonesia memberi subsidi pada setiap penerbitan buku 

agar tercipta buku murah dan mudah seperti di Vietnam. 
 

Anak Jalanan 
 
    Ketua Komisi E ( Bidang Kesejahteraan) DPRD DKI Jakarta, Soeparno 

mengungkapkan, jumlah anak jalanan dalam tujuh bulan terakhir meningkat drastis 
dari 1000 menjadi 3000 orang. Kriteria anak jalanan adalah mereka yang masih usia 
sekolah, tetapi tidak sekolah dan berada di jalanan untuk mencari makan. Kehidupan 
mereka tidak pasti. Masa depan mereka juga tidak jelas, kalau toh sekolah hanya asal-
asalan. 

 
8. Fakta yang terdapat pada paragraf tersebut adalah .... 

A. kriteria anak jalanan adalah berada di jalanan untuk mencari makan 
B. ketua Komisi E ( Bidang Kesejahteraan) DPRD DKI Jakarta mengungkapkan 

begitu. 
C. kriteria anak jalanan adalah mereka yang masih usia sekolah dan berada di 

jalanan untuk mencari makan. 
D. jumlah anak jalanan dalam tujuh bulan terakhir meningkat drastis dari 1000 

menjadi 3000 orang. 
 

(1) Soeparno mengatakan bahwa saat ini anak telantar yang ditampung di panti sosial 
mencapai 23.000 anak. (2) Mereka diberi bantuan dari pemerintah daerah Rp1000 per 
orang tiap hari. (3) Untuk ukuran sekarang, bantuan sebesar itu, tidak mungkin bisa 
digunakan untuk membeli bahan pangan secara layak. (4) Anak-anak di panti itu 
kekurangan  pangan. 

 
9. Pendapat yang terdapat pada teks di atas terdapat pada kalimat .... 

A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 

 
 
 



 
 
 
 

 
 

10. Pak Sobar memiliki tanaman mangga sebanyak 50 batang. Setiap panen tiba, ia bisa 
meraup hasil penjualan sebesar Rp750.000,00. Namun, hasil panen tahun ini ia 
hanya memperleh Rp350.000,00. Hasil tersebut  tidak mencukupi untuk biaya 
perawatan dan pemupukan. 

 
 Simpulan yang tepat sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah .... 

A. Pak Sobar mengalami kerugian dalam berkebun  mangga. 
B. Pak Sobar tidak mau lagi menanam pohon mangga. 
C. Hasil panen mangga Pak Sobar sedikit menurun. 
D. Pak Sobar beruntung masih dapat panen mangga.  

 
11. Pengembara Asia Tenggara merupakan  pemukim pertama di Benua Australia. 
      Mereka sudah menetap 40.000 tahun lalu. Kini jumlah mereka sekitar 160.000 
      orang. Sebagian besar dari mereka hidup di kota dan yang lainnya tetap 
      hidup secara tradisional. Mereka disebut suku  ”Aborigin” oleh Bangsa Eropa  
       yang datang ke Australia pada abad ke-18.  
 
    Pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam paragraf tersebut adalah .... 

A. berapa jumlah penduduk Benua Australia saat ini? 
B. bangsa apa yang pertama kali menemukan Benua Australia? 
C. siapa yang pertama kali memberi nama penduduk asli Benua Australia? 
D. mengapa penduduk ”Aborigin” di Australia tetap hidup secara tradisional? 

 
Bacalah tajuk berikut dengan seksama kemudian kerjakan soal nomor 10 dan 11! 
  

Pemerintah sepertinya terus bersikukuh 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 2009 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 
pelaksanaan 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 disisi 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 kiat dan program, seperti 
pemetaan materi esensial sesuai Standar Kompetensi Lulusan (SKL), latihan 
soal, dan bimbingan belajar dirangcang sekolah agar murid-muridnya bisa lulus. 

 
  



 
 
 
 

 
 

12. Pada tajuk tersebut, penulis berpihak kepada .... 
A. Guru 
B. Siswa 
C. Masyarakat 
D. Pemerintah 

 
13. Kalimat fakta pada kutipan tajuk tersebut adalah .... 

A. Pemerintah  sepertinya terus kukuh mempertahankan ujian nasional 
B. Jika pada tahun-tahun sebelumnya ujian nasional ditujukan untuk SMP/MTs dan 

