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TRY OUT UJIAN NASIONAL SMA 
KOTAMADYA JAKARTA PUSAT 

 
 

Mata pelajaran   : BAHASA INDONESIA 
 
Program Studi   : XII IPA/IPS 
 
Hari/Tanggal   : Senin/ 17 Maret 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! 

Kepariwisataan ada dan tumbuh karena perbedaan, keunikan, kelokalan, baik itu yang 
berupa bentang alam, flora, fauna, maupun yang berupa kebudayaan sebagai hasil cipta, karsa, 
rasa, dan budi manusia. Tanpa perbedaan itu, tak akan ada kepariwisataan, tidak ada orang 
yang melakukan perjalanan atau berwisata. Oleh karena itu, melestarikan alam dan budaya 
serta menjunjung kebhinekaan adalah fungsi utama kepariwisataan. Alam dan budaya dengan 
segala keunikan dan perbedaannya adalah aset kepariwisataan yang harus dijaga 
kelestariannya. Hilangnya keunikan alam dan budaya, berarti hilang pulalah kepariwisataan 
itu.  

Dengan berlandaskan prinsip keunikan dan kelokalan, kepariwisataan Indonesia didasari 
oleh falsafah hidup bangsa Indonesia sendiri, yaitu konsep prikehidupan yang 
berkeseimbangan. Seimbangnya hubungan manusia dengan Tuhan, seimbangnya hubungan 
manusia dengan sesamanya, seimbangnya hubungan manusia dengan lingkungan alam. 
Konsep ini mengajarkan kepada kita untuk menjunjung nilai-nilai luhur agama serta mampu 
mengaktualisasikannya, menghargai nilai-nilai kemanusiaan, bertoleransi, menjaga kesetaraan, 
kebersamaan, persaudaraan, dan memelihara lingkungan alam. Kesadaran untuk 
menyeimbangkan kebutuhan materi dan rohani, memanfaatkan sumber daya, dan 
melestarikannya. Hal ini terdapat di dalam Undang-undang No. 9, tahun 1990 tentang 
Kepariwisataan. 

 
1. Ide pokok paragraf pertama adalah .... 

a. perbedaan budaya 
b. keunikan budaya 
c. kelokalan budaya 
d. pelestarian alam 
e. pertumbuhan pariwisata 

 
2. Fakta dalam paragraf  kedua adalah .... 

a. falsafah hidup bangsa Indonesia 
b. konsep prikehidupan bangsa Indonesia 
c. hubungan manusia dan Tuhan 
d. nilai-nilai luhur kemanusiaan 
e. UU No. 9, 1990 tentang kepariwisataan 
 

3. Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf kedua adalah ... 
a. Bagaimana perkembangan kepariwisataan di Indonesia? 
b. Apa yang menyebabkan tumbuh kembangnya kepariwisataan? 
c. Di mana UU No. 9 tahun 1990 tentang Kepariwisataan disampaikan? 
d. Ada berapa prinsip yang digunakan sebagai landasan kepariwisataan? 
e. Siapa saja yang terlibat dalam tumbuh kembangnya kepariwisataan? 
 

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

KETENAGAKERJAAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH 
PENDUDUK USIA 15 TAHUN KE ATAS YANG BEKERJA  

MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA  
FEBRUARI 2005 – FEBRUARI 2007 

 
Lapangan Pekerjaan 

Utama Feb 2005 Nop 2005 Feb 2006 Agt 2006 Feb 2007 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 
Pertanian 565.075 598.528 677.989 604.434 672.995 
Industri 25.436 40.409 21.419 36.225 37.414 
Kontruksi 59.593 25.685 23.190 22.838 24.493 
Perdagangan 132.129 119.663 139.588 128.107 133.369 
Angkutan 47.973 40.442 27.033 36.411 38.421 
Jasa 57.282 65.731 72.719 88.085 97.046 
Lainnya *) 30.117 17.019 29.826 28.166 41.448 

Total 887.605 907.447 991.764 944.266 1.045.186 

                                     (Sumber: Keadaan Ketenagakerjaan Prov. Kalteng, Februari 2007) 
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4. Pernyataan yang sesuai dengan isi tabel adalah … 
a. Keadaan tenaga kerja di bidang jasa sejak Februari 2005 hingga Februari 2007 meningkat. 
b. Keadaan tenaga kerja di bidang industri sejak Februari 2005 hingga Februari 2007 meningkat. 
c. Keadaan tenaga kerja di bidang perdagangan sejak Februari 2005 hingga Februari 2007 

menurun. 
d. Keadaan tenaga kerja di bidang pertanian sejak Februari 2005 hingga Februari 2007 berubah 

secara bervariasi. 
e. Keadaan tenaga kerja di bidang angkutan sejak Februari 2005 hingga Februari 2007 terus 

menurun. 
 

5. Simpulan yang tepat sesuai isi tabel tersebut adalah … 
a. Jumlah tenaga kerja di bidang pertanian di Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2005 – 

Februari 2007 mengalami peningkatan. 
b. Jumlah tenaga kerja di bidang industri di Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2005 – 

Februari 2007 mengalami peningkatan dan penurunan. 
c. Jumlah tenaga kerja di bidang konstruksi di Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2005 – 

Februari 2007 mengalami penurunan. 
d. Jumlah tenaga kerja berusia 15 tahun ke atas di Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 

2005 – Februari 2007 terus bertambah. 
e. Jumlah tenaga kerja di bidang jasa di Provinsi Kalimantan Tengah pada Februari 2005 – 

Februari 2007 mengalami peningkatan. 
 
Cermati kutipan teks berikut! 

Tahun 1968 Indonesia Raya terbit kembali. Mochtar melancarkan investigasi mengenai 
korupsi di Pertamina yang dipimpin Letjen Dr. Ibnu Sutowo.  Mochtar banyak aktif di berbagai 
organisasi jurnalistik luar negeri, seperti Press Foundation of Asia. Di dalam negeri dia 
mendirikan majalah sastra Horison. Ia menjadi Direktur Yayasan Obor Indonesia yang 
menerbitkan buku-buku bermutu. Selain sebagai wartawan, Mochtar juga dikenal sebagai 
sastrawan. Mochtar pandai melukis. Ketika ditahan di penjara Madiun, dia menjadi perupa. 
Sebagai budayawan, dia aktif dalam berbagai kegiatan di Taman Ismail Marzuki. Dia anggota 
Akademi Jakarta. 

