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TRY OUT UJIAN NASIONAL SMA 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT 

 
 

Mata pelajaran   : BAHASA INDONESIA 
 
Program Studi   : XII IPA/IPS 
 
Hari/Tanggal   : Senin/ 11 Februari 2008 
 
Waktu    : 07.30 – 09.30 (120 Menit) 
 
 
 
PETUNJUK UMUM 

1. Isikan nomor ujian, nama peserta, dan data pada Lembar Jawaban Komputer. 
2. Jumlah soal sebanyak 50 butir. Pada setiap butir terdapat 5 pilihan jawaban. 
3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum  anda menjawabnya. 
4. hitamkan bulatan pada jawaban anda di Lembar Jawaban Komputer dengan menggunakan 

pensil 2B 
5. Tidak diijinkan mwnggunakan kalkulator, HP, table, ataupun alat bantu yang lain. 
6. Kerjakan dengan serius, untuk mendapatkan gambaran tentang kesiapan anda menghadapi 

Ujian Nasional. 
7. Berdo’a sebelum memulai mengerjakan soal. 
 
 

SELAMAT BEKERJA 
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Teks berikut untuk soal nomor 1 – 3, bacalah dengan cermat! 

Jika dilihat sepintas, sutera dengan polister tidak tampak berbeda. 2 Ada cara yang dapat 
digunakan untuk membedakan kain lukis dengan bahan dari sutera dan bahan dari polister. 3  
Untuk membedakannya yaitu dengan cara dibakar. 4 Sutera dibakar akan menjadi abu dan 
berbau debu. 5  Polister dibakar berbau plastik yang terbakar. 

Produk kain lukis sutera umumnya lebih detail dan mampu menghasilkan warna yang 
lebih cerah. Selain itu tekstur tiga dimensi lukisan lebih terlihat. Sementara kain lukis polister 
cenderung dekoratif dan kurang bisa menampilkan detail lukisan, tetapi pengerjaan polister 
jenis sifon lebih sulit dan harus cermat dalam pemilihan warna. 

 
1. Ide pokok paragraf pertama adalah .... 

a. perbedaan lukisan pada kain 
b. perbedaan jenis kain 
c. perbedaan lukisan dekoratif 
d. perbedaan bau kain yang dibakar 
e. perbedaan detail lukisan 

 
2. Fakta dalam paragraf  pertama terdapat pada kalimat nomor .... 

a. (1) dan (2) 
b. (2) dan (3) 
c. (3) dan (4) 
d. (4) dan (5) 
e. (1) dan (5) 
 

3. Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf kedua adalah ... 
a. Bagaimana terlihat warna produk kain lukis sutera? 
b. Berapa persen perbedaaan yang dihasilkan produk kain lukis sutera? 
c. Mengapa tekstur tiga dimensi lukisan pada kain polister lebih dominan? 
d. Bagaimanakah cara membedakan pengerjaan polister jenis sifon? 
e. Mengapa polister jenis sifon lebih dekoratif daripada jenis yang lain? 
 

Tabel berikut digunakan untuk soal nomor 4 dan 5, cermati data dalam tabel! 

Realisasi penempatan dokter PTT dalam angkatan I s.d. XIX 
(bulan Februari 1992 s.d. Februari 1999) 

No. Kelas Jml 
RS 

Dr. Ahli 
Peny. Dalam 

Dr. Ahli 
Peny. Anak 

Dr. Ahli 
Bedah 

Dr. Ahli 
Kebidanan 

Dr. Ahli 
Lainnya 

Jml Rata 
rata/RS Jml Rata 

rata/RS Jml Rata 
rata/RS Jml Rata 

rata/RS Jml Rata 
rata/RS 

1. 

2. 

3. 

4. 

A 

B 

C 

D 

4 

59 

225 

51 

167 

323 

217 

7 

41.75 

5.47 

0.96 

0.14 

175 

374 

294 

13 

43.75 

6.34 

1.31 

0.25 

108 

256 

226 

9 

27.00 

4.34 

1.00 

0.18 

117 

331 

301 

13 

29.25 

5.61 

1.34 

0.25 

935 

1611 

585 

15 

233.75 

27.31 

4.37 

2.60 
      Sumber: Biro Kepegawaian Depkes R.I 

4. Pernyataan yang sesuai dengan isi tabel adalah … 
a. Jumlah rata-rata dokter spesialis PTT pada tiap kelas rumah sakit dalam angkatan I s.d. XIX/ 

masa tujuh tahun. 
b. Diperkirakan kebutuhan dokter spesialis pada masa yang akan datang di beberapa daerah atau 

angkatan I s.d. XIX. 
c. Telah tamatnya tenaga dokter dalam angkatan Februari 1992 s.d. Februari 1999 dan sudah siap 

ditempatkan. 
d. Februari 1992 s.d. Februari 1999 atau angkatan I s.d. XIX masih banyak kekurangan tenaga 

dokter di beberapa tempat. 
e. Dokter sepesialis PTT hanya dipekerjakan pada masa angkatan I s.d. XIX saja dan  dalam masa 

lima tahun. 
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5. Simpulan yang tepat sesuai isi tabel tersebut adalah … 
a. Gambaran mengenai jumlah penempatan dokter PTT angkatan I s.d. XIX dapat dilihat pada 

gambar Biro Kepegawaian Depkes R. I. 
b. Realisasi penempatan dokter PTT dalam angkatan I s.d. XIX (bulan Februari 1992 s.d. Februari 

1999) adalah sebesar 15.002. 
c. Masing-masing kategori sebesar 9.628 (64,18%) dan dokter untuk daerah biasa 3.692 (24,61%) 
d. Pengadaan Dokter untuk daerah terpencil sebesar 1.682 (11,21%) dan dokter untuk daerah 

sangat terpencil. 
e. Dokter untuk daerah biasa, 3.692 (24,61%) dokter untuk daerah terpencil dan 1.682 (11,21%) 

 
Cermati kutipan teks berikut! 