SMA/MA/SMK mulai tahun 2008 ujian nasional juga akan berlaku untuk 
SD/MI 

C. Hampir semua orang memberikan kritik dan protes untuk menolak ujian 
nasional 

D. Permendiknas nomor 34 menegaskan sikap pemerintah terhadap kritik dan 
penolakan terhadap ujian nasional. 

 
14.  Petani di Madiun Jawa Timur dan Purworejo Jawa Tengah mengeluh dan kecewa 

berat hasil panen padi jenis Supertoy HL-2 tidak seperti yang dijanjikan  PT Sarana 
harapan Indopangan (SHI) mencapai 14 ton per hektare. Dalam kenyataan, 
produksi malah jauh di bawah angka itu, hanya di kisaran 3 ton per hektare. Pihak 
penyedia bibit padi yakni PT SHI seolah lepas tangan, tetapi kabarnya akan 
meneliti lebih jauh kenapa terjadi kegagalan seperti itu. Kapan akan diteliti 
tampaknya belum ada jadwal yang pasti.  PT SHI hanya mendata siapa saja petani 
yang telah menanam padi jenis tersebut, baru kemudian meneliti sebab terjadinya 
penurunan produksi tersebut. 

 
Simpulan tajuk tersebut adalah .... 
A. PT SHI adalah penyedia bibit yang tidak tepat 
B. Produk hasil panenan padi yang tidak sesuai dengan harapan 
C. Produksi padi masyrakat Madiun dan Purworejo yang fluktuatif 
D. Kerugian petani padi Madiun dan Purworejo karena PT  SHI yang gegabah 

15. Pernyataan pengusaha Ciputra menyentakkan kita. Menurut Ciputra, lembaga 
pendidikan harus melahirkan generasi pencipta lapangan kerja. Peringatan Ciputra 
itu  menjadi kritik pemerintah agar pendidikan melahirkan manusia yang siap 
kerja, tetapi juga siap menciptakan lapangan kerja.  pendiri Universitas Ciputra ini, 
pebisnis di Indonesia jumlahnya baru 0,18 persen  atau sekitar 400.000 orang dari 
seluruh jumlah penduduk Indonesia yang sudah lebih dari 200 juta orang.                                   
                                                                                        
Gagasan pokok  kutipan  tajuk rencana  adalah …. 

A. Jumlah pebisnis Indonesia yang masih sangat kecil atau sekitar 0,18 persen 
B. Tidak sebandingnya jumlah pebisnis  dan jumlah penduduk  
C. Lemahnya lembaga pendidikan yang hanya menciptakan manusia siap kerja, 

bukan lapangan kerja 
D. Kritik Ciputra terhadap pemerintah agar menciptakan lapangan kerja bagi para 

manusia siap kerja dari dunia pendidikan. 
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16.  Pertanyaan yang jawabannya ada dalam grafik adalah ..... 

A. kapan jumlah pengunjung perpustakaan  mencapai jumlah terbanyak? 
B. Mengapa jumlah pengunjung perpustakaan selalu meningkat? 
C. Bagaimana agar pengunjung perpustakaan meningkat? 
D. Siapa penanggung jawab perpustakaan? 

 
  Cermati tabel berikut! 
 

TABEL HASIL PERTANIAN DESA SUKA MULYA 
BULAN JANUARI SAMPAI MEI TAHUN 2008 
 

Bulan Jagung (Kwintal) Padi (Kwintal) Kedelai (Kwintal) 

Januari 60 150 90 

Februari 95 170 95 

Maret 55 145 80 

April 70 135 70 

Mei 90 150 75 

 
 

17. Informasi yang tepat berdasarkan tabel tersebut adalah .... 
A. Pada bulan Maret hasil pertanian yang berupa jagung lebuh banyak dibanding 

hasil pertanian yang berupa padi 
B. Hasil pertanian tertinggi Desa Suka Mulya terjadi pada bulan Februari 
C. Pada bulan April Desa Suka Mulya menghasilkan jagung dalam jumlah lebih 

banyak daripada biasanya 
D. Jumlah hasil pertanian yang berupa kedelai dan jagung paling disukai oleh 

penduduk Desa Suka Mulya 
 



 
 
 
 

 
 

Kantor kecamatan 

Kantor Polisi 

BNI 

Kantor Pos  

Jalan J. Sudirman  

Jalan Gatot Subroto 

Jl. Brigjen Katamso 

Jl. A
hm

ad
 Y

an
i  

Ja
lan

 S
um

pe
no

 

 

  
 
18. Berdasarkan Denah tersebut, penjelasan yang paling efisien menuju kantor pos  
      bila  kita berada di Jalan Jendral Sudirman adalah........ 