Karena Mochtar dihargai sebagai pahlawan yang berjuang untuk cita-cita dan berani 
memikul konsekuensinya, seperti mendekam dalam penjara bertahun-tahun lamanya. Orang-
orang di kampung halamannya, di Mandailing, memberikan sebutan kehormatan kepadanya 
sebagai Raja Pandapotan Sibarani Sojuangan, artinya orang yang berani dan berjuang. 

 
6. Hal yang dapat diteladani dari tokoh Mochtar sesuai isi teks tersebut adalah .... 

a. sangat tekun menjalani bidang-bidang yang dikuasainya 
b. senantiasa mengembangkan bakat yang ada pada dirinya 
c. berani memperjuangkan kebenaran dengan segala konsekuensinya 
d. aktif dalam berbagai kegiatan di masyarakat dengan segala risikonya 
e. berjuang demi cita-cita dan mengharumkan nama bangsa 
 

Cermati kutipan teks pidato berikut! 

(1)  Hadirin yang saya hormati dan teman-teman yang saya banggakan. (2) Sebagai pengurus 
OSIS, hendaknya kita melaksanakan tugas dengan baik. (3) Selain itu, kita juga perlu membina 
hubungan dan kerja sama yang baik dengan berbagai unsur sekolah; orang tua, guru dan 
karyawan, teman-temn, dan anggota masyarakat. (4) Kalau teman-teman anggota OSIS saling 
mendukung dan kita bekerja giat, saya yakin program OSIS kita akan terlaksana dengan baik 
juga. (5) Semoga Yang Maha Pengasih memudahkan jalan kita. Amin. 

 
7. Imbauan kepada pihak terkait dalam kutipan tersebut tersirat pada kalimat nomor .... 

a. (1), (2), dan (3) 
b. (1), (3), dan (4) 
c. (2), (3), dan (4) 
d. (2), (4), dan (5) 
e. (3), (4), dan (5) 
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Teks berikut untuk soal  nomo 8 – 10, bacalah dengan cermat! 

(1) Segala sumber energi yang terdapat di bumi berasal dari matahari. (2) Sebagian besar 
energi tersebut dalam bentuk radiasi gelombang pendek, termasuk cahaya tampak. (3) Ketika 
energi ini mengenai permukaan bumi, ia berubah dari cahaya menjadi panas yang diserap 
sebagian dan sisanya dipantulkan kembali sebagai radiasi infra merah gelombang panjang ke 
angkasa luar. (4) Namun, sebagian panas tetap terperangkap di atmosfer bumi akibat 
menumpuknya jumlah gas rumah kaca, antara lain uap air, karbondioksida, dan metana. (5) Hal 
tersebut terjadi berulang-ulang dan mengakibatkan suhu rata-rata tahunan bumi terus meningkat. 

Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana kaca dalam rumah kaca. Dengan semakin 
meningkatnya konsentrasi gas-gas ini di atmosfer, semakin banyak panas yang terperangkap di 
bawahnya. Sebenarnya, efek rumah kaca ini sangat diperlukan oleh segala makhluk hidup yang 
ada di bumi, karena tanpanya, planet ini akan menjadi sangat dingin. Global Warming, es akan 
menutupi seluruh permukaan bumi. Akan tetapi, akibat jumlah gas-gas tersebut berlebih di 
atmosfer, terjadilah pemanasan global. 

 
8. Kalimat penjelas yang padu pada paragraf pertama adalah .... 

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

 
9. Kalimat utama paragraf kedua adalah ... 

a. Gas-gas tersebut berfungsi sebagaimana kaca dalam rumah kaca. 
b. Meningkatnya konsentrasi gas di atmosfer, semakin banyak panas terperangkap di bawahnya. 
c. Sebenarnya, efek rumah kaca ini sangat diperlukan oleh makhluk hidup yang ada di bumi. 
d. Global Warming, es akan menutupi seluruh permukaan bumi. 
e. Akibat jumlah gas-gas tersebut berlebih di atmosfer, terjadilah pemanasan global. 

 
10. Rangkuman isi teks adalah ... 

a. Radiasi gelombang pendek yang berlebihan di atmosfer  mengakibatkan  pemanasan global. 
b. Sumber energi bumi berasal dari matahari yang berlebihan di atmosfer mengakibatkan  

pemanasan global. 
c. Radiasi gelombang pendek yang terjadi berulang-ulang mengakibatkan suhu bumi terus 

meningkat. 
d. Gas-gas itu sebagaimana kaca dalam rumah kaca berlebih di atmosfer akan mengakibatkan  

pemanasan global. 
e. Panas yang terperangkap di atmosfer bumi menumpuk mengakibatkan pemanasan global. 
 

Teks tajuk berikut untuk soal 11 dan 12, cermati isi teks! 

Acara ini ibarat bursa tamatan SMK, jual-beli lapangan kerja. Pencari kerja dan pemberi 
kerja bertemu. Yang memanfaatkan tidak hanya pencari kerja, tetapi juga penyelenggara SMK, 
bahkan dunia usaha. Sebuah pertemuan yang bersifat saling memberi, semacam simbiosis 
mutualistis.  

(1) Di sisi lain, pertemuan itu merupakan penghargaan pamor sekolah kejuruan. (2) Agar 
menarik minat institut keguruan dan ilmu pendidikan (IKIP) dilebur jadi universitas. (3) Sayang, 
nasib baik IKIP tidak berpihak ke SMK. (4) SMK terpuruk! (5) Jangankan lulusannya jadi 
pencipta kerja, terampil kerja pun tidak. 

 
11. Permasalahan yang disoroti pada tajuk tersebut adalah .... 

a. bursa tamatan sekolah kejuruan (SMK) 
b. pertemuan dunia usaha penyelenggara SMK 
c. nasib buruk sekolah kejuruan (SMK) 
d. penghargaan terhadap sekolah kejuruan (SMK) 
e. peleburan IKIP menjadi universitas 
 

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

http://id.wikipedia.org/wiki/Cahaya_tampak
http://id.wikipedia.org/wiki/Infra_merah
http://id.wikipedia.org/wiki/Gas_rumah_kaca
http://id.wikipedia.org/wiki/Uap_air
http://id.wikipedia.org/wiki/Karbondioksida
http://id.wikipedia.org/wiki/Metana
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_kaca
http://id.wikipedia.org/wiki/Bumi
http://id.wikipedia.org/wiki/Rumah_kaca
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Cermati kalimat paragraf deskripsi berikut! 

Bunga Edelweiss tampak tumbuh di daerah pegunungan itu. (2) Bunganya berwarna putih abu-
abu dan kehijauan. (3) Bunganya kecil-kecil berserabut seperti kapas dan berkelompok. (4) ...  