Sajak-sajak Taufiq Ismail mulai dimuat di majalah Mimbar Indonesia dan Kisah, ketika masih 
siswa kelas II SMA Pekalongan. Perpustakaan adalah tempat menyenangkan bagi Taufiq. 
Sedikitnya empat perpustakaan sebagai tempat Taufiq Ismail menimba bacaan sastra semasa 
kecilnya. Pertama, Perpustakaan Kota Bukittinggi yang terletak di rumah Taufiq sendiri, di Jalan 
Lurus. Taufiq menjadi anggota perpustakaan itu, ketika Taufiq masih kelas II dan III (1951-52). 
Karena kepala perpustakaan itu adalah penyair Rivai Yogie. “Dan karena membaca sajak-
sajaknya saya ingin ketemu Rivai Yogie,” kenang Taufiq. Kedua, perpustakaan di Gedung 
Nasional, di sebelah SMA Bogor, di seberang Kebun Raya, ketika Taufiq Ismail pelajar kelas 
satu di sana. Ketiga, Perpustakaan PII Pekalongan (tahun-tahun berikutnya Taufiq menjadi 
penjaganya). 

 
6. Hal yang diteladani pada diri tokoh (Taufik Ismail) sesuai isi teks adalah ... 

a. Untuk menjadi panulis dia harus banyak membaca. 
b. Kegigihan Taufik Ismail mendirikan perpustakaan. 
c. Perpustakaan baginya tempat untuk belajar. 
d. Menulis puisi untuk menghindari dari situasi stress. 
e. Sejak SMA karyanya sudah dimuat di media massa. 
  

Cermati kutipan teks pidato berikut! 

 (1) Hadirin sekalian yang berbahagia, kita sudah menyimak apa yang disampaikan oleh Menteri 

Negara Riset dan Teknologi sudah cukup luas, sudah cukup detail. (2) Beliau juga mengatakan 

bagaimana perhatian dan langkah kita bersama dalam mengimplementasikan apa yang telah 

menjadi agenda, sasaran dan program nasional kita. (3) Oleh karena itu, saya berhadapan sekali 

lagi kepada para teknolog, peneliti, cendekiawan, industriawan, agar menyatukan komitmen, 

mind set dan langkah bersama untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di negeri kita 

ini demi kemajuan masa depan bangsa. (4) Semoga dengan peringatan hari yang bersejarah ini 

dapat menggugah tanggung jawab dan kepedulian kita terhadap hal ini. (5) Atas partispasi semua 

pihak, terutama pihak yang terkait, saya mengucapkan terima kasih. 
 

7. Imbauan kepada pihak terkait dalam kutipan tersebut tersirat pada kalimat nomor .... 
a. (1) dan (2) 
b. (1) dan (3) 
c. (2) dan (3) 
d. (3) dan (4)  
e. (4) dan (5) 

 
Teks berikut untuk soal  nomor 8 – 10, bacalah dengan cermat! 

Kita ketahui, ekonomi nasional akan tumbuh jika teknologi bisa dihadirkan dan diperkokoh 
kontribusinya. Memang, kita bisa mengukur pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, dapat dilihat 
dari “demand side economy”-nya, apakah konsumsi di negeri ini makin tinggi, pengeluaran 
pemerintah makin besar, investasi juga makin besar dan ekspor kita, dari s demand. Akan tetapi, 
“ in the long run,” sebuah negara akan tumbuh ekonominya, yang akhirnya tumbuh pula 
kesejahteraannya apabila kita melihat secara cerdas dari “supply side economy”-nya, ekonomi 
kita pasti tumbuh dengan baik. 

Penelitian dan pengembangan kemampuan negara masih belum tinggi meskipun diinginkan 
sejalan dengan perkembangan ekonomi Indonesia. Kita dapat meningkatkan upaya yang lebih 
proporsional, dengan demikian “output”-nya dan “outcome”-nya juga menjadi bagus. Tidak 
mungkin biaya yang sangat kecil mendorong hasil yang besar. Kita lihat kembali, sejalan 
dengan peningkatan anggaran pendidikan nasional maka peningkatan anggaran untuk “research 
and development” harus kita pikirkan secara lebih tepat.  
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8. Kalimat utama paragraf pertama adalah … 

a. Mengukur pertumbuhan ekonomi suatu bangsa, dapat dilihat dari “demand side economy”-nya. 
b. Pertumbuhan ekonomi suatu bangsa diketahui dari konsumsi yang makin tinggi dan 

pengeluaran pemerintah.  
c. Ekonomi nasional akan tumbuh jika teknologi dapat dihadirkan dan diperkokoh kontribusinya. 
d. Sebuah negara akan tumbuh ekonominya, yang akhirnya tumbuh pula kesejahteraannya apabila 

kita melihat secara cerdas. 
e. Yang mendorong “the real competitiveness”, itu yang mendorong “self generating economy” 

dan “human capital” 
 

9. Kalimat perbaikan untuk kalimat penjelas yang tercetak miring dalam paragraf kedua adalah ... 
a. Tidak mungkin biaya yang sangat kecil memungkinkan hasil yang besar. 
b. Tidak mungkin biaya yang sangat kecil mengumpulkan hasil yang besar. 
c. Tidak mungkin biaya yang sangat kecil menghapus  hasil yang besar. 
d. Tidak mungkin biaya yang sangat kecil mengharapkan hasil yang besar. 
e. Tidak mungkin biaya yang sangat kecil menyalin hasil yang besar 
 

10. Simpulan yang sesuai dengan isi teks adalah ... 
a. Perkembangan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah dan jangka panjang, ekonomi kita 

pasti tumbuh dengan baik. 
b. Perkembangan ekonomi Indonesia masih belum tinggi, meskipun diinginkan sejalan dengan 

upaya yang proporsional. 
c. Perkembangan ekonomi nasional Indonesia akan tumbuh jika teknologi bisa dihadirkan dan 

diperkokoh sesuai dengan proporsi dan kontribusinya  
d. Perkembangan ekonomi Indonesia dapat meningkatkan upaya yang lebih proporsional, dengan 

demikian “output”-nya dan “outcome”-nya juga menjadi bagus. 
e. Perkembangan ekonomi Indonesia akan terlihat dalam jangka menengah dan jangka panjang, 

ekonomi kita pasti tumbuh dengan baik. 
 

Teks tajuk berikut untuk soal nomor 11 dan 12, cermati isi teks! 
(1) Pada era teknologi yang semakin canggih ini alam makin tergoncang. (2) Betapa tidak, 
berlubangnya lapisan ozon telah memakan korban. (3) Misalnya, embrio bintang laut yang 
berkembang cacat dan mati sebelum dilahirkan. (4) Bintang laut berhenti berproduksi. (5) 
Beberapa tumbuhan memproduksi zat “pelindung matahari” untuk melindungi dirinya terhadap 
ganasnya sinar ultraviolet yang tidak tersaring lapisan ozon. 