A. Menuju jalan Brigjen Katamso belok kiri menuju Jalan Sumpeno 
B. Melalui jalan Ahmad Yani belok kanan menuju jalan Jendral Sudirman 

kemudian belok kanan menuju Jalan Sumpeno 
C. Dari jalan Jendral Sudirman belok kanan menuju jalan Sumpeno, kemudian 

belok kiri sampai kantor POS. 
D. Dari jalan Sumpeno belok kiri menuju jalan Jendral Sudirman 

 
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 
 

      (MH Suryo Purnama)  
 
19. Suasana yang terkandung pada puisi tersebut  adalah.... 

A. Menyenangkan 
B. Menyedihkan 
C. Mengharukan 
D. Memilukan 
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............ 
Terkadang kau pun merasa iri 
Dengan anak yang berseragam yang kau lihat  
Kau pun ingin pendidikan   
Mendapatkan semua hakmu 
Yang selama ini terabaikan 
Sungguh malang nasibmu  
Wahai  anak jalanan  
Terlunta-lunta 

 
20. Amanat puisi  tersebut adalah .... 

A. Penderitaan dan kesengsaraan yang tiada akhir 
B.  Hendaknya kita membantu  sesama yang memerlukan 
B. Menghargai dan dan memberi nasihat kepada anak-anak sekolah 
C. Pekerjaan berat akan terasa ringan bila dikerjakan bersama-sama 

 
  
 Tunggu dulu! Apa imbalan untukku?” Aku mulai  berkhianat. Pengkhianat selalu 

ada pada saat perang. Barangkali dia adalah aku. Aku bukan lagi tipe seorang 
pahlawan. 

 
     (Senyum seorang jendral, Hamsad Rangkuti) 
 
21. Tema yang terdapat pada kutipan cerpen di atas adalah.... 

A. Pengkhianatan 
B. Kepahlawanan 
C. Perjuangan  
D. Peperangan 

  
 “Ah, Emak, nggak perlu bohong, saya tahu kalau Emak sedih karena kelakuan 

Mbak Ika selama ini. Saya juga nggak habis pikir, mengapa Mbak Ika kok jadi jahat 
situ sama Emak.” 

 “ Hush! tidak baik bicara seperti itu, jelek-jelek dia juga Mbakmu dan anak 
Emak.Seburuk apapun dia kita harus menerima apa adanya.” Jelas Emak bijak. 

 “ Iya Mak, tapi Mbak Ika salah, apa sya harus diam saja?” ujar adik. 
 
22. Cara penokohan Mbak Ika dalam kutipan cerpen tersebut ádalah…. 

A. Dialog antartokoh 
B. Diceritakan tokoh lain 
C. Diceritakan pengarang 
D. Pelukisan tindakan 

 
     
 
 



 
 
 
 

 
 

 (1) kebenaran dan pertimbangan yang dituturkan ibunya itu, benar pula dalam 
pikiran Mariamin. Tetapi terasa dalam hatinya bahwa perekonomian itu, yang akan 
membawa dia ke jalan kemelaratan. Akan tetapi ia merasa demikian dalam hatinya, 
jadi tiadalah dapat diberinya keterangan. Itulah sebabnya ia terpaksa juga akhir-
akhirnya menurut kesukaan ibunya itu. 
(2) Sedang kereta api berjalan Tuti terus melamun tentang cita-citanya, 
perkumpulannya dan kongres tahunan yang baru ditinggalkannya. Sebenarnya lebih 
puas lagi ia bersua dengan teman-temannya dan bukan main ingin hatinya 
memasuki kongres itu sampai habis, tetapi, liburannya tinggal seminggu lagi. Yang 
seminggu itu hendak dipakainya untuk menggirangkan hati Maria. Demikanlah 
telah habis pidatonya pada rapat terluka ia pulang. 

 
23. Perbandingan karakteristik kedua kutipan tersebut adalah 

A. Kutipan (1), tokoh utamanya mengalami kawin paksa 
Kutipan (2), tokoh utamnya punya pemikiran yang telah maju 

B. Kutipan (1), bahasanya mudah dipahami 
Kutipan (2), bahasanya tidah mudah dipahami 

C. Kutipan (1), berkisar tentang emansipasi wanita 
Kutipan (2), berkisar tentang posisi wanita yang lemah 

D. Kutipan (1), profil wanita penurut 
Kutipan (2), profil wanita pembangkang 

 
 24.     Bacalah kutipan teks drama berikut ini ! 
 

Koeswara : ”Sejak aku pulang tadi malam tak sedikit pun Engkau gembira 
                      Tampaknya.” 
Rini : ”Engkau dan aku tentu  saja berbeda. Di sini dalam serba kekurangan,  
       di sana dalam surga kenangan berjalan-jalan di bawah rembulan.” 
Koeswara : “ Sejak Nona Zahra di sini tak habis-habisnya Engkau menyindir aku.” 
Rini : “ Katakan saja pucuk dicinta ulam tiba (tertawa mengejek). Tidakkah 
           Engkau gembira bertemu lagi dengan nona yang manis itu? Dan  
       Sekali ini tidak disertai pula! Tentu banyak yang kau curahkan kepada 
       Nya.”. 
Koeswara : ” Kenalanku perempuan ada beberapa orang dulu. Tidak pernah Engkau 
       Cemburu sekeras itu.” 
Rini : ” Sikapmu pada yang lain itu berbeda." 
 
