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PAKET I
SOAL PENGAYAAN UJIAN NASIONAL
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
TAHUN 2013/2014

1.

Indikator UN
: Mengidentifikasi isi dan bagian suatu paragraf
Indikator Soal : Disajikan sebuah paragraf, siswa dapat menentukan gagasan utama
paragraf tersebut.

Bacalah paragraf berikut!
Di Jawa Timur angka kematian ibu (AKI) meningkat. Pada 2008, persentase AKI 83,2
per 100.000 kelahiran hidup. Pada 2011 AKI justru 204,3 per 100.000 kelahiran hidup.
Meningkatnya AKI terjadi akibat keterlambatan petugas kesehatan merujuk ke rumah
sakit atau puskesmas terdekat. Dokter spesialis kebidanan dan kandungan di RS Umum
dr. Soetomo, mengatakan bahwa kebanyakan petugas kesehatan di kelurahan atau
kecamatan memberi rujukan ke rumah sakit pemerintah karena pertimbangan biaya.
Padahal, banyak rumah sakit swasta yang dilewati pasien ketika dalam perjalanan
menuju rumah sakit pemerintah.
Gagasan utama paragraf tersebut adalah ….
A.
B.
C.
D.

angka kematian ibu di Indonesia menurun tajam
dokter spesialis kebidanan terlambat memberi rujukan
penyebab angka kematian ibu di Jawa Timur meningkat
pertimbangan biaya mempengaruhi pilihan rumah sakit

Kunci: C
Pembahasan:
Gagasan utama/gagasan pokok/ide pokok merupakan pernyataan yang menjadi inti
pembahasan. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Letaknya
biasa terdapat pada awal atau akhir paragraf. Kalimat utama tersebut bersifat umum dengan
ditandai kata yang merujuknya.
Kata kunci:
Di Jawa Timur angka kematian ibu (AKI) meningkat. Pada 2008, persentase AKI 83,2 per 100.000
kelahiran hidup. Pada 2011 AKI justru 204,3 per 100.000 kelahiran hidup. Meningkatnya AKI...
Kata yang merujuknya: meningkat ....
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2.

Indikator UN
: Menentukan persamaan isi berita
Indikator Soal : Disajikan dua kutipan berita, siswa dapat menentukan persamaan isi
berita tersebut.

Soal :

Bacalah kutipan teks berita berikut!
Teks Berita I

Teks Berita II

Korban sedikitnya 13 orang tewas,
15 orang hilang, dan 10 orang masih
terperangkap di dalam tambang emas
yang runtuh. Walaupun masih simpang
siur, jumlah korban akibat gempa diyakini
masih bertambah. Musibah itu akibat
dua gempa besar mengguncang kota
Mandaly, Myanmar, Minggu (11/11).

Gunung Lokon di Sulawesi Utara kembali
meletus, Minggu (11/11). Dengan
lontaran abu letusan hingga ketinggian
600 meter dari Kawah Tompaluan. Kepala
Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana
Geologi, meminta masyarakat di sekitar
tidak beraktivitas dalam radius 2,5 km
dari kawah tersebut untuk mencegah
jatuh korban.

Persamaan isi kedua kutipan teks berita tersebut adalah ....
A.
B.
C.
D.

bencana alam yang terjadi di Indonesia
waktu terjadinya peristiwa bencana alam
aktivitas gunung berapi di berbagai negara
peristiwa yang menarik perhatian pemerintah

Kunci : B
Pembahasan :
Informasi adalah keterangan, pemberitahuan, kabar, atau berita. Untuk mencari kesamaan isi beberapa
berita, kita harus menentukan informasi pokok dari setiap teks berita tersebut.

Kata-kata yang dirujuk:
Teks I: Minggu (11/11).
Teks II: Minggu (11/11).

3.

Indikator UN
: Menentukan perbedaan penyajian berita
Indikator Soal : Disajikan dua kutipan berita, siswa dapat menentukan perbedaan
penyajian teks berita tersebut.

Soal :

Bacalah kutipan teks berita berikut !
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Teks Berita I

Teks Berita II

Hingga Minggu (17/7) tiga dari empat
korban longsor di tambang batu
kapur Gunung Tugulasi, Kecamatan
Tanggungharjo, Kabupaten Grobongan,
belum berhasil dievakuasi. Proses evakuasi
terhadap korban yang tertimbun sejak
(16/7) petang berjalan lamban karena
terkendala medan dan alat berat.

Longsor di area penambangan Gunung
Tugulasi terjadi pada Sabtu (16/7)
pukul 15.30 WIB. Tiga orang selamat,
dua luka berat, dan empat pekerja
lainnya tertimbun longsor. Sejak Sabtu
– Minggu
sore sejumlah pejabat
terus mengupayakan eskavator tetapi
tidak kunjung mendapatkan alat berat
tersebut.

Perbedaan penyajian teks kedua kutipan teks berita tersebut adalah ….
A
B
C
D

Teks Berita I
diawali dengan unsur berita apa
diawali dengan unsur berita kapan
diakhiri dengan unsur berita bagaimana
diakhiri dengan unsur berita apa

Teks Berita I
diawali dengan unsur berita mengapa
diawali dengan unsur berita apa
diakhiri dengan unsur berita kapan
diakhiri dengan unsur berita siapa

Kunci : B
Pembahasan :
Unsur-unsur berita biasanya berpola 5 W + 1 H: what (apa), who (siapa), where (di mana), when
(kapan), why (mengapa), dan how (bagaimana). Ada juga dalam bahasa Indonesia dikenal
singkatan ASDAMBA (A=apa, S=siapa, D=di mana, A=apabila/kapan, M=mengapa, dan
Ba=bagaimana). Selain itu, terdapat istilah ADIKSIMBA (A=apa, Di=di mana, K=kapan, Si=siapa,
M=mengapa, Ba=bagaimana). Bukan berarti bahwa penulisan berita harus mengikuti urutan
unsur-unsur tersebut. Dalam penyajiannya, seorang penulis berita dapat memvariasikannya.
Bahkan kadang-kadang unsur-unsur tersebut tidak lengkap dalam sebuah berita.
Teks berita I: Waktu (kapan) Hingga Minggu (17/7)
Teks berita II: Apa yang terjadi? Longsor

4.
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Indikator UN
: Mengidentifikasi isi teks biografi/iklan
Indikator Soal : Disajikan kutipan biografi tokoh, siswa dapat menentukan
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Soal :

Bacalah kutipan biografi tokoh berikut!

Mohammad Mahfud tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum UII pertama yang
meraih gelar doktor pada tahun 1993. Dia meloncat mendahului mantan dosen dan
senior-seniornya di UII. Didukung oleh karya tulisnya yang sangat banyak, baik dalam
bentuk buku, jurnal, maupun makalah ilmiah, dari Lektor Madya, Mahfud melompat
lagi, langsung menjadi Guru Besar. Jika dihitung dari awal menjadi dosen sampai meraih
gelar guru besar, Mahfud hanya membutuhkan waktu 12 tahun. Dengan rentang waktu
tersebut, Mahfud memegang rekor tercepat dalam sejarah pencapaian gelar Guru Besar.
Padahal, umumnya seseorang bisa merengkuh gelar Guru Besar minimal membutuhkan
waktu 20 tahun sejak awal kariernya.

Keistimewaan tokoh sesuai dengan isi kutipan biografi tersebut adalah ...
A.
B.
C.
D.

Mohammad Mahfud meraih gelar doktor 1993.
Mohammad Mahfud menjadi dosen tetap Fakultas Hukum UII.
Meraih gelar Guru Besar sebagai rekor tercepat dalam sejarah.
Karya tulisnya sangat banyak, baik dalam bentuk buku maupun cd.

Kunci : C

Pembahasan :
Keistimewaan seseorang merupakan sesuatu yang khas dan tidak semua orang memilikinya. Dalam
hal ini, beliau meraih gelar Guru Besar sebagai rekor tercepat dalam sejarah.

5.

Indikator UN
: Mengidentifikasi isi teks biografi/iklan
Indikator Soal : Disajikan kutipan biografi tokoh, siswa dapat menentukan hal yang
dapat diteladani pada tokoh tersebut.

Soal :

Bacalah kutipan biografi berikut!
Ebit G. Ade lahir di Wanadadi Banjarnegara, 21 April 1954. Ia anak termuda dari 6
bersaudara. Ayahnya seorang PNS dan ibunya seorang pedagang kain. Ebit bercita-cita
menjadi insinyur, dokter, pelukis, namun cita-citanya tidak kesampaian karena ketiadaan
biaya. Dengan bermodal bakat dan kegigihan, Ebit memilih membuat puisi lalu
melagukan puisi-puisinya sehingga ia dikenal sebagai penyanyi pop balada. Karyanya,
sekitar 25 album kompilasi yang diproduksi oleh berbagai perusahaan rekaman.
Akhirnya, ia sukses sebagai musisi sekaligus penyanyi.
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Hal yang patut diteladani pada tokoh tersebut adalah ….
A.
B.
C.
D.

ayahnya sorang PNS
gagal menjadi insinyur
anak termuda dari 6 saudara
kegigihannya dalam meraih sukses

Kunci : D
Pembahasan :
Keteladanan seorang tokoh merupakan sifat/perilaku baik yang layak ditiru. Di antara empat
pilihan, hanya pilihan (D) yang merupakan teladan dan patut dicontoh. Bermodal bakat dan
kegigihan ....

6.

Indikator UN
: Mengidentifikasi isi teks biografi/iklan
Indikator Soal : Disajikan sebuah iklan siswa dapat menentukan penjelasan isi salah
satu kalimat pada iklan tersebut.

Soal :

Perhatikan iklan berikut!

PENGUMUMAN
Diberitahukan kepada siswa SMP Inovasi, bahwa pada tanggal 23 November 2013 pukul
14.00 s.d. 16.00 bertempat di Lapangan SMP Inovasi akan dilaksanakan Pembukaan
Respect Cup II. Harap seluruh siswa menghadiri kegiatan tersebut.

Penjelasan kalimat kedua iklan pengumuman tersebut adalah ...
A. Seluruh siswa SMP Inovasi supaya menghadiri acara pembukaan Respect Cup II.
B. Pelaksanaan pembukaan Respect Cup II tanggal 23 November 2013 di lapangan upacara.
C. Seluruh siswa dan guru wajib ikut serta pembukaan Respect Cup II di Lapangan SMP
Inovasi.
D. Waktu pelaksanaan pembukaan Respect Cup II pukul 14.00 s.d. 16.00 di lapangan upacara.

Kunci : A

Pembahasan :
Penjelasan teks iklan tersebut dapat diketahui dengan memahami makna kalimat tersebut.
Makna kalimat kedua tersebut adalah D.
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7.

Indikator UN
: Mengidentifikasi isi teks biografi/iklan
Indikator Soal : Disajikan sebuah iklan siswa dapat menentukan maksud iklan
pengumuman tersebut.

Soal :
Perhatikan iklan berikut!
Butuh uang dalam waktu singkat? Jangan pernah ragu-ragu datangi pegadaian di sekitar
Anda. Karena pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah.
Maksud iklan tersebut adalah ...
A.
B.
C.
D.

Pegadaian dapat memberi uang kepada masyarakat.
Masalah bertambah saat Anda menghubungi pegadaian.
Pegadaian perlu bantuan pinjaman keuangan dari Anda.
Pegadaian memberi solusi bagi masyarakat yang kesulitan uang.

Kunci: D

Pembahasan :
Penjelasan teks iklan tersebut dapat diketahui dengan memahami makna kalimat tersebut.
Makna kalimat kedua tersebut adalah D.

8.

Indikator UN
: Menentukan kalimat fakta/opini dalam iklan
Indikator Soal : Disajikan sebuah iklan, siswa dapat menentukan kalimat fakta/opini.

Soal :
Perhatikan iklan berikut!
1)
2)
3)
4)

Ramuan paket herbal paling manjur.
Minum segelas sehari, membuat tubuh lebih segar dan bugar.
Anda akan puas dengan minum larutan herbal.
Hubungi Erizal Sahar No. Hp. 0811445566.

Fakta pada iklan tersebut ditandai nomor ….
A. 1
B. 2

C. 3
D. 4

7

Pengayaan Ujian Nasional
Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

Kunci : D

Pembahasan :
Fakta adalah sesuatu yang tertangkap oleh indra manusia atau data keadaan nyata yang
terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Fakta dalam iklan dapat berbentuk frase atau
kata.

9.

Indikator UN
: Menyimpulkan isi paragraf
Indikator Soal : Disajikan sebuah paragraf, siswa dapat menentukan simpulan isi
paragraf tersebut.

Soal :
Perhatikan bacaan berikut!
Artis Brooke Shields mengenang ibunya sebagai pelindung terbaik untuk dirinya dari
pengaruh buruk Hollywood pada tahun-tahun awal kariernya. Sang ibu,Teri Shields,
meninggal dunia di New York minggu lalu. Teri mengantar putrinya ke dunia hiburan
kala Brooke baru berusia 11 bulan untuk tampil di iklan sabun. Melindungi putrinya
dari banyak hal buruk di industri hiburan, seperti kekecewaan, penolakan, dan iri hati.
Perlindungan itu sungguh anugrah tak ternilai bagi Brooks Shields.
Simpulan isi paragraf tersebut adalah ...
A.
B.
C.
D.

Teri Shields sangat menyayangi putrinya Brooke Shields.
Pengaruh buruk Hollywood pada tahun awal Brooke Shields.
Teri Shield memulai dunia hiburan sejak berusia 11 bulan.
Anugrah bagi Brooke Shields pada putrinya di Hollywood.

Kunci : A

Pembahasan :
Simpulan merupakan pernyataan berisi fakta, pendapat, atau alasan pendukung mengenai
tanggapan terhadap suatu objek. Simpulan dapat juga dikatakan merupakan pendapat akhir
dari suatu uraian berupa informasi.

10. Indikator UN
: Mengidentifikasi isi grafik, tabel, bagan, denah
Indikator Soal : Disajikan sebuah grafik, siswa dapat menentukan penjelasan yang
sesuai isi grafik tersebut.
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Soal :
Perhatikan grafik berikut!
120.000

Harga Daging Sapi di Jakarta

(Dalam Rupiah/Kg)

100.000
80.000

80.000

90.000

80.000

100.000
85.000

60.000
40.000
20.000
5 Okt

16 Okt

5 Nov

16 Nov

19 Nov

Penjelasan isi grafik tersebut adalah ...
A.
B.
C.
D.

Terjadi penurunan secara berarti terhadap harga daging sapi.
Harga daging sapi di Jakarta selama dua bulan meningkat terus.
Harga daging sapi tertinggi di Jakarta mencapai Rp100.000 rupiah.
Pasokan daging sapi melimpah sehingga mempengaruhi harga daging.

Kunci : C

Pembahasan :
Grafik adalah lukisan gambar/garis untuk mengetahui naik turunnya suatu keadaan. Isi suatu
grafik dapat diketahui hubungan data (angka) yang ada pada titik koordinasinya. Hubungan
angka itu bisa naik dan turun. Menurut grafik tersebut, pada 19 November harga daging
mencapai titik tertinggi.

11. Indikator UN
: Mengidentifikasi isi grafik, tabel, bagan, denah
Indikator Soal : Disajikan sebuah tabel, siswa dapat menentukan simpulan isitabel
tersebut.

Soal :

Perhatikan tabel berikut!
Jenis
2010

Premium
23,04

Solar
12,83

Minyak Tanah
2,35

2011
2012

24,53
27,84

14,09
14,99

1,69
1,70
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Simpulan isi tabel tersebut adalah ...
A. Sejak tahun 2010 distribusi BBM Bersubsisi terus meningkat, puncaknya terjadi pada
tahun 2011.
B. Distribusi BMM Bersubsidi sejak tahun 2010 hingga tahun 2012 tidak mengalami
perubahan yang pasti.
C. Distribusi premium dan solar tiga tahun terakhir terus meningkat kecuali minyak tanah
yang tidak tetap.
D. Kenyataan di lapangan masyarakat lebih banyak menggunakan BBM bersubsidi selama
tiga tahun ini.

Kunci : C

Pembahasan :
Penentuan simpulan dilakukan dengan menghubungkan seluruh fakta dan data yang
terdapat pada tabel tersebut dalam bentuk pernyataan menyeluruh berupa pendapat akhir
seluruh isi. Simpulan yang sesuai dengan keadaan tabel tersebut bahwa distribusi premium
dan solar tiga tahun terakhir terus meningkat kecuali minyak tanah yang tidak tetap.

12. Indikator UN
: Mengidentifikasi isi grafik, tabel, bagan, denah
Indikator Soal : Disajikan sebuah denah lokasi kegiatan, siswa dapat menentukan
letak lokasi kegiatan dalam denah tersebut.

Soal :

Perhatikan denah berikut!

Berdasarkan denah tersebut letak Pasar Bebek adalah di sebelah ....
A. utara Kecamatan Cilincing
B. selatan Kecamatan Cilincing

10

C. barat Jalan Dewa Kembar
D. timur Jalan Marunda Makmur
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Kunci : A

Pembahasan :
Berdasarkan letak dalam denah yang sebenarnya Pasar Bebek terletak di sebelah utara
Kecamatan Cilincing.

13. Indikator UN
: Mengidentifikasi isi grafik, tabel, bagan, denah
Indikator Soal : Disajikan sebuah denah, siswa dapat menentukan perjalanan yang
paling efektif.

Soal :

Perhatikan denah berikut!

Perjalanan yang paling efektif bila kita akan menuju Balai SESPIMMA dari Kebayoran Lama
adalah ...
A. Jalan Kebayoran Lama belok kanan ke Jalan Pondok Cabe, sampai di perempatan belok
kanan melewati Terminal Lebak Bulus kemudian belok kiri sampai lokasi di SESPIMMA.
B. Jalan Kebayoran Lama belok kiri ke Jalan T.B. Simatupang, sampai di perempatan lurus
terus Terminal Kampung Rambutan ke Terminal Lebak Bulus kemudian belok sampai
lokasi di SESPIMMA.
C. Jalan Kebayoran Lama belok kiri ke Jalan Pondok Cabe, sampai di perempatan belok kiri
melewati Terminal Lebak Bulus kemudian belok kiri sampai lokasi di SESPIMMA.
D. Jalan Kebayoran Lama belok kiri ke Jalan T.B. Simatupang, sampai di perempatan belok
kanan melewati Terminal Lebak Bulus kemudian belok kanan sampai lokasi di SESPIMMA.

Kunci : D
11
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Pembahasan :
Rute paling efektif adalah rute terdekat berdasarkan denah dengan melalui Jalan Kebayoran
Lama belok kiri ke Jalan T.B. Simatupang, sampai di perempatan belok kanan melewati
Terminal Lebak Bulus kemudian belok kanan sampai lokasi di SESPIMMA.

14. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik puisi
Indikator Soal : Disajikan sebuah puisi, siswa dapat menentukan tema puisi tersebut.

Soal :

Bacalah puisi berikut dengan saksama!

Yang tertinggal hanya gambarmu
Di meja kamarku
Ditemani dua puisi
Tentang lara hati
Oh ... angin bawa laguku
Ungkapkan rindu menggebu
Kumasih tetap bertahan
Karna kenangan
Tema kutipan puisi tersebut adalah ....
A.
B.
C.
D.

Puisi kenangan
Terbawa kenangan
Keindahan hati
Kerinduan seseorang

Kunci : D
Pembahasan :
Data pendukung: Oh ... angin bawa laguku, ungkapkan rindu menggebu, kumasih tetap
bertahan karena kenangan.

15. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik puisi
Indikator Soal : Disajikan sebuah puisi, siswa dapat menentukan larik bermajas pada
puisi tersebut.
12
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Soal :
Perhatikan kutipan puisi berikut!
Di suatu perkampungan bunga
Di musim petik indah warnanya
Menghias rumah halaman rakyat

Burung-burung yang bernyanyi
Menghibur mereka memetik bunga

Ramai-ramai perempuan desa
Dengan keranjang di atas kepala
Larik bermajas pada kutipan puisi tersebut terdapat pada larik ....
A.
B.
C.
D.

1 dan 2
3 dan 4
5 dan 6
6 dan 7

Kunci : A
Pembahasan :
Data pendukung: burung-burung yang bernyanyi. Larik ini menggunakan majas personifikasi.

16. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik puisi
Indikator Soal : Disajikan dua puisi siswa dapat menentukan perbedaan amanat kedua
puisi tersebut.

Soal :

Bacalah puisi berikut dengan saksama!
PUISI II

PUISI I

Semangka

Di kebun milik ayahku
Kulihat banyak semangka
Kuambil satu lalu membelahnya
Aku pun berdoa
Tuhan!
Berilah aku gairah
Semerah daging semangka

Kasih Ibu

Semilir sepoi angin pagi
Sejuk diterpa mulus mukaku
Tak sebanding lembut sentuhmu
Tak lawan elus mesra belai rambutmu
Wahai limpah laut biru kusuguhkan
Andai kerlip tabur bintan kusajikan
Takkan mampu bayar jasamu
Tuk kasihmu Ibu...
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Perbedaan amanat kedua puisi tersebut adalah ...
PUISI I
Lestarikan lingkungan
Kasih ibu takkan terganti
Jangan pernah lelah berdoa
Mari kita menanam semangka

A
B
C
D

PUISI II
Orang tua yang pamrih
Lestarikan lingkungan alam
Kasih ibu takkan terganti
Kasih anak terhadap orang tua

Kunci : B
Pembahasan :
Data pendukung: dicantumkannya alasan mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan dan
kasih ibu itu tanpa pamrih.

17. Indikator UN
Indikator Soal

Soal		

: Mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek/cerita anak
: Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan latar (waktu,
tempat, suasana) cerpen tersebut.

:

Bacalah kutipan cerpen berikut!
Sambil tiduran, pikiranku terus berjalan-jalan. Ayah selalu marah jika pulpen, kertas dan
berkas-berkas kerjanya tak tersimpan lagi di dalam tasnya, juga sepatu dan perlengkapan
kerja lainnya. Padahal setiap pulang kerja, ayah selalu menaruh tas kerjanya di tempat
sembarangan. Terkadang, berkas-berkas kerjanya selalu diletakkan begitu saja setelah
selesai ayah membacanya. Tentu saja, kebiasaan ini membuat ibu menjadi sangat baik.
Latar tempat pada kutipan cerpen tersebut adalah di ....
A.
B.
C.
D.

ruang kerja
ruang makan
kamar tamu
kamar tidur

Kunci : D
Pembahasan :
Latar tempat dalam cerita tersebut adalah di kamar tidur. Hal ini didukung oleh bagian cerita
tersebut, yaitu … Sambil tiduran, pikiranku terus berjalan-jalan ...
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18. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek/cerita anak
Indikator Soal : Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan bukti watak tokoh
pada kutipan cerpen tersebut.