 
11. Masalah yang terungkap dalam kutipan tajuk rencana di atas adalah ... 

a. tak tersaring lapisan ozon 
b. dampak rusaknya lapisan ozon 
c. ganasnya sinar ultraviolet 
d. embrio bintang laut cacat 
e. produksi zat pelindung matahari 
 

12. Kalimat opini yang diungkapkan redaktur dalam teks adalah .... 
a. (1) 
b. (2) 
c. (3) 
d. (4) 
e. (5) 
 

Cermati kalimat paragraf deskripsi berikut! 

Kaki-kaki Gunung Kidul terhenti di Parangtritis. Kaki-kaki itu mencekam curam jatuh ke laut, 
dan mencengkeram ke dalam pasir pantai. Sejak kaki-kaki gunung itu menghunjam pasir di 
dekat Parang Endok, pemandangan ke barat tiba-tiba berubah menjadi padang pasir 
bergelombang dan berbukit. Gelombang dan ombak Samudera Kidul menggulung dan 
menghunjam pantai pasir yang bersih dan luas. ... 
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13. Kalimat yang tepat untuk melanjutkan paragraf deskripsi tersebut adalah .... 
a. Sampah  pengunjung mengotori pantai pasir itu. 
b. Terlihat para pedagang berdagang di sepanjang pantai. 
c. Pantai Parangtritis menjadi tempat pendadaran silat. 
d. Pantai ini tempat bermain ombak sampai ke tengah laut. 
e. Sesekali ombak naik menjilati bibir bukit-bukit pasir. 

 
Cermati kalimat dalam paragraf berikut! 

Penyebab asma dapat bermacam-macam. Penyebab yang bersifat alergis dapat berasal dari 
debu, bulu binatang, kapuk, makanan, dan lain-lain. Sedangkan penyebab nonalergis dapat … 
oleh aktivitas fisik, seperti berlari-lari, tertawa. … emosi, perubahan udara, pencemaran udara, 
dan lain-lain pun bisa pula jadi penyebabnya. Walaupun demikian, alergi terhadap zat-zat 
tertentu paling sering terjadi. Umumnya kelainan ini bersifat menurun. Kalau … saluran nafas 
sangat rentan, asma sangat mudah menyerang 

 
14. Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang dalam paragraf adalah .... 

a. ditimbulkan, perbandingan, kebetulan 
b. ditimbulkan, perubahan, kebetulan 
c. dimanfaatkan, perbandingan, keserasian 
d. ditunjukkan, perlawanan, kemungkinan 
e. ditampilkan, perubahan, kemungkinan 
 

Cermati kalimat berikut! 

Steffi menganggap rumah ini adalah surga untuk dirinya dan anak mereka ... lingkungannya 
cocok untuk pertumbuhan Jaden. 

 
15. Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah .... 

a. agar 
b. bahwa 
c. sehingga 
d. karena 
e. kalau 
 

Cermati iklan melalu situs web, 12 Desember 2007 berikut! 

PT Federal  
Jl. Teluk Betung 47-49, Jakarta 10230  

Membutuhkan sekretaris untuk Vice President, wanita, min D-3maks 25 th. 
lamaran  sebelum 25 Desember 2007 

  
16. Kalimat pembuka surat lamaran kerja yang sesuai dengan iklan tersebut adalah ... 

a. Berhubung dengan iklan pada situs web yang menyatakan bahwa perusahaan Bapak 
membutuhkan Sekretaris Vice President.  

b. Sehubungan dengan iklan pada situs web, 12 Desember 2007, dengan ini saya mengajukan 
lamaran pekerjaan di perusahaan Saudara untuk mengisi lowongan tersebut. 

c. Bersama surat ini saya mencoba mengajukan surat lamaran pekerjaan kepada perusahaan 
Bapak sesuai dengan iklan yang dipasang pada pada situs web. 

d. Sehubungan dengan Bapak membutuhkan karyawan baru di perusahaan Bapak dalam pada 
situs web tanggal 12 Desember 2007, saya ingin mengajukan lamaran. 

e. Dengan surat ini saya memberanikan diri untuk mengajukan surat lamaran pekerjaan pada 
perusahaan yang Bapak pimpin sesuai dengan iklan tersebut. 
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Cermati kutipan surat lamaran berikut! 

Adapun kualifikasi saya sebagai berikut, 
... 

17. Penulisan pemerian identitas yang paling tepat untuk melanjutkan kutipan surat lamaran kerja 
tersebut adalah.... 
a. nama   : Falentina astuti  
       tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 5 Juni 1981 
       alamat       : Jl. Ahmad jazuli, Yogyakarta 
       pendidikan terakhir : S1, tahun 2000 
 
b. Nama   : Falentina Astuti 
       Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 5 juni 1981 
       Alamat   : Jln. Ahmad jazuli, Yogyakarta 
       Pendidikan terakhir : S1, tahun 2000 
 
c. nama   : Falentina Astuti 
       tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 5 Juni 1981 
       alamat   : Jalan Ahmad Jazuli, Yogyakarta 
       pendidikan terakhir  : S1, tahun 2000 
 
d. Nama   : Falentina Astuti 
       Tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 5 Juni 1981 
       Alamat   : Jalan Ahmad Jazuli, Yogyakarta 
       Pendidikan terakhir : S1, tahun 2000 

 
e. nama   : Falentina Astuti 
       tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 5 Juni 1981 
       alamat   : Jl, Ahmad Jazuli, Yogyakarta 
  pendidikan terakhir : S1, tahun 2000 
 

18. Kalimat penutup surat lamaran pekerjaan yang tepat adalah ... 
a. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih banyak.. 
b. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. 
c. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih. 
d. Atas perhatian, saya mengucapkan terima kasih. 
e. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. 
 

Cermati tema berikut! 