Konflik yang terdapat pada kutipan drama tersebut adalah.... 
A. Kemarahan Rini karena Koeswara pulang malam 
B. Kecemburuan Rini pada masa lalu Koeswara 
C. Kemarahan Rini karena Koeswara berjalan-jalan 
D. Kecemburuan Rini pada Zahra, teman lama Koeswara. 
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25. Watak Rini dalam kutipan teks drama di atas adalah..... 
A. Cerewet 
B. Egois 
C. Pencemburu 
D. Pemarah 

 
26. SMP Sukamaju akan mengadakan kegiatan Bulan Bahasa pada tanggal 20 s.d. 25 

Oktober 2009. Untuk itu, ketua OSIS memerintahkan kepada sekretarisnya agar 
membuat proposal untuk diajukan kepada kepala sekolah. 

Kalimat  memo yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah  … 
A. Kami sangat mengharapkan agar Saudara membuat Proposal Kegiatan Bulan 

Bahasa tahun 2009 untuk kepala sekolah secara rinci. 
B. Kami meminta Saudara membuat Proposal Kegiatan Bulan Bahasa yang 

akan diadakan tanggal 20-25 Oktober 2009 untuk diajukan kepada kepala 
sekolah 

C. Berdasarkan hasil rapat OSIS, kami minta secepatnya menulis Proposal 
Kegiatan Bulan Bahasa 2009 yang ditujukan kepada kepala sekolah. 

      D. Karena SMP Bina Marga akan mengadakan Kegiatan Bulan Bahasa, 
                   kami minta  Saudara membuat proposal. 
 
 
 
                      Siswa melakukan pengamatan di ruang OSIS.  
                       Hasil pengamatan berupa data berikut: 

-ukuran ruang OSIS 
-susunan pengurus 
-perlengkapan 
-program tahunan 
-kondisi ruangan  

 
 

 
 
 
 
 
27. Laporan yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah.... 

A. Ruang OSIS di sekolahku cukup luas. Tempat ini sebagai sarana  siswa 
berorganisasi. Dengan adanya pelayanan ini, para siswa berkreasi. 
Program yang disusun dilaksanakan dengan baik. Segala upaya yang 
telah dilakukan sangat membantu proses kegiatan sekolah. 

B. Dari h asil pengamatan bahwa ruang OSIS yang ada cukup luas. 
Susunan pengurus dibuat berdasarkan perwakilan pengurus 
kelas.Perlengkapan yang ada belum memadai. Program yang telah 
dibuat dipasang rapi di dinding sebelah kiri. Keadaan ruangan bersih 
dan rapi. 



 
 
 
 

 
 

C. Ruang OSIS sekolah kami ukurannya sangat ideal dan memadahi. 
Keadaaan ruangan bersih dan ditata rapi sesuai fungsinya sebagai ruang 
berorganisasi. Perlatan yang lengkap difungsikan dengan baik. Daftar 
susunan pengurus OSIS dan programnya dipasang berdampingan di 
dinding sebelah kanan. 

D. Pagi itu ruang OSIS sedang dipakai untuk mempersiapkan 
pengumpulan zakat fitrah. Ukuran ruang OSIS cukup memadahi. 
Ruangan menghadap ke Selatan. Begitu masuk ruangan itu, terlihat 
susunan kursi yang tertata rapi. Dinding bercat putih, sehingga terkesan 
rapi. 

 
28. (1) Kegiatan bulan bahasa yang diselenggarakan SMP Mandiri pada bulan 

Oktober 2008 berlangsung sangat meriah. (2) ...........(3) Kompetensi yang 
dilombakan diantaranya lomba membaca puisi, lomba berpidato, dan lomba 
mendongeng. (4) Peserta lomba adalah perwakilan siswa kelas VII, VIII, 
dan IX. 

 Bagian rumpang paragraf laporan dapat dilengkapi kalimat…. 
A. Kegiatan tersebut d imaksudkan untuk mengembangkan k reativitas 

siswa. 
B. Peserta yang menjadi juara akan diikutsertakan dalam porseni tingkat 

kabupaten 
C. Kegiatan tersebut diisi dengan berbagai lomba kebahasaan. 
D. Kegiatannya meliputi lomba baca puisi, pidato, dan lomba 

mendongeng. 
 
29. Kupu-kupu kertas 

…………………………. 
Aneka rupa dan warna 
Dibias lampu temaram 
Membasuh debu yang lekat dalam jiwa 
Mencuci bersih dari segala  kotoran 
  (Ebiet G. Ade) 
Amanat dalam puisi tersebut adalah …. 
A. Banyaklah bertobat  
B. Banyaklah mawas diri 
C. Biarkan debu tetap lekat 
D. Rajinlah membersihkan kotoran 

 
 
30. Salam  rindu, 
       .................... 
 Naila, kapan ya kita ketemu lagi ? Rasanya lama sekali kita tak ketemu ya? 