 
13. Kalimat deskripsi yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ...  

a. Hanya potongan-potongan kecil yang dapat dipetik dan dibawa pulang. 
b. Ketika dipetik dan disimpan di tempat kering dan temperatur ruangan. 
c. Edelweiss dapat diperbanyak dengan pemotongan cabang-cabangnya. 
d. Tumbuhnya membentuk rimbunan kecil di permukanan tanah. 
e. Bunga ini sering menjadi lambang kecintaan remaja pria/wanita. 
 

Cermati kalimat dalam paragraf berikut! 

Jumlah pencemaran yang sangat masal dari pihak manusia membuat alam tidak mampu ...   
kondisi ke seperti semula. Alam menjadi ...  kemampuan untuk memurnikan pencemaran yang 
terjadi. Sampah dan zat seperti plastik, DDT, deterjen dan sebagainya yang tidak ramah 
lingkungan akan semakin memperparah kondisi ... alam yang kian hari kian bertambah parah.  

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

a. kembalikan, penghilangan, perusak 
b. mengembalikan, kehilangan, pengrusakan 
c. dikembalikan, menghilangkan, merusak 
d. pengembalian, dihilangkan, dirusak 
e. mengembalikan, penghilangan, dirusak 

 
Cermati kalimat berikut! 

Salah satu penyebab pencemaran di air yang paling terkenal adalah akibat penggunaan zat kimia 
pemberantas hama DDT. DDT digunakan oleh para petani untuk mengusir ... membunuh hama 
yang menyerang lahan pertanian. DDT tidak hanya berdampak pada hama ... juga binatang-
binatang lain yang ada di sekitarnya, ... di tempat yang sangat jauh sekalipun sebagai akibat 
proses aliran rantai makanan dari satu hewan ke hewan lainnya yang mengakumulasi zat DDT.  

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

a. lalu, yaitu, karena 
b. tetapi, maka, kemudian 
c. serta, dan, sedangkan 
d. dan, tetepi, bahkan 
e. atau, jadi, karena 
 

Cermati iklan berikut! 

Dibutuhkan segera sekretaris, pengalaman 1 tahun, usia maks 25 thn., bhs Inggris (lisan & 
tulis). Alamat PT Pratama Mitra, Cempaka Putih Timur I No. 14, Jakpus, 10510. 

Kompas, 14 Desember 2007 
  
16. Kalimat pembuka surat lamaran kerja yang sesuai dengan iklan tersebut adalah ... 

a. Berdasarkan iklan yang dimuat pada harian Kompas, 14 Desember 2007, perusahaan Bapak 
memerlukan seorang sekretaris, dengan ini saya ... 

b. Setelah membaca iklan yang dimuat di harian Kompas, 14 Desember 2007, saya tertarik untuk 
mengajukan lamaran pekerjaan. 

c. Sehubungan dengan iklan pada Kompas, 14 Desember 2007, perusahaan Bapak memerlukan 
seorang sekretaris, saya berminat mengisinya. 

d. Membaca iklan Saudara yang dimuat di harian Kompas, 14 Desember 2007, saya ingin menjadi 
sekretaris di perusahaan Saudara. 

e. Sesuai dengan iklan yang dimuat di harian Kompas, 14 Desember 2007, saya mengajukan 
lamaran pekerjaan menjadi sekretaris. 

 
 
 
 
 

http://en.wikipedia.org/wiki/Edelweiss
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17. Penulisan pemerian identitas yang paling tepat untuk melanjutkan kutipan surat lamaran kerja 
tersebut adalah .... 
a. Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

Nama                            : Pelangi Nuraini 
Tempat, Tanggal lahir  : Pontianak , 17 September 1983 
Pendidikan Terakhir     : Sarjana Teknik Sipil 
Alamat                          : Jalan Katulistiwa 35 Pontianak 
mengajukan lamaran pekerjaan pada instansi yang Bapak pimpin. 

 
b. Saya yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama                            : Pelangi Nuraini 
Tempat, Tanggal lahir  : Pontianak, 17 September 1983 
Pendidikan Terakhir     : Sarjana Teknik Sipil 
Alamat                          : Jalan Katulistiwa 35 Pontianak 
mengajukan lamaran pekerjaan pada instansi yang Bapak pimpin. 

 
c. Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

nama                            : Pelangi Nuraini 
tempat, tanggal lahir    : Pontianak, 17 September 1983 
pendidikan terakhir      : Sarjana Teknik Sipil 
alamat                          : Jalan Katulistiwa 35 Pontianak 
mengajukan lamaran pekerjaan pada instansi yang Bapak pimpin. 

 
d. Saya yang bertanda tangan di bawah ini: 

nama                            : PELANGI NURAINI 
tempat, tanggal lahir    : Pontianak, 17 September 1983 
pendidikan terakhir      : Sarjana Teknik Sipil 
alamat                           : Jalan Katulistiwa 35 Pontianak 
mengajukan lamaran pekerjaan pada instansi yang Bapak pimpin. 

 
e. Saya yang bertanda tangan di bawah ini 

nama                           : Pelangi Nuraini 
tempat, tanggal lahir   : Pontianak, 17 September 1983 
pendidikan terakhir     : Sarjana Teknik Sipil 
alamat                          : Jln. Katulistiwa 35 Pontianak 
mengajukan lamaran pekerjaan pada instansi yang Bapak pimpin. 

 
18. Penutup surat lamaran pekerjaan yang tepat adalah ... 

a. Atas perhatiannya, saya mengucapkan terima kasih. 
b. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih banyak. 
c. Atas perhatian, saya mengucapkan terima kasih. 
d. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terima kasih. 
e. Atas perhatian Bapak, diucapkan terima kasih. 
 

Cermati topik berikut! 