       Tema: Tertawa adalah Obat yang Paling Mujarab  
 
19. Kalimat latar belakang yang sesuai dengan tema karya tulis tersebut adalah ... 

a. Tidak lupa penulis akan menjelaskan cara-cara tertawa yang dapat menggerakkan otot muka 
sekaligus menyehatkan. 

b. Hal yang berhubungan dengan tertawa adalah obat yang paling mujarab, karya ilmiah ini akan 
menguraikan tentang hal itu.  

c. Ternyata film-film lucu dapat mempengaruhi sejenis hormon yang dapat melemahkan imun, 
demikian pula dengan aktivitas tertawa.  

d. Dewasa ini banyak aktivitas olahraga yang dipimpin oleh pelatih atau seorang instruktur 
dengan menambahkan dengan tertawa sepuas-puasnya. 

e. Penulis mohon kritik dan saran apabila dalam menguraikan karya ilmiah tentang “Tertawa 
adalah Obat yang Paling Mujarab” ada kekurangan. 

 
Cermati penulisan judul karya tulis berikut! 

efisiensi persediaan pemakaian bahan bakar untuk pembangkit listrik tenaga thermal 

20. Perbaikan yang tepat untuk penulisan judul karya tulis tersebut adalah .... 
a. Efisiensi persediaan pemakaian bahan bakar untuk pembangkit listrik di Indonesia 
b. Efisiensi Persediaan Pemakaian Bahan Bakar Untuk Pembangkit Listrik Di Indonesia 
c. Efisiensi Persediaan Pemakaian Bahan Bakar untuk Pembangkit Listrik di Indonesia 
d. Efisiensi Persediaan Pemakaian bahan bakar Untuk Pembangkit listrik di Indonesia 
e. Efisiensi Persediaan Pemakaian Bahan Bakar untuk Pembangkit Listrik Di Indonesia 
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Kutipan tulisan ilmiah berikut untuk soal nomor 21 dan 22, cermati penggunaan bahasanya! 
 Sebagai tindakan pemagar diri agar memilih kosmetika yang aman. Ada tiga hal yang dapat 
dilakukan. Pertama, memilih produk yang terdaftar di pemerintah. Hal itu dapat dilihat dari 
tanda produk tersebut sudah ada nomor kode dari Depkes. Kedua, memilih produk yang diawasi 
tim medis/dokter. Ada banyak produk-produk yang mana dalam pengolahannya di bawah 
pengawasan dokter ahli, termasuk produk-produk daripada kosmetika buatan dalam negeri. 
Ketiga, menggunakan produk kosmetika atas anjuran dokter, terutama dokter yang ahli dalam 
kulit dan kosmetika.  

  
21. Perbaikan kalimat yang tercetak miring dalam kutipan tersebut adalah ... 

a. Ada banyak produk-produk yang mana dalam pengolahannya di bawah pengawasan dokter ahli, 
termasuk daripada kosmetika buatan dalam negeri. 

b. Banyak produk-produk yang dalam pengolahannya di bawah pengawasan dokter ahli, termasuk 
produk-produk kosmetika buatan dalam negeri.  

c. Beberapa produk yang pengolahannya di bawah pengawasan dokter ahli, termasuk produk-
produk kosmetika buatan dalam negeri. 

d. Produk-produk yang dalam pengolahannya yang mana pengawasan di bawah dokter ahli, 
termasuk produk-produk kosmetika buatan dalam negeri.  

e. Yang mana banyak produk pengolahannya di bawah pengawasan dokter ahli, juga produk-
produk dimungkinkan kosmetika buatan dalam negeri. 

 
22. Kata yang tepat pengganti yang tercetak tebal dalam kutipan tersebut adalah .... 

a. berpikir 
b. tepat 
c. waspada. 
d. cerdas 
e. teliti 
 

Cermati urutan kalimat berikut! 

(1) Dalam ritual itu, gerakan digunakan untuk pencapaian tertinggi seorang sufi ketika berhasil 
menyatukan zatnya dengan Sang Khalik, secara luar biasa. 

(2) Akan tetapi, sekarang melekat makna penyambutan pada tari ini untuk menyambut 
“kedatangan” roh kudus. 

(3) Gerak atau tari yang dimaksudkan pada dasarnya merupakan artefak paling “primitif” untuk 
melakukan serangkaian ritual. 

(4) Keluarbiasaan penyatuan zat itu dilihat melalui tokoh yang memerankan penari sufi di 
dalam perjalanan mencapai kematangan rohani yang senantiasa menemui godaan.  

(5) Sebelum manusia menemukan bahasa, media paling awal untuk melakukan pemujaan 
kepada Semesta (ritual) adalah gerak.  

 
23. Urutan kalimat yang paling tepat untuk dijadikan paragraf yang baik adalah ... 

a. (1), (3) ,(2) ,(4), dan (5) 
b. (2), (1) ,(3) ,(5), dan (4) 
c. (3), (1) ,(2) ,(4), dan (5) 
d. (4), (3) ,(5) ,(2), dan (1) 
e. (5), (3) ,(1) ,(4), dan (2) 
 

24. Kalimat yang menggunakan kata baku adalah ... 
a. Kwitansi pembelian buku kemarin jangan sampai hilang. 
b. Tidak ada yang mampu merubah pendirianku saat ini. 
c. Analisa dulu sebelum kamu serahkan laporan kamu. 
d. Jangan kamu mengkaitkan hutang kamu dengan dia. 
e. Jangan salah mentafsirkan pendapat orang lain. 
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25. Penulisan kata serapan (yang tercetak miring) yang tepat terdapat dalam kalimat ... 
a. Film menjadi arsitektuur utama karena ia mencangkok industri novel, komik, lagu, teater, 

hingga ke gaya hidup. 
b. Seni peran lalu menjadi jasa besar dan mahal untuk dicumbu dan digemari karena ia hidup 

di tengah masyarakat tehnologis dan spesialis. 
c. Saat itu muncul genre musik yang penuh romantis, lucu, sekaligus artis cantik, dan ganteng. 
d. “Academy Award” adalah uji kemampuan untuk menumbuhkan dunia popularitas budaya 

populer dan profesionalisme yang ketat. 
e. Fsikolog penggemar keaktrisan sesungguhnya paralel dengan industri budaya dalam 

hubungannya dengan situasi sosial dan politik suatu bangsa. 
 

 Cermati kesinambungan kalimat dalam paragraf berikut! 

Sesuai dengan kegemaran bernyanyi, sejak kecil Vera sudah sering diajarkan orang tuanya 
bernyanyi. Dua kali dalam seminggu ia berlatih olah vokal di sanggarnya. Orang tuanya selalu 
menasihati agar ia tetap menjaga kesehatan supaya suaranya tetap bagus. Di samping itu, ia 
selalu berlatih pernapasan, karena pernapasan juga merupakan unsur penting dalam 
bernyanyi. Karena pelatihan itulah, ia menjadi penyanyi papan atas yang sangat dikagumi 
masyarakat. 