Aku sudah kangen dengan kelincahan dan keramahanmu. Insya A llah 
liburan ini aku ke kotamu.  

 
  



 
 
 
 

 
 

Bagian pembuka surat pribadi tersebut yang tepat adalah... 
A. Semoga pertemuan kita nanti akan sangat berkesan seperti pertemuan 

yang lalu. 
B. Hai, apa kabarmu? Saat ini aku baik-baik saja. Semoga keadaanmu pun 

begitu 
C. Dengan ini saya beritahukan bahwa saya akan mengucapkan sesuatu 
D. Kita atur pertemuan kita nanti agar tidak ada waktu yang kosong! 

 
31. Salam  kangen, 
 
       Hai Ine, bagiamana kabarmu? Semoga kamu dan keluargamu dalam 

keadaan sehat. Keadaanku dan keluarga juga sehat. Aku dengar kamu juara 
lomba baca puisi ya? Ceritakan dong usaha dan perasaanmu! 

      ..................................................................................................... 
 
      Bagian penutup surat pribadi yang tepat adalah….. 

A. Aku berharap dapat menjadi juara seperti kamu. 
B. Sampai disini dulu suratku.Aku tunggu ceritamu.Jadi, jangan lupa balas 

suratku 
C. Sampai jumpa, ya. Semoga kita dapat bertemu dan saling berbagi cerita 
D. Atas balasanmu, aku sampaikan terima kasih. 

 
32.  Kepada 

Yth. Bapak Kepala SMP Negeri 3 Bandung 
Jln. Pramuka 53 Jakarta Selatan 
 

  Perbaikan yang tepat untuk  alamat surat tersebut adalah…. 
A.  Yth. 

   Kepala SMPN 3 Bandung 
Jalan Pramuka 53 Jakarta Selatan 

         B.   Yth. 
   Bapak Kepala SMPN 3 Bandung 

Jalan Pramuka 53 Jakarta Selatan 
C.  Kepada 

   Kepala SMPN 3 Bandung 
Jln. Pramuka 53 Jakarta Selatan. 

D.   Kepada Yth. 
   Kepala SMPN 3 Bandung 

Jalan. Pramuka 53 Jakarta Selatan. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

33. 
Yogyakarta, 30 Agustus 2009 

......................................................................... 
hari/ tanggal  : Minggu, 05 September 2009 
waktu   : Pukul 09.00 WIB 
tempat   : Aula SMPN II Yogyakarta 
acara   : Rapat persiapan perpisahan Kepala Sekolah 
 
Karena pentingnya rapat tersebut, diharapkan saudara hadir tepat waktu. 
 

Hormat kami, 
 

Arry Kristanto 
Kalimat pembuka surat resmi tersebut adalah .... 
a. Mengharap kehadiran saudara pada pertemuan yang akan kami selenggarakan 

pada 
b. Mengharap kehadiran Saudara pada pertemuan yang akan kami selenggarakan 
c. Mengharap kehadiran Saudara yang akan kami selenggarakan pada 
d. Mengharap kehadiran Saudara pada yang akan kami selenggarakan pada 

 
 
34. Para pakar oceanologi  menyimpulkan bahwa Kepulauan Togean dan 

Banggai  Sulawesi Tengah memiliki banyak spesies ikan khas yang hanya 
ada di sana. Survei yang dilakukan kurang dari tiga minggu mencatat 800 
jenis ikan di kepulauan tersebut. Jika dilakukan penelitian lebih lama akan 
lebih banyak lagi. Dari 15 terumbu karang, tim peneliti menemukan tidak 
kurang 6 spesies baru. Penelitian disponsori Conservation International (CI)  
sebuah organisasi lingkungan hidup internasional. Penelitian ini melibatkan 
para ahli dari UNHAS  di bawah CI Marina Rapid Assesment Program 

     ( Marina RAP). 
 
      Rangkuman isi paragraf tersebut adalah .... 

A. CI Marina RAP menemukan 6 spesies ikan 
B. Pakat Oceanologi berikhtiar di 15 terumbu karang 
C. Selama tiga minggu telah ditemukan 800 jenis ikan 
D. Peneliti dari Unhas menemukan 800 jenis ikan di 15 terumbu karang 

 
35. Untuk menjaga kebersihan lingkungan dan kenyamanan hidup, ketua RT. 

08/11, mengajak sekretarisnya memasang slogan di setiap gang di wilayah 
tersebut. 

        
      Slogan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah .... 