     Topik : Mengenal Gunung Merbabu 
 
19. Kalimat Latar belakang yang sesuai dengan topik tersebut adalah ... 

a. Kajian karya tulis ini memusatkan pembahasan tentang kondisi sekitar gunung, potensi, 
pembentukan, dan pendakian Gunung Merbabu. 

b. Gunung Merbabu disajikan dalam bentuk karya ilmiah dapat dijadikan tambahan pengetahuan 
tentang Gunung Merbabu. 

c. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk melestarikan pemandangan alam dan vegetasi 
Gunung Merbabu.  

d. Mengembangkan perpariwisataan Indonesia sekitar gunung, potensi, pembentukan, dan 
pendakian Gunung Merbabu. 

e. Dewasa ini diketahui bahwa Gunung Merbabu berpotensi, wisatanya ramai, dan keadaan 
pendakiannya yang cukup menantang. 
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Cermati penulisan judul karya tulis berikut! 

potensi zeolit untuk mengolah limbah industri dan radioaktif 
 
20.  Perbaikan yang tepat untuk penulisan judul karya tulis tersebut adalah ... 

a. Potensi Zeolit Untuk Mengolah Limbah Industri Dan Radioaktif 
b. Potensi Zeolit untuk Mengolah Limbah Industri dan Radioaktif 
c. Potensi Zeolit untuk Mengolah Limbah Industri dan Radio Aktif 
d. Potensi Zeolit Untuk Mengolah Limbah Industri Dan Radio Aktif 
e. Potensi Zeolit untuk Mengolah Limbah Industri dan Radio Aktif 

 
Cermati struktur kalimat kutipan karya ilmiah berik ut! 

Alam sanggup untuk mengembalikan agar supaya kondisi daripada air yang telah tercemar 
dengan proses pemurnian atau purifikasi alami dengan jalan pemurnian tanah, pasir, bebatuan, 
dan mikro organisme yang mana ada di sekitar kita. 

  
 
21. Perbaikan yang tepat untuk kalimat tersebut adalah ... 

a. Alam sanggup mengembalikan agar supaya kondisi daripada air yang telah tercemar dengan 
proses pemurnian atau purifikasi alami dengan jalan pemurnian tanah, pasir, bebatuan, dan 
mikro organisme yang dimana ada di sekitar kita. 

b. Alam sanggup untuk mengembalikan agar kondisi daripada air yang telah tercemar dengan 
proses pemurnian atau purifikasi alami dengan jalan pemurnian tanah, pasir, bebatuan, dan 
mikro organisme yang ada di sekitar kita. 

c. Alam sanggup mengembalikan untuk supaya kondisinya dari air yang telah tercemar dengan 
proses pemurnian atau purifikasi alami dengan jalan pemurnian tanah, pasir, bebatuan, dan 
mikro organisme yang dimana ada di sekitar kita. 

d. Alam memiliki kemampuan untuk mengembalikan kondisi air yang telah tercemar dengan 
proses pemurnian atau purifikasi alami dengan jalan pemurnian tanah, pasir, bebatuan, dan 
mikro organisme yang ada di sekitar kita.  

e. Alam memiliki kemampuan untuk mengembalikan daripada kondisi air yang telah tercemar 
dengan proses pemurnian atau purifikasi alami dengan jalan pemurnian tanah, pasir, bebatuan 
dan mikro organisme yang ada di sekitar kita.  

Cermati penggunaan kelompok kata yang tercetak miring dalam kutipan karya tulis berikut! 

Usaha kecil menengah (UKM) dan koperasi yang dilakukan para penduduk di wilayah itu, 
dalam waktu satu tahun mereka sudah memetik buah dan bahkan kembali modal. 

 
22. Kata yang tepat sebagai kata pengganti yang tercetak miring dalam kutipan tersebut adalah .... 

a. bergembira 
b. berjaya 
c. beruntung 
d. bersenang 
e. bersantai 
 

Cermati urutan kalimat berikut! 

(1) Arah angin tersebut, di belahan bumi utara, berbelok ke kanan sedangkan di belahan bumi 
selatan berbelok ke kiri. 

(2) Angin bertiup dari tempat yang bertekanan tinggi menuju ke tempat yang bertekanan rendah. 
(3) Akan tetapi, rotasi bumi yang menghasilkan Coriolis force dapat membuat angin berbelok 

arah. 
(4) Yang perlu juga diketahui, angin tidak bertiup lurus karena rotasi bumi . 
(5) Perlu diketahui, semakin besar perbedaan tekanan udaranya, semakin besar pula angin yang 

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

a. (1), (2), (3), (5), dan (4) 
b. (2), (5), (4). (3), dan (1) 
c. (3), (4), (1), (5), dan (5) 
d. (4), (3), (5), (d), dan (1) 
e. (5), (3), (4), (2), dan (1) 
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Cermati urutan kalimat berikut! 

Pengalaman mengesalkan itu terjadi April 2003, saya hanya “menonton”, alih-alih mengambil 
sampah itu dan memasukkannya ke rompi selam. Ternyata, saya belum betul-betul sadar bahwa 
waktu menyelam, mestinya tidak hanya bersenang-senang menikmati terumbu karang, tetapi 
juga ikut jaga kebersihan laut yang kerap dianggap tong sampah raksasa itu. Bila ingat kejadian 
itu, saya menjadi malu sebab enam bulan sebelumnya saya jadi relawan “Hari Bersih Laut 
Internasional (HBLI)”, 21 –22 September 2002 di sekitar Pulau Kepulauan Seribu, Jakarta. 

 
24. Kata baku dari kata yang bercetak miring adalah .... 

a. disadarkan – seharusnya – dijaga – teringat – menjadi 
b. menyadari – harusnya – terjaga – mengingat – menjadi 
c. menyadari – seharusnya  – menjaga – mengingat – menjaga 
d. disadarkan – harusnya – menjaga – mengingat – dijadikan 
e. menyadari – semestinya- menjaga – diingatkan – dijadikan  

 
25. Penulisan kata serapan yang tepat terdapat dalam kata .... 

a. karbon dioksida, fotosientesa, lepel   
b. karbon dioksida, fotosientesis, level   
c. karbondioksida, fotosintesies, lepel   
d. karbondioksida, fotosintesis, level   
e. karbondioksida, potosintesis, level   

Cermati kesinambungan kalimat dalam paragraf berikut! 

Pada 1960-an, di sebuah museum pernah terjadi pencurian koleksi emas yang dilakukan oleh 
kelompok pimpinan Kusni Kasdut. Pada 1979 terjadi pula pencurian koleksi uang logam. Pada 
1987 beberapa koleksi keramik senilai Rp 1,5 milyar. Pada 1996 pencurian lukisan dan 
ditemukan kembali di Singapura. ... 

 
26. Simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf induktif adalah ... 

a. Dengan kejadian itu, menyadarkan pengelola bahwa keamanan adalah faktor penting untuk 
menjaga koleksi museum.   

b. Seandainya museum dilengkapi dengan alarm, kamera pengaman, dan petugas keamanan pasti 
tidak ada pencurian. 

c. Hal ini memperlihatkan sikap umum museum di kebanyakan wilayah Asia yang lebih 
mengutamakan restorasi daripada menjaga ontentisitas. 

d. Kondisi koleksi dijaga ketat dengan usaha konservasi yang dilakukan oleh pihak museum dan 
masyarakat. 

e. Seringkali bagian koleksi yang tidak ditemukan diganti dengan bahan tiruan meskipun hal ini 
mengurangi otentisitas. 