Soal :

Bacalah kutipan cerpen berikut!
Di kantin, Agnes lagi ngerayain ultahnya. Desta langsung nyamperin Agnes. Ruri dan Tita
langsung tegang.
“Des, lo mau ke mana?” Tita berusaha menghalau langkah Desta.
“Mau nyamperin Agnes, kenapa?” tanya Desta bingung dan langsung mendekati Agnes.
“Nes, met ultah ya... semoga semua harapan elo bakal terkabul,” kata Desta.
“Oh...iya. Makasih ya, ” balas Agnes dengan wajah ceria. Desta kembali menghampiri Ruri
dan Tita yang bengong campur bingung melihat Desta.
“Gue kira elo mau marah-marah ke Agnes,” kata Tita.
“Tau nih, bikin kita tegang aja. Kan bisa gawat kalo ada perang dunia ketiga, he...
he...”ledek Ruri.
“Emang kalo gue marah-marah ke Agnes, Kelvin akan jadian sama gue? Nggak kan?
Lagian cowok bukan Kelvin seorang,” jawab Desta.

Bukti watak Desta sportif pada kutipan cerpen tersebut adalah ....
A.
B.
C.
D.

minta ditraktir makan di kantin
marah-marah pada Agnes di kantin
menghampiri Ruri dan Tita di kantin
mengucapkan selamat ultah ke Agnes

Kunci : D
Pembahasan :
Bukti Desta sportif meskipun ia marah kepada Agnes, ia tetap mau mengucapkan selamat
ulang tahun kepada Agnes.

19. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek/cerita anak
Indikator Soal : Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan cara pengarang
menggambarkan watak tokoh pada kutipan cerpen tersebut.
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Soal :

Bacalah kutipan cerpen berikut!

Di sebuah kamar kost-an, aku duduk di atas tempat tidur. Tangan kananku memegang
sebatang cokelat. Di tangan kiriku, aku memainkan sebuah permainan di handphone.
“Tari, perasaan dari tadi pagi lo makan cokelat terus. Apa enggak takut gemuk?” tanya
Wery, sambil berbaring di tempat tidur yang terletak di samping kanan tempat tidurku.
“Iya, gue heran deh sama Lestari. Padahal kalau makan cokelat nggak tanggungtanggung. Sekali makan bisa habis dua batang.” Hanny ikut melibatkan diri dalam
obrolan. Aku hanya tersenyum.
Penggambaran watak tokoh Aku pada kutipan cerpen tersebut melalui cara ....
A.
B.
C.
D.

dialog tokoh
perilaku tokoh
dialog antartokoh
diceritakan pengarang

Kunci : D
Pembahasan :
Penggambaran watak tokoh diceritakan pengarang.

20. Indikator UN
Indikator Soal

: Mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek/cerita anak
: Disajikan kutipan cerita anak, siswa dapat menentukan amanat kutipan
cerita tersebut.

Soal :

Bacalah kutipan cerita berikut!
... “Mereka memperbaiki saluran air sungai yang terhambat sampah. Air sungai meluap
dan menjadi banjir, karena tersumbat sampah di Kampung Ambarsari. Sampah
menumpuk, sehingga air naik ke rumah-rumah penduduk. Kita berdoa ya, Nak! Semoga
Ayahmu bersama-sama orang-orang berhasil membuka sumbatan sampah di sana, dan
pulang dengan selamat,” ucap Bu Fatimah.
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Amanat yang terdapat dalam kutipan novel tersebut adalah ...
A.
B.
C.
D.

Jangan memaksakan kehendak.
Buanglah sampah pada tempatnya.
Sesama harus saling menyayangi.
Hukum berlaku untuk siapa pun.

Kunci : B
Pembahasan :
Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis melalui ceritanya. Dalam kutipan
cerpen tersebut, pengarang menyampaikan pesan secara implisit melalui percakapan tokoh
agar kita membuang sampah pada tempat sampah.

21. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek/cerita anak
Indikator Soal : Disajikan kutipan cerita anak, siswa dapat menentukan konflik kutipan
cerita tersebut.

Soal :

Bacalah kutipan cerita berikut!
Ini jamu apa comberan, ya? Kok ... baunya ngalahin got depan rumah. Suci nggak habis
pikir, begitu beratkah perjuangan yang harus dilaluinya demi pinggul yang seksi, perut
yang rata dan ops, tentu, pipi yang enggak tembem kaya bakpao. Suci merem sempat
megap-megap sebentar seperti ikan mas koki kehabisan air. Ini sudah merk jamu yang
ketujuh, yang dicobanya. Dan tidak sedikit pun perubahan terjadi pada tubuhnya.

Konflik pada kutipan cerita tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.

Perjuangan Suci mengurangi berat badannya.
Suci yang menyukai macam-macam jamu pelangsing.
Usaha Suci membuat jamu melangsingkan tubuhnya.
Suci megap-megap sebentar seperti ikan mas koki kehabisan air.

Kunci : A
Pembahasan :
Konflik dalam sebuah cerita merupakan bagian yang menunjukkan adanya pertentangan
dalam cerita tersebut. Biasanya konflik terjadi karena adanya benturan (ketidakserasian), baik
dengan dirinya atau dengan tokoh lain.
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22. Indikator UN
: Mengidentifikasi perbedaan karakteristik dua novel
Indikator Soal : Disajikan kutipan novel, siswa dapat menentukan adat pada kutipan
novel tersebut.

Soal		

:

Bacalah kutipan novel berikut!
... Ayahnya yang tamat belajar di Kweekschool, sudah lebih dari kuno, apalagi keluarganya
yang ada di kampung. Buat setahun saja belum akan putus mufakat ‘nyinyik mamak
serta penghulu besar batuah, guna memperkatakan hal Rapiah yang dikatakan hendak
‘masuk menjadi Belanda’ itu. Jadi tentulah hal itu akan menjadi rintangan besar. Kasih
kami antara keduanya belumlah sampai mendalam-dalam buat menempuh gelombang
yang sebesar itu. ...
Adat dalam novel tersebut adalah ....
A.
B.
C.
D.

Menyelesaikan masalah secara mufakat
Menyelesaikan masalah tanpa mufakat
Melanjutkan sekolah di Kweekschool
Menghadapi rintangan sebagai ujian

Kunci : A
Pembahasan :
Kebiasaan/adat dalam sebuah cerita ditunjukkan dengan kebiasaan menyelesaikan masalah
dengan mufakat.

23. Indikator UN
: Mengidentifikasi perbedaan karakteristik dua novel
Indikator Soal : Disajikan dua kutipan novel, siswa dapat menentukan perbedaan
karakteristik novel tersebut.

Soal :

Bacalah kedua kutipan novel berikut!
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Kutipan Novel I
Totto-chan sayang pada Yasuaki–
chan. Mereka sering makan bersama,
menghabiskan sarapan bersama, dan
berjalan bersama ke stasiun sepulang
dari sekolah. Totto-chan pasti akan
sangat merindukan kawannya itu. Tottochan tahu, karena sudah mati Yasuakichan tak akan datang ke sekolah lagi.

Kutipan Novel II
Sebagai biasa, pergilah aku tidur. Kirakira pukul dua belas dengan tiada
kuketahui apa sebabnya, tiba-tiba
terbangunlah aku dengan terperanjat,
seperti ada yang membangunkan. Tak
kala, kubuka mataku, kelihatan olehku
sesuatu bayang-bayang putih, berdiri di
belakang kursiku.

Perbedaan karakteristik kedua kutipan novel tersebut adalah ....

A
B
C
D

Kutipan Novel I
amanatnya jelas
latar tempatnya tidak jelas
tokohnya ada lima orang
sudut pandang orang ketiga

Kutipan Novel II
amanatnya tidak ada
latar tempatnya jelas
tokohnya ada dua orang
sudut pandang orang pertama

Kunci : D
Pembahasan :
Perbedaan karakteristik kedua kutipan novel tersebut terletak pada sudut pandang
pengarang. Pada kutipan novel I sudut pandang orang ketiga, sedangkan pada kutipan
novel II sudut pandang orang pertama.

24. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik drama
Indikator Soal : Disajikan kutipan drama, siswa dapat menentukan suasana kutipan
drama tersebut.

Soal :

Bacalah kutipan naskah drama berikut!
(Jaka Tarub datang menghampiri Nawangwulan yang sudah mengenakan pakaian
Kahyangan di teras rumah)
Nawangwulan		 : Kanda, lihat! Pakaian apa yang kukenakan ini?
Jaka Tarub		 : Oh, pakaian Kahyangan?
Nawangwulan
: Benar, Kanda. Rupanya dulu Kanda yang mengambil pakaian
Kahyanganku ini dan menyembunyikannya di lumbung padi.
Jaka Tarub
: Maafkan aku, Dinda.
Nawangwulan
: Sekarang, Dinda akan kembali ke Kahyangan.
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Jaka Tarub
: Jangan, jangan Dinda. Bagaiman dengan Nawangsih?
Nawangwulan : Didiklah putri kita baik-baik. Selamat tinggal Kanda.
(Nawangwulan terbang ke Kahyangan meninggalkan suami dan anaknya)
Jaka Tarub : Oh, Dindaaaa, Dindaaaa!
Suasana yang terdapat dalam kutipan drama tersebut adalah ...
A.
B.
C.
D.

sepi
riang
sedih
tegang

Kunci : A
Pembahasan :
Suasana pada kutipan drama tersebut tergambar dari tokoh Jaka Tarub yang sedih karena
akan ditinggalkan istrinya yang bernama Nawangwulan untuk kembali ke Kahyangan.

25. Indikator UN

: Mengidentifikasi unsur intrinsik drama

Indikator Soal : Disajikan kutipan drama, siswa dapat menentukan menentukan latar
(waktu, tempat) drama tersebut.

Soal :

Bacalah kutipan naskah drama berikut!
(Di depan gerbang sekolah, usai jam pelajaran Raihan dan Aina bertubrukan ketika hendak
membuka pintu)
Raihan		 : Ups! ...(hampir saja kakinya terperosok ke selokan)
Aina		 : Raihan! Maa, maaf y! (suara memekik kecil)
Raihan		 : Kenapa kamu terus menghindar? Ini brosur Pemilihan Duta Pelajar
		 untukmu!
Aina		 : Aku tidak pantas, Han. (sambil menunduk)
Raihan		 : Kamu itu juara kelas, bahasa Inggrismu sempurna, apalagi? Tidak
		 ada salahnya kamu coba, Na! (sedikit memaksa)

Latar waktu pada kutipan drama tersebut adalah ....
A. malam hari
B. sore hari
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Kunci : C
Pembahasan :
Latar waktu tersirat dalam kalimat usai jam pelajaran di depan gerbang sekolah. Ini
mengindikasikan waktu siang hari.
26. Indikator UN

: Menulis catatan pengalaman pada buku harian

Indikator Soal : Disajikan ilustrasi pengalaman pribadi, siswa dapat menentukan
catatan dalam buku harian sesuai ilustrasi tersebut.

Soal :

Bacalah ilustrasi berikut!

Dian mendapatkan uang saku selama satu minggu dari mama. Dian sangat suka makan
cokelat. Hari ketiga uang sakunya dihabiskan untuk membeli cokelat kesukaannya. Hari
berikutnya, Dian tidak punya ongkos dan tidak makan di kantin saat jam istirahat. Dian
pergi dan pulang sekolah hanya berjalan kaki. Dian menyesal tidak bisa mengatur uang
dari mama.
Kalimat catatan harian yang paling sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ...
A. Kakiku jadi bengkak dan terasa sakit karena dua hari pergi dan pulang sekolah hanya jalan
kaki. Uang saku yang diberikan mama sudah kuhabiskan dengan cokelat kesukaanku.
Andai aku tidak mengikuti nafsu makan cokelatku, tentu aku masih bisa jajan dan naik
angkot.
B. Dian merasa menyesal tidak meminta uang saku pada ibunya. Setelah pulang sekolah
kemarin, kakinya bengkak karena tidak naik angkot ke sekolah. Sampai di rumah dia
langsung makan untuk menghilangkan rasa laparnya karena seharian di sekolah tidak
makan di kantin.
C. Sudah dua hari kaki Dian bengkak. Dian pun tidak masuk sekolah. Andai Dian tidak
menghabiskan uang saku dari mama, hanya untuk membeli cokelat. Maafkan aku Ma,
karena aku tidak bisa mengatur uang saku darimu.
D. Dian merasa menyesal tidak menuruti nasihat mamanya. Setelah pulang sekolah kemarin,
ia tidak langsung pulang tapi menghabiskan uang sakunya dengan pergi ke toko cokelat.
Sampai di rumah badannya sakit, karena dia harus pulang berjalan kaki.

Kunci : A
Pembahasan :
Pelaku: Dian
Bahasa ekspresi: menggunakan kata ganti aku dan sesuai data tersebut.
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27. Indikator UN
: Menulis isi pesan singkat sesuai konteks
Indikator Soal : Disajikan ilustrasi kegiatan sekolah, siswa dapat menentukan isi pesan
singkat sesuai ilustrasi tersebut.

Soal :

Cermati ilustrasi berikut!
OSIS SMP Matahari akan mengadakan rapat persiapan pembukaan acara Pentas
Kreativitas Siswa. Ia meminta sekretaris OSIS untuk membuat undangan rapat.
Isi pesan singkat yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ...
A. Harap mengumpulkan pengurus untuk rapat pertanggungjawaban acara Pentas
Kreativitas Siswa.
B. Segera buat surat undangan rapat persiapan pembukaan acara Pentas Kreativitas Siswa.
C. Harap edarkan surat undangan rapat persiapan Pentas Kreativitas Siswa untuk seluruh
siswa.
D. Segera sampaikan ke perwakilan kelas untuk rapat pembukaan acara Pentas Seni
Kreativitas Siswa.

Kunci : B
Pembahasan :
Pesan singkat paling sesuai dengan ilustrasi yang diberikan terdapat pada pilihan (B).
28. Indikator UN
: Menulis laporan/pengumuman/resensi
Indikator Soal : Disajikan 5 – 6 kalimat laporan yang belum tersusun secara padu,
siswa dapat menyusunnya menjadi paragraf laporan yang padu.

Soal :

Perhatikan kalimat-kalimat berikut!
(1) Tiba di lokasi, diberi pengarahan oleh panitia.
(2) Kepala sekolah memberikan pengarahan sebelum berangkat.
(3) Pukul 16.30 berkumpul dan kembali ke sekolah.
(4) Pukul 07.00 kami dikumpulkan di lapangan.
(5) Pukul 07.30 kami berangkat.
(6) Acara bebas, kami memilih lokasi sesuai keinginan masing-masing.
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Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi paragraf laporan yang padu dengan urutan ....
A.
B.
C.
D.

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

Kunci : A
Pembahasan :
Kata yang dirujuk sebagai penanda keterpaduan antarkalimat (2) Kepala Sekolah memberikan
pengarahan…; (4) Pukul 07.00 kami dikumpulkan di lapangan (5) Pukul 07.30 kami berangkat
dst.

29. Indikator UN
: Menulis laporan/pengumuman/resensi
Indikator Soal : Disajikan ilustrasi kegiatan di sekolah, siswa dapat menentukan
penulisan pengumuman yang tepat.

Soal		

:

Cermati ilustrasi kegiatan berikut!
OSIS SMP Cemerlang akan mengadakan kunjungan sosial ke panti asuhan. Seluruh
ketua kelas harap mendaftarkan donasinyanya di sekertariat OSIS. Syarat dan ketentuan
tertera di papan pengumuman.
Pengumuman yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ...
A. Kelas yang berminat ikut kunjungan sosial ke panti asuhan agar mendaftarkan diri di
sekretariat. Syarat dan ketentuan tertera di papan pengumuman.
B. Seluruh ketua kelas yang sudah mendaftar donasinya harap mengambil nomor undian di
sekertariat. Syarat dan ketentuan tertera di papan pengumuman.
C. Yang berminat mengikuti kunjungan sosial, segera mendaftar ke sekretariat panitia. Harap
mendaftar ke sekretaris di sekertariat.
D. Semua yang berminat menjadi panitia kunjungan sosial, silakan mendaftar ke sekretariat
penyelenggara.

Kunci : A

Pembahasan :
Pengumuman harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Berdasarkan ilustrasi, pengumuman
yang paling tepat terdapat pada pilihan (A).
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30. Indikator UN
: Menulis laporan/pengumuman/resensi
Indikator Soal : Disajikan data buku dilengkapi keunggulan dan kekurangan buku,
siswa dapat menentukan penulisan paragraf resensi yang tepat.

Soal :

Perhatikan data buku berikut!
Judul
Penulis
Penerbit
Tebal Buku

: Hamengkubowono IX
: K. Tino
: 1, 211
: 198 hal

Keunggulan :
• Isinya lengkap tentang perjuangan ekonomi Indonesia
• Bahasanya mudah dipahami dengan kalimat yang lugas.
Kelemahan :
•Gambar tokoh tidak jelas

Paragraf resensi yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ...
A. Buku Hamengkubuwono IX karya K. Tino terbitan Navila Idea ini tergolong buku lengkap.
Isinya menggambarkan perjuangan ekonomi Indonesia. Buku cetakan pertama tahun
2011 ini dikemas dengan bahasa yang lugas. Meskipun gambar tokohnya kurang jelas,
tidak mengurangi kejelasan materinya.
B. Buku ini berjudul Hamengkubuwono IX ditulis oleh K. Tino yang diterbitkan oleh Navila
Idea. Cetakan pertama buku ini tahun 2011 dengan isi yang sangat sempurna yaitu
menguraikan perjuangan ekonomi Indonesia. Bahasa buku ini lugas dan mudah dipahami.
Gambar tokoh juga begitu jelas sehingga melengkapi buku semakin bagus.
C. K. Tino kebetulan menulis buku Hamengkubuwono IX dimaksudkan untuk memberi
informasi kepada masyarakat tentang gambaran ekonomi Indonesia. Buku yang
diterbitkan oleh Navila Idea ini memiliki kelemahan menggunakan gambar yang tidak
begitu jelas. Bahasa yang digunakan relatif lugas dan mudah dicerna oleh masyarakat.
Buku ini diterbitkan tahun 2011.
D. K. Tino senang menulis buku Hamengkubuwono IX. Perjuangannya dalam hal ekonomi
Indonesia patut diteladani oleh masyakarat. Buku cetakan tahun 2011 yang diterbitkan
oleh Navila Idea ini tergolong buku langka. Isinya menggambarkan perjuangan ekonomi
Indonesia. Bahasa yang digunakan tegas dan tidak bertele-tele. Kelemahannya penjilidan
bukunya kurang kuat sehingga mudah lepas.
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Kunci : A
Pembahasan :
Resensi: pertimbangan, ulasan, telaah sebuah buku. Tjuan resensi adalah memberitahukan
kepada masyarakat umum. Ada pun yang diulas dalam resensi buku adalah identitas buku, isi
buku, kekurangan buku, dan saran bagi buku tersebut. Keunggulan dan kelemahan tergambar
pada resensi. Kelemahan dikemukakan dengan cara dibungkus kelebihan. Meskipun ilustrasi
gambar kurang, tetapi bahasa yang digunakan lugas.

31. Indikator UN
: Menulis surat pribadi/surat dinas/surat pembaca
Indikator Soal : Disajikan kutipan surat pribadi yang bagian pembuka, isi, atau
penutupnya dirumpangkan, siswa dapat melengkapinya dengan
tepat.

Soal :

Bacalah kutipan surat pribadi berikut!

Sahabatku Suryo,
[ ... ] Kabar aku sekeluarga semuanya baik-baik saja.
Suryo, minggu lalu aku mengikuti kompetisi debat bahasa Inggris di sekolahku. Aku
sangat senang sekali karena akhirnya aku dapat juara pertama. Dalam surat ini aku
lampirkan fotoku saat menerima piala dari kepala sekolah.
								Salam hangat,
								Aji
Bagian pembuka yang tepat untuk melengkapi surat tersebut adalah ...
A.
B.
C.
D.

Hai Sur, bagaimana kabarmu?
Apa kabar Aji? Semoga baik ya.
Jangan lupa segera balas suratku.
Maafkan aku yang tidak ikut denganmu.

Kunci : B
Pembahasan:
Kalimat kedua setelah pembuka dapat menjadi rujukan untuk kalimat pembuka.
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32. Indikator UN
: Menulis surat pribadi/surat dinas/surat pembaca
Indikator Soal : Disajikan kutipan surat dinas yang bagian penutupnya dirumpangkan,
siswa dapat melengkapinya

Soal :

Bacalah kutipan surat berikut!

Dengan hormat,
Menindaklanjuti hasil pertemuan sebelumnya, 4 Januari 2013, kami mengundang
Bapak/Ibu untuk hadir pada
hari		 : Sabtu, 12 Januari 2013
pukul		 : 09.00 – 10.00
tempat		 : Aula SMP Generasi
acara		 : Sosialisasi UN 2013
[...]

Penutup surat resmi tersebut yang tepat adalah …
A. Demikian undangan ini kami sampaikan. Atas kerja sama Bapak/Ibu, kami menyampaikan
terima kasih.
B. Demikian undangan yang dapat kami sampaikan dan semoga semua anggota dapat
hadir.
C. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan sebelum dan sesudahnya terima kasih
banyak.
D. Sekian surat edaran ini disampaikan untuk dapat diperhatikan dan dicermati bersamasama.

Kunci : A
Pembahasan :
Penutup surat disesuaikan dengan pernyataan sebelumnya dan menggunakan kalimat
efektif.

33. Indikator UN
: Menulis surat pribadi/surat dinas/surat pembaca
Indikator Soal : Disajikan ilustrasi keadaan lingkungan sekolah, siswa dapat
menentukan penulisan surat pembaca yang tepat.

26

Bahasa Indonesia - Paket 1
Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

Soal :

Bacalah ilustrasi berikut!
SMP Binaan mempunyai lahan yang luas. Namun, lahan tersebut dibiarkan gersang tidak
ditanami apa-apa. Untuk itu, Rusli meminta kepada kepala sekolah untuk menghijaukan
lahan tersebut.
Surat pembaca yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah …
A. Mungkin di Kabupaten ini, sekolah kamilah yang mempunyai lahan begitu luas. Lahan
tersebut dapat dimanfaatkan untuk praktik anak-anak, misalnya menanam tumbuhan/
pohon tertentu.
B. Sebenarnya lahan sekolah kami cukup luas. Namun, kami merasakan kegersangan dan
sangat panas. Mohon kepada Bapak, lahan yang luas itu ditanami pepohonan agar
nampak hijau dan sejuk.
C. Kami sangat beruntung bersekolah yang mempunyai lahan bermain yang luas. Sehingga
waktu istirahat kami tidak keluar lingkungan sekolah.
D. Fasilitas sekolah kami cukup lengkap. Taman, lahan bermain, dan jumlah kelas sangat
memadai. Sayangnya itu semua tidak dipelihara dengan baik.