A. Bersih lingkunganku nyaman hidupku 
B. Kebersihan mohon selalu dijaga bersama 
C. Mari menjaga kebersihan untuk kenyamanan hidup 
D. Lingkungan bersih menyebabkan hidup penuh kebahagiaan 



 
 
 
 

 
 

36. Perhatikan urutan petunjuk berikut ! 
(1) Gabungkan ujung benang, kemudian ikatkan batu atau boneka! 
(2) Ikatkan benang sepanjang 30 sentimeter ke semua lubang pada  
      Plastik! 
(3) Buatlan pola berbentuk lingkaran dari plastik sampul buku! 
(4) Lemparkanlah ke udara, tampaklah orang terjun! 
(5) Gunting pola tersebut, kemudian tandai untuk lubang-lubang! 

 
Urutan yang tepat dalam membuat parasut tersebut adalah..... 

A. (3)-(2)-(5)-(4)-(1) 
B. (3)-(1)-(4)-(2)-(5) 
C. (3)-(5)-(2)-(1)-(4) 
D. (3)-(2)-(5)-(1)-(4) 

 
37. Kalimat pembuka pidato sambutan yang tepat dari wakil siswa kelas IX  
      dalam upacara perpisahan adalah.... 

A. Para hadirin yang kami hormati, izinkan saya pada kesempatan ini kita 
dapat.... 

B. Perkenankanlah kami menyampaikan beberapa kata sambutan karena 
dalam kesempatan yang berbahagia ini kami dapat berkumpul di 
tempat.... 

C. Hadirin,  terlebih dahulu kami ucapkan terima kasih kepada yang 
terhormat Bapak dan Ibu guru serta adik tercinta atas.... 

D. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur karena  pada hari ini 
kita dapat berkumpul. 

 
 
38. .................................. 

Sudah sewajarnya kita galakkan budaya Kunjung Museum bagi pelajar. Dengan 
begitu para pelajar dapat memperoleh gambaran tentang sejarah bangsa. Program ini 
perlu dukungan semua pihak. Oleh karena itu, mari kita wujudkan gelar budaya 
pada hari ini. 
................................... 
Paragraf penutup pidato yang tepat sesuai dengan isi pidato adalah.......... 
A. Demikian pidato saya. Saya berharap gelar budaya ini sering dilakukan sehingga 

budaya kunjung museum lebih bermakna bagi siswa. Akhirnya, saya mohon 
maaf apabila terdapat salah dan khilaf dalam penyampaian ini. Terima kasih. 

B. Saya mengharapkan budaya kunjung museum digalakkan. Ini saja pidato saya, 
saya tentu mohon maaf karena banyak salah dan khilaf dalam penyampaian. 
Terima kasih 

C. Inilah pidato saya pada kesempatan ini. Saya berharap hadirin memahami 
kesulitan bangsa. Akhirnya saya mohon maaf apabila salah. Terima kasih 

D. Akhirnya, saya harus mengakhiri pidato saya. Semoga bermanfaat. Saya 
menunggu berita terbaik setelah ini, terima kasih. 

 
 



 
 
 
 

 
 

 
39.  Topik karya tulis : Keluarga sebagai benteng pengaruh narkoba. 
 Permasalahan yang sesuai dengan topik karya tulis tersebut adalah... 
 A. Apa yang harus dilakukan keluarga terhadap narkoba? 
 B. Bagaimanakah menjadi keluarga yang baik? 
 C. Keluarga  dari kalangan mana yang pantas menjadi benteng narkoba? 
 D. Keluarga yang bagaimanakah yang mampu membentengi dari pengaruh 
            narkoba? 
 
40. Tema :  Peningkatan mutu pendidikan Nasional 
      Latar belakang yang sesuai dengan tema tersebut adalah ... 

A. Satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh Bangsa Indonesia 
adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan 
pendidikan, khususnya pendidikan dasar menengah. Berbagai usaha telah 
dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional antara lain 
melalui berbagai pelatihan dan peningkatan kualifikasi guru, pengadaan 
buku dan alat pelajaran, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan 
lainnya, dan peningkatan mutu manajemen sekolah. Namun demikian, 
berpagai indikator mutu pendidikan belum menunjukkan peningkatan 
yang berarti. Hal ini terlihat dari rendahnya mutu belajar siswa, terbukti 
dengan rendahnya perolehan nilai Ujian Nasional (UN) pada setiap 
jenjang pendidikan. Secara historis UN rata-rata yang dicapai siswa 
secara nasional dari tahun ke tahun berkisar antara nilai 5,00 dan 6,00 

B. Rendahnya mutu hasil belajar siswa berkaitan dengan kinerja sekolah. 
Kinerja sekolah merupakan keterpaduan kinerja semua warga sekolah 
sehingga banyak unsur yang terlibat yang menyumbangkan masalah-
masalah tersebut dapat digolongkan dalam beberapa kelompok yakni  

1. Komponen penyelenggaraan sekolah, pada sekolah negeri 
penyelenggaraannya adalah pemerintah yang dibantu oleh 

                                    masyarakat, selama ini sering dijumpai kebijakan pemerintah 
                                    yang tidak sesuai dengan kenyataan.  