 
26. Kalimat simpulan paragraf induktif di atas tidak tepat. Kalimat perbaikan yang paling tepat adalah  

...  
a. Karena latihan pernapasan itulah, ia menjadi penyanyi papan atas yang sangat dikagumi 

masyarakat. 
b. Karena kegemarannya itulah, ia menjadi penyanyi papan atas yang sangat dikagumi  

masyarakat. 
c. Karena kesungguhan orang tuanya itulah, ia menjadi penyanyi papan atas yang sangat 

dikagumi masyarakat. 
d. Karena kekagumannya pada penyanyi asing itulah, ia menjadi penyanyi papan atas yang 

sangat dikagumi masyarakat. 
e. Karena kerja keras itulah, ia menjadi penyanyi papan atas yang sangat dikagumi masyarakat. 
 

Cermatilah paragraf deduktif berikut! 

... . Cara yang dapat dilakukan dengan menampilkan tokoh kartun, boneka, badut yang lucu, 
tetapi mengandung unsur pendidikan. Tokoh binatang yang cerdik pun dapat pula mewakili 
pesan moral. Misalnya, kancil menipu buaya atau sejenisnya. Tokoh orang bertubuh raksasa, 
tetapi sangat baik terhadap sesama. 

 
27. Kalimat yang paling tepat untuk melengkapi paragraf deduksi tersebut adalah ... 

a. Bacaan yang baik untuk anak berupa bacaan yang berisi contoh yang baik-baik pula. 
b. Bacaan yang baik berupa bacaan yang menampilkan semua kejadian yang baik-baik pula. 
c. Bacaan yang baik berupa kisah penyelamatan manusia yang baik-baik pula. 
d. Bacaan yang baik berupa uraian materi yang membangkitkan pemikiran. 
e. Bacaan yang baik berupa penampilan dan pakaian yang baik-baik pula. 
 

Cermati isi paragraf berikut! 
(1) Kemarau tahun ini cukup panjang. (2) Sebelumnya, pohon-pohon di hutan sebagai penyerap 
air banyak yang ditebang. (3) Di samping itu, irigasi di desa ini tidak lancar. (4) Ditambah lagi 
dengan harga pupuk yang semakin mahal dan kurangnya pengetahuan para petani dalam 
menggarap lahan pertaniannya. (5) Oleh karena itu, tidak mengherankan panen di desa ini 
selalu gagal. 

 
28. Kalimat yang menyatakan akibat dalam kutipan paragraf di atas adalah .... 

a. (1) 
b. (2) 
c. (3) 
d. (4) 
e. (5) 
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Cermati paragraf narasi berikut! 

Aku berjalan menuju halaman rumah-rumah yang sunyi. Aku terus berjalan di kota kecil yang 
sunyi, hingga kutemukan patung sepeda-sepedaan di tengah taman. Ada seorang gadis berbaju 
hijau mengintipku dari balik rerimbunan daun. Aku mengejarnya. Lantas, ia berhenti di salah 
satu sudut taman. Kami berpapas-papasan sebelum aku tahu ia benar-benar hilang. Bolak-
balik aku mencoba untuk mencarinya. Sebelum aku benar-benar menemukannya, dering jam 
weker cukup mengejutkanku. Cahaya matahari sudah menerobos masuk jendela kamarku. 

 
29. Kalimat yang paling tepat untuk memperbaiki kalimat sumbang yang dicetak miring dalam 

paragraf tersebut adalah … 
a. Kami bergandengan tangan sebelum aku tahu ia benar-benar hilang. 
b. Kami berpeluk-pelukan sebelum aku tahu ia benar-benar hilang. 
c. Kami berpandang-pandangan sebelum aku berlalu meninggalkannya. 
d. Kami bersalam-salaman sebelum aku tahu ia benar-benar hilang. 
e. Kami duduk-duduk berdampingan sebelum aku tahu ia benar-benar hilang. 

Cermati silogisme berikut! 

Premis Umum : Siswa yang berprestasi di SMA saya mendapatkan piagam penghargaan dari 
sekolah saya.  

Premis Khusus : Sinta siswa yang berprestasi di SMA saya. 
Simpulan          : ... 

 
30. Simpulan yang paling tepat untuk silogisme di atas adalah ... 

a. Salah seorang yang mendapatkan piagam penghargaan dari sekolah. 
b. Jadi, Sinta mendapatkan piagam penghargaan dari sekolah saya. 
c. Yang berprestasi seperti Sinta mendapatkan piagam penghargaan dari sekolah. 
d. Dengan demikian, Sinta mendapatkan piagam penghargaan dari sekolahnya. 
e. Maka, Sinta siswa yang berprestasi di SMA-nya mendapat piagam. 

  Cermatilah paragraf analogi berikut! 

Sifat manusia ibarat padi yang terhampar di sawah yang luas. Padi yang semakin berisi, ia 
akan semakin merunduk. Apabila padi itu kosong, ia akan berdiri tegak. Demikian pula 
dengan manusia. Ketika manusia itu meraih kepandaian, kebesaran, dan kekayaan, sifatnya 
akan menjadi rendah hati dan dermawan, sebaliknya yang tidak berilmu dan tidak 
berperasaan, ia akan sombong dan angkuh. ...  

 
31. Simpulan yang paling tepat untuk paragraf analogi di atas adalah ... 

a. Kita sebagai manusia apabila diberi kepandaian dan kelebihan, bersikaplah seperti anak-anak 
yang berhasil belajar naik sepeda. 

b. Kita sebagai manusia apabila diberi kepandaian dan kelebihan, bersikaplah seperti orang-orang 
tua kita. 

c. Kita sebagai manusia apabila diberi kepandaian dan kelebihan, bersikaplah seperti orang-orang 
yang berhasil menanam padi. 

d. Kita sebagai manusia apabila diberi kepandaian dan kelebihan, bersikaplah seperti tanaman 
yang selalu dipupuk. 

e. Kita sebagai manusia apabila diberi kepandaian dan kelebihan, bersikaplah seperti padi yang 
selalu merunduk. 

Cermatilah paragraf generalisasi berikut! 