 
Cermatilah paragraf deduktif berikut! 

... . DDT digunakan oleh para petani untuk mengusir dan membunuh hama yang menyerang 
lahan pertanian. DDT tidak hanya berdampak pada hama namun juga binatang-binatang lain 
yang ada di sekitarnya. Bahkan,  di tempat yang sangat jauh sekalipun sebagai akibat proses 
aliran rantai makanan dari satu hewan ke hewan lainnya yang mengakumulasi zat DDT. Dengan 
demikian seluruh hewan yang ada pada rantai makanan akan tercemar oleh DDT termasuk pada 
manusia. 

 
27. Kalimat utama/simpulan untuk mengawalai paragraf deduksi tersebut adalah ... 

a. Penyebab terjadinya pencemaran lingkungan sebagian besar disebabkan oleh tangan manusia 
yang tidak bertanggung jawab. 

b. Pencemaran air  adalah pencemaran yang terjadi di perairan seperti sungai, kali, danau, laut, air 
tanah, dan sebagainya. 

c. Penyebab yang paling terkenal terhadap pencemaran di air adalah akibat penggunaan zat kimia 
pemberantas hama DDT. 

d. Jumlah pencemaran dari pihak manusia membuat alam tidak mampu mengembalikan kondisi ke 
seperti semula. 

e. Alam memiliki kemampuan untuk mengembalikan kondisi air yang telah tercemar dengan 
proses pemurnian. 

 
 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kusni_Kasdut&action=edit
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Cermati isi paragraf berikut! 

Cara yang paling mudah untuk menghilangkan carbon dioksida di udara adalah dengan 
memelihara  dan menanam pohon lebih banyak lagi. Pohon, terutama yang muda dan cepat 
pertumbuhannya, menyerap carbon dioksida yang sangat banyak, memecahnya melalui 
fotosintesa dan menyimpan karbon dalam kayunya. Di seluruh dunia, tingkat perambahan 
hutan telah mencapai lefel yang mengkhawatirkan. Di banyak area, tanaman yang tumbuh 
kembali sedikit sekali karena tanah kehilangan kesuburannya ketika diubah untuk kegunaan 
yang lain, seperti untuk lahan pertanian atau pembangunan rumah tinggal. ... 

28. Kalimat yang berupa akibat untuk melanjutkan paragraf tersebut adalah ... 
a. Dengan begitu, banyak yang harus diwaspadai untuk mewujudkan dan menjaga kembali. 
b. Jadi, kumpulkanlah informasi sebagai langkah untuk mengatasi bertambahnya masalah. 
c. Karena itu, Anda berusaha memikirkan kembali orang-orang yang berperan dalam hal ini. 
d. Oleh sebab itu, langkah untuk mengatasi hal ini adalah dengan penghutanan kembali. 
e. Maka hal penting untuk itu, bagaimana menghalangi bahaya dan yang datang mengancam. 

 
Cermati paragraf narasi berikut! 

Lentera itu masih punya semangat sebagai penerang. Ia masih punya kebanggaan karena ada 
yang memerlukannya. Sumbu yang tak pernah beranjak dari botol dan tercelup manakala 
minyak penuh. Masih ada kobar yang menghendakinya. Bertahanlah lenteraku! Bertahanlah!  
Aku akan mengisi botol itu dengan minyak agar kau senantiasa hidup. Aku akan isi dengan 
minyak kasih sayang serta ketulusan. Sepanjang hayatku. 

 
29. Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat yang tercetak miring adalah ... 

a. Berkedip-kedip ditiup angin dan nyala api kecil. 
b. Hanya mengandalkan minyak yang masih membasahi sumbu. 
c. Botol itu kini kosong tapi sumbu tetap menyala. 
d. Hidup ini benar-benar perjuangan baginya, bagi sebuah lentera. 
e. Ia masih terus bertahan karena ada gejolak yang membangkitkannya. 
 

Cermatilah silogisme berikut! 

Premis Umum   : Yang akan menuju ke Desa Siantan harus menyeberangi sungai besar itu 
dengan perahu. 

Premis Khusus    :   ... 
Kesimpulan         :  Utami harus menyeberangi sungai besar itu dengan perahu. 

30. Kalimat premis yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang adalah ... 
a. Utami menyeberangi sungai besar itu sungai besar itu dengan perahu. 
b. Utami akan menuju ke Desa Siantan. 
c. Utami menyeberangi sungai besar itu jika ke Desa Siantan. 
d. Utami menuju ke kampung ke Desa Siantan menyeberangi sungai besar itu. 
e. Utami harus menyeberangi sungai karena ia akan menuju ke Desa Siantan. 
 

Cermatilah paragraf analogi berikut! 

Ide atau kreativitas itu diibaratkan sebagai anak. Saat kita dikarunia anak, kita sangat bersyukur, 
dirawat dengan kasih sayang. Kalau baik kita puji, nakal kita ingatkan. Tiap hari kita 
mencucurkan keringat, bekerja agar bisa menghidupinya. Selang beberapa tahun, barulah kita 
melihat hasil jerih payah kita tersebut. Sama halnya dengan ide atau kreativitas. Saat ide itu 
timbul, kita perlu rajin mendokumentasikan. “Ide” ini setiap saat, dianalisis dari berbagai sisi. 
Diuji dari sana-sini. Kalau eksperimen berhasil kita bersyukur, kalau gagal kita cari 
penyebabnya. Kita habiskan waktu untuk mengembangkan ide itu agar berhasil. Kecintaan pada 
ide ini kelak akan berbuah.  ...  

31. Kalimat simpulan yang tepat untuk mengakhiri paragraf analogi tersebut adalah ... 
a. Demikian halnya dengan anak yang dirawat dengan kasih sayang akan menjadi orang yang kita 

inginkan, kita bimbing agar hasilnya tidak mengecewakan. 
b. Seorang anak akan tumbuh kembang seperti harapan orang tua jika diperhatikan sungguh-

sungguh, ide atau kreativitasnya pun demikian juga.. 
c. Jadi, ide atau kreativitas yang sempurna, kelak akan berbuah menjadi kepuasan kita, sama 

halnya keberhasilan anak kita,  akan sangat membahagiakan kita. 
d. Kreativitas atau ide yang diuji terus-menerus akan mendapatkan hasil yang maksimal, demikian 

juga dengan merawat dan memperhatikan anak. 
e. Memang ide atau kreativitas sama dengan membesarkan anak dengan penuh kasih sayang, agar 

anak dapat menjadi orang yang berguna di kemudian hari.  

http://id.wikipedia.org/wiki/Pohon
http://id.wikipedia.org/wiki/Kayu
http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan
http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan
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Cermati paragraf generalisasi berikut! 

Banyak biota laut sakit, cedera, dan mati akibat menelan plastik bening gara-gara keliru 
mengenali sampah nonorganik itu sebagai ubur-ubur, santapan lezat mereka. Sejumlah temuan 
menunjukkan, mulut sejumlah anak singa laut dan anjing laut kecil terperangkap dalam gelang 
segel botol dan kemasan plastik, yang tak dapat dilepaskan bahkan dengan bantuan induk 
mereka. Makan tidak bisa dan mereka akhirnya mati. ... 

  
32. Simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf generalsasi tersebut adalah ... 

a. Jadi, kalau membuang sampah ke laut, berarti kita turut andil mencedarai bahkan mempercepat 
kematian sejumlah biota laut. 

b. Jadi, saat mengambil sampah di sela karang harus berhati-hati agar tidak mencederai atau 
membunuh biota laut. 

c. Jadi, kita  harus memperhatikan kelangsungan kehidupan biota laut apalagi mencederai atau 
membunuhnya. 

d. Jadi, biota laut sakit, cedera dan mati akibat menelan plastik bening gara-gara keliru mengenali 
sampah nonorganik. 

e. Jadi, hasil penelitian menemukan sampah yang dibuang ke laut dapat merusak kelangsungan 
kehidupan biota laut. 

 
Cermati tema dan kalimat-kalimat penjelasnya! 

Tema  : Faktor penghambat terjadinya perubahan 
Kalimat Penjelas: 
(1) Kurang intensifnya hubungan komunikasi dengan negara lain. 
(2) Perkembangan IPTEK yang lambat karena kuranganya sarana. 
(3) Sesuai dengan hakikat dan sifat dasar manusia yang selalu ingin maju. 
(4) Sifat masyarakat yang sangat tradisional dan sangat tertutup. 
(5) Kedatangan orang asing yang berbeda dengan budaya setempat. 

 
33. Kalimat penjelas yang tidak mendukung tema adalah .... 

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

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

Karena perbuatan salah satu ibu tirinya, Candera Kirana tidak tahan lagi di Daha dan 
karena itu ia meninggalkan kota itu dengan ibu tirinya yang lain, Mahadewi, seorang menteri, 
dan dayang-dayang. ... 

“Hai, Mamanda Menteri, sekarang marilah kita berhenti di sini karena inilah tempat yang 
hampir pada jalan ke negeri Kuripan.” ...  

Maka berhentilah di situ sekaliannya. Lalu diperbuat oranglah sebuah pesangrahan rumah 
atau kemah dengan sepertinya menurut perintah Galuh Cendera Kirana. 

Setelah sudah selesai semuanya, berkata Galuh Cendera Kirana, “Ya, Mamanda Menteri, 
baiklah Mamanda memperbuat sebuah kota pada tempat ini karena hamba hendak menjadi raja 
pada tempat ini.” 

Menteri itu bersukacita dengan teramat sangat, tetapi penuh dengan keheranan mendengar 
perkataan itu, lalu diperbuat orang kota baru di situ; separuh di antara orang-orang menebangi 
pohon-pohonan dan separuh pula menanam pula pohon-pohonan baharu, supaya menjadi bagus; 
dan tiada berapa lama antaranya berdirilah di situ sebuah kota yang amat indah dan permai. 
Bangun kota itu amat bagus seperti negara baharu yang amat indah perbuatannya dan penuh 
dengan perhiasannya. 

                                                       Cendera Kirana Menyamar Jadi Kelana 
 
34. Watak tokoh Galuh Cendera Kirana berdasarkan penggalan tersebut adalah .... 

a. ambisius dan sangat bijaksana 
b. tabah sekali dan semena-mena 
c. tidak mau ditindas dan optimistis 
d. pendendam dan sangat pemberani  
e. otoriter dan selalu semena-mena 
 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Tradisional&action=edit
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35. Pendeskripsian watak tokoh Galuh Candera Kirana yang terdapat pada penggalan tersebut melalui 
.... 
a. jalan pikiran tokoh dan perbuatan tokoh 
b. perbuatan tokoh dan dialog antartokoh 
c. lingkungan tokoh dan pandangan tokoh 
d. fisik tokoh dan dialog antartokoh 
e. perbuatan tokoh dan pandangan tokoh 
 

36. Amanat yang terdapat dalam kutipan cerita adalah ... 
a. Ibu tiri harus menyayangi anak tirinya secara adil, bijaksana, dan janganlah mengusir dan 

menyakiti  anak tiri. 
b. Balaslah perbuatan jahat orang terhadap diri kita dengan melakukan hal-hal yang baik dan tidak 

menyakiti. 
c. Janganlah larut dalam kekecewaan dan bila melakukan sesuatu dengan penuh keyakinan, 

pastilah akan berhasil. 
d. Rakyat harus mencintai rajanya, oleh sebab itu harus mematuhi segala perintah raja tanpa 

berpikir lama-lama. 
e. Raja harus mengumpulkan memikirkan nasib rakyatnya sekalipun akan mengorbankan dirinya 

sendiri. 
 

37. Nilai sosial yang terkandung di dalam cerita tersebut adalah ...  
a. Meraih sesuatu dengan pengorbanan fisik dan mental demi kepentingan dan tujuan yang 

diinginkan. 
b. Raja yang ingin mewujudkan kerajaan baru dengan mengajak para menteri dan orang yang ada 

disekitarnya. 
c. Raja yang saling memberi bantuan materi, tenaga, dan saling bermusyawarah dengan 

rakyatnya. 
d. Raja yang bermurah hati berbagi pengalaman kepada rakyatnya tentang kesuksesannya dalam 

memimpin negerinya. 
e. Rakyat yang senantiasa menjaga hubungan baik dengan sesama rakyat yang ada di lingkungan 

mereka. 
 
Teks kutipan novel berikut untuk soal nomor 38 – 40, cermatilah dengan baik! 

Wahai jantung hatiku, cahaya mataku! Betapakah sampai hatimu meninggalkan aku 
seorang diri dengan nasibku yang malang ini? Jika siang tiadalah lain yang kupikirkan, 
melainkan engkau dan untungku yang celaka ini. Bekerja yang lain tiada dapat karena pikiranku 
selalu melayang. Walaupun badanku ada di sini, tetapi nyawaku tiadalah jauh daripadamu. 
Wajah mukamu senantiasa terbayang-bayang di mataku. Jangankan bekerja, sedangkan makan 
dan minum tiada ingin karena nasi dimakan rasa sekam, air diminum rasa duri. 

Tiadalah lain yang kukerjakan sehari-hari, melainkan duduk termenung bertopang dagu, 
memandang dengan tiada berkeputusan kepada benda yang tiada kulihat. Ini, lihatlah! Telah 
berapa lamanya aku duduk sedemikian ini, tiadalah kuketahui. Selalu kupandang bulan yang 
jauh di atas langit, karena ialah yang dapat memperhubungkan pemandangan kita berdua. Jika 
engkau pun melihat pula kepada bulan itu, niscaya bertemulah pemandangan kita di sana. 
Aduhai! Betapa baiknya, bila bulan itu dapat pula menyambung perkataan dan perasaan kita. 

Sitti Nurbaya, Marah Rusli 
 
38. Konflik dalam kutipan cerita adalah ... 

a. Si aku merasa tertekan diputuskan oleh kekasihnya. 
b. Perasaan gundah yang dirasakan si aku terhadap seseorang. 
c. Perasaan rindu si aku terhadap kekasih yang telah jauh. 
d. Sukarnya si aku melupakan bayangan wajah kekasihnya. 
e. Rasa sedih tidak mengetahui berita dari kekasihnya 
 

39. Penyebab konflik dalam kutipan cerita adalah ... 
a. Perasaan si aku disakiti diputuskan oleh kekasihnya. 
b. Si aku merasa mempunyai masalah dengan kekasihnya. 
c. Si aku sudah tidak bertemu lagi dengan kekasihnya.  
d. Wajah kekasih si aku senantiasa terbayang-bayang. 
e. Si aku tidak pernah lagi menerima berita kekasihnya. 
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40. Peristiwa akibat konflik dalam kutipan adalah .... 
a. Si aku memandangi bulan kala purnama tiba 
b. Si aku bertemu pandang dengan kekasih 
c. Si aku duduk termenung dengan berbagai harapan 
d. Si aku memendam perasaan rindu kepada kekasih 
e. Si aku bertemu dengan kekasih di wajah bulan 

Teks cerita berikut untuk soal nomor 41 – 42, cermatilah dengan baik! 

Kusno bekerja dengan rajin, tapi celana kepar 1001-nya bertambah lama bertambah pudar, 
karena sering kena cuci. Setiap bulan ia berharap akan dapat membeli sebuah celana baru, tapi 
uang yang sepuluh rupiah itu untuk makan saja pun tak mencukupi. Dengan sendirinya kepar 
1001 bertambah sering harus dicuci, dan setiap kena cuci, rupanya bertambah 
mengkhawatirkan. 

Seluruh pikiran Kusno tertuju pada celana itu. Apakah yang terjadi dengan dirinya, jika 
celana itu sudah tidak bisa dipakai lagi? Setiap hari ia mendoa, agar Tuhan jangan menurunkan 
hujan. Dan jika hujan turun juga, Kusno dengan hati kembang kempis melihat kepada 
celananya, seperti seorang ibu melihat kepada anaknya yang hendak dilepas ke medan perang. 

.                                      Sebuah Celana Pendek, Idrus 
  

41. Masalah yang diungkapkan dalam kutipan adalah .... 
a. keadaan perasaaan Kusno 
b. kenang-kenangan yang tidak terlupakan 
c. keprihatinan hidup Kusno 
d. kegiatan rutin seorang prajurit 
e. pengabdian tulus dari hati nurani 
 

42. Pembuktian latar suasana serba kekurangan hidup yang menimpa Kusno adalah ... 
a. Kusno memiliki hanya sehelai celana kerja terbuat dari kepar yang sudah pudar bila hujan akan 

menjadi masalah dan uang gaji tidak cukup untuk makan. 
b. Celana Kusno sudah pudar warnanya karena dicuci setiap hari dan sedang musim penghujan dia 

kebingungan dan sangat sedih tidak dapat bekerja. 
c. Kusno sudah bekerja dengan rajin tetapi penghasilan tidak cukup untuk makan apalagi untuk 

membeli celana yang baru untuk penggantinya. 
d. Setiap hari Kusno berdoa agar Tuhan jangan menurunkan hujan karena celana satu-satunya 

tidak kering dan dia tidak akan bisa beraktvitas. 
e. Celana kepar 1001milik Kusno bertambah lama bertambah pudar, karena sering dicuci dan 

dikenakan setiap hari karena uangnya habis untuk makan. 
 
Teks puisi berikut untuk soal nomor 43– 45, cermatilah dengan baik! 

Dari Seorang Guru 
kepada Murid-muridnya 

 
Apakah yang kupunya, anak-anakku 
... 
sumber pengabdian kepadamu 
Kalau di hari Minggu engkau datang ke rumahku  
aku tahu, anak-anakku 
kursi-kursi tua yang di sana 
dan meja tulis sederhana 
dan jendela-jendela yang tak pernah diganti kainnya 
 

 
semua padamu akan bercerita 
tentang hidupku di rumah tangga 
Ah, tentang ini  tak pernah aku 
bercerita 
Depan kelas, sedang menatap wajah-
wajahmu remaja 
-  horison yang selalu biru bagiku – 
karena kutahu, anak-anakku 
engkau terlalu bersih dari dosa 
untuk mengenal ini semua 
                Hartoyo Andangjaya 

43. Maksud yang terkandung dalam isi puisi tersebut adalah ... 
a. Pengabdian seorang guru sangat mulia sehingga di tidak sedikit pun menyisakan waktunya 

untuk mengurusi keperluaannya, termasuk rumah tempat tinggalnya.  
b. Seorang guru sebetulnya kehidupannya sangat jauh dari kecukupan, tetapi keadaan hidupnya itu 

tidak perlu diketahui siswanya yang banyak tahu tentang kehidupan.  
c. Siswa tidak perlu mengetahui atau menyelidiki kehidupan gurunya yang sebenarnya, tetapi 

mereka hanya berkewajiban belajar hidupnya tidak seperti gurunya kelak. 
d. Seorang guru berpesan kepada siswanya agar senantiasa rajin belajar dan giat bekerja supaya 

hidup mereka sukses dan dapat mengabdi lagi kepada sekolah dan gurunya. 
e. Kerendahan hati seorang guru sehingga dia bercerita tentang kehidupannya yang serba 

kekurangan, padahal kehidupan yang sesungguhnya tidaklah demikian. 
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44. Makna lambang, horison yang selalu biru bagiku adalah .... 
a. sebuah cakrawala kehidupan anak remaja 
b. kehidupan anak-anak yang haus akan ilmu 
c. perjalanan kehidupan seorang guru yang kelam 
d. kehidupan anak-anak yang masih polos dan tenang 
e. pandangan seorang guru terhadap kehidupan remaja 

 
45. Majas yang paling tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang (titik-titik) dalam larik puisi 

tersebut adalah ... 
a. pakaian kerja seorang guru 
b. uang gajiku setiap bulan 
c. selain buku dan sedikit ilmu 
d. alat-alat tulis keperluan sekolah 
e. kewajiban mengajar seorng guru 
 

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

(1) Yoso   : Aneh, ... kenapa bulu romaku merinding seperti ini, ya? 
(2) Joko    : Mas, aku ambilkan segelas air putih,  ya? 
(3) Sri       : Tidak, ... tidak! (menjerit histeris). 
(4) Anto   :  Sri kenapa ... kenapa kau Sri? (semua menenangkan Sri). 
(5) Sri     : Aku, ... aku mendengar ada suara merintih, sepertinya suara itu datangnya dari arah 

sana. 
(6) Andi  : ... 

                                                                                                  Naskah Shobir Poer 

 
46. Perbaikan yang tepat untuk kalimat dialog nomor dua (tercetak miring) agar padu dengan dialog 

yang lain adalah ... 
a. Kau benar, aku juga merasakan begitu, Yoso. 
b. Sekarang bantu aku mengangkat mayat ini. 
c. Hi! Ada darah di mana-mana. Aku takut! 
d. Jangan, jangan tinggalkan aku sendiri di sini! 
e. Aku sudah bilang, tempat ini kotor dan dingin. 

 
47. Kalimat yang tepat untuk melanjutkan dialog drama tersebut adalah ... 

a. Kalau kamu tidak percaya dengan kata-kata saya terserahlah. Kamu boleh pergi dari sini dan 
atau kamu pikirkan lagi masalah itu? 

b. Sudah, sudah kalian hanya terbawa oleh rasa takut kalian sendiri. Lihatlah, bukankah tempat ini 
hening dan penuh ketenangan? 

c. Kalian akan pergi kemana kok cerita kalian tidak diselasaikan dulu. Saya kan ingin sekali 
mendengarkannya sampai habis? 

d. Iya, cerita itu sejak zaman dulu sampai sekarang masih disukai orang. Kamu masih percaya dan 
kamu bagaimana Sri? 

e. Sampai kapan kamu bisa berubah dan mau percaya dengan apa yang saya ceritakan itu. Siapa 
yang mau percaya ceritaku? 

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

Korrie Layun Rampan dalam kumpulan cerpen Tarian Gantar  menyajikan cerpen 
bernuansakan adat istiadat. Ia sudah menulis banyak judul cerpen maupun tulisan lain. 
Pengarang yang sarat dengan pengalaman membuat cerita-ceritanya kaya akan muatan. 

Nasib tokoh ”aku” dalam Kewang Key Dilang Putri,  nasib ”Inur” dalam Eheng, dan 
Jemina dalam cerpen Tarian Gantar misalnya, memperlihatkan hubungan antara manusia 
dengan lingkungannya. Ceritanya memiliki nilai yang terkait antropologi dan nilai sastra yang 
tinggi. 
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48. Kalimat resensi untuk menyatakan keunggulan berdasarkan isi teks tesebut adalah ...  

a. Dalam Tarian Gantar memperlihatkan relasi yang tidak terputus antara manusia dan 
lingkungannya, selain itu ceritanya pun memiliki nilai sastra yang tinggi. 

b. Tarian Gantar berisi kumpulan cerpen yang berisikan hubungan manusia dengan 
lingkungannya dan cerpen ini mempunyai nilai-nilai kehidupan. 

c. Kumpulan cerpen karya Korrie Layun Rampan sangat bagus untuk dibaca karena berkaitan 
dengan keilmuan lainnya yang berguna dalam kehidupan. 

d. Meskipun ada kemiripan watak dalam beberapa cerpen di dalam Tarian Gantar tidak membuat 
ceritanya diisi budaya lingkungan. 

e. Buku kumpulan cerpen Tarian Gantar memperlihatkan hubungan antara manusia dengan 
lingkungannya yang dijalin sangat harmonis. 

 
49. Kalimat resensi untuk menyatakan kepengarangan pengarang berdasarkan isi teks tesebut adalah ...  

a. Pengarang memadukan ide dengan petualangan hidupnya pada setiap ceritanya. Muatan lokal 
senantiasa mewarnai ceritanya. 

b. Korrie Layun Rampan, pengarang dengan jam menulis sangat tinggi membingkai kekayaan 
warna lokal bertemakan perjuangan hidup dan cinta. 

c. Korrie dalam Tarian Gantar penulis cerita yang cukup terkenal di lingkungan sesama 
pengarang dan masyarakat pencinta karyanya. 

d. Membaca nama Korrie Layun Rampan sudah tidak asing lagi dalam dunia sastra, cerpen 
misalnya, kisah-kisah menarik selalu disajikannya. 

e. Korrie Layun Rampan, pengarang yang sarat dengan pengalaman membuat cerita-ceritanya dan 
banyak meminati karyanya. 

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

a. Kumpulan cerpen Korrie Layun Rampan ini memiliki kemiripan watak pada beberapa   
cerpennya yang terdahulu berarti sama menariknya dengan yang lainnya. 

b. Tarian Gantar berisi kumpulan cerpen yang berisikan hubungan manusia dengan 
lingkungannya yang membuat ceritanya syarat dengan ajaran-ajaran penting. 

c. Karena Tarian Gantar memuat nilai Atropologi dan sastra berarti si pembaca sambil menikmati 
isi cerita yang bermuatan sastra sekaligus memperoleh muatan budaya. 

d. Cerita-ceritanya memiliki nilai-nilai seperti ini, terutama untuk mencari keindahan, sayang 
sekali jika Anda lewatkan begitu saja tanpa penghayatan. 

e. Muatan lokal yang mewarnai cerita dalam kumpulan cerpen Tarian Gantar pantas sekali 
diacungkan jempol karena membaca cerpen ini amat mengasyikkan kita. 