2. Komponen pelaksanaan sekolah yaitu Kepala Sekolah, guru, dan 
staf. Masalah-masalah yang muncul umumnya adalah masalah 
profesionalisme.  

3. Komponen siswa yang menyangkut motivasi, sikap, kreatifitas 
hasil belajar dan sebagainya. 

4. Komponen masyarakat yang berkaitan dengan preannya terhadap 
sekolah 

 
 
 
 

C. Banyak hal yang menjadi hambatan dalam pengelolaan sekolah sehingga 
kinerja sekolah masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan oleh tujuan 
pendidikan nasional. Dalam tujuan pendidikan nasional dijelaskan bahwa 
misi pendidikan yang diemban oleh sekolah adalah membentuk manusia 



 
 
 
 

 
 

Indonesia yang sesungguhnya yakni menusia Indonesia yang memiliki 
jasmani dan rohani yang baik. Di dalam sekolah siswa diberikan pendidikan 
yang mengarah kepada keterampilan yang bersifat fisik dan nonfisik. Semua 
itu dirangkum dalam mata hasil baik secara kognitif, afektif, dan 
psikomotorik. Keberhasilan pendidikan suatu sekolah selalu diukur dari 
keberhasilan belajar siswa dalam aspek tersebut. Tetapi dari apa yang telah 
terungkap, hasil belajar siswa selama ini masih rendah sebagaimana yang 
telah disebutkan pada latar belakang masalah. 

 
D. Untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan pendidikan disekolah perlu 

dilakukan penilaian kinerja Kepala Sekolah sebab Kepala Sekolah 
merupakan penanggung jawab upaya meningkatkan mutu pendidikan. 
Diyakini apabila seorang Kepala Sekolah memiliki kinerja yang baik, maka 
ia akan mampu memadukan dan memacu kinerja warga sekolah yang lain. 

  
41. (1) Ini yang membuat saya p rihatin. (2) Negara kita negara hukum, yang 

menjunjung tinggi supremasi hukum. (3) Akan tetapi, mengapa kita seolah tanpa 
dosa, menghakimi sendiri pelaku kejahatan, oleh perlakuan yang tidak manusiawi?.  
(4) Dimanakah supemasi hukum? 

 Perbaikan kalimat ketiga agar menjadi kalimat efektif.... 
A. akan tetapi diganti oleh karena 
B. kata oleh diganti dengan 
C. setelah kata akan tetapi tidak menggunakan tanda koma (,) 
D. kata oleh diganti pada 

 
42. Sebagai anak (...) Lisa termasuk anak yang mengerti kesulitan orang tuanya (...) 

setiap hari ia mau saja membantu ibunya mengantarkan dagangan ke warung- 
warung (...) Hal itu sangat membesarkan hati Bu Warti (…) ibu Lisa (...) yang 
sehari-harinya berjualan kue untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka berdua. 
Secara berurutan tanda baca yang tepat pada tanda kurung dalam paragraf adalah… 

 A. Titik, koma, titik, titik, koma 
B. Koma, titik, titik, koma, koma 
C. Koma, titik, koma, titik, titik 
D. Koma, koma, titik, titik, titik 

43. Sodara-sodara di perbolehkan meninggalkan ruang pertemuan apabila ada ijin dari 
panitia penyelenggara. 

 Perbaikan kalimat  tersebut yang tepat adalah .... 
A.  Saudara-saudara diperbolehkan meninggalkan ruang pertemuan apabila ada izin 

dari panitia penyelenggara  
B.  Saudara-saudara di perbolehkan meninggalkan ruang pertemuan apabla ada ijin 

dari panitia penyelenggara  
C.   Sodara-sodara diperbolehkan meninggalkan ruang pertemuan apabila ada izin 

dari panita penyelenggara  
     D.  Saudara-saudara di perbolehkan meninggalkan ruang pertemuan apabila  
           ada izin dari panitia penyelenggara. 
 



 
 
 
 

 
 

Kalau hendak tanam kecipir  
Cangkullah tanah supaya gembur 
Kalau tak ingin KPK hadir 
Jadilah pejabat berlaku jujur 

 
44.    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 di dalam sumur 
            Sumur di dekat pekarangan 
            Aku tak mau berlaku jujur 
            Karena jujur ketinggalan zaman 
 
       D. Kalau hendak menanam padi 
            Buatlah sawah berlajur-lajur 
            Aku tak mau mengumbar janji 
            Ingkar janji tidaklah jujur. 
 