Setelah disebarkan angket ke setiap kelas di SMA saya untuk mengetahui siswa yang 
memiliki telepon genggam. Yang memiliki telepon genggam adalah sebagai berikut: siswa 
kelas X, 90 persen, kelas XI, 95 persen, dan kelas XII, 90 persen. ... 

 
32. Kalimat simpulan yang tepat untuk mengakhiri paragraf generalisasi tersebut adalah ... 

a. Hampir semua keluarga siswa yang anaknya di SMA saya dibelikan telepon genggam oleh 
keluarganya. 

b. Jadi, dapat dikatakan telepon genggam merupakan alat komunikasi yang mudah dibawa-bawa, 
juga ke sekolah. 

c. Telepon genggam merupakan alat komunikasi yang mudah dibawa-bawa, harga terjangkau oleh 
siswa SMA. 

d. Dengan demikian, dapat dikatakan hampir semua siswa di SMA saya sudah memiliki telepon 
genggam. 

e. Telepon genggam alat komunikasi yang diperlukan oleh para pelajar sehingga perlu dimiliki 
oleh siswa. 
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Cermati tema dan paragraf berikut! 

Topik  :     Mengurus bunga dalam pot 

33. Kalimat penjelas yang tidak mendukung tema tersebut adalah ... 
a. Tanah dalam pot harus digembur dan diberi pupuk secukupnya dan teratur. 
b. Bunga media pot ini harus cukup mendapatkan cahaya panas matahari. 
c. Bila pada malam hari, pot bunga harus diungsikan ke dalam rumah lagi. 
d. Air siraman bunga tidak boleh sampai tergenang dalam pot karena merusak akarnya.  
e. Saya pernah membeli bunga dalam pot yang beberapa hari layu karena akarnya palsu. 
 

Teks cerita berikut untuk soal nomor 34 – 37, cermatilah dengan baik! 

Kakak-kakak Puteri Kuning yang melihat adiknya menyapu, tertawa keras-keras. “Lihat 
tampaknya kita punya pelayan baru,” kata seorang di antaranya. “Hai pelayan! Masih ada 
kotoran nih!” ujar seorang yang lain sambil melemparkan sampah. Taman istana yang sudah 
rapi, kembali acak-acakan. Puteri Kuning diam saja dan menyapu sampah-sampah itu. 
Kejadian tersebut terjadi berulang-ulang sampai Puteri Kuning kelelahan. Dalam hati ia bisa 
merasakan penderitaan para pelayan yang dipaksa mematuhi berbagai perintah kakak-
kakaknya.  

“Kalian ini sungguh keterlaluan. Mestinya ayah tak perlu membawakan apa-apa untuk 
kalian. Bisanya hanya mengganggu saja!” kata Puteri Kuning dengan marah. “Sudah ah, aku 
bosan. Kita mandi di danau saja!” ajak Puteri Nila. Mereka meninggalkan Puteri Kuning 
seorang diri. Begitulah yang terjadi setiap hari, sampai ayah mereka pulang. Ketika sang raja 
tiba di istana, kesembilan puterinya masih bermain di danau, sementara Puteri Kuning sedang 
merangkai bunga di teras istana. Mengetahui hal itu, raja menjadi sangat sedih. “Anakku yang 
rajin dan baik budi! Ayahmu tak mampu memberi apa-apa selain kalung batu hijau ini, 
bukannya warna kuning kesayanganmu!” kata sang raja.  

 
34. Watak tokoh Puteri Kuning dalam kutipan hikayat Bunga Kemuning di atas adalah .... 

a. sombong, pemalu, sabar, sedikit pemarah 
b. rendah hati, sabar, rajin, baik budi 
c. pemalu, rendah diri, sabar, agak pemarah 
d. sombong, pemalu, sabar, rendah hati 
e. sabar, agak pemarah, rendah hati 
 

35. Pendeskripsian watak tokoh (Puteri Kuning) yang digunakan dalam kutipan adalah .... 
a. dialog antartokoh dan lingkungan tokoh 
b. secara langsung dan tanggapan tokoh lain 
c. perilaku tokoh dan dialog antartokoh 
d. lingkungan tokoh dan pikiran tokoh   
e. pikiran antartokoh dan perilaku tokoh 
 

36. Amanat yang terkandung dalam kutipan hikayat adalah ... 
a. Anak yang paling kecil memang sudah seharusnya mengerjakan semua pekerjaan rumah. 
b. Orang tua tidak baik membeda-bedakan kasih sayang terhadap anaknya secara berlebihan.  
c. Orang yang sudah bertindak semena-mena janganlah dibiarkan dan harus dibalas lagi. 
d. Orang yang sabar dan baik akan mendapat balasan yang setimpal dengan kebaikannya. 
e. Haruslah berperilaku jujur kepada siapa saja, dalam bertindak apa saja dan di mana saja. 
 

37. Nilai moral yang terkandung dalam kutipan cerita adalah ... 
a. Puteri Kuning dijadikan pelayan oleh kakak-kakaknya dan mereka tega mengotori kembali 

rumah yang telah dibersihkan Puteri Kuning. 
b. Puteri Kuning yang selalu mengambil muka kepada ayahnya dengan pura-pura rajin 

membersihkan rumah di hadapan ayahnya. 
c. Puteri Kuning diam saja dipanggil oleh kakak-kakanya saat menyapu sampah-sampah sehingga 

kakak-kakaknya marah. 
d. Kakak-kakak Puteri kuning merasa dendam kepada Puteri Kuning karena telah mengadukan 

perangai mereka kepada ayah mereka. 
e. Niat puteri Kuning akan membalas perbuatan yang telah dilakukan kakak-kakaknya terhadap 

dirinya yang sampai di luar batas menindasnya. 
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Teks cerita berikut untuk soal nomor 38 – 40, cermatilah dengan baik! 

 “Tentu saja. Aku juga pernah muda seperti kamu. Dan aku juga berani, kalau perlu kurang ajar. 
Aku pisahkan antara urusan keluarga dan kepentingan pribadi dengan perjuangan penegakan 
keadilan. Tidak seperti para pengacara sekarang yang kebanyakan berdagang. Bahkan tidak 
seperti para elit dan cendekiawan yang cemerlang ketika masih di luar kekuasaan, namun 
menjadi lebih buas dan keji ketika memperoleh kesempatan untuk menginjak-injak keadilan dan 
kebenaran yang dulu diberhalakannya. Kamu pasti tidak terlalu jauh dari keadaanku waktu 
masih muda. Kamu sudah membaca riwayat hidupku yang belum lama ini ditulis di sebuah 
kampus di luar negeri bukan? Mereka menyebutku Singa Lapar. Aku memang tidak pernah 
berhenti memburu pencuri-pencuri keadilan yang bersarang di lembaga-lembaga tinggi dan 
gedung-gedung bertingkat. Merekalah yang sudah membuat kejahatan menjadi budaya di negeri 
ini. Kamu bisa banyak belajar dari buku itu.” 

 
38. Konflik yang terungkap dari kutipan cerpen di atas adalah ... 

a. Si aku prihatin melihat kenyataan tidak tegaknya keadilan di negerinya. 
b. Rasa marah si aku kepada pengacara karena dia menyaksikan proses peradilan. 
c. Perasaan menyesal si aku terhadap apa yang telah dilakukannya.  
d. Kekesalan si aku atas riwayat hidupnya tidak diketahui orang. 
a. Rasa tidak senang si aku atas dimuatnya riwayat hidupnya dalam media. 
 

39. Penyebab konflik dalam kutipan cerpen adalah .... 
a. emosional pribadi 
b. semangat juang 
c. protes politik 
d. kesalahpahaman 
e. problem rumah tangga 
 

40. Peristiwa akibat konflik dalam kutipan adalah .... 
a. perbuatan diri selalu menghantui 
b. menyaksikan proses peradilan  
c. tidak tegaknya keadilan di negerinya 
d. riwayat hidup si aku tidak diketahui orang  
e. dimuatnya riwayat hidup si aku dalam media 
 

Teks cerita berikut untuk soal nomor 41 – 42, cermatilah dengan baik! 
(1) Wajah-wajah pengemudi dan penumpang mobil-mobil dan motor memperlihatkan rasa 

kesal karena harus berhenti ketika waktu terus berlari. (2) Tapi seorang lelaki berpikir bahwa 
waktu sudah berhenti ketika ia menyeberang rel dengan mata lurus. (3) Ia tak juga menoleh, 
berhenti, atau mempercepat langkahnya seakan-akan kereta api kelas eksekutif yang meraung 
dan melaju dengan kecepatan tinggi hanyalah bagian dari imajinasi. (4) Lelaki itu tersambar tanpa 
mengeluarkan suara, terseret sekitar 20 meter sebelum tubuhnya terpental keluar dari rel 
bagaikan kerikil yang terlontar karena tersapu tepi roda. (5) Tubuhnya terpotong dua di bagian 
perut seperti dibelah sebilah pedang raksasa dan lengan sebelah kanannya terlepas seakan-akan 
lengan boneka.  

Namun, wajah-wajah pengemudi dan penumpangnya tetap beku dan bunyi klakson seperti 
berebut ruang bunyi di udara, tak menyisakan lagi kesabaran menunggu terangkatnya pintu 
palang kereta api. Orang-orang pun tetap dikejar waktu yang memburu. Dua potongan tubuh itu 
terempas kesepian seperti bangkai hewan nista. 

  
41. Masalah yang diungkapkan dalam kutipan adalah ... 

a. Orang-orang yang memburu waktu ada yang tidak memikirkan keselamatan dirinya dan ada 
yang tidak peduli atas nasib malang yang menimpa orang lain. 

b. Seorang pengendara motor meninggal karena mengejar waktu dengan menerobos rel kereta api 
dan dirinya terpental dan terpotong ke pinggir jalan. 

c. Perasaan dikejar waktu yang memburu karena memikirkan pekerjaan yang telah menunggu 
mereka di tempat tugas masing-masing. 

d. Kehidupan nafsi-nafsi tanpa tegang rasa karena desakan waktu dan tuntutan pekerjaan yang 
sangat berlebihan dari tempat bertugas. 

e. Tubuh lelaki yang mengejar waktu terpotong dua di bagian perut seperti dibelah sebilah pedang 
raksasa dan lengan terlepas seakan-akan lengan boneka akibat memburu waktu. 
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42. Kalimat yang membuktikan bahwa latar waktu yang sangat kasip (terdesak) dalam kutipan cerpen 
tersebut adalah nomor .... 
a. (1), (2), dan (3) 
b. (1), (3), dan (4) 
c. (2), (3), dan (4) 
d. (3), (2), dan (5) 
e. (3), (4), dan (5) 
 

Teks puisi berikut untuk soal nomor 43– 45, cermatilah dengan baik! 
 

                  Hampa 
Sepi di luar, sepi menekan mendesak 
Lurus kaku pepohonan tak bergerak 
Sampai ke puncak. Sepi memagut  
Tak satu kuasa melepas renggut 
Segala menanti … menanti … menanti 
.... 

 
43. Maksud yang terkandung dalam isi puisi tersebut adalah ... 

a. Sepi sekali pada saat menantikan seseorang yang tidak kunjung datang, tetapi yang sebelumnya 
sudah mengikrarkan janjinya. 

b. Perasaan tidak menentu dan sakit hati karena yang berjanji akan datang dan bila mengenang hal 
itu terasa sakit. 

c. Melepas rasa rindu dan sepi dilakukan dengan sabar dan penuh ketenangan, namun sia-sia dan 
menemui kegagalan. 

d. Penantian yang belum pasti akan menimbulkan berbagai perasaan, seperti tertekan, sangat sepi, 
dan sulit menenangkan hati. 

e. Orang yang lagi dalam kesepian perasaannya mudah terekan, kaku, pandangannya lurus tidak 
melepaskan janjinya. 

 
44. Makna lambang yang terungkap pada larik kedua (yang tercetak miring) pada puisi tersebut adalah 

.... 
a. perasaan sangat sedih 
b. hati yang gelisah 
c. tidak ada suara 
d. tidak berdaya lagi 
e. suasana sangat sepi  

 
45. Majas yang paling tepat untuk melengkapi larik yang rumpang (titik-titik) pada puisi tersebut 

adalah .... 
a. di dekat pohon-pohon  
b. di samping pintu-pintu 
c. di bawah batu-batu 
d. di atas batu-batu 
e. di balik angan-angan  
 

Teks drama berikut untuk soal nomor 46 – 47, cermatilah dengan baik! 

(1) Teirisitas      : Sekarang hujatlah Creon! Hujatlah pula saya, yang akan berkata: Paduka 
akan binasa dan derita paduka di atas bumi tak ada tandingannya! 

(2) Oidipus        : Cukup! 
Apakah ini bisa ditanggung lagi? Enyahlah kau! Terkutuklah! Pergi dari 
istana saya! 

(3) Teirisitas     :  Aku pun  akan datang, kalau tadi tak diminta! 
(4) Oidipus       :  Kalau tahu akan begini jadinya kau mengacau dan mengigau, ... 

 
46. Kalimat yang tepat untuk memperbaiki dialog nomor tiga adalah ... 

a. Sungguhpun pasti akan datang, kalau dia meminta! 
b. Siapa pun akan datang, kalau tadi tak menuruti! 
c. Aku pun tak akan datang, kalau tadi tak diminta! 
d. Jika aku datang, itu kalau tadi tak diminta! 
e. Saatnya tak akan datang, kalau tadi tak diminta! 
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47. Dialog yang paling tepat untuk melanjutkan bagian yang rumpang  adalah ... 
a. takkan kutemui kau ke istana! 
b. takkan kuutus kau ke istana! 
c. takkan kutinggalkan kau di istana! 
d. takkan kusembunyikan kau di istana! 
e. takkan kupanggil kau ke istana! 

Teks cerita berikut untuk soal nomor 48 – 50, cermatilah dengan baik! 

Pramoedya Ananta Toer termasuk salah seorang yang karya-karyanya dilarang beredar di 
masa Orde Baru. Sekarang di era reformasi, kita bisa menikmati segala macam buku karya-
karya Pramoedya, baik yang cetak ulang maupun yang baru, semisal novel Bumi Manusia dan 
Bukan Pasar Malam. 

Novel Bukan Pasar Malam. ditulis oleh Pram 1951, belum pernah diterbitkan kembali 
semenjak 1951 (hal. vi). Membaca novel ini, kita seperti membaca sebuah otobiografis, cerita 
digarap secara sistematis, didukung oleh nama tempat, latar kejadian, dan waktu yang nyata. 
Dengan gaya bahasa yang cerdas dan cerita yang evokatif, Pram mengemas Bukan Pasar 
Malam menjadi suatu novel yang religius, namun aneh, mistis, dan mengajak pembaca untuk 
berkontemplasi – yang merupakan keunikan tersendiri dibanding karya Pram lainnya. 

Arti harfiah “pasar malam” yang menjadi judul novel ini merujuk pada hiruk-pikuk yang 
merupakan suasana senang-senang dan suasana bahagia. Semua orang datang dan pergi 
bersama-sama (hal. 89). 

Di bagian akhir cerita diungkapkan pesan melalui dialog seorang Tionghoa dan para 
tetangga yang datang melayat saat si Ayah meninggal, yang intinya bahwa hidup memang 
bukan pasar malam: seorang demi seorang datang (lahir) dan seorang demi seorang pergi 
(mati). Dan pasar merujuk pada makna pluralitas, tempat bertemu setiap orang dari golongan 
apa pun. Jadi, novel ini memberikan pelajaran kepada kita agar kita bersatu dan tidak 
membedakan suku dan agama. 

Gita Puspita, alumnus Universitas Gajah Mada 
48. Kalimat resensi untuk menyatakan kepengarangan berdasarkan isi teks tesebut adalah ...  

a. Pramoedya Ananta Toer terkategori seorang pengarang Indonesia yang banyak menulis di luar 
negeri dan tidak ketinggalan di Indonesia. 

b. Karya Pramoedya Ananta Toer antara lain Bukan Pasar Malam, Bumi Manusia, dan lain-lain 
dan pernah dicekal pada zaman Orde Baru.  

c. Meski banyak karya Pramoedya Ananta Toer, hanya Bukan Pasar Malam dan Bumi Manusia 
yang diterbitkan pada tahun 1951. 

d. Tidak heran bila Bukan Pasar Malam saja yang menjadi andalan karya Pramoedya Ananta Toer 
sebab memang itulah karyanya.  

e. Tekad Pramoedya Ananta Toer dapat dibuktikan dengan berbagai karyanya yang sudah dia 
terbitkan dan pemberontak Orde Baru. 

 
49. Kalimat resensi untuk menyatakan keunggulan berdasarkan isi teks tesebut adalah ...  

a. Novel Bukan Pasar Malam suatu novel yang religius namun aneh, mistis, dan mengajak 
pembaca untuk berkontemplasi yang merupakan keunikan tersendiri. 

b. Membaca novel Bukan Pasar Malam, kita seperti membaca sebuah otobiografis karena cerita 
digarap secara sistematis dengan latar kejadian dan waktu yang seakan nyata. 

c. Sekarang di era reformasi, kita bisa menikmati segala macam buku karya-karya Pramoedya, 
baik yang ditulis oleh Pram 1951 yang cetak ulang maupun yang baru. 

d. Judul novel ini Bukan Pasar Malam yang dirujuk dari hiruk-pikuk yang merupakan suasana 
senang-senang, suasana bahagia, semua orang datang dan pergi. 

e. Novel Bukan Pasar Malam berlatar belakang kisah yang diramu dengan tokoh lapisan 
masyarakat antara lain Tionghoa dan negara tetangga lainnya. 

 
50. Kalimat resensi untuk menyatakan simpulan/imbauan berdasarkan isi teks tesebut adalah ... 

a. Novel Bukan Pasar Malam banyak sekali memuat pelajaran dan nasihat dalam berbagai 
masalah yang menjadi pedoman dalam kehidupan kelak, khususnya untuk para generasi muda. 

b. Pramoedya Ananta Toer termasuk salah seorang yang karya-karyanya dilarang beredar di masa 
Orde Baru pada zaman sekarang di era reformasi menjadi bahan perbandingan untuk kita. 

c. Novel Bukan Pasar Malam ditulis oleh Pram 1951, belum pernah diterbitkan kembali semenjak 
1951 (hal. vi) dan sekarang sudah diterbitkan, jadi sebaiknya kita membacanya. 

d. Membaca novel Bukan Pasar Malam, kita seperti membaca sebuah otobiografis, latar kejadian 
dan waktu yang nyata sehingga membaca mendapat gambaran tentang pengarang. 

e. Membaca novel Bukan Pasar Malam memberikan pelajaran kepada pembaca agar kita bersatu 
dan tidak membedakan suku dan agama dan mengajak pembaca untuk berkontemplasi. 

 