Kunci : B

Pembahasan :
Penulisan surat pembaca disesuaikan dengan ilustrasi yang disajikan.

34. Indikator UN
: Menulis rangkuman
Indikator Soal : Disajikan teks bacaan yang terdiri atas dua paragraf, siswa dapat
menentukan rangkuman bacaan tersebut.

Soal :

Bacalah teks berikut!
Diabetes Melitus merupakan kelompok penyakit metabolik dengan karakteristik
kenaikan kadar glukosa darah yang terjadi karena kelainan sekresi insulin, kelainan kerja
insulin atau kedua-duanya. Gejala penderita penyakit ini antara lain sering buang air
kecil, mata kabur, lemah badan, mudah haus dan lapar. Komplikasi Diabetes Melitus
adalah penyakit jantung, stroke, buta, gagal ginjal, kerusakan syaraf, dan luka kaki yang
sulit disembuhkan.
Diabetes Melitus tidak dapat disembuhkan. Namun, penderitanya tetap dapat
melakukan aktivitas seperti orang normal jika dapat mengontrol kadar gula darah
dengan baik.
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Rangkuman bacaan tersebut yang tepat adalah ...
A.
B.
C.
D.

Penderita diabetes harus mengontrol makanannya supaya kesehatannya stabil.
Komplikasi diabetes melitus antara lain penyakit jantung dan kerusakan syaraf.
Diabetes melitus merupakan penyakit metabolik yang tidak dapat disembuhkan.
Penderita diabetes dapat beraktivitas normal jika mengontrol kadar gula dengan baik.

Kunci : C
Pembahasan :
Rangkuman dapat dilakukan dengan menggabungkan gagasan-gagasan utama dari
paragraf-paragraf yang ada pada bacaan tersebut.
Gagasan utama paragraf pertama: diabetes penyakit metabolik
Gagasan utama paragraf kedua: diabetes tidak dapat disembuhkan

35. Indikator UN
: Menulis teks berita sesuai konteks
Indikator Soal : Disajikan sebuah ilustrasi peristiwa tertentu, siswa dapat menentukan
penulisan teks berita yang tepat.

Soal :

Cermatilah ilustrasi berikut!
Seekor hiu tutul terdampar di perairan pantai utara Desa Suradadi, Tegal, Jawa Tengah.
Hiu tutul tersebut ditemukan nelayan yang sedang melaut. Hal itu terjadi, 3 Januari 2013.

Isi berita yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah ...
A. Kamis, 3 Januari 2013, akan ditemukan hiu tutul di perairan pantai utara Desa Suradadi,
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Hiu tersebut berukuran panjang sekitar 5,2 meter.
B. Kamis, 3 Januari 2013, telah ditemukan hiu tutul di perairan pantai utara Desa Suradadi,
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Hiu tersebut tersangkut jaring nelayan tradisional.
C. Kamis, 3 Januari 2013, seekor hiu tutul dengan panjang sekitar 5,2 meter, terdampar
di perairan pantai utara Desa Suradadi, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Hiu tersebut
terdampar di pantai setelah tersangkut jaring nelayan tradisional yang sedang melaut.
D. Kamis, 3 Januari 2013, kemungkinan terdamparlah seekor hiu tutul di perairan pantai
utara Desa Suradadi, Kabupaten Tega, Jawa Tengah. Hiu tersebut ditemukan nelayan yang
sedang melaut.
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Kunci : C

Pembahasan :
Tubuh berita disusun dengan bahasa singkat, jelas, dan padat. Informasi yang sesuai fakta
dalam ilustrasi, yaitu seekor hiu tutul terdampar setelah tersangkut jaring nelayan.

36. Indikator UN
: Menulis slogan sesuai konteks
Indikator Soal : Disajikan ilustrasi kegiatan sekolah, siswa dapat menentukan slogan
yang sesuai ilustrasi tersebut

Soal :

Bacalah ilustrasi berikut!
SMP Matahari menggalakkan gerakan penghijauan dengan menanami sekitar lingkungan
sekolah dengan tanaman yang bermanfaat, misalnya apotek hidup. Tujuannya supaya
siswa SMP Matahari mencintai lingkungan.
Slogan yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ....
A.
B.
C.
D.

Tanami sekitar kita dengan jenis tumbuhan obat-obatan.
Sukseskan gerakan penghijauan untuk mencintai lingkungan.
Mari kita tanam tanaman apotek hidup di sekitar lingkungan kita.
Tanaman hijau di sekitar demi kesehatan badan jiwa dan raga.

Kunci : B
Pembahasan :
Slogan dibuat berdasarkan nama dan tujuan acara. Berdasrkan Isi sesuai dengan ilustrasi.
Tujuannya meningkatkan rasa cinta terhadap lingkungan, bahasa berciri slogan.
37. Indikator UN
: Menulis iklan sesuai konteks
Indikator Soal : Disajikan ilustrasi penjualan barang, siswa dapat menentukan
penulisan iklan baris yang sesuai ilustrasi tersebut.

Soal :

Cermatilah ilustrasi berikut!
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Butuh dana secepatnya, LCD Proyektor akan dijual dengan spesifikasi sebagai berikut.
• 2300 ANSI Lumens
• Warna frame hitam
• Lamp time 7000 H
• Harga 3 juta
• Yang berminat hubungi 4207388
Iklan baris yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ...
A.
B.
C.
D.

BU.akan dijual TV LED warna htm.dr tgn I.hubungi 42073888.
LED 2011 dijual karena butuh uang.hitam. 3jt.hubungi 4207388.
CPT. BU. TV akan dijual. LED 2011. ANSI htm. 3jt.hub 4207388.
BU. CPT.LCD Proyektor. 2300 ANSI.htm.7000 H.3jt.hub 4207388.

Kunci : D

Pembahasan : Data sesuai ilustrasi, berciri iklan baris.
38. Indikator UN
: Menyusun petunjuk melakukan sesuatu
Indikator Soal : Disajikan petunjuk melakukan sesuatu yang beberapa kalimatnya
dirumpangkan, siswa dapat melengkapinya dengan tepat.

Soal :

Perhatikan petunjuk berikut!
Petunjuk membuat kripik pisang
(1) Kupas pisang dengan pisau!
(2) Iris tipis-tipis!
(3) Taburi garam secukupnya!
(4) [...]
(5) Letakkan wajan di atas kompor!
(6) Tuangkan minyak goreng ke dalam wajan!
(7) Panaskan!
(8) [...]
(9) Goreng sampai kuning kecoklatan!
(10) Angkat kemudian sajikan!
Untuk melengkapi kalimat yang rumpang pada petunjuk tersebut yang tepat adalah ….
A.
B.
C.
D.
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(4) Masukkan pisang ke dalam wajan! (8) Nyalakan kompor!
(4) Nyalakan kompor! (8) Masukkan pisang ke dalam wajan!
(4) Cuci pisang sampai bersih! (8) Matikan kompor!
(4) Masukkan pisang ke dalam wajan! (8) Cuci pisang sampai bersih!
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Kunci : B

Pembahasan :
Melengkapi petunjuk dilakukan dengan cara mencermati kalimat petunjuk sebelum dan
sesudah kalimat petunjuk yang dirumpangkan atau dikosongkan. Cari kalimat yang berkaitan
dengan kalimat sebelum dan sesudah dirumpangkan.

39. Indikator UN
: Menyusun petunjuk melakukan sesuatu
Indikator Soal : Disajikan beberapa kalimat petunjuk melakukan sesuatu yang disusun
secara acak, siswa dapat menentukan susunan yang tepat.

Soal :

Bacalah kalimat-kalimat berikut!
Petunjuk Menginstal Program Aplikasi
(1) Jika Proses instalasi selesai, klik tombol “Selesai” untuk mengakhiri proses instalasi.
(2) Tunggu beberapa saat hingga muncul tampilan. Untuk melanjutkan, klik tombol
“Lanjut”.
(3) Masukkan CD ke dalam CD-Drive
(4) Tunggu beberapa saat hingga proses instalasi selesai.
(5) Selanjutnya akan ditampilkan jendela persiapan untuk instalasi, Klik Install untuk
melanjutkan proses instalasi.
Kalimat acak tersebut akan menjadi petunjuk yang tepat bila disusun dengan urutan ....
A.
B.
C.
D.

(3), (4), (1), (2), (5)
(3), (2), (5), (4), (1)
(3), (4), (5), (1), (2)
(3), (2), (4), (5), (1)

Kunci : B
Pembahasan :
Petunjuk disusun secara runtut dengan menganut kelogisan berpikir yang antara lain ditandai
dengan penanda kohesi.

40. Indikator UN
: Menulis teks pidato
Indikator Soal : Disajikan sebuah ilustrasi suatu kegiatan, siswa dapat menentukan
paragraf bagian pembuka, isi, atau penutup teks pidato yang tepat.
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Soal :

Bacalah ilustrasi berikut!
Dalam rangka Jumat Sehat di SMP Permata Bunda mengadakan acara gerak jalan, yang
diikuti oleh seluruh warga sekolah. Sebelum berangkat Kepala Sekolah memberikan
sambutan pada cara tersebut.
Pembuka pidato yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah …
A. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat membawa manfaat bagi kita.
Akhirnya, saya mohon maaf dan terima kasih.
B. Semua orang menginginkan hidup sehat, setuju? Manusia berusaha dengan segala
macam cara demi menjaga kebugaran dan kesehatan tubuhnya.
C. Olahraga secara teratur dapat menjaga kebugaran tubuh. Kita tidak perlu memilih olah
raga yang mahal. Olah raga yang murah dapat dilakukan setiap waktu.
D. Terima kasih atas waktu yang disediakan untuk saya. Pada kesempatan ini, saya akan
menyampaikan kebutuhan sehat dan bugar. Hidup sehat dan bugar sebenarnya dapat
kita usahakan sendiri.

Kunci : D
Pembahasan :
Pembuka pidato berisi ucapan puji syukur, ucapan terima kasih atas diberi kesempatan.

41. Indikator UN
: Menulis teks pidato
Indikator Soal : Disajikan teks pidato yang penulisan kata sapaannya tidak tepat, siswa
dapat menentukan memperbaikinya.

Soal :

Perhatikan kutipan teks pidato berikut!
Saudara-saudara sekalian, ada satu persoalan yang ingin saya sampaikan tentang budaya
hidup bersih. Kita perlu bersama-sama menciptakan budaya bersih. Dengan demikian
budaya bersih menjadi milik kita.
Perbaikan sapaan pada kutipan teks pidato tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.
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Kunci

:B

Pembahasan :

Kata sapaan Saudara-saudara sudah menunjukkan jamak. Oleh karena itu, demi keefektifan,
sapaan itu tidak perlu lagi diikuti kata sekalian. Kata sapaan yang tepat Hadirin yang saya
hormati,

42. Indikator UN
: Menulis rumusan masalah karya ilmiah/saran karya ilmiah/daftar
pustaka
Indikator Soal : Disajikan tema karya ilmiah, siswa dapat menentukan rumusan
masalah karya ilmiah yang tepat berdasarkan tema.

Soal :

Perhatikan topik karya ilmiah berikut!
Tema karya ilmiah:
Peran pelajar dalam menciptakan lingkungan yang bersih.
Rumusan masalah karya ilmiah sesuai dengan tema tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.

Berapa pelajar yang dapat berperan dalam menjaga kebersihan?
Bagaimana peran pelajar dalam menciptakan lingkungan yang bersih?
Di mana pelajar dapat berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan?
Mengapa pelajar harus berperan dalam menciptakan kebersihan sekolah?

Kunci : B
Pembahasan :
Rumusan masalah berisi pertanyaan. Rumusan masalah cirinya singkat, jelas, dan terarah
serta dikemukakan secara ilmiah. Rumusan masalah tidak boleh keluar dari topik yang diteliti
atau dibahas. Rumusan masalah menggunakan kata tanya yang memerlukan penjelasan,
jawaban panjang dan mendetail (bagaimana, mengapa, apakah, ...)

43. Indikator UN
: Menulis rumusan masalah karya ilmiah/saran karya ilmiah/daftar
pustaka
Indikator Soal : Disajikan simpulan karya ilmiah, siswa dapat menentukan saran
berdasarkan simpulan karya ilmiah.
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Soal :

Bacalah simpulan karya ilmiah berikut!
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa tingginya tingkat kecelakaan di
jalan raya disebabkan pengendaramobil mengabaikan aturan berlalu lintas.
Saran yang tepat berdasarkan simpulan karya ilmiah tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.

Para pengendara mobil hendaknya mengindahkan aturan berlalu lintas yang ada.
Masyarakat ikut serta mengambil tindakan bila menemukan pelanggar lalu lintas.
Pemerintah melarang seumur hidup mengendarai kendaraan bagi pelanggar lalu lintas.
Pengendara mengikuti aturan lalu lintas pada tempat yang ramai kendaraan saja.

Kunci : A

Pembahasan :
Saran dalam karya tulis adalah pendapat atau anjuran yang disampaikan, merujuk pada hasil
penelitian. Kata kunci: ... Para pengendara mobil hendaknya mengindahkan aturan berlalu
lintas yang ada.
44. Indikator UN
: Menulis rumusan masalah karya ilmiah/saran karya ilmiah/daftar
pustaka
Indikator Soal : Disajikan data sebuah buku, siswa dapat menentukan penulisan daftar
pustaka.

Soal :

Cermati data buku berikut!
Judul buku		
Pengarang		
Penerbit		
Kota		
Tahun terbit		

: Salah Pilih
: Nur Sutan Iskandar
: Balai Pustaka
: Jakarta
: 1989

Penulisan daftar pustaka yang tepat berdasarkan data buku tersebut adalah ...
A.
B.
C.
D.

Salah Pilih. 1989. Iskandar, Nur Sutan. Jakarta: Balai Pustaka.
Salah Pilih. 1989. Iskandar, Sutan Nur. Jakarta, Balai Pustaka.
Salah Pilih. Nur Sutan Iskandar. Balai Pustaka: Jakarta. 1989.
Salah Pilih. Nur Sutan Iskandar. 1989. Balai Pustaka: Jakarta.

Kunci : A
34
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Pembahasan :
Penulisan daftar pustaka diawali dengan nama pengarang, tahun terbit, judul buku, nama
kota, dan nama penerbit.

45. Indikator UN
: Menyunting kalimat, ejaan/tanda baca, pilihan kata
Indikator Soal : Disajikan kalimat tidak efektif, siswa dapat menentukan perbaikan
yang tepat.

Soal :

Cermatilah kalimat berikut!
Mohon maaf Bapak, buku saya tidak sengaja tertinggal di rumah.
Perbaikan kalimat tersebut adalah ...
A.
B.
C.
D.

Mohon maaf Bapak, buku saya di rumah.
Mohon maaf Bapak, buku saya tertinggal di rumah.
Mohon maaf Bapak, buku yang saya miliki tidak sengaja di rumah.
Mohon maaf Bapak, buku yang saya miliki tidak sengaja tertinggal di rumah.

Kunci : B
Pembahasan :
Penggunaan kata tidak sengaja sudah tergambar pada tertinggal. Gunakan salah satu kata.

46. Indikator UN
: Menyunting kalimat, ejaan/tanda baca, pilihan kata
Indikator Soal : Disajikan beberapa penggunaan tanda baca salah dalam kalimat,
siswa dapat menentukan perbaikan yang tepat.

Soal :

Perhatikan kalimat berikut!
Ketela termasuk bahan pangan, yang bisa dibuat berbagai jenis seperti tape, keripik,
tepung tapioka dan lain-lain!
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Perbaikan penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah ...
A. Ketela termasuk bahan pangan
tepung tapioka, dan lain-lain.
B. Ketela termasuk bahan pangan
tepung tapioka dan lain-lain!
C. Ketela termasuk bahan pangan
tepung tapioka, dan lain-lain?
D. Ketela termasuk bahan pangan
tepung tapioka, dan lain-lain.

yang bisa dibuat berbagai jenis seperti tape, keripik,
yang bisa dibuat berbagai jenis: seperti tape, keripik,
yang bisa dibuat berbagai jenis: seperti tape, keripik,
yang bisa dibuat berbagai jenis, seperti tape, keripik,

Kunci : D

Pembahasan :
Sesuai dengan kaidah EYD. Penggunaan tanda baca (.) dan penggunaaan tanda baca (,).

47. Indikator UN
: Menyunting kalimat, ejaan/tanda baca, pilihan kata
Indikator Soal : Disajikan beberapa penggunaan huruf kapital salah dalam kalimat,
siswa dapat menentukan perbaikan yang tepat.

Soal :

Perhatikan kalimat berikut!
Film laskar Pelangi yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama melakukan
syuting perdana di pulau Belitung.
Perbaikan penggunaan huruf kapital dalam kalimat tersebut yang tepat adalah ...
A. Film laskar Pelangi yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama melakukan syuting
perdana di Pulau Belitung.
B. Film Laskar Pelangi yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama melakukan syuting
perdana di pulau Belitung.
C. Film laskar Pelangi yang diadaptasi dari novel dengan Judul yang sama melakukan syuting
perdana di pulau Belitung.
D. Film Laskar Pelangi yang diadaptasi dari novel dengan judul yang sama melakukan syuting
perdana di Pulau Belitung.

Kunci : D

Pembahasan :
Sesuai kaidah EYD, huruf kapital digunakan untuk nama diri, judul, geografi.
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48. Indikator UN
: Melengkapi pantun
Indikator Soal : Disajikan pantun yang larik sampiran/isinya dirumpangkan, siswa
dapat melengkapinya dengan tepat

Soal :

Perhatikan pantun berikut!

Taman bunga taman yang indah
Tempat bermain anak balita
[…] (1)
[…] (2)
Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah ….
A. (1) Jika kamu tekun ibadah
(1) Dunia akhirat hidup bahagia
B. (1) Mari kita giat beramal
(2) Supaya dirimu menjadi baik
C. (1) Masa muda masa ibadah
(2) Kelak hidupmu jadi aman
D. (1) Tekunlah kamu jalankan ibadah
(2) Agar hidupmu senantiasa senang

Kunci : A

Pembahasan :
Sesuai syarat pantun dan data pada ilustrasi. Syarat pantun bersajak abab; baris pertama dan
kedua sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi.

49. Indikator UN
: Melengkapi puisi
Indikator Soal : Disajikan puisi yang lariknya dirumpangkan, siswa dapat melengkapi
puisi dengan larik bermajas.

Soal :

Perhatikan kutipan puisi berikut!
Ombak memecah di tepi pantai
Angin terhembus lemah lembut
[...]
Di ruang angkasa awan bergelut
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Larik bermajas yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.

Udara begitu dingin
Langit hitam dan kelam
Nyiur bergerak ditiup angin
Puncak kelapa melambai-lambai

Kunci : C
Pembahasan :
Kita dapat melengkapi puisi rumpang dengan memperhatikan larik sebelum dan sesudah
bagian yang dirumpangkan. Puncak kelapa melambai-lambai sesuai dengan larik di atasnya
dan larik bawahnya.

50. Indikator UN
: Melengkapi naskah drama
Indikator Soal : Disajikan kutipan drama yang dialognya dirumpangkan, siswa dapat
melengkapinya dengan tepat.

Soal :

Perhatikan kutipan naskah drama berikut!
Ibu		
Angel		
Ibu		
Angel		
Ibu		
Angel		

: Angel, mandi dulu, masa bangun tidur nyisir sih.
: Iya, Bu.(seraya menuju kamar mandi)
: [...] (1)
: Eh, iya. Sudah nggak sabar pengen ketemu Bu guru baru.
: Jangan lupa handuknya.
: [...] (2)

Dialog yang tepat untuk melengkapi naskah drama tersebut adalah ...
A. (1) Jangan lupa sikat gigi.
(2) Tentu aku tak mau basah.
B. (1) Jangan lupa sarapan pagi.
(2) Tentu aku akan sampaikan.

C. (1) Jangan lupa salat subuh.
(2) Tentu aku akan simpan.
D. (1) Jangan lupa susun buku.
(2) Iya, Ibuku sayang.

Kunci : A

Pembahasan :
Melengkapi dialog dalam naskah drama harus memperhatikan dialog sebelum dan
sesudahnya. Hal ini dimaksudkan agar dialog yang dimasukkan pada bagian yang rumpang
menjadi padu.
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PAKET II
SOAL PENGAYAAN UJIAN NASIONAL
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
TAHUN 2013/2014

1.

Indikator UN
: Mengidentifikasi isi dan bagian suatu paragraf
Indikator Soal : Disajikan sebuah paragraf, siswa dapat menentukan gagasan utama
paragraf tersebut.

Soal :

Bacalah paragraf berikut!
Gunung Merapi merupakan gunung berapi teraktif di Indonesia. Gunung ini terletak
di Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan ketinggian 2.968 meter dari permukaan laut.
Merapi telah meletus sebanyak lebih dari 80 kali sejak tahun 1000 M. Terakhir, Gunung
Merapi meletus pada tahun 1997, 2001, 2006, dan Oktober 2010. Sebagian besar
letusan Gunung Merapi mengakibatkan runtuhnya kubah lava yang mengalir ke bawah.
Bahkan, proses ini sering disertai dengan turunnya asap panas (wedhus gembel) yang
kecepatannya bisa mencapai 120 km/jam.
Gagasan utama paragraf tersebut adalah ....
A.
B.
C.
D.

akibat letusan gunung berapi
gunung tidak aktif di Indonesia
gunung berapi teraktif di Indonesia
wedhus gembel dari gunung berapi

Kunci : C

Pembahasan :
Gagasan utama / gagasan pokok/ ide pokok merupakan pernyataan yang menjadi inti
pembahasan. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Letaknya
biasa terdapat pada awal atau akhir paragraf. Kalimat utama tersebut bersifat umum dengan
ditandai kata yang merujuknya.
Kata kunci:
Gunung Merapi merupakan gunung berapi teraktif di Indonesia. Merapi telah meletus
sebanyak lebih dari 80 kali sejak tahun 1000 M. Terakhir, Gunung Merapi meletus pada tahun
1997, 2001, 2006, dan Oktober 2010. Sebagian besar letusan Gunung Merapi mengakibatkan
runtuhnya kubah lava yang mengalir ke bawah. Kata yang merujuknya: meletus ....
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2.

Indikator UN
: Menentukan persamaan isi berita
Indikator Soal : Disajikan dua kutipan berita, siswa dapat menentukan persamaan isi
berita tersebut.

Soal :

Bacalah kutipan teks berita berikut!
Teks Berita I
Kamis (31/1) timnas sepakbola
kalah 0-5 dari Yordania pada laga uji
coba. Meski timnas kalah, Menpora
menegaskan masih mempercayai
PSSI untuk timnas. Sebelumnya,
ada permintaan dari KPSI supaya
pengelolaan timnas dipercayakan
pada pihak ketiga. Jika kinerja PSSI
dinilai kurang dalam menangani
timnas, Menpora berjanji segera
mengambil tindakan.

Teks Berita II
Tim Garuda harus menelan kekalahan
terbesar 0-10 dari Bahrain. Kini,
tanda-tanda Indonesia mereguk
malu sudah terlihat. Kamis, 31 Januari
2013, di Amman, Yordania, anak
buah Nilmaizar dibekap tuan rumah
dengan skor 5-0. Bulan Februari
2012 menjadi bulan terkelam dalam
sejarah timnas Indonesia.

Persamaan isi kedua kutipan teks berita tersebut adalah ....
A.
B.
C.
D.

Uji coba timnas melawan Nilmaizar
pengelolaan timnas oleh pihak ketiga
skor 5-0 kekalahan timnas dari Yordania
Menpora menilai kurangnya kinerja PSSI

Kunci : C
Pembahasan :
Informasi adalah keterangan, pemberitahuan, kabar, atau berita. Untuk mencari kesamaan
isi beberapa berita, kita harus menentukan informasi pokok dari setiap teks berita tersebut.
Kata-kata yang dirujuk:
Teks I: Kamis (31/1) timnas sepakbola kalah 0-5 dari Yordania pada laga uji coba.
Teks II: Kamis, 31 Januari 2013, di Amman, Yordania, anak buah Nilmaizar dibekap tuan rumah
dengan skor 5-0.

3.

Indikator UN
: Menentukan perbedaan penyajian berita
Indikator Soal : Disajikan dua kutipan berita, siswa dapat menentukan perbedaan
penyajian berita tersebut.
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Soal :

Bacalah kutipan teks berita berikut!
Teks Berita I
Banjir menjadi ancaman daerahdaerah di sekitar Jakarta. Akibat
banjir besar pertengahan Januari lalu,
terdata sebanyak 1.580 keluarga di
Tangerang menjadi korban. Kerugian
infrastruktur
terutama
rumah
mencapai Rp23,8 miliar. Belum lagi
kerusakan jalan dan drainase.

Teks Berita II
Jumat (1/2) terjadi banjir paling parah
di RT 06 RW 07, Kelurahan Cililitan,
Kramatjati, Jakarta Timur. Ketinggian
luapan air mencapai 150 s.d. 200 cm.
Badan Penanggulangan Bencana
Daerah meminta semua aparat
tanggap terhadap bencana banjir
tersebut.

Perbedaan penyajian kedua kutipan teks berita tersebut adalah ....
A
B
C
D

Teks Berita I
diawali dengan unsur berita apa
diawali dengan unsur berita siapa
diakhiri dengan unsur berita apa
diakhiri dengan unsur berita bagaimana

Teks Berita II
diawali dengan unsur berita kapan
diawali dengan unsur berita apa
diakhiri dengan unsur berita kapan
diakhiri dengan unsur berita kapan

Kunci : A
Pembahasan :
Unsur-unsur berita biasanya berpola 5 W + 1 H: what (apa), who (siapa), where (di mana),
when (kapan), why (mengapa), dan how (bagaimana). Ada juga dalam bahasa Indonesia
dikenal singkatan ASDAMBA (A=apa, S=siapa, D=di mana, A=apabila/kapan, M=mengapa,
dan Ba=bagaimana). Selain itu, terdapat istilah ADIKSIMBA (A=apa, Di=di mana, K=kapan,
Si=siapa, M=mengapa, Ba=bagaimana). Bukan berarti bahwa penulisan berita harus
mengikuti urutan unsur-unsur tersebut. Dalam penyajiannya, seorang penulis berita dapat
memvariasikannya. Bahkan kadang-kadang unsur-unsur tersebut tidak lengkap dalam
sebuah berita.
Teks berita I: Apa yang terjadi? Banjir menjadi ancaman daerah-daerah di sekitar Jakarta.
Teks berita II: Kapan peristiwa itu terjadi? Jumat (1/2).

4.
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Soal :

Bacalah kutipan biografi tokoh berikut!
Yohanes Surya lahir di Jakarta pada 6 November 1963. Ia mulai memperdalam fisika
pada jurusan Fisika MIPA Universitas Indonesia hingga tahun 1986. Ia mengajar di SMAK
I Penabur Jakarta hingga tahun 1988. Ia selanjutnya menempuh program master dan
doktornya di College of William and Mary, Virginia, Amerika Serikat. Program masternya
diselesaikan pada tahun 1990 dan program doktornya di tahun 1994 dengan predikat
cumlaude. Setelah mendapatkan gelar Ph.D., Yohanes Surya menjadi Consultant of
Theoretical Physics di TJNAF/CEBAF (Continous Electron Beam Accelerator Facility)
Virginia – Amerika Serikat (1994). Walaupun sudah punya Greencard (izin tinggal dan
bekerja di Amerika Serikat), Yohanes Surya pulang ke Indonesia dengan tujuan ingin
berbuat sesuatu untuk bangsanya. Beberapa tahun kemudian, ia dikenal pencetak juara
olimpiade.
Keistimewaan tokoh sesuai dengan isi biografi tersebut adalah ….
A.
B.
C.
D.

pencetak juara olimpiade
meraih gelar doktor 1994
mengajar di SMK Penabur
Ia mahasiswa Fakultas MIPA UI

Kunci : A
Pembahasan :
Keistimewaan seseorang merupakan sesuatu yang khas dan tidak semua orang memilikinya.
Dalam hal ini, Yohanes Surya sebagai pencetak juara olimpiade Fisika.

5.

Indikator UN
: Mengidentifikasi isi teks biografi/iklan
Indikator Soal : Disajikan kutipan biografi tokoh, siswa dapat menentukan hal yang
dapat diteladani pada tokoh tersebut.

Soal :

Bacalah kutipan biografi tokoh berikut!
Ali Sadikin (biasa disebut Bang Ali) lahir di Sumedang, Jawa Barat, 7 Juli 1927. Beliau
meninggal di Singapura, 20 Mei 2008 pada umur 82 tahun. Ali Sadikin adalah seorang
letnan jenderal KKO-AL (Korps Komando Angkatan Laut) yang ditunjuk oleh Presiden
Soekarno menjadi Gubernur Jakarta pada tahun 1966. Ia dikenal sebagai gubernur yang
tegas dan disiplin.
Salah satu usaha mencapai keadilan sosial adalah menciptakan kesempatan setiap
warga memperoleh derajat pelayanan kesehatan yang layak. Sampai akhir masa jabatan
sudah ada 243 Puskesmas.
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Hal yang patut diteladani pada tokoh tersebut adalah ...
A.
B.
C.
D.

taat dan tegas
ramah dan taat
sopan dan ramah
tegas dan disiplin

Kunci: D

Pembahasan :
Keteladanan seorang tokoh merupakan sifat/perilaku baik yang layak ditiru. Di antara empat
pilihan, hanya pilihan (D) yang merupakan teladan dan patut dicontoh. Seperti terdapat pada
kalimat “Ia dikenal sebagai gubernur yang tegas dan disiplin.”

6.

Indikator UN
: Mengidentifikasi isi teks biografi/iklan
Indikator Soal : Disajikan sebuah iklan siswa, dapat menentukan penjelasan isi salah
satu kalimat pada iklan tersebut.

Soal :

Bacalah iklan berikut!
(1) Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG memahami keinginan Anda untuk melakukan hal yang
terbaik.
(2) Masa depan Anda kami jamin akan lebih bermakna.
(3) Pengalaman kami selama 27 tahun dalam melayani kebutuhan Anda.
(4) Apa yang Anda lakukan hari ini akan melindungi mereka yang Anda cintai di
kemudian hari.
(5) Hubungi 021.26508300, 021.50609999
Penjelasan isi kalimat (4) pada iklan tersebut adalah ...
A.
B.
C.
D.

Kalau kita ingin selamat sampai 27 tahun, ikutlah Asuransi Jiwa Sinarmas.
Kalau kamu memilih Asuransi Jiwa Sinarmas, kita akan terlindungi sampai 27 tahun.
Kalau Anda memilih Asuransi Jiwa Sinarmas, akan terlindungi di kemudian hari.
Kita dan orang yang kita cintai akan terlindungi jika memilih Asuransi Jiwa Sinarmas.

Kunci : D

Pembahasan :
Penjelasan teks iklan tersebut dapat diketahui dengan memahami makna kalimat tersebut.
Makna kalimat keempat tersebut adalah D.
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7.

Indikator UN
: Mengidentifikasi isi teks biografi/iklan
Indikator Soal : Disajikan sebuah iklan, siswa dapat menentukan maksud iklan
pengumuman tersebut.

Soal :

Perhatikan iklan berikut!

Bersama Menjaga Lingkungan
Sekolah peduli lingkungan
Dengan mengurangi
Penggunaan bahan plastik
Mulai 15 Oktober 2012
Maksud iklan pengumuman tersebut adalah ...
A.
B.
C.
D.

Menganjurkan guru agar bahan plastik tidak diberikan kepada para siswa.
Menjelaskan agenda sekolah mengurangi bahan plastik dengan bahan kertas.
Melarang penggunaan bungkus berbahan plastik karena berbahaya bagi lingkungan.
Mengimbau warga sekolah untuk peduli lingkungan dengan tidak menggunakan bahan
plastik.

Kunci : D

Pembahasan :
Penjelasan teks iklan tersebut dapat diketahui dengan memahami makna kalimat tersebut.
Makna kalimat keempat tersebut adalah D.

8.

Indikator UN
: Menentukan kalimat fakta/opini dalam iklan
Indikator Soal : Disajikan sebuah iklan, siswa dapat menentukan kalimat fakta/opini.

Soal :

Perhatikan iklan berikut!
1)
2)
3)
4)
5)

Terbukti, HYRRO memang air kelapa asli.
Dari perkebunan kelapa yang sangat luas.
Diproses dengan teknologi UHT.
Minumlah air kelapa asli untuk gaya hidup aktif Anda.
Pemesanan di 081514555651.
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Kalimat fakta pada iklan tersebut adalah ….
A.
B.
C.
D.

1 dan 5
2 dan 4
3 dan 5
4 dan 3

Kunci : C
Pembahasan :
Fakta adalah sesuatu yang tertangkap oleh indra manusia atau data keadaan nyata yang
terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Fakta dalam iklan dapat berbentuk frase atau
kata.

9.

Indikator UN
: Menyimpulkan isi paragraf
Indikator Soal : Disajikan sebuah paragraf, siswa dapat menentukan simpulan isi
paragraf tersebut.

Soal :

Bacalah paragraf berikut!
Tanah longsor memutus jalur kereta antara Stasiun Bojong Gede dan Stasiun Cilebut,
Bogor, Jawa Barat. Akibat kejadian tersebut, KRL Jakarta – Bogor hanya dapat melayani
penumpang hingga Stasiun Bojong Gede. Selain itu, puluhan rumah warga juga rusak
akibat tertimbun longsoran tanah.
Simpulan isi paragraf tersebut adalah …
A. Penumpang KRL Jakarta – Bogor dapat dilayani.
B. Akibat tanah longsor jalur kereta Jakarta – Bogor terputus.
C. Puluhan rumah warga rusak akibat putusnya jalur kereta.
D. Longsoran tanah tidak merusak rumah warga sekitar rel kereta api.

Kunci : B
Pembahasan

:

Simpulan merupakan pernyataan berisi fakta, pendapat, atau alasan pendukung mengenai
tanggapan terhadap suatu objek. Simpulan dapat juga dikatakan merupakan pendapat akhir
dari suatu uraian yang berupa informasi.
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10. Indikator UN
: Mengidentifikasi isi grafik, tabel, bagan, denah
Indikator Soal : Disajikan sebuah grafik, siswa dapat menentukan penjelasan yang
sesuai isi grafik tersebut.

Soal :

Perhatikan grafik berikut!
Kejadian Bencana Puting Beliung

		
450
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Penjelasan isi grafik tersebut adalah ...
A.
B.
C.
D.

Bencana puting beliung dapat membuat pohon tumbang.
Pada tahun keempat terjadi penurunan bencana puting beliung.
Pemerintah telah berhasil memperkecil kejadian bencana puting beliung.
Secara umum selama empat tahun kejadian bencana puting beliung meningkat.

Kunci : B
Pembahasan :
Grafik adalah lukisan dengan gambar/garis untuk mengetahui naik turunnya suatu keadaan.
Isi suatu grafik dapat diketahui hubungan data (angka) yang ada pada titik koordinasinya.
Hubungan angka itu bisa naik dan menurun. Menurut grafik tersebut, penurunan bencana
puting beliung terjadi pada tahun 2012.

11. Indikator UN
: Mengidentifikasi isi grafik, tabel, bagan, denah
Indikator Soal : Disajikan sebuah tabel, siswa dapat menentukan simpulan isi
tersebut.

tabel

Soal :

Perhatikan tabel berikut!
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Perkiraan Volume Kendaraan Pribadi
Arus Mudik H-2 sampai dengan H-3 di Tol Tangerang – Merak
Tahun
2009
2010
2011

Masuk Gerbang Tol Cikupa
34.000
34.500
35.000

Keluar Gerbang Tol Merak
12.000
14.000
15.000

Simpulan isi tabel tersebut adalah ...
A. Berdasarkan perkiraan volume kendaraan pribadi arus mudik selama tiga tahun cenderung
meningkat.
B. Perkiraan volume kendaraan pribadi arus mudik di Tol Tangerang – Merak selama tiga
tahun statis.
C. Terjadi penurunan perkiraan volume kendaraan pribadi yang keluar dan masuk di Tol
Tangerang – Merak.
D. Selama tiga tahun terakhir, perkiraan volume kendaraan pribadi yang melalui Tol
Tangerang – Merak tidak stabil.

Kunci : A
Pembahasan :
Penentuan simpulan dilakukan dengan menghubungkan seluruh fakta dan data yang
terdapat pada tabel tersebut dalam bentuk pernyataan menyeluruh berupa pendapat akhir
seluruh isi. Simpulan yang sesuai dengan keadaan tabel tersebut bahwa volume kendaraan
pribadi arus mudik selama tiga tahun terlihat mengalami peningkatan.
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12. Indikator UN
: Mengidentifikasi isi grafik, tabel, bagan, denah
Indikator Soal : Disajikan sebuah denah lokasi kegiatan, siswa dapat menentukan
letak lokasi kegiatan dalam denah tersebut.

Soal :

Perhatikan denah berikut!

Letak Lokasi pada denah tersebut berada di ....
A.
B.
C.
D.

utara Seskoal
barat SMPN 161
barat Almubarok
selatan Alfamidi

Kunci : B
Pembahasan :
Berdasarkan letak dalam denah yang sebenarnya Lokasi Balai Serbaguna RW 011
Berada di sebelah barat SMPN 161.
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13. Indikator UN
: Mengidentifikasi isi grafik, tabel, bagan, denah
Indikator Soal : Disajikan sebuah denah, siswa dapat menentukan perjalanan yang
paling efektif.

Soal :

Perhatikan denah berikut!

Perjalanan yang paling efektif bila kita akan menuju Lokasi dari Citeureup adalah ...
A.
B.
C.
D.

Jalan Mayor Oding, Jalan Raya Jakarta Bogor, Jalan Tegar Beriman, menuju Lokasi.
Jalan Raya Sukajati, Jalan Raya Jakarta Bogor, Jalan Tegar Beriman, menuju Lokasi.
Jalan Raya Sukajati, Jalan Mayor Oding, Jalan Tegar Beriman, menuju Lokasi.
Jalan Tegar Beriman, Jalan Raya Jakarta Bogor, Jalan Mayor Oding, menuju Lokasi.

Kunci : A
Pembahasan :
Rute paling efektif adalah rute terdekat berdasarkan denah dengan melalui Jalan Mayor
Oding, Jalan Raya Jakarta Bogor dan Jalan Tegar Beriman.
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14. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik puisi
Indikator Soal : Disajikan sebuah puisi, siswa dapat menentukan tema puisi tersebut.

Soal :

Perhatikan puisi berikut!

PEJUANG

Dengan semangat kau berjuang
Melawan penjajah
Tanpa rasa takut, kau perjuangkan negerimu untuk merdeka.
Engkau bersumpah walau harus mati di tangan penjajah
Pahlawanku …
Engkau berhasil untuk memerdekakan negerimu,
negeri Indonesia
Rakyatpun bersorak untuk dirimu
merdeka … merdeka …
Pahlawanku …
Terimakasih …
Tema kutipan puisi tersebut adalah ....
A.
B.
C.
D.

Penuntasan kemiskinan
Damaikan peperangan
Pahlawan pendidikan
Pahlawan kemerdekaan.

Kunci : D
Pembahasan :
Data pendukung: ... kau berjuang melawan penjajah; ... kau perjuangkan negerimu untuk
merdeka; Pahlawanku, engkau berhasil untuk memerdekakan negerimu.

15. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik puisi
Indikator Soal : Disajikan sebuah puisi, siswa dapat menentukan larik bermajas pada
puisi tersebut.
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Soal :

Perhatikan puisi berikut!
Ayah kau banting tulang
Tak ada ruang untuk istirahat
Kau tak kenal waktu
Entah itu malam ataupun siang
Larik bermajas pada kutipan puisi tersebut terletak pada larik ...
A.
B.
C.
D.

pertama
kedua
ketiga
keempat

Kunci : A
Pembahasan :
Data pendukung: Ayah kau banting tulang. Larik ini menggunakan majas hiperbola.

16. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik puisi
Indikator Soal : Disajikan dua puisi siswa, dapat menentukan perbedaan
kedua puisi tersebut.

amanat

Soal :

Perhatikan kedua kutipan puisi berikut!
Puisi I
Pemuda untuk Perubahan
Indonesia menangis
Bahkan tercabik
Dengan hebatnya penguasa korupsi
Tak peduli rakyat menangis
Dan banyak menjadi pengemis

Puisi II
Negeriku Tercinta Indonesia
Nasibmu ini menderita
Rakyatmu kini sengsara
Pemimpin yang tidak bijaksana
Apakah pantas memimpin negeri
Yang aman sentosa

Perbedaan amanat kedua puisi tersebut adalah ….
A
B
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bijaksana!
Pemimpin yang tidak bijaksana jangan
dipaksa.
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C
D

Ingatlah kepada rakyat
menangis!
Jangan menjadi penguasa
korup!

Kunci : D

Pembahasan

yang Buatlah rakyat Indonesia sentosa!
yang Jadilah pemimpin yang bijaksana!

:

Data pendukung: dicantumkannya pesan yang ditujukan kepada para penguasa di negeri ini
agar tidak melakukan tindakan korupsi dan berlaku adil serta bijaksana.

17. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek/cerita anak
Indikator Soal : Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan latar (waktu,
tempat, suasana) cerpen tersebut.

Soal :

Bacalah kutipan cerpen berikut!
“ Ini uang upah menyapu yang kamu berikan padaku tempo hari, “jelas Yusa
dengan tersenyum di bibirnya. Dipandangnya Sam dengan pandangan berpijar. “Aku
tahu sekarang mengapa kamu pelit jajan. Aku pun merasa amat sayang bila harus jajan
dengan uang ini. Karena ....”
“Itu uang ajaib!”potong Sam.
“Ya. Uang ini mengandung nilai perjuangan!” cetus Yusa pasti. Sam mengangkat
alisnya tinggi. Lantas tersenyum sendiri. “Uang ini akan kujadikan modal,”lanjut Yusa
mengagetkan.
“Modal?”
“Tentu kutambahi dengan uang tabungan dari dalam celengan. Akan kubelikan
ayam. Aku ingin beternak. Agar sering-sering memiliki uang ajaib.” Sam tertawa, Yusa
juga. Matahari semakin terik. Namun, rasa haus terlupakan begitu saja. Mereka berjalan
ke luar kelas.
Latar kutipan cerpen tersebut adalah di ….
A.
B.
C.
D.

kelas, pagi hari
halaman, pagi hari		
kelas, siang hari
sekolah, sore hari

Kunc : C
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Pembahasan :
Latar tempat dalam cerita tersebut adalah di kelas dan waktu pada waktu siang hari. Hal ini
didukung oleh bagian terakhir kutipan cerita tersebut, yaitu Matahari semakin terik. Namun,
rasa haus terlupakan begitu saja. Mereka berjalan ke luar kelas.

18. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek/cerita anak
Indikator Soal : Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan bukti watak tokoh
pada kutipan cerpen tersebut.

Soal		

:

Bacalah kutipan cerpen berikut!
(1)“Aku mau jadi komandan regunya, “ kata Anta. Luna mendesah pelan mendengar
keinginan Anta.
(2)“Begini sebaiknya, biarlah Rini saja yang memimpinnya, karena kamu ikut cerdas
cermat,”jawab Luna.
(3)“Boleh kan ikut dua macam, lagian aku bisa mengatur waktunya,” sanggah Anta
memaksa Luna.
(4)Ya boleh kalau kamu mampu, ya silakan,” balas Luna.
Bukti tokoh Anta berkemauan keras tergambar pada pernyataan nomor ….
A.
B.

(1)
(2)

C. (3)
D. (4)

Kunci : C
Pembahasan :
Bukti bahwa Anta memiliki watak berkemauan keras adalah pernyataan “Boleh kan ikut dua
macam, lagian aku bisa mengatur waktunya,” sanggah Anta memaksa Luna.”

19. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek/cerita anak
Indikator Soal : Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan cara pengarang
menggambarkan watak tokoh pada kutipan cerpen tersebut.
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Soal :

Bacalah kutipan cerpen berikut!

“Kemungkinan rambut Anda rontok setelah dikemoterapi,” kata dokter dengan lembut.
“Saya siap, Dok. Demi kesehatan saya, Dok,” jawab Fati.
“Oya, ketika obat kemoterapi disuntikkan, pada umumnya pasien merasa sakit,” lanjut
dokter.
“Saya paham, Dok. Saya ingin sembuh.”
“Kalau begitu, selamat istirahat.”
Dokter meninggalkan ruangan tempat Fati dirawat menuju ke ruangan sebelah untuk
memeriksa pasien-pasien yang lain.
Cara pengarang menggambarkan watak tokoh pada kutipan cerpen tersebut melalui ….
A.
B.
C.
D.

dialog antartokoh
tingkah laku tokoh
diceritakan pengarang
diungkapkan tokoh-tokoh yang lain

Kunci : A
Pembahasan :
Penggambaran watak tokoh pada kutipan cerpen tersebut melalui dialog antartokoh.

20. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek/cerita anak
Indikator Soal : Disajikan kutipan cerita anak, siswa dapat menentukan amanat
kutipan cerita tersebut.

Soal :

Bacalah kutipan cerita berikut!
Bu, di kelas kami ada seorang murid baru. Ridwan namanya. Dia berasal dari desa.
Dia pendiam tak banyak omong. Penakut barangkali. Oleh karena itulah, Iping selalu
menyindirnya, anak udik, anak tak becus, dan sebagainya. Tetapi Ridwan tak marah
sedikit pun. Namun, di balik itu semua, dia cerdas sekali. Tadi, ketika ulangan matematika,
dia mendapat nilai sepuluh. Bayangkan, Bu! Padahal, lainnya paling tinggi hanya
mendapat tujuh. Termasuk Sigit yang biasanya mendapat nilai paling baik, kali ini ada
yang mengungguli, Bu! Sigit menunduk mengakhiri ceritanya.
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Amanat kutipan cerita tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.

Jangan meremehkan orang lain!
Jadilah sahahat yang baik bagi ibu!
Berbuat baiklah kepada kedua orang tua!
Jangan pernah berkata hebat tentang teman!

Kunci : A

Pembahasan :
Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis melalui ceritanya. Dalam kutipan
cerpen tersebut, pengarang menyampaikan pesan secara implisit melalui percakapan tokoh
agar kita tidak meremehkan kemampuan orang lain.

21. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek/cerita anak
Indikator Soal : Disajikan kutipan cerita anak, siswa dapat menentukan konflik pada
kutipan cerita tersebut.

Soal :

Bacalah kutipan cerita berikut!
Dara termenung. Vita memang memiliki kelebihan fisik dan materi yang tidak bisa
dibandingkan dengan Dara. Karena itulah Vita pernah menjadi orang yang sangat
melukai Dara, setahun yang lalu.
Apakah sekarang saatnya untuk menuntaskan urusan lama itu dan memukul telak si
sombong Vita?
Konflik pada kutipan cerita tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.

Dara merasa bersedih karena Vita orang yang kaya raya.
Vita ingin bersaing dengan kemampuan yang dimiliki Dara.
Dara merasa benci dengan Vita hingga ingin membalas dendam.
Vita sangat benci dengan Dara, karena memiliki banyak kelebihan.

Kunci : C

Pembahasan :
Konflik dalam sebuah cerita merupakan bagian yang menunjukkan adanya pertentangan
dalam cerita tersebut. Biasanya konflik terjadi karena adanya benturan (ketidakserasian), baik
dengan dirinya atau dengan tokoh lain.
Kata yang dirujuk: Apakah sekarang saatnya untuk menuntaskan urusan lama itu dan memukul
telak si sombong Vita?
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22. Indikator UN
: Mengidentifikasi perbedaan karakteristik dua novel
Indikator Soal : Disajikan kutipan novel, siswa dapat menentukan kebiasaan
terdapat pada kutipan novel tersebut.

yang

Soal :

Bacalah kutipan novel berikut!
Ketika mereka telah sampai di pekarangan sekolah, berkatalah Masrul, “Rasmani, baik
engkau pagi datang ke sekolah, supaya kita sama berjalan. Anak yang sebesar ini masih
juga diantarkan orang tuanya. Anak-anak yang duduk di kelas satu pun tak ada yang
diantarkannya lagi. Tak ibakah engkau kepada ayah dan ibumu, berganti-ganti saja
mengantarkan engkau, padahal ia harus pula dengan segera pergi ke sawah.
Kebiasaan Rasmani yang terdapat dalam kutipan novel tersebut adalah ....
A.
B.
C.
D.

pergi ke sekolah dengan temannya
selalu diantar orang tuanya ke sekolah
belajar bersama setelah pulang sekolah
berangkat ke sekolah bersama si Masrul

Kunci : B

Pembahasan :
Kebiasaan tokoh Rasmani dalam cerita tersebut adalah selalu diantar orang tuanya ke sekolah.
23. Indikator UN
: Mengidentifikasi perbedaan karakteristik dua novel
Indikator Soal : Disajikan dua kutipan novel, siswa dapat menentukan perbedaan
karakteristik kedua kutipan novel tersebut.

Soal :

Bacalah kedua kutipan novel berikut!
Novel I
Ingin
rasanya
aku
berteriak
mendengar
pertanyaan
bodoh
adikku ini. Biasanya aku akan bilang,
“Ya enggak gitu, bodoh!” Tapi mama
sudah melarangku mengatakan kata
itu lagi. Katanya, anak baik tidak
boleh berkata kasar. “ Priska tidak
bodoh, Vin. Dia ingin pintar seperti
kamu, “kata Mama.

Novel II
Ah, mau tak mau, ia harus pergi
ke warung Bu Rustam. Ia tak mau
menolak permintaan ibunya. Warung
itu berjarak dua rumah dari rumah
Abah. Tanpa terasa, kini Difa berada
di depan gang. Siang itu tambah sepi.
Mungkin anak-anak di sekitar Blok II
belum pulang.
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Perbedaan karakteristik kedua kutipan novel tersebut adalah….
A
B
C
D

Novel I
sudut pandang akuan
tokoh yang terlihat banyak
amanat tentang moral
latar sosial kehidupan pegunungan

Novel II
sudut pandang diaan
tokoh yang terlihat dua
amanat tentang pendidikan
latar sosial kehidupan pedesaan

Kunci : A
Pembahasan :
Perbedaan karakteristik kedua kutipan novel tersebut terletak pada cara pengarang bercerita/
sudut pandang yang digunakan. Pada novel I digunakan sudut pandang akuan, sedangkan
pada novel II digunakan sudut pandang diaan.

24. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik drama
Indikator Soal : Disajikan kutipan naskah drama, siswa dapat menentukan suasana
yang terdapat pada kutipan naskah drama tersebut.

Soal :

Bacalah kutipan naskah drama berikut!
(Ferhani berjalan dengan berjinjit keluar kamar menuju dapur, tiba-tiba mama muncul)
Mama		 : Ferhani mau ngapain malam-malam?(suara berbisik)
Ferhani		 : Mammma...aaanu.... (terkejut)
Mama		 : Anu apa, kamu masih lapar? Mama tadi sudah menawarkan
		 lagi pizzanya, tapi kamu tolak karena takut jadi gendut.
Ferhani		 : Iya Ma, tadi kan malu dilihat Anto, Lilis, dan Hazwa. (wajah memerah)
Mama		 : Oo, kalau ada temanmu saja tidak mau tambah. Ini pizzanya! (sambil
membuka lemari makan)
Suasana yang tergambar dalam kutipan naskah drama tersebut adalah ….
A.
B.
C.
D.

ramai
tegang
tenang
senyap

Kunci		

:B

Pembahasan :
Suasana pada kutipan drama tersebut tergambar ada ketegangan antara mama dan Ferhani.
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25. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik drama
Indikator Soal : Disajikan kutipan drama, siswa dapat menentukan menentukan latar
(waktu, tempat) yang terdapat pada kutipan naskah drama tersebut.

Soal :

Bacalah kutipan naskah drama berikut!
(Pagi hari, Nariswari datang ke perpustakaan saat jam olahraga di kelas)
Petugas		 : Jam pelajaranmu apa, Naris? (sambil tersenyum)
Nariswari		 : Olahraga, Bu! (pelan)
Petugas		 : Kamu tidak bawa kaosnya? 		
Nariswari		 : Tidak, Bu. Saya belum boleh beraktivitas berat oleh dokter. (wajah
		 lesu)
Petugas		 : Mmmh, pantas sudah lama saya tidak melihatmu. Sekarang baca
buku apa?
Nariswari		 : Saya mau buku dongeng saja, Bu.

Latar waktu pada kutipan drama tersebut adalah ....
A.
B.
C.
D.

sore di kelas
siang di lapangan
pagi di perpustakaan
pagi di halaman sekolah

Kunci : C
Pembahasan :
Latar waktu tersurat dalam kalimat (Pagi hari, Nariswari datang ke perpustakaan saat jam
olahraga di kelas).

26. Indikator UN
: Menulis catatan pengalaman pada buku harian
Indikator Soal : Disajikan ilustrasi pengalaman pribadi, siswa dapat menentukan
catatan dalam buku harian sesuai ilustrasi tersebut.

Soal :

Bacalah ilustrasi berikut!
Bertepatan tanggal 17 Agustus 2012, tim kami menerima hadiah dan piala penghargaan
dari Bapak Gubernur karena tim kami menjadi juara I lomba musikalisasi puisi Tingkat
Provinsi.
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Catatan buku harian yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah…
A. Tanggal 17 Agustus aku menerima piala dari gubernur sebagai juara lomba.
B. Wow, asyiknya, aku mendapat hadiah dari gubernur karena menang lomba.
C. Wah, hebohnya Kami menerima ucapan selamat dari gubernur sebagai pemenang lomba
musikalisasi puisi.
D. Tanggal17 Agustus 2012 tim musikalisasi puisi kami terima hadiah dan piala dari gubernur.
Wah,alangkah senangnya.

Kunci : D
Pembahasan :
Buku harian adalah media yang digunakan untuk mencatat berbagai peristiwa,
mengungkapkan curahan pikiran dan perasaan yang dialami seseorang. Waktu, tempat
kejadian, dan peristiwa ditulis secara runtut. Biasanya, buku harian ditulis dengan kata ganti
“aku”. Akan tetapi, dalam ilustrasi di atas yang mengalami adalah tim, bukan perorangan,
sehingga digunakan kata ganti “kami”.

27. Indikator UN
: Menulis isi pesan singkat sesuai konteks
Indikator Soal : Disajikan ilustrasi kegiatan sekolah, siswa dapat menentukan isi pesan
singkat sesuai ilustrasi tersebut.

Soal :

Cermati ilustrasi berikut!

Pada saat penerimaan rapor semester ganjil, saya tidak mengira kalau saya dinyatakan
mendapat peringkat II di kelas.
Catatan buku harian yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah…
A. Sebagai peringkat II di kelas, aku pasti catat dalam buku harian agar ada kenangan
sepanjang hidup. Wah, senangnya hatiku.
B. Tanggal 22 Desember 2012 aku menerima rapor semester ganjil. Aku berhasil meraih
peringkat terbaik. Ibuku memberi ucapan selamat.
C. Wow, senangnya hatiku sebagai juara kelas. Aku akan berusaha mempertahankan nilai
yang kuraih. Semoga ibu senang dan aku bahagia.
D. Hari itu Sabtu, 22 Desember 2012 Ibu memberi ucapan selamat kepadaku. Aku heran.
Wah, tidak kusangka aku sebagai peringkat II nilai terbaik. Senangnya hatiku.

Kunci : D
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Pembahasan :
Pesan singkat paling sesuai dengan ilustrasi yang diberikan terdapat pada pilihan (D).

28. Indikator UN
: Menulis laporan/pengumuman/resensi
Indikator Soal : Disajikan lima – enam kalimat laporan yang belum tersusun secara
padu, siswa dapat menyusunnya menjadi paragraf laporan yang padu.

Soal :

Perhatikan kalimat-kalimat berikut!
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Sesampainya di lokasi, penghuni Panti Asuhan gembira menyambut kami.
Tepat pukul 07.00 kami berangkat dengan bus.
Minggu, 30 September 2012, kami berkunjung ke Panti Asuhan.
Setelah 60 menit kami dalam perjalanan lalu tibalah di lokasi.
Semua siswa yang ikut, berkumpul di sekolah pukul 06.00.
Setelah pukul 06.30, peserta diberi pengarahan oleh ketua panitia.

Susunan kalimat laporan tersebut yang tepat adalah ….
A.
B.
C.
D.

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

Kunci : B

Pembahasan :
Kata yang dirujuk sebagai penanda keterpaduan antarkalimat (3)Minggu, 30 September 2012,
kami berkunjung ke Panti Asuhan. (5)Semua siswa yang ikut, berkumpul di sekolah pukul 06.00.
(6)Setelah pukul 06.30, peserta diberi pengarahan oleh ketua panitia. (2)Tepat pukul 07.00 kami
berangkat dengan bus. (4)Setelah 60 menit kami dalam perjalanan lalu tibalah di lokasi. (1)
Sesampainya di lokasi, penghuni Panti Asuhan gembira menyambut kami.

29. Indikator UN
: Menulis laporan/pengumuman/resensi
Indikator Soal : Disajikan ilustrasi kegiatan di sekolah, siswa dapat menentukan
penulisan pengumuman yang tepat.

Soal :

Cermati ilustrasi kegiatan berikut!
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OSIS SMP Pelangi akan menyelenggarakan lomba paduan suara antarkelas pada hari
Sabtu, 16 Maret 2013 bertempat di Ruang Serbaguna waktu pukul 08.00 sampai dengan
12.00. Pendaftaran dimulai tanggal 1 sampai dengan 4 Maret 2013 di panitia lomba .
Isi pengumuman yang paling tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ….
A. Mari ikuti lomba paduan suara antarkelas yang akan diselenggarakan pada:
tanggal		
: 1 s.d 4 Maret 2013
waktu		
: pukul 08.00 s.d. 12.00
tempat 		
: R. Serbaguna
Pendaftaran tanggal 1 s.d. 4 Maret 2013 di panitia lomba.
B. Ikutilah lomba paduan suara antarkelas yang akan diselenggarakan pada
hari, tanggal		
: Sabtu, 16 Maret 2013
waktu		
: pukul 08.00 s.d. 12.00
tempat 		
: R. Serbaguna
Pendaftaran mulai tanggal 1 s.d. 4 Maret 2013 di panitia lomba.
C. Jangan lewatkan, ikutilah lomba paduan suara antarkelas yang akan diselenggarakan
pada:
hari, tanggal		
: Sabtu, 16 Maret 2013
waktu		
: pukul 08.00 s.d. 12.00
tempat 		
: R. Serbaguna
Pendaftaran paling akhir tanggal 1 Maret 2013 di panitia lomba.
D. Daftarkan segera ke pengurus OSIS. Ikutilah lomba paduan suara antarkelas yang akan
diselenggarakan pada:
hari, tanggal		
: Sabtu, 16 Maret 2013
waktu		
: pukul 08.00 s.d. 12.00
tempat 		
: R. Serbaguna
Pendaftaran mulai tanggal 1 s.d. 4 Maret 2013.

Kunci : B
Pembahasan :
Pengumuman harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Berdasarkan ilustrasi, pengumuman
yang paling tepat terdapat pada pilihan (B).

30. Indikator UN
: Menulis laporan/pengumuman/resensi
Indikator Soal : Disajikan data buku dilengkapi keunggulan dan kekurangan
buku,
siswa dapat menentukan penulisan paragraf resensi yang tepat.
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Soal		

:

Perhatikan data buku berikut!
Judul		 : Akhlak Mulia Bagi Remaja
Penulis		 : Agus Sulaiman
Penerbit		 : PT Pijar
Cetakan		 : Pertama tahun 2010 di Bekasi
Keunggulan		 : Penyampaian masalah yang kompleks dengan bahasa yang
sederhana dan tata letak baik`
Kelemahan		 : Ada beberapa contoh studi kasus yang tidak sesuai dengan
kehidupan remaja

Paragraf resensi yang tepat berdasarkan data buku tersebut adalah …
A. Buku karya Agus Sulaiman ini cukup berhasil menyampaikan persoalan remaja. Sebenarnya
persoalannya cukup kompleks. Namun, karena dikemas dengan bahasa yang sederhana
dan didukung dengan tata letak yang baik, buku ini layak dibaca para remaja.
B. PT Pijar sering menerbitkan buku-buku remaja bermutu. Salah satunya buku Akhlak
Mulia Bagi Remaja. Buku ini menyampaikan contoh-contoh kasus yang sesuai dengan
kehidupan remaja. Bahasanya pun sederhana cocok sesuai dengan bahasa remaja.
C. Buku yang dicetak pertama kali tahun 2010 sudah habis terjual. Ini menunjukkan anak
remaja haus akan bacaan yang berkenaan dengan pergaulan. Meskipun ada beberapa
contoh kasus yang tidak sesuai, ini tidak mengurangi antusias remaja untuk membacanya.
D. Agus Sulaiman seorang pemerhati kehidupan remaja. Dia begitu piawi menyampaikan
tip-tip untuk remaja, sehingga sayang jika remaja tidak memiliki buku ini. Buku ini layak
dibaca.

Kunci : A
Pembahasan :
Resensi: pertimbangan, ulasan, telaah sebuah buku. Tujuan resensi adalah memberitahukan
kepada masyarakat umum. Adapun yang diulas dalam resensi buku adalah identitas buku, isi
buku, kelebihan buku, kekurangan buku, dan saran bagi buku tersebut.
Pada pilihan A, keunggulan dan kelemahan tergambar pada resensi. Kelemahan dikemukakan
dengan cara dibungkus kelebihan.
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31. Indikator UN
: Menulis surat pribadi/surat dinas/surat pembaca
Indikator Soal : Disajikan kutipan surat pribadi yang bagian pembuka, isi, atau
penutupnya dirumpangkan, siswa dapat melengkapinya dengan
tepat .

Soal :

Bacalah kutipan surat pribadi berikut!

Untuk Adikku Toni
di Surabaya
Halo, Ton! [...]Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat wal afiat tak kurang suatu apa.
Aku dan keluarga di jakarta juga tak beda denganmu selalu dalam keadaan sehat wal
afiat. Oh, ya bagaimana dengan sekolahmu? Lancar dan tak ada masalah kan?

Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat tersebut adalah ...
A. Beritamu selalu aku tunggu-tunggu.
B. Bagaimana kabarmu di Surabaya?
C. Mengapa kamu tak memberi kabar?
D. Apa saj pekerjaanmu di Surabaya?

Kunci : B
Pembahasan:
Kalimat ketiga setelah pembuka dapat menjadi rujukan untuk kalimat pembuka, yakni
Semoga kamu selalu dalam keadaan sehat wal afiat tak kurang suatu apa. Jadi, kalimat yang
sesuai untuk melengkapi bagian yang dirumpangkan tersebut adalah Bagaimana kabarmu
di Surabaya?

32. Indikator UN
: Menulis surat pribadi/surat dinas/surat pembaca
Indikator Soal : Disajikan kutipan surat dinas yang bagian penutupnya dirumpangkan,
siswa dapat melengkapinya.
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Soal :

Bacalah kutipan surat berikut!
Yth. PT Dino Kino
Bumi Serpong Damai, Cicalengka Kav. 3
Dengan hormat,
Sesuai dengan pemberitahuan secara lisan melalui staf kami perihal kunjungan ini, maka
melalui surat ini diberitahukan bahwa kami akan melaksanakan kunjungan industri
dalam rangka pengembangan kurikulum Program Studi di perusahaan Bapak dengan
jadwal sebagai berikut
hari,tanggal		 : Kamis, 14 Februari 2013
waktu		 : Pukul 10.00 s.d. 16.00 WIB
Selanjutnya apabila ada perubahan jadwal, kami akan menginformasikan kepada Bapak
secepatnya.
[...... ]
Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian penutup surat tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.

Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami mengucapkan terima kasih.
Semoga berkenan, atas perhatian dan kerjasama bapak diucapkan terima kasih.
Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian Bapak, kami ucapkan terima kasih.
Demikian kami sampaikan, atas kebaikan dan kerjasama Bapak disampaikan terima kasih.

Kunci : C
Pembahasan :
Penutup surat disesuaikan dengan pernyataan sebelumnya dan menggunakan kalimat
efektif.

33. Indikator UN
: Menulis surat pribadi/surat dinas/surat pembaca
Indikator Soal : Disajikan ilustrasi keadaan lingkungan sekolah, siswa dapat
menentukan penulisan surat pembaca yang tepat.

Soal :

Bacalah ilustrasi berikut!
Tembok sekolah baru seminggu yang lalu dicat. Namun, kini sudah banyak coretancoretan. Atas nama pengurus OSIS, Shinta mengimbau teman-temannya untuk menjaga
kebersihan dan keindahan sekolah.
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Surat pembaca yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah…
A. Sungguh sangat disayangkan tembok yang sudah dicat itu kini tinggal kenangan.
Keadaan ini sangat memprihatinkan. Seharusnya kebersihan ini menjadi tanggung jawab
kita semua.
B. Hanya seminggu saja kami menikmati sekolah yang berwarna ceria. Kini coretan tangantangan jahil mulai menjamur di mana-mana. Kami mengimbau teman-teman untuk
menjaga kebersihan dan keindahan sekolah kita.
C. Berapa juta yang sekolah keluarkan untuk mengecat tembok. Tetapi sayang baru juga
seminggu cat itu sudah pudar. Kualitas cat yang kurang baik menjadi penyebab utamanya.
Mohon kepada kepala sekolah untuk memperhatikan ini.
D. Grafiti yang ada di tembok sekolah kami sangat indah. Ini menunjukkan betapa kreatifnya
siswa di sini. Bahkan, di beberapa tempat nampak coretan seperti gambar abstrak.

Kunci : B

Pembahasan :
Penulisan surat pembaca disesuaikan dengan ilustrasi yang disajikan.

34. Indikator UN
: Menulis rangkuman
Indikator Soal : Disajikan teks bacaan yang terdiri atas dua paragraf, siswa dapat
menentukan rangkuman bacaan tersebut.

Soal :

Cermatilah bacaan berikut!
Buku memiliki peran vital dalam distribusi pengetahuan dari satu orang ke orang
lain. Buku mampu mendokumentasikan berbagai pemikiran seseorang dalam bentuk
tertulis. Aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan buku memacu orang untuk
meningkatkan kualitas hidupnya.
Aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan buku yaitu menulis, membaca, dan
berdiskusi. Orang yang melakukan ketiga aktivitas tersebut berada dalam situasi
intelektual yang paling penuh. Orang tersebut memungkinkan dirinya melakukan
lompatan-lompatan dalam hidupnya.
Rangkuman isi teks bacaan tersebut yang tepat adalah …
A. Buku mampu mendokumentasikan pengetahuan seseorang melalui aktivitas-aktivitasnya.
B. Buku dapat mengantarkan orang bertambah pengetahuan serta meningkatkan taraf
hidupnya.
C. Pendistribusian pengetahuan melalui buku serta hal-hal aktivitas yang berhubungan
dengan buku.
D. Buku mempunyai aktivitas yang beragam hal ini menunjukkan pentingnya buku dalam
kehidupan manusia.
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Kunci: A
Pembahasan :
Rangkuman dapat dilakukan dengan menggabungkan gagasan-gagasan utama dari
paragraf-paragraf yang ada pada bacaan tersebut.
Gagasan utama paragraf pertama: peran vital buku dalam distribusi pengetahuan Gagasan
utama paragraf kedua: aktivitas-aktivitas yang berhubungan dengan buku

35. Indikator UN
: Menulis teks berita sesuai konteks
Indikator Soal : Disajikan sebuah ilustrasi peristiwa tertentu, siswa dapat menentukan
teks berita yang tepat.

Soal :

Cermatilah ilustrasi berikut!
Telah terjadi kebakaran di kaki Gunung Agung, Kabupaten Karang Asem, Bali. Kejadiannya
tanggal 31 Agustus kemarin. Upaya pemadaman belum berhasil karena dilakukan secara
manual dan akses masuk ke hutan sulit. Dugaan penyebab kebakaran karena gesekan
dahan kering dan suhu yang cukup panas.Teks berita yang tepat sesuai ilustrasi tersebut
adalah …
A. Kebakaran terjadi di kaki Gunung Agung, Kabupaten karang Asem, Bali. Penyebab
kebakaran akibat gesekan daun kering yang disertai suhu udara yang cukup panas. Upaya
pemadaman sudah berhasil meski penangannya dilakukan secara manual. Ditambah lagi
akses jalan memasuki kawasan hutan mudah ditempuh.
B. Bali (31/8) kebakaran terjadi di kaki Gunung Agung, Kabupaten Karang Asem, Kabupaten
karang Asem, Bali. Ada dugaan penyebab kebakaran akibat gesekan dahan kering
yang disertai suhu udara yang cukup panas. Upaya pemadaman cukup lama karena
penanganannya secara manual. Ditambah lagi akses jalan memasuki kawasan hutan
sangat sulit.
C. Kebakaran terjadi di kaki Gunung Agung, Kabupaten Karang Asem, Bali. Penyebab
kebakaran masih diselidiki oleh pihak yang berwajib. Tidak ada korban jiwa. Upaya
pemadaman belum berhasil karena penanganannya dilakukan secara manual. Ditambah
lagi akses jalan memasuki kawasan hutan sangat sulit.
D. Bali (31/8) kebakaran akan terjadi di kaki Gunung Agung, Kabupaten Karang Asem, Bali.
Dugaan penyebab kebakaran akibat para pembalak hutan yang membuang puntung
rokok sembarangan. Puntung itu menyebabkan kobaran api yang tidak bisa dikendalikan
lagi. Upaya pemadaman belum berhasil karena hanya dilakukan secara manual.
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Kunci: B
Pembahasan :
Tubuh berita disusun dengan bahasa singkat, jelas, dan padat. Informasi yang sesuai fakta
dalam ilustrasi, yaitu kebakaran terjadi di kaki Gunung Agung, Kabupaten Karang Asem,
Kabupaten karang Asem, Bali.

36. Indikator UN
: Menulis slogan sesuai konteks
Indikator Soal : Disajikan lustrasi kegiatan sekolah, siswa dapat menentukan slogan
yang sesuai ilustrasi tersebut.

Soal :

Bacalah ilustrasi berikut!
Untuk membudayakan gemar membaca, sekolah mengadakan lomba membuat sinopsis
buku fiksi dan membuat rangkuman buku nonfiksi. Agar memacu motivasi peserta,
panitia membuat slogan.
Slogan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.

Membaca untuk mengisi waktu.
Membaca itu sangat penting.
Pengetahuan diperoleh dari membaca.
Sinopsis dilombakan membaca dibudidayakan.

Kunci: D
Pembahasan :
Slogan dibuat berdasarkan nama dan tujuan acara. Berdasarkan ilustrasi, jawaban yang
paling tepat adalah D.

37. Indikator UN
: Menulis iklan sesuai konteks
Indikator Soal : Disajikan ilustrasi penjualan barang, siswa dapat menentukan
penulisan iklan baris yang sesuai ilustrasi tersebut.
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Soal :

Cermatilah ilustrasi berikut!
Pak Budi sedang kesulitan uang. Anaknya sakit dan harus operasi. Ia ingin menjual
sebagian tanahnya seluas 300 M2 sudah hak milik. Lokasi tanah tersebut strategis dan
bebas banjir terletak di Jln Anggrek No. 10 Jambi.

Kalimat iklan baris yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ...
A. Butuh Uang. Dijual rmh mrh, strgs dan bbs banjir. Harga murah.Hubungi Budi, Jln Anggrek
No. 10 Jambi.
B. Butuh Uang.Sgr tanah L 300 M2 , lokasi aman bebas bjr. Harga terjangkau. SHM. Yang
berminat hub. Budi.
C. BU.Djual tanah murah dan terjangkau. Stratgs utk ush. SHM. Bbs banjir dan strgs. Hubungi
Pak Budi di Jambi.
D. BU.Dijual tnh L 300 M2 lks strgs, bbs bnjr. SHM. Nego. Hub. Budi Jln Anggrek No. 10 Jambi.

Kunci: D
Pembahasan :
Data sesuai ilustrasi, berciri iklan baris.

38. Indikator UN
: Menyusun petunjuk melakukan sesuatu
Indikator Soal : Disajikan petunjuk melakukan sesuatu yang beberapa kalimatnya
dirumpangkan, siswa dapat melengkapinya dengan tepat.

Soal :

Perhatikan petunjuk berikut!
Resep Membuat Kue Semprong
(1) Campur tepung, gula, kayu manis, dan telur sambil dituangi santan sedikit demi
sedikit hingga gula larut.
(2) Panaskan cetakan kue semprong di atas bara/kompor, lalu olesi tipis dengan minyak.
(3) […]
(4) Panggang sampai matang sambil membolak-balikkan cetakan.
(5) Selagi masih hangat dan lunak, gulung atau lipat 4 atau menjadi segi 4 yang pipih.
(6) […]
(7) Kue semprong siap dihidangkan sebagai cemilan.
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Kalimat yang tepat untuk melengkapi petunjuk tersebut adalah …
A. (3) Setelah dingin, simpan dalam tempat kedap udara.
(6) Tuang 1 – 2 sendok makan adonan, ratakan, dan tutup.
B. (3) Tuang 1 – 2 sendok makan adonan, ratakan, dan tutup.
(6) Setelah dingin, simpan dalam tempat kedap udara.
C. (3) Biarkan adonan untuk sementara waktu biar mengembang.
(6) Setelah dingin, kue sudah siap disantap.
D. (3) Setelah dingin, kue sudah siap disantap.
(6) Biarkan adonan untuk sementara waktu biar mengembang.

Kunci: B
Pembahasan :
Melengkapi petunjuk dilakukan dengan cara mencermati kalimat petunjuk sebelum dan
sesudah kalimat petunjuk yang dirumpangkan atau dikosongkan. Cari kalimat yang berkaitan
dengan kalimat sebelum dan sesudah dirumpangkan.

39. Indikator UN
: Menyusun petunjuk melakukan sesuatu
Indikator Soal : Disajikan beberapa kalimat petunjuk melakukan sesuatu yang
disusun secara acak, siswa dapat menentukan susunan petunjuk yang
tepat.

Soal :

Bacalah kalimat-kalimat berikut!
Petunjuk cara mencangkok pohon rambutan
(1) Kupas kulit antara 20-25 cm
(2) Ikat kedua ujungnya
(3) Beri tanah yang gembur
(4) Tutup dengan plastik atau sabut
(5) Pilihlah cabang yang pernah berbuah
Kalimat acak tersebut akan menjadi petunjuk yang tepat bila disusun dengan urutan … .
A.
B.
C.
D.
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Kunci: D
Pembahasan :
Petunjuk disusun secara runtut dengan menganut kelogisan berpikir yang antara lain ditandai
dengan penanda kohesi.

40. Indikator UN
: Menulis teks pidato
Indikator Soal : Disajikan sebuah ilustrasi suatu kegiatan, siswa dapat menentukan
paragraf bagian pembuka, isi, atau penutup teks pidato yang tepat.

Soal :

Bacalah ilustrasi berikut!
Arbi Mahmuda ketua panitia Hari Anak Indonesia di sekolahnya. Ia memberikan
sambutan dalam acara tersebut. Hadir dalam acara tersebut adalah seluruh siswa, guru,
dan pegawai.
Penutup teks pidato yang sesuai dengan llustrasi tersebut adalah …
A. Bapak dan ibu serta rekan-rekan yang saya hormati. Dalam acara hari Anak Indonesia ini
marilah kita menunjukkan kepada semua orang bahwa kita adalah generasi kreatif dan
mandiri.
B. Kita sebagai anak Indonesia harus menjadikan diri kita menjadi anak yang cerdas, kreatif,
dan terampil. Kita harus bisa menunjukkan kebaikan kepada semua orang.
C. Mudah-mudahan peringatan Hari Anak Indonesia yang kita gelar di sekolah kita ini dapat
mendorong para siswa melakukan perubahan menjadi anak yang soleh dan pintar.
D. Demikianlah pidato yang dapat saya sampaikan. Semoga Peringatan Hari Anak Indonesia
yang kita gelar ini dapat memberi manfaat kepada kita. Terima kasih atas segala perhatian,
mohon maaf atas segala kekuarangan.

Kunci: D
Pembahasan :
Penutup pidato berisi harapan, ucapan terima kasih, dan permohonan maaf.

41. Indikator UN
: Menulis teks pidato
Indikator Soal : Disajikan teks pidato yang penulisan kata sapaannya tidak tepat,
siswa dapat menentukan perbaikannya.
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Soal :

Perhatikan kutipan teks pidato berikut!

Para bapak-bapak dan para ibu-ibu serta saudara-saudara semua yang terhormat!
Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah
memberi anugrah berupa nikmat dan rakhmat kepada kita sehingga pada sore yang
cerah ini kita dapat berkumpul di ruangan yang mulia dalam rangka memperingati hari
Kesetiakawanan Nasional.
Perbaikan sapaan pada kutipan teks pidato tersebut yang tepat adalah ...
A.
B.
C.
D.

Para Bapak dan para ibu-ibu serta saudara yang terhormat!
Para Bapak-bapak dan para ibu serta saudara yang terhormat!
Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta saudara-saudara yang terhormat!
Para Bapak dan para ibu serta saudara-saudara semua yang terhormat!

Kunci: C
Pembahasan :
Kata sapaan bapak-bapak, ibu-ibu serta saudara-saudara sudah menunjukkan jamak. Oleh
karena itu, demi keefektifan, sapaan itu tidak perlu lagi diikuti kata para dan semua.

42. Indikator UN
: Menulis rumusan masalah karya ilmiah/saran karya ilmiah/daftar
pustaka
Indikator Soal : Disajikan tema karya ilmiah, siswa dapat menentukan rumusan
masalah karya ilmiah yang tepat berdasarkan tema tersebut.

Soal :

Perhatikan tema karya ilmiah berikut!
Tema : Cara efektif mencegah penularan virus flu
Rumusan masalah yang tepat dalam karya tulis sesuai dengan tema tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.
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Kunci: D

Pembahasan :
Rumusan masalah berisi pertanyaan. Rumusan masalah cirinya singkat, jelas, dan terarah
serta dikemukakan secara ilmiah. Rumusan masalah tidak boleh keluar dari topik yang diteliti
atau dibahas. Rumusan masalah menggunakan kata tanya yang memerlukan penjelasan,
jawaban panjang dan mendetail (bagaimana, mengapa, apakah, ...)

43. Indikator UN
: Menulis rumusan masalah karya ilmiah/saran karya ilmiah/daftar
pustaka
Indikator Soal : Disajikan simpulan karya ilmiah, siswa dapat menentukan saran
berdasarkan simpulan karya ilmiah tersebut.

Soal

:

Bacalah simpulan karya ilmiah berikut!

Penyebaran virus flu burung sudah sangat mengkhawatirkan. Masyarakat perlu
memiliki pemahaman tentang pencegahan penyebaran virus flu burung. Cara efektif
yang bisa ditempuh dalam mencegah menyebarnya virus flu burung adalah dengan
memusnahkan unggas-unggas yang terkena virus flu burung dan memberikan vaksinasi
pada hewan yang tertular.
Saran yang tepat berdasarkan simpulan karya ilmiah tersebut adalah …
A. Sebaiknya masyarakat segera membentuk kelompok anti penyebaran virus flu burung.
B. Pemerintah sudah berusaha mengatasi penyebaran virus flu burung di seluruh daerah.
C. Seharusnya masyarakat mengetahui bahwa flu burung sangat berbahaya bagi masa
depan bangsa.
D. Hendaknya masyarakat peduli kesehatan lingkungan dan waspada terhadap penyebaran
virus flu burung.

Kunci : D
Pembahasan :
Saran dalam karya tulis adalah pendapat atau anjuran yang disampaikan, merujuk pada hasil
penelitian.

44. Indikator UN
: Menulis rumusan masalah karya ilmiah/saran karya ilmiah/daftar
pustaka
Indikator Soal : Disajikan data sebuah buku, siswa dapat menentukan penulisan daftar
pustaka yang tepat.
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Soal :

Cermati data buku berikut!
Judul buku		
Pengarang		
Penerbit		
Kota		
Tahun terbit		

:
:
:
:
:

Sang Pemimpi
Andrea Hirata
PT Bentang Pustaka
Yogyakarta
2007

Penulisan daftar pustaka yang tepat berdasarkan data buku tersebut adalah ...
A.
B.
C.
D.

Andrea, Hirata. PT Bentang Pustaka. 2007. Sang Pemimpi. Yogyakarta.
Andrea, Hirata. Sang Pemimpi. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka 2007:
Hirata, Andrea. 2007. Sang Pemimpi. Yogyakarta: PT Bentang Pustaka.
Hirata, Andrea. 2007. Sang Pemimpi. PT Bentang Pustaka: Yogyakarta.

Kunci: C
Pembahasan :
Penulisan daftar pustaka diawali dengan nama pengarang, tahun terbit, judul buku, nama
kota, dan nama penerbit.

45. Indikator UN
: Menyunting kalimat, ejaan/tanda baca, pilihan kata
Indikator Soal : Disajikan kalimat tidak efektif, siswa dapat menentukan perbaikan
kalimat tersebut.

Soal :

Cermatilah kalimat berikut!
Semua siswa bertepuk tangan sangat keras sekali setelah mendengar pengumuman
bahwa Sekolah SMP Harapan Kita menjadi juara pertama lomba sekolah sehat.
Perbaikan kalimat tersebut yang tepat adalah ...
A. Semua siswa bertepuk tangan sangat keras sesaat mendengar pengumuman bahwa
Sekolah SMP Harapan Kita menjadi juara pertama lomba sekolah sehat.
B. Semua para siswa bertepuk tangan sangat keras setelah mendengar pengumuman
bahwa SMP Harapan Kita menjadi juara pertama lomba sekolah sehat.
C. Semua siswa bertepuk tangan sangat keras setelah mendengar pengumuman bahwa
SMP Harapan Kita menjadi juara pertama lomba sekolah sehat.
D. Semua siswa bertepuk tangan sangat keras setelah mendengar pengumuman bahwa
Sekolah SMP Harapan Kita menjadi juara pertama lomba sekolah sehat.
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Kunci : C
Pembahasan :
Penggunaan kata sekali dan sekolah tidaklah tepat karena berlebihan. Kedua kata ini
seharusnya dihilangkan dari konteks paragraf tersebut.

46. Indikator UN
: Menyunting kalimat, ejaan/tanda baca, pilihan kata
Indikator Soal : Disajikan beberapa penggunaan tanda baca yang tidak tepat dalam
kalimat, siswa dapat menentukan perbaikan tanda baca tersebut.

Soal :

Perhatikan kalimat berikut!
“Sudah saatnya kalian berdamai,” kata ibu “Sambil tersenyum bijak pada kami”.
Perbaikan penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah ...
A.
B.
C.
D.

“Sudah saatnya kalian berdamai” kata ibu sambil tersenyum bijak pada kami.
“Sudah saatnya kalian berdamai”: kata ibu sambil tersenyum bijak pada kami.
“Sudah saatnya kalian berdamai,” kata ibu sambil tersenyum bijak pada kami.
“Sudah saatnya kalian berdamai” kata ibu, sambil tersenyum bijak pada kami.

Kunci: C

Pembahasan :
Penggunaan tanda baca (“...”) dan penggunaaan tanda baca (,) sesuai dengan kaidah EYD.

47. Indikator UN
: Menyunting kalimat, ejaan/tanda baca, pilihan kata
Indikator Soal : Disajikan beberapa penggunaan huruf kapital yang tidak tepat
dalam kalimat, siswa dapat menentukan perbaikan huruf kapital
tersebut.

Soal :

Perhatikan kalimat berikut!

setiap tanggal 2 mei para pelajar memperingati hari pendidikan nasional
Perbaikan penggunaan huruf kapital pada kalimat tersebut yang tepat adalah …
A. Setiap tanggal 2 Mei Para Pelajar memperingati hari pendidikan nasional.
B. Setiap tanggal 2 Mei para pelajar memperingati Hari Pendidikan Nasional.
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C. Setiap tanggal 2 Mei para pelajar Memperingati Hari Pendidikan Nasional.
D. Setiap tanggal 2 Mei para Pelajar memperingati hari Pendidikan Nasional.

Kunci : B
Pembahasan :
Sesuai kaidah EYD, huruf kapital digunakan untuk nama bulan dan nama hari besar nasional.

48. Indikator UN
: Melengkapi pantun
Indikator Soal : Disajikan sebuah pantun yang larik sampiran/isinya dirumpangkan,
siswa dapat menentukan larik sampiran/isi yang tepat untuk
melengkapinya.

Soal :

Perhatikan pantun berikut!

Naik taksi Ekspres ke Lebak Bulus
Jalannya lancar tanpa hambatan
[…](1)
[…](2)
Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah ….
A. (1) Mari belajar agar sukses
(2) Kelak jadi anak impian
B. (1) Kalau Anda ingin sukses dan lulus
(2) Rajin belajar dan berdoa pada Tuhan
C. (1) Kerja keras biar lulus
(2) Agar kelak meraih sukses
D. (1) Kalau Anda ingin lulus
(2) Terus belajar biar pintar

Kunci: B
Pembahasan :
Sesuai syarat pantun dan data pada ilustrasi. Syarat pantun bersajak abab; baris pertama dan
kedua sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi.
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49. Indikator UN
: Melengkapi puisi
Indikator Soal : Disajikan sebuah puisi yang salah satu lariknya dirumpangkan, siswa
dapat menentukan larik bermajas yang tepat untuk melengkapi puisi
tersebut.

Soal :

Perhatikan kutipan puisi berikut!
Fajar perlahan tinggalkan sunyi
[...]
Bawa langkah menata diri
Sambut hari penuh arti
Doa terlantu hening hati
Harap ridho Illahi
Meniti hari penuh konsentrasi
Berjuang tuk anak negeri
Larik bermajas yang tepat untuk melengkapi kutipan puisi tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.

Burung terbang di angkasa
Jalan panjang di tepian
Pohon nyiur di tepi pantai
Mentari merona membuka hari

Kunci : D
Pembahasan :
Kita dapat melengkapi puisi rumpang dengan memperhatikan larik sebelum dan sesudah
bagian yang dirumpangkan. Mentari merona membuka hari sesuai dengan larik di atasnya
dan larik bawahnya Bawa langkah menata diri.
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50. Indikator UN
: Melengkapi naskah drama
Indikator Soal : Disajikan kutipan naskah drama yang dua dialognya dirumpangkan,
siswa dapat menentukan dialog yang tepat untuk melengkapinya.

Soal :

Perhatikan kutipan naskah drama berikut!
(1) Tita		
		
(2) Fara		
(3) Raka		
(4) Tita		
(5) Fara		

: (gelisah sekali) Aduh, bagaimana ini? Tugas harus dikumpulkan 		
sekarang listrik mati juga!
: (memperhatikan Tita, menggeleng-geleng) [...]
: Iya, ada apa kamu gelisah sekali?
: [...]
: 0h, begitu. Ya sudah sabar saja!

Dialog yang tepat untuk melengkapi kutipan naskah drama tersebut adalah ...
A. (2) Tidak ada apa-apa, Kak.
(4) Lagi kesel aja, lampu mati.
B. (2) Kamu kenapa Tita?
(4) Aku tidak gelisah, aku hanya gerah.
C. (2) Kamu kenapa, Tita?
(4) Aku mau ngumpulin tugas tapi listrik mati.
D. (2) Tita mau ke mana?
(4) Ini Kak. Aku mau ngetik tugas.

Kunci : C
Pembahasan :
Melengkapi dialog dalam naskah drama harus memperhatikan dialog sebelum dan
sesudahnya. Hal ini dimaksudkan agar dialog yang dimasukkan pada bagian yang rumpang
menjadi padu.
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PAKET III
SOAL PENGAYAAN UJIAN NASIONAL
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
TAHUN 2013/2014
1.

Indikator UN
: Mengidentifikasi isi dan bagian suatu paragraf
Indikator Soal : Disajikan sebuah paragraf, siswa dapat menentukan gagasan utama
paragraf tersebut.

Soal :

Bacalah paragraf berikut!
Jumlah kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Tanjung Puting ditargetkan 15
ribu orang per tahun mulai 2015. Target ini diharapkan terpenuhi melalui kerja sama
menyeluruh pengampu kepentingan. Tujuan ini bisa tercapai jika masing-masing mau
bekerja sama. Namun peningkatan kunjungan wisatawan tidak boleh mengganggu
tujuan utama daerah konservasi. Wisatawan selama ini didominasi pelancong manca
negara.
Gagasan utama paragraf tersebut adalah ….
A.
B.
C.
D.

target jumlah wisatawan
jumlah kunjungan wisatawan
peningkatan kunjungan wisatawan
dominan pelancong manca negara

Kunci : A
Pembahasan :
Gagasan utama/gagasan pokok/ide pokok merupakan pernyataan yang menjadi inti
pembahasan. Gagasan utama terdapat pada kalimat utama dalam setiap paragraf. Letaknya
biasa terdapat pada awal atau akhir paragraf. Kalimat utama tersebut bersifat umum dengan
ditandai kata yang merujuknya.
Kata kunci:
Jumlah kunjungan wisatawan ke Taman Nasional Tanjung Puting ditargetkan 15 ribu orang
per tahun mulai 2015. (jumlah kunjungan wisatawan). Target ini …. (kalimat kedua)
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2.

Indikator UN
: Menentukan persamaan isi berita
Indikator Soal : Disajikan dua kutipan teks berita, siswa dapat menentukan persamaan
isi berita tersebut.

Soal :

Bacalah kutipan teks berita berikut!
Teks Berita I
Tingkat pencemaran udara di kota
Bekasi sudah masuk dalam tahap
mengkhawatirkan.
Diperkirakan
pencemaran udara itu akan semakin
parah karena jumlah kendaraan terus
bertambah. Saat ini Badan Pengendali
lingkungan hidup (BPLH) kota
Bekasi sedang memeriksa tingkat
pencemaran. Beberapa di antaranya
berada di Jalan Raya Ahmad, Jalan
Cut Mutiah, dan Jalan Siliwangi.

Teks Berita II
Sejumlah warga Desa Krebet
Sengrong, Bulu Lawang, Malang
mengeluhkan pencemaran udara
akibat sisa pembakaran pabrik
gula di wilayah itu. Pencemaran
udara itu sampai tingkat yang
mengkhawatirkan.
Akibat
pencemaran udara tersebut, sejumlah
warga
terpaksa
menggunakan
masker pada pagi hari. Selain udara
di pagi hari, air warga juga kadang
tercemar. Hal itu terjadi setiap kali
musim giling tebu yang dilakukan
pabrik gula.

Persamaan isi kedua kutipan teks berita tersebut adalah ….
A.
B.
C.
D.

proses pencemaran udara
tempat pencemaran udara
tingkat pencemaran udara
penyebab pencemaran udara

Kunci: C
Pembahasan :
Informasi adalah keterangan, pemberitahuan, kabar, atau berita. Untuk mencari kesamaan
isi beberapa berita, kita harus menentukan informasi pokok dari setiap teks berita tersebut.
Kata-kata yang dirujuk:
Teks I: Tingkat pencemaran udara di kota Bekasi sudah masuk dalam tahap mengkhawatirkan.
Teks II: Pencemaran udara itu sampai tingkat yang mengkhawatirkan.

3.

Indikator UN
: Menentukan perbedaan penyajian berita
Indikator Soal : Disajikan dua kutipan teks berita, siswa dapat menentukan perbedaan
penyajian berita tersebut.
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Soal :

Bacalah kutipan teks berita berikut!
Teks Berita I
Tiga pekerja pembangkit listrik Fuku
Shima Daiichi, Jepang resah. Sistem
pendinginnya tercemar radiasi dosis
tinggi. Mereka menjadi korban saat
berusaha memulihkan daya listrik
reaktor nomor tiga. Dua dari mereka
harus dirawat di dua rumah sakit.
Demikian informasi dari Badan
Keselamatan Nuklir Jepang, Kamis
(24/3)

Teks Berita II
Air kran di pipa air ibu kota Jepang
itu
terdeteksi
mengandung
radioaktif. Bahan kadarnya melebihi
batas aman bagi bayi. Pemerintah
Tokyo menegaskan bayi tidak
diperkenankan minum dari air kran.
Sebagaimana warta AFP pada Rabu
(23/3), pemerintah menyarankan
untuk menghindari penggunaan air
kran dalam membuat minuman bagi
bayi.

Perbedaan penyajian kedua kutipan teks berita tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.

Teks Berita I
diawali dengan unsur berita bagaimana
diawali dengan unsur berita siapa
diawali dengan unsur berita siapa
diawali dengan unsur berita di mana

Teks Berita II
diawali dengan unsur berita mengapa
diawali dengan unsur berita bagaimana
diawali dengan unsur berita apa
diawali dengan unsur berita kapan

Kunci : C
Pembahasan :
Unsur-unsur berita biasanya berpola 5 W + 1 H: what (apa), who (siapa), where (di mana),
when (kapan), why (mengapa), dan how (bagaimana). Ada juga dalam bahasa Indonesia
dikenal singkatan ASDAMBA (A=apa, S=siapa, D=di mana, A=apabila/kapan, M=mengapa,
dan Ba=bagaimana). Selain itu, terdapat istilah ADIKSIMBA (A=apa, Di=di mana, K=kapan,
Si=siapa, M=mengapa, Ba=bagaimana). Bukan berarti bahwa penulisan berita harus
mengikuti urutan unsur-unsur tersebut. Dalam penyajiannya, seorang penulis berita dapat
memvariasikannya. Bahkan kadang-kadang unsur-unsur tersebut tidak lengkap dalam
sebuah berita.
Teks berita I: Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu? Tiga pekerja pembangkit listrik Fuku
Shima Daiichi, Jepang resah.
Teks berita II: Peristiwa apa? Air kran di pipa air ibu kota Jepang itu terdeteksi mengandung
radioaktif.
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4.

Indikator UN
: Mengidentifikasi isi teks biografi/iklan
Indikator Soal : Disajikan kutipan biografi tokoh, siswa dapat menentukan
keistimewaan tokoh tersebut.

Soal :

Bacalah kutipan biografi tokoh berikut!
Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1882. Beliau terlahir dengan nama
Raden Mas Soewardi Soeryaningrat. Saat genap berusia 40 tahun ia berganti nama
menjadi Ki Hajar Dewantara. Perjalanan hidupnya diwarnai perjuangan dan pengabdian
demi kepentingan bangsanya. Selain ulet di bidang wartawan, ia juga aktif pada
organisasi sosial dan politik. Pada 25 Desember 1912 bersama Douwes Dekker, ia
mendirikan Indiche Partij dan mendaftarkannya kepada pemerintah kolonial Belanda
untuk memperoleh status badan hukum. Pendirian organisasi tersebut dihalang-halangi
oleh pemerintah Belanda.
Keistimewaan tokoh sesuai dengan isi kutipan biografi tersebut adalah ...
A.
B.
C.
D.

Ki Hajar Dewantara mendirikan Indische Party.
Ki Hajar Dewantara terlahir dari keturunan raden mas.
Ki Hajar Dewantara seorang wartawan dan tokoh politik.
Ki Hajar Dewantara pada usia 40 tahun mengganti namanya.

Kunci : C

Pembahasan :
Keistimewaan seorang tokoh dapat dilihat dari tidak semua orang dapat memilikinya. Dalam
hal ini, Ki Hajar Dewantara menjadi wartawan dan tokoh politik.

5.

Indikator UN
: Mengidentifikasi isi teks biografi/iklan
Indikator Soal : Disajikan kutipan biografi tokoh, siswa dapat menentukan hal yang
dapat diteladani pada tokoh tersebut.

Soal :

Bacalah kutipan biografi berikut!
Seto Mulyadi atau biasa dikenal sebagai Kak Seto lahir di Klaten, 28 Agustus 1951.
Kak Seto adalah psikolog anak dan pembawa acara televisi untuk anak-anak bersama
dengan Henny Purwonegoro. Ia juga menjabat ketua Komisi Nasional Perlindungan
Anak. Berawal dari kematian adiknya saat berumur tiga tahun akibat penyakit campak
membuat Seto mulai menekuni dunia anak. Berbagai pengalaman pernah dirasakan
yaitu menjadi pengaduk semen, tukang batu, dan tukang parkir pada saat mulai di
Jakarta.
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Hal yang patut diteladani pada tokoh tersebut adalah ….
A.
B.
C.
D.

penyayang terhadap sesama
bekerja keras dalam kehidupannya
siap prihatin dalam membawakan acara
menjadi ketua Komite Perlindungan An

Kunci : B

Pembahasan :
Di antara empat pilihan, hanya pilihan (B) yang merupakan sifat teladan dan patut dicontoh.

6.

Indikator UN
: Mengidentifikasi isi teks biografi/iklan
Indikator Soal : Disajikan sebuah iklan, siswa dapat menentukan penjelasan isi salah
satu kalimat pada iklan tersebut.

Soal :

Perhatikan iklan berikut!
Urus E-KTP satu jam
(1) Urus E-KTP sekarang juga
(2) Lengkapi berkas yang diperlukan
(3) Datang ke kelurahan setempat
(4) Harus bawa undangan
(5) Cukup satu jam urusan selesai
Penjelasan isi kalimat (3) pada iklan tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.

datang ke kelurahan di mana saja
datang ke kelurahan yang terdekat
datang ke kelurahan dalam satu tempat
datang ke kelurahan sesuai dengan KTP

Kunci : D
Pembahasan :
Penjelasan teks iklan tersebut dapat diketahui dengan memahami makna kalimat tersebut.
Makna kalimat kedua tersebut adalah D

7.

84

Indikator UN
: Mengidentifikasi isi teks biografi/iklan
Indikator Soal : Disajikan sebuah iklan pengumuman, siswa dapat menentukan
maksud iklan tersebut.

Bahasa Indonesia - Paket 3
Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

Soal :

Bacalah iklan pengumuman berikut!

Pengumuman

Panitia pengadaan barang dan jasa Desa Jati Makmur akan mengadakan pelelangan
umum dengan ketentuan
Batas Anggaran		 : Rp45.400.500,00
Rincian Kegiatan		 : Pengadaan pupuk
Tempat		 : Kantor Kepala Desa Jati Makmur
Waktu Pendaftaran : 20 – 25 Maret 2013
Keterangan lebih lengkap dapat dilihat di tempat pendaftaran.
Maksud iklan tersebut adalah ….
A.
B.
C.
D.

menyampaikam kegiatan lelang pembelian pupuk
menginformasikan kegiatan lelang pembelian pupuk
menjelaskan tentang pelaksanaan lelang penjualan pupuk
menginformasikan kepada publik tentang lelang pengadaan pupuk

Kunci : D

Pembahasan :
Maksud iklan tersebut dapat diketahui dengan memahami makna kalimat tersebut. Makna
kalimat pada iklan pengumuman tersebut adalah D.

8.

Indikator UN
: Menentukan kalimat fakta/opini dalam iklan
Indikator Soal : Disajikan sebuah iklan, siswa dapat menentukan kalimat fakta/opini
yang terdapat pada iklan tersebut

Soal :

Perhatikan iklan berikut!
1)
2)
3)
4)
5)

Apakah Anda sering sakit kepala dan mata berkunang-kunang?
Pil “Anti Puyeng” bisa jadi solusi.
Tersedia dalam tiga warna: hijau, kuning, biru.
Anda pilih sesuai selera.
Ada di PT Cepat Sehat, telepon 0815277557.

Kalimat fakta pada iklan tersebut ditandai nomor ….
A.
B.
C.
D.

1 dan 2
1 dan 4
2 dan 4
3 dan 5
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Kunci : D
Pembahasan :
Fakta adalah sesuatu yang tertangkap oleh indra manusia atau data keadaan nyata yang
terbukti dan telah menjadi suatu kenyataan. Fakta dalam iklan dapat berbentuk frase atau
kata.
Data pendukung kata hijau, kuning, biru pada kalimat Tersedia dalam tiga warna: hijau,
kuning, biru, dan kata ada pada kalimat Ada di PT Cepat Sehat, telepon 0815277557.

9.

Indikator UN
: Menyimpulkan isi paragraf
Indikator Soal : Disajikan sebuah paragraf, siswa dapat menentukan simpulan isi
paragraf tersebut.

Soal :

Bacalah paragraf berikut!
Kotagede telah menjadi sentra kerajinan perak terbesar di Indonesia. Beragam kerajinan
perak yang diolah menjadi beragam bentuk lewat beragam cara dihasilkan di Kotagede.
Kotagede berlokasi 10 km dari pusat kota Yogyakarta. Sejak tahun 70-an, kerajinan perak
Kotagede telah diminati wisatawan mancanegara.
Simpulan isi paragraf tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.

Kotagede berdiri sejak tahun 70-an.
Kotagede terkenal dengan peraknya.
Perhiasan dari perak sangat menawan.
Wisatawan mancanegara sering ke Kotagede.

Kunci : B
Pembahasan :
Simpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi: fakta, pendapat,
alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek.
Bukti data:
Kotagede telah menjadi sentra kerajinan perak (kalimat pertama) …Beragam kerajinan perak
(kalimat kedua) … dihasilkan di Kotagede. Sejak tahun 70-an, kerajinan perak Kotagede
(kalimat keempat) ….
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10. Indikator UN
: Mengidentifikasi isi grafik, tabel, bagan, denah
Indikator Soal : Disajikan sebuah grafik, siswa dapat menentukan penjelasan yang
sesuai dengan isi grafik tersebut.

Soal :

Perhatikan grafik berikut!
Makanan Kegemaran Kelas IX
SMP MERAH PUTIH

25
20
15
10
5
Soto

Pecel

Sate

Mie

Bakso

Penjelasan yang sesuai dengan isi grafik tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.

Sate digemari siswa laki-laki dan perempuan.
Pecel merupakan makanan yang sangat favorit.
Siswa SMP Merah Putih tidak menyukai mie dan pecel.
Siswa SMP Merah Putih yang menggemari soto hanya sedikit.

Kunci : D
Pembahasan :
Grafik adalah lukisan dengan gambar/garis untuk mengetahui naik turunnya suatu keadaan.
Isi suatu grafik dapat diketahui hubungan data (angka) yang ada pada titik koordinasinya.
Hubungan angka itu bisa naik dan menurun. Menurut grafik batang tersebut, hanya sedikit
siswa yang menggemari soto.

11. Indikator UN
: Mengidentifikasi isi grafik, tabel, bagan, denah
Indikator Soal : Disajikan sebuah tabel, siswa dapat menentukan simpulan isi tabel
tersebut
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Soal :

Perhatikan tabel berikut!
ZONA EROPA GRUP B
KUALIFIKASI PIALA DUNIA 2013
TIM
Italia
Bulgaria
Republik Ceska
Armenia
Denmark
Malta

P
4
4
3
3
3
3

M
3
1
1
1
0
0

S
1
3
2
0
2
0

K
0
0
0
2
1
3

Poin
10
6
5
3
2
0

Keterangan:
P: jumlah pertandingan
M: jumlah kemenangan
S: jumlah seri
K: jumlah kekalahan
Simpulan isi tabel tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.

Tidak ada tim yang kalah di dalam grup B zona Eropa.
Setiap kemenangan tim dalam grup B zona Eropa bernilai 1 poin.
Semua Negara dalam grup B zona Eropa bermain 4 pertandingan.
Pada Kualifikasi Piala Dunia 2014 di grup B zona Eropa ada 6 negara.

Kunci : D
Pembahasan :
Penentuan simpulan dilakukan dengan menghubungkan seluruh fakta dan data yang
terdapat pada tabel tersebut dalam bentuk pernyataan menyeluruh berupa pendapat akhir
seluruh isi. Simpulan yang sesuai dengan keadaan tabel tersebut adalah pada kualifikasi Piala
Dunia 2014 di grup B zona Eropa ada 6 negara. Pilihan A, B, dan C tidak sesuai dengan isi tabel.

12. Indikator UN
: Mengidentifikasi isi grafik, tabel, bagan, denah
Indikator Soal : Disajikan sebuah denah lokasi kegiatan, siswa dapat menentukan
letak lokasi kegiatan tersebut.
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Soal :

Perhatikan denah berikut!
U

Denah lokasi Rapat Panitia HUT RI
Lokasi
Jl. Suka Jadi

Pintu Tol Paslean



RSHS

Jl. Sukagalih



Jl. Dr. Junjunan

Berdasarkan denah tersebut letak lokasi kegiatan adalah ….
A.
B.
C.
D.

sebelah selatan Jalan Sukagalih
sebelah timur Jalan Sukajadi
sebarang Jalan Dr. Junjunan
sebelah utara Jalan Sukagalih

Kunci : D
Pembahasan :
Menurut denah tersebut lokasi kegiatan berada di sebelah utara Jalan Sukagalih.

13. Indikator UN
: Mengidentifikasi isi grafik, tabel, bagan, denah
Indikator Soal : Disajikan sebuah denah, siswa dapat menentukan perjalanan yang
paling efektif.

Soal :

Rumah Athian



U

Jl. Keadilan

Jl. Perjuangan

Jl. Damai

Jl. Kebersamaan

Perhatikan denah berikut!

Teater
Kreatif

Jl. Cinta Kasih
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Arah perjalanan yang paling efektif dari rumah Athian ke Teater Kreatif adalah ….
A. Jalan Keadilan, Jalan Damai lalu ke utara Jalan Perjuangan
B. Jalan Perjuangan, belok ke selatan ke Jalan Damai, lalu belok ke barat
Jalan Cinta Kasih
C. Jalan Keadilan belok ke utara ke Jalan Perjuangan, lalu ke selatan Jalan
Kebersamaan
D. Jalan Perjuangan, belok ke barat Jalan Kebersamaan, lalu belok ke timur
ke Jalan Cinta Kasih

Kunci : C
Pembahasan :
Rute paling efektif adalah rute terdekat berdasarkan denah dengan melalui Jalan Keadilan
belok ke utara ke Jalan Perjuangan, lalu ke selatan Jalan Kebersamaan Mars ke barat ke Jalan
Matahari lalu ke selatan ke Jalan Merkurius.

14. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik puisi
Indikator Soal : Disajikan sebuah puisi, siswa dapat menentukan tema puisi tersebut

Soal :

Perhatikan puisi berikut !
Gempa Bumi
Bumi bergoyang tanah bergetar
Rumah-rumah roboh
Orang-orang berlarian
		 Gempa bumi
		 Bila datang harus waspada
		 Bila ada harus siaga
		 Larilah keluar rumah
Gempa bumi
Tak dapat dihindari
Berdoalah kepada Tuhan
Agar engkau dilindungi
Tema puisi tersebut adalah ….
A.
B.
C.
D.
90
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Kunci : C
Pembahasan :
Data pendukung: bila datang harus waspada; bila ada harus siaga; larilah keluar

15. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik puisi
Indikator Soal : Disajikan sebuah puisi, siswa dapat menentukan larik bermajas pada
puisi tersebut

Soal :

Perhatikan puisi berikut!
Si Jago Merah
Bila manusia teledor
Amarahmu memuncak
Melumatkan harta benda
Kerugian kan menimpa manusia
Sirnalah semua

Larik bermajas pada puisi tersebut terdapat pada
larik ….
A. 1 dan 3
B. 2 dan 3

C. 3 dan 4
D. 2 dan 4

Kunci : B

Pembahasan :
Data pendukung: amarahmu memuncak dan melumatkan harta benda. Kedua larik tersebut
menggunakan majas personifikasi.

16. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik puisi
Indikator Soal : Disajikan dua puisi, siswa dapat menentukan perbedaan amanat
kedua puisi tersebut.

Soal :

Perhatikan kedua kutipan puisi berikut!
Puisi I
Engkau adalah teman sejati
Kau dengar semua keluhanku
Tentang sekolah, pekerjaan
Engkau tak kan kulupakan

Puisi II
Sahabat selalu setia
Seperti mentari yang tak pernah
bosan menyinari dunia
Sahabat membawa ketenangan
Ibarat bulan yang menyejukkan
malam

91

Pengayaan Ujian Nasional
Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

Perbedaan amanat kedua puisi tersebut adalah ….
A
B
C
D

Puisi I
Jadilah teman sejati!
Rahasia harus dijaga!
Jadilah teman tempat curhat!
Harus bisa menjaga rahasia sahabat!

Puisi II
Jadilah sahabat yang setia!
Sahabat harus memberi ketenangan!
Sebagai sahabat harus setia!
Jadilah sahabat yang menyenangkan!

Kunci : A
Pembahasan :
Data pendukung: dicantumkannya kriteria teman sejati dan sahabat setia.

17. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek/cerita anak
Indikator Soal : Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan latar (waktu,
tempat, suasana) kutipan cerpen tersebut.

Soal :

Bacalah kutipan cerpen berikut!
Bibirku tak sanggup lagi untuk berbicara sepatah kata pun. Langsung kunon-aktifkan
hp-ku. Dan kulempar jauh dariku. Aku benar-benar tidak pernah menduga bahwa dia
akan pindah. Kabar ini sungguh membuatku kehilangan tulang-tulang rangka yang
menopang tubuhku. Badanku terasa sangat lemah, dan aku hanya bisa terduduk lemas
sambil menggigit guling yang ada di genggamanku.
Latar tempat pada kutipan cerpen tersebut adalah ….
A.
B.
C.
D.

tempat duduk
tengah rumah
kamar tidur
kursi beranda

Kunci : C
Pembahasan :
Latar tempat dalam cerita tersebut yaitu kamar tidur. Hal ini ditandai dengan kata …terduduk
lemas sambil menggigit guling.
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18. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek/cerita anak
Indikator Soal : Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan bukti perwatakan
tokoh cerpen tersebut.

Soal :

Bacalah kutipan cerpen berikut!
(1)“Ma, perut Amrin sakit sekali. Sebelah sini, Ma. “Aku menunjuk bagian lambung. (2)
Mama tampak lebih khawatir lagi, karena takut terjadi apa-apa denganku, Mama lalu
mengajakku ke dokter. (3) “Tapi Ma, hari ini kan Amrin ada ulangan matematika jam
pertma, masa Amrin tidak ikut.” (4) “Nanti ulangan susulan saja. Kalau tidak diobati
sekarang, nanti makin parah. Kalau kamu masuk rumah sakit saat ulangan umum
minggu depan, bagaimana?” bujuk Mama.
Bukti watak tokoh Mama penyayang ditandai dengan nomor ….
A.
B.

(1) dan (3)
(1) dan (4)

C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)

Kunci : D
Pembahasan :
Bukti bahwa tokoh Mama memiliki watak penyayang adalah pada pernyataan “Mama tampak
lebih khawatir lagi, karena takut terjadi apa-apa denganku, Mama lalu mengajakku ke dokter.
“Nanti ulangan susulan saja. Kalau tidak diobati sekarang, nanti makin parah. Kalau kamu
masuk rumah sakit saat ulangan umum minggu depan, bagaimana?” bujuk Mama.

19. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek/cerita anak
Indikator Soal : Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan cara pengarang
menggambarkan watak tokoh pada kutipan dalam cerpen tersebut

Soal
Bacalah kutipan cerita berikut!
Aku menyukai Seruni sebagai sahabat yang baik. Dia yang baru kukenal dua minggu ini,
sudah membuatku senang berlama-lama dengannya. Seruni itu sangat pintar, pantas
dia selalu mendapatkan beasiswa sekolah.
Yah, Seruni itu sangat mandiri. Dia mengerjakan segala sesuatu seorang diri. Memasak
untuknya dan untuk ayahnya, mencuci pakaian, membersihkan rumah yang kupikir
disapu berkali-kali pun debu-debu akan tetap menempel di lantai rumahnya. Bahkan
yang mengejutkanku, di usia yang sama denganku, dia sudah bisa mencari uang sendiri
dengan mengajar murid SD dan SMP di perumahan ini juga.
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Penggambaran watak tokoh Aku pada kutipan cerpen tersebut melalui cara ....
A.
B.
C.
D.

dialog tokoh
perilaku tokoh
dialog antartokoh
diceritakan pengarang

Kunci : D
Pembahasan :
Penggambaran watak tokoh Seruni dilakukan dengan cara diceritakan pengarang. Seperti
yang ditunjukkan pada kalimat dalam kedua paragraph tersebut. (Aku menyukai Seruni
sebagai sahabat yang baik. …Yah, seruni itu sangat mandiri….)

20. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek/cerita anak
Indikator Soal : Disajikan kutipan cerita anak, siswa dapat menentukan amanat
kutipan cerita tersebut.

Soal :

Bacalah kutipan cerita berikut!
”Bukan! Dia budakku,”kata gadis itu.
Alangkah terlukanya sang ibu mendengar itu. Hatinya menangis. Ia tak berdaya menahan
sakit hatinya. Ia berbisik dan memohon pada Tuhan.
Suatu hari, gadis itu tiba-tiba berubah menjadi batu karena kesombongannya. Gadis
itu menyadari kesalahannya, tapi terlambat karena hukuman telah menimpanya. Ia pun
hanya menangis. Hingga sekarang, batu itu dikenal sebagai ”Batu Menangis”.
Amanat kutipan cerita tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.

Setiap orang yang minta maaf harus dimaafkan.
Sesama manusia seharusnya saling menghargai.
Kita harus menjunjung tinggi adat istiadat tertentu.
Kita tidak boleh menyakiti hati orang tua, terutama ibu.

Kunci : D
Pembahasan :
Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis melalui ceritanya. Dalam kutipan
cerpen tersebut, pengarang menyampaikan pesan secara implisit melalui percakapan tokoh
agar kita tidak menyakiti hati orang tua, terutama ibu.
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21. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik cerita pendek/cerita anak
Indikator Soal : Disajikan kutipan cerita anak, siswa dapat menentukan konflik pada
kutipan cerita tersebut.

Soal :

Bacalah kutipan cerita berikut!
Suminah teringat suara anaknya, Titin. “Ibu memang egois, apa begitu besar kesalahan
saya, Bu, sampai-sampai ibu tidak bisa memaafkan saya, “lanjut Titin. “Titin benar,”
Suminah membatin. Tetapi, haruskah ada maaf untuk seorang anak, darah daging sendiri
yang tega menyakiti orang tuanya sendiri?” Ibu akan kehilangan dua orang sekaligus
jika ibu juga membenci Kang Sapar, “Titin terus merajuk. Akhirnya, hati Suminah luluh
juga atas rajukan Titin.
Konflik dalam kutipan cerita tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.

Suminah sangat kesal terhadap perbuatan Kang Sapar.
Suminah berhasil memerangi nafsunya atas rajukan Titin.
Suminah ragu akan memaafkan atau tidak perbuatan buruk anaknya.
Suminah akan memaafkan perbuatan buruk Kang Sapar jika pulang.

Kunci : C
Pembahasan :
Konflik dalam sebuah cerita merupakan bagian yang menunjukkan adanya pertentangan
dalam cerita tersebut. Biasanya konflik terjadi karena adanya benturan (ketidakserasian),
baik dengan dirinya atau dengan tokoh lain. Awalnya tokoh Suminah tidak bisa memaafkan
kesalahan Titin (anaknya), hingga di dalam diri Suminah timbul konflik apakah seorang ibu
harus memaafkan anaknya yang tega menyakitinya. Namun akhirnya, suminah luluh oleh
rujukan Titin. Kata yang dirujuk: “Titin benar”, Suminah membatin. Tetapi, haruskah ada maaf
untuk seorang anak, darah daging sendiri yang tega menyakiti orang tuanya sendiri? Akhirnya,
hati Suminah luluh juga oleh rajukan Titin.

22. Indikator UN
: Mengidentifikasi perbedaan karakteristik dua novel
Indikator Soal : Disajikan dua kutipan novel, siswa dapat menentukan adat yang
terdapat pada kutipan novel tersebut.

Soal :

Bacalah kutipan novel berikut!
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Betapa suka citanya Aminuddin setelah membaca telegram ayahnya. Ia pun segera
mempersiapkan segala sesuatunya. Ia membayangkan pula kerinduannya kepada
Mariamin akan segera terobati. Namun, apa yang terjadi hanyalah kekecewaan. Ternyata
ayahnya bukan membawa pujaan hatinya, melainkan seorang gadis yang bermarga
Siregar. Sungguh pun begitu, sebagai seorang anak, ia harus patuh pada orang tua
dan adat negerinya. Aminuddin pun tidak dapat berbuat apa-apa selain menerima
gadis yang dibawa ayahnya. Perkawinan pun berlangsung dengan keterpaksaan yang
mendalam pada diri Aminuddin. Berat hati pula ia mengabarkannya pada Mariamin.
Adat dalam novel tersebut adalah ....
A. Pernikahan tidak harus direstui oleh kedua orang tua.
B. Menikahkan anak secara paksa (jodoh dipilihkan orang tua).
C. Jika memilih jodoh harus yang sesuai dengan keinginan orang tua.
D. Pernikahan dengan gadis pilihan orang tuanya sebagai tanda bakti.

Kunci : D
Pembahasan:
Adat yang terdapat pada kutipan novel tersebut adalah pernikahan Aminuddin dengan gadis
pilihan orang tuanya merupakan tanda bakti seorang anak.

23. Indikator UN
: Mengidentifikasi perbedaan karakteristik dua novel
Indikator Soal : Disajikan dua kutipan novel, siswa dapat menentukan perbedaan
karakteristik kedua kutipan novel tersebut.

Soal

:

Bacalah kedua kutipan novel berikut!
Novel I
Akibat kebakaran, Baginda Sulaeman
jatuh bangkrut dan hutang yang
menumpuk pada datuk Maringgih.
Datuk Maringgih menagih hutangnya
pada Baginda Sulaeman. Baginda
Sulaeman tidak mampu membayarnya.
Dengan alasan itu, Datuk Maringgih
langsung menawarkan bagaimana
kalau Siti Nurbaya, putri Baginda
Sulaeman dijadikan teman hidup Datuk
Maringgih. Dengan itu hutangnya
dianggap lunas.
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Novel II
Suparta sudah menjadi dokter dan
bekerja di rumah sakit di mana
Ratna dirawat. Dokter Supartalah
yang
merawatnya.
Betapa
gembiranya hati Suparta bertemu
Ratna yang dicintainya. Sudah lama
mencari tidak ketemu-ketemu.
Sejak hati ibunya lunak, Suparta
terus mencari keberadaan Ratna.
Tapi tak kunjung bertemu.
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Perbedaan karakterisik kedua kutipan novel tersebut adalah….
A
B
C
D

Novel I
sudut pandang orang pertama
latar tempatnya jelas
bertema kelicikan/tipu daya
penggambaran watak tokoh
dengan cara dialog antartokoh

Novel II
sudut pandang orang ketiga
latar tempatnya tidak jelas
bertema pertemuan
penggambaran watak dengan
langsung oleh pengarang

Kunci : C
Pembahasan :
Perbedaan karakteristik kedua kutipan novel tersebut terletak pada tema. Pada kutipan novel
I bertema kelicikan/tipu daya, sedangkan pada kutipan novel II bertema pertemuan.

24. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik novel
Indikator Soal : Disajikan kutipan drama, siswa dapat menentukan suasana yang
terdapat pada kutipan naskah drama tersebut.

Soal :

Perhatikan kutipan naskah drama berikut!
Anton		: Menurut penceramah kemarin masih banyak peluang untuk jadi pengusaha
tinta, aku tertarik untuk mencobanya!
Marjo :Mencoba apa maksudmu?
Anton :Mencoba menjadi pengusaha kecil-kecilan.
Totok :Apakah kamu sudah mencoba cara membuatnya?
Anton :Sudah, ternyata mudah, bahkan aku sekarang sudah mahir.
Totok		: Jangan sombong, baru beli bebearapa paket saja sudah bilang mahir.
Anton		: Aku beli tiga dan kupraktikkan semua. Hasil lumayan memuaskan.
Marjo		: Eh, aku usul! Bagaimana kalau tinta itu dimasukkan ke dalam botol kecil-kecil,
lalu kita jual.
Anton		: Setuju! Tapi harus kita beri label.
Marjo		: Sip lah!
Bertiha		: (Berteriak) Kita menjadi pengusaha!

Suasana yang tergambar dalam kutipan drama tersebut adalah ….
A.
B.
C.
D.

tenang
pamer
ribut
semangat
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Kunci : D
Pembahasan :
Suasana pada kutipan drama tersebut tergambar dari teriakan ketiga tokoh drama tersebut.

25. Indikator UN
: Mengidentifikasi unsur intrinsik drama
Indikator Soal : Disajikan kutipan naskah drama, siswa dapat menentukan latar (waktu,
tempat) yang terdapat pada kutipan naskah drama tersebut.

Soal:

Bacalah kutipan naskah drama berikut!
Samsul		: (mondar-mandir sambil sekali-kali melihat jam dinding di ruang tamu)
		Siska, hujan tak kunjung reda. Alien, adik kita belum pulang. Sudah ada berita?
Siska 		: (menuju ruang tamu dari kamar) Belum, Kak!
		
(duduk dekat Samsul berdiri) Coba saya hubungi ke hp-nya, Kak.
Samsul		: (menuju pintu lalu membukanya dan melihat halaman rumah) Ya, boleh-		
		boleh. Ide bagus tuh.
Latar tempat kutipan naskah drama tersebut tersebut adalah ….
A.
B.
C.
D.

di sekolah
di jalan raya
di dalam rumah
di halaman rumah

Kunci: C
Pembahasan :
Latar tempat pada kutipan teks drama tersebuat di dalam rumah. Hal itu tersirat dalam kalimat
Siska, hujan lebat tak kunjung reda, Alien, adik kta belum pulang. Ini mengindikasikan di
dalam rumah.

26. Indikator UN
: Menulis catatan pengalaman pada buku harian
Indikator Soal : Disajikan ilustrasi pengalaman pribadi, siswa dapat menentukan
catatan dalam buku harian sesuai ilustrasi tersebut

Soal :

Perhatikan ilustrasi berikut!
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Pada Senin, 28 Oktober 2012, kamu ditunjuk menjadi pembaca puisi dalam peringatan
Sumpah Pemuda. Kamu dapat melaksanakan dengan baik dan mendapat pujian dari
teman-teman serta guru-gurumu.
Catatan buku harian yang paling sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah …
A. Senin, 28 Oktober 2012. Hari ini aku senang sekali. Pagi ini aku ditunjuk menjadi pembaca
puisi dalam peringatan Sumpah Pemuda. Aku dapat melaksanakannya dengan baik.
Teman-teman dan guru-guru memuji kemampuanku.
B. Senin, 28 Oktober 2012. Alangkah senang hati Amir pada hari Senin ini. Pagi ini Amir
ditunjuk menjadi pembaca puisi dalam peringatan Sumpah Pemuda. Amir dapat
melaksanakannya dengan baik. Teman-teman dan guru-guru memuji kemampuannya.
C. Senin, 28 oktober 2012. Hari ini dia senang sekali. Dia ditunjuk menjadi pembaca
puisi. Ia dapat melaksanakannya dengan baik. Guru-guru dan teman-teman memuji
kemampuanku.
D. Senin, 28 Oktober 2012. Alangkah senangnya hari ini. Ita ditunjuk menjadi salah
satu petugas upacara. Ita dapat melaksanakannya dengan baik. Guru-guru memuji
kemampuanku.

Kunci : A
Pembahasan :
Pelaku: Aku
Bahasa ekspresi: menggunakan kata ganti aku dan sesuai data tersebut.

27. Indikator UN
: Menulis isi pesan singkat sesuai konteks
Indikator Soal : Disajikan ilustrasi kegiatan sekolah, siswa dapat menentukan isi pesan
singkat sesuai ilustrasi tersebut.

Soal :

Perhatikan ilustrasi berikut!
Pengurus OSIS SMP Taruna Bangsa berencana melaksanakan bakti sosial, yaitu
memberikan pakaian pantas pakai kepada para korban banjir di sekitar sekolah. Untuk
persiapan kegiatan tersebut, Ketua OSIS mengumpulkan seluruh pengurus OSIS.
Isi pesan singkat yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah …
A. Harap pengurus segera mengumpulkan sumbangan untuk kegiatan bakti sosial.
B. Segera pengurus mengemas sumbangan karena akan dikirimkan ke yayasan sosial.
C. Seluruh pengurus OSIS harap berkumpul untuk persiapan penyerahan sumbangan.
D. Bakti sosial akan segera dilaksanakan, harap pengurus mengumpulkan sumbangan.
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Kunci : C
Pembahasan :
Pesan singkat paling sesuai dengan ilustrasi yang diberikan terdapat pada pilihan (C).

28. Indikator UN
: Menulis laporan/pengumuman/resensi
Indikator Soal : Disajikan lima – enam kalimat laporan yang belum tersusun secara
padu, siswa dapat menentukan susunan paragrag laporan yang padu.

Soal :

Bacalah kalimat-kalimat berikut!
1) Menurut cerita pengemudi cidomo, Kota Ampenan dahulu merupakan pusat niaga
pertama kali di Lombok.
2) Dengan cidomo kami menyusuri kawasan kota tua di wilayah Ampenan.
3) Semasa penjajahan Jepang, kawasan ini sempat hancur dibom.
4) Kompleks Ampenan mirip dengan Kota Lama atau kawasan Gang Pinggir di Kota
Semarang.
5) Sekarang perniagaan di Ampenan sudah bangkit lagi.
Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi paragraf laporan yang padu dengan urutan ....
A.
B.
C.
D.

(2)-(1)-(4)-(5)-(3)
(3)-(1)-(4)-(2)-(5)
(2)-(4)-(1)-(3)-(5)
(3)-(4)-(1)-(5)-(2)

Kunci : C
Pembahasan

:

(2) Kata yang dirujuk sebagai penanda keterpaduan antarkalimat (4) Kompleks Ampenan
mirip dengan Kota Lama atau kawasan Gang Pinggir … (1) Menurut cerita pengemudi Cidomo,
Kota Ampenan …(3) Semasa penjajahan Jepang, … (5) Sekarang perniagaan di Ampenan
sudah bangkit lagi.

29. Indikator UN
: Menulis laporan/pengumuman/resensi
Indikator Soal : Disajikan ilustrasi kegiatan di sekolah, siswa dapat menentukan
penulisan pengumuman yang tepat.

Soal :

Perhatikan ilustrasi kegiatan berikut!
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OSIS SMP Mandala bermaksud menyelenggarakan lomba baca puisi. Kegiatan tersebut
dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda. Panitia berharap setiap
kelas mendaftarkan sekurang-kurangnya dua siswa sebagai peserta. Pendaftaran paling
lambat satu hari sebelum pelaksanaan lomba. Pelaksanaan lomba akan diadakan pada
28 Oktober 2013.
Pengumuman yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah ....
A. Lomba baca puisi akan diikuti oleh seluruh siswa SMP Mandala. Daftarkan segera pada
tanggal 28 Oktober 2013. Setiap kelas wajib mengirimkan dua siswa terbaiknya.
B. Dalam rangka Hari Sumpah Pemuda, OSIS SMP Mandala bermaksud mengadakan lomba.
Lomba baca puisi akan dilangsungkan pada 28 Oktober 2013. Peserta diharapkan segera
mendaftar.
C. Dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda tahun 2013, OSIS SMP Mandala akan
mengadakan lomba baca puisi. Peserta harap mendaftarkan kepada panitia pada 28
oktober 2013. Harap tidak terlambat.
D. Dalam rangka memperingati hari Sumpah Pemuda, OSIS SMP Mandala bermaksud
mengadakan lomba baca puisi. Setiap kelas diharapkan mendaftarkan sedikitnya dua
orang siswa. Pendaftaran ditutup pada 27 Oktober 2013.

Kunci : D

Pembahasan :
Pengumuman harus sesuai dengan keadaan sebenarnya. Berdasarkan ilustrasi, pengumuman
yang paling tepat terdapat pada pilihan (B).

30. Indikator UN
: Menulis laporan/pengumuman/resensi
Indikator Soal : Disajikan data buku dilengkapi keunggulan dan kekurangan buku,
siswa dapat menentukan penulisan paragraf resensi yang tepat.

Soal :

Perhatikan data buku berikut!
Judul		 : Mengasah Otak Setajam Silet
Penulis		 : Astri Novia
Penerbit		 : Media Prasindo
Keunggulan:
• Uraian mudah dipahami
• Ilustrasi menarik
Kelemahan:
• Tata letak tidak teratur
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Paragraf resensi yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ...
A. Buku yang berjudul Mengasah Otak Setajam Silet faktanya uraian tidak setajam judulnya.
Banyak penempatan kata yang tidak sesuai ilustrasi ditampilkan dengan apa adanya.
B. Sebenarnya buku ini perlu dibaca oleh guru dan anak sekolah. Buku ini banyak mengupas
masalah otak. Ternyata otak itu diibaratkan seperti senjata yang dapat berkarat lalu
tumpul.
C. Sudah banyak buku yang membahas masalah otak. Akan tetapi, buku ini cukup menarik
karena disertai dengan ilustrasi. Ilustrasi itu mempermudah pembaca memahami buku
ini.
D. Buku karya Astria Novia, menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan otak. Membaca
buku ini tidak membosankan, karena uraiannya mudah dipahami didukung lagi dengan
ilustrasi yang bagus. Meskipun tata letak buku ini kurang sistematis, tetapi tetap banyak
diminati pembaca.

Kunci: D
Pembahasan :
Resensi: pertimbangan, ulasan, telaah sebuah buku. Tujuan resensi adalah memberitahukan
kepada masyarakat umum. Adapun yang diulas dalam resensi buku adalah identitas buku, isi
buku, kelebihan buku, kekurangan buku, dan saran bagi buku tersebut.
Keunggulan dan kelemahan tergambar pada resensi. Kelemahan dikemukakan dengan cara
dibungkus kelebihan.

31. Indikator UN
Indikator Soal

: Menulis surat pribadi/surat dinas/surat pembaca
: Disajikan kutipan surat pribadi yang bagian pembuka, isi, atau
penutupnya dirumpangkan, siswa dapat melengkapinya dengan
tepat .

Soal

Bacalah kutipan surat pribadi berikut!
Temanku Dinda
di Jakarta
Halo Dinda
(…) Aku dan keluargaku di Denpasar juga dalam keadaan sehat wal afiat. Rasanya aku
tak kuasa menahan rindu kepadamu. Dinda, leluconmu, candamu, dan kekonyolanmu
dalam bercerita selalu terngiang di dalam pikiranku sejak kita berpisah beberapa tahun
lalu.
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Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat tesebut adalah ...
A.
B.
C.
D.

Apa kabarmu sekarang di Metropolitan sana?
Bagaimana kabar keluargamu di Denpasar?
Mudah-mudahan kita dapat bertemu tahun ini, Dinda.
Semoga kamu di Jakrta dalam keadaan sehat wal afiat.

Kunci: A
Pembahasan:
Konteks surat tersebut, Aku menulis surat kepada Dinda. Salam pembuka yang tepat adalah
Apa kabarmu sekarang di Metropolitan sana? Berdasar kalimat berikutnya, pilihan jawaban
yang tepat adalah A.

32. Indikator UN
: Menulis surat pribadi/surat dinas/surat pembaca
Indikator Soal : Disajikan kutipan surat pribadi yang bagian pembuka, isi, atau
penutupnya dirumpangkan, siswa dapat menentukan kalimat yang
tepat untuk melengkapinya.

Soal :

Bacalah kutipan surat resmi berikut!
ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH
SMP TUNAS MUDA
Jalan Adi Sucipto, Nomor 12, Telepon (0274) 531842 Yogyakarta
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nomor: 007/OSIS/SMP/2013
Perihal: Undangan

				

25 Juni 2013

(….)
Dengan hormat,
Dengan ini kami mengundang Bapak untuk membuka kegiatan kemah bersama SMP
Tunas Muda yang akan dilaksanakan pada
Hari, tanggal		 : Sabtu, 29 Juni 2013
Pukul		 : 10.00 WIB
Tempat		 : Halaman SMP Tunas Muda
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Bagian yang tepat untuk melengkapi surat undangan tersebut adalah ….
A. Yth. Bapak dan Ibu Guru SMP Tunas Muda
		Di Yogyakarta
B. Kepada
Yth. Kepala TU SMP Tunas Muda Yogyakarta
di Yogyakarta
C. Yth. Kepala SMP Tunas Muda Yogyakarta
di Yogyakarta
D. Yth. Bapak Kepala SMP Penerbangan Yogyakarta
di Yogyakarta

Kunci : C
Pembahasan:
Dilihat dari isi surat undangan tersebut, surat itu ditujukan kepada kepala sekolah.

33. Indikator UN
: Menulis surat pribadi/surat dinas/surat pembaca
Indikator Soal : Disajikan ilustrasi keadaan lingkungan sekolah, siswa dapat
menentukan penulisan surat pembaca yang tepat

Soal :

Bacalah kutipan surat pembaca berikut!
Setiap pulang sekolah, di depan SMP Harapan bangsa pasti terjadi kemacetan meskipun
sudah dibantu oleh dua orang satpam sekolah. Armin menulis surat pembaca kepada
pihak sekolah untuk mengatasi kemacetan

Surat pembaca yang sesuai ilustrasi tersebut adalah …
A. Bukan permasalahan yang perlu diributkan karena kemacetan itu hanya pada saat pulang
sekolah. Oleh sebab itu, anggap saja tidak terjadi kemacetan.
B. Sekolah sudah bertindak benar dengan menugaskan dua orang satpam mengatur lalulintas di depan sekolah setiap pulang sekolah. Hanya sayang, tetap macet juga.
C. Di depan sekolah selalu terjadi kemacetan. Dua orang satpam sekolah belum dapat
mengatasinya. Mohon pihak sekolah melaporkan kepada polisi lalu lintas untuk mengatasi
kemacetan lalu lintas
D. Sekolah hendaknya menghimbau orang tua siswa agar tidak memarkir mobil dan
kendaraan roda dua di sepanjang jalan di depan sekolah. Dengan demikian, kemacetan
akan teratasi.
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Kunci: C
Pembahasan :
Surat pembaca yang dibuat isinya harus sesuai ilustrasi yang ada.

34. Indikator UN
: Menulis rangkuman
Indikator Soal : Disajikan teks bacaan yang terdiri atas dua paragraf, siswa dapat
menentukan rangkuman bacaan tersebut

Soal :

Bacalah teks bacaan berikut!
Anoa merupakan hewan khas Indonesia. Satwa ini berasal dari Sulawesi. Terdapat dua
jenis spesies anoa, yaitu anoa pegunungan (nubalus quarlesi) dan anoa dataran rendah
(bubalus depressicornis).
Habitat anoa yaitu hutan tropika dataran atau savanna. Savanna merupakan hamparan
padang rumput yang luas. Di sava.na juga