 
45. 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. Di lingkup bukit berjajar-jajar 
           Kalau tidak ada yang mau berbakti 
      C. Siang malam berhawa dingin 
           Kalau punya anak yang rajin 
      D. Di lingkar bukit yang tinggi-tinggi 
           Kalau diberi nafkah uang korupsi 
    
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

  Hati pun rapuh 
Bagai benang laba-laba 
Cahaya memancar 
Bulan Apsil gemetar 
Dalam angin dan sayup-sayupnya 
Lembut bagai bulan 
........................................ 
Dalam kedamaian yang hening 
 
 

46. Larik bermajas untuk melengkapi puisi tersebut adalah.............. 
A. Sungai bernyanyi 
B. Aku bernyanyi 
C. Sungai berair 
D. Dia berdendang 

 
47. Kamu melihat anak kecil di jalan raya yang sedang meminta-minta. Hatimu merasa 

iba. Kemudian kamu ingin mengungkapkannya dalam puisi.  
      Puisi  yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah ….. 
 

A. Hati ini sungguh sedih  
Lihat bocah minta belas kasih 
Hati ini sungguh perih 
Terasa tertindih 
Dengar mereka merintih 
Minta belas kasih 

B. Di tepi jalan 
Melihat anak jalanan  
Menjual koran  
Wajahnya kusam 
Kulitnya hitam legam 
Karena kepanasan 

C. Di bawah lampu perempatan  
Di pinggir jalan 
Kau tadahkan tangan 
‘tuk minta belas kasihan 
dari orang lalu lalang 
ataupun penyeberang 

D. Anak-anak jalanan 
Kau bebas  
Kau liar 

Anak-anak jalanan  
Tak mengenal sekolahan 

 Tak ada harapan 
 
  



 
 
 
 

 
 

48. Roni : Halo, selamat sore ! Bisa bicara dengan Ria ? 
 Ibu : Ya, ini siapa ? 
 Roni : Saya Roni, Bu, teman Ria. 
 Ibu : Sebentar, ya, saya panggilkan. 
 Ria : Halo ... Ron, ada kabar apa ? 
 Roni :Besok kan ada ulangan bahasa Indonesia nanti malam saya ke rumahmu. 
                         Kita belajar bersama, ya . . . . ? 
 Ria : . . . . 
 Kalimat untuk melengkapi dialog di atas yang tepat adalah . . . . 

A. Tak usah terlalu dipikirkan 
B. Boleh, supaya kita lebih siap 
C. Saya sudah tahu hal itu 
D. Boleh, kita diskusikan bersama 

 
49. Pak Manto  : Selanjutnya bagaimana usaha kita? 

Pak Rudi  : Oh, iya, mari kita berangkat ke desa memberli beras dahulu. 
                                Setelah itu langsung kita s alurkan kepada keluarga yang 
memesan. 
Pak Manto  : Baik, nanti kita minta tolong pada remaja untuk membagikan! 
Pak Rudi  : Ya, saya setuju, tapi masalah keuangan biar ibu-ibu yang 
menangani. 
Pak Manto  : .................... 
 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi penggalan dialog tersebut adalah............ 
A. Hebat benar engkau ini 
B. Baiklah kalau begitu 
C. Mari kita ramai-ramai 
D. Kita harus terus waspada 
 
 

50.   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 naskah drama tersebut adalah .... 
A.   -   Maksud Bapak ?    C.   -   Maksud Bapak ? 
      -   Bosan !                 -   Mengapa ngomong begitu ? 
B.   -   Sadar Pak !    D.   -   Maksud Bapak ? 
      -   Mengapa kamu begitu ?               -   Mengapa tersenyum ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

KUNCI JAWABAN 
 
1. C 11. A 21. A 31. B 41. B 
2. A 12. D 22. A 32. C 42. B 
3. D 13. D 23. B 33. C 43. A 
4. B 14. D 24.C 34.D 44. A 
5. B 15. D 25. C 35.A 45. D 
6. A 16. A 26. B 36. C 46. A 
7. D 17. B 27. B 37. C 47. A 
8. D 18.C 28. A 38. A 48. B 
9.C 19. B  29. A 39. D 49. B 
10. A 20.B 30. B 40. A 50. B 
  

No Kunci Pembahasan 
1 C  
2 A  
3 D  
4 B  
5 B  
6 A  
7 D  
8 D  
9 C  
10 A  
11 A  
12 D  
13 D  
14 D  
15 D  
16 A  
17 B  
18 C  
19 B 
20 B  
21 A  
22 A  
23 B  
24 C  
25 C  
26 B  
27 B  
28 A  
29 A  
30 B  
31 B  



 
 
 
 

 
 

32 C  
33 C  
34 D  
35 A  
36 C  
37 C  
38 A  
39 D  
40 A  
41 B  
42 B  
43 A  
44 A  
45 D  
46 A  
47 A  
48 B  
49 B  
50 B  
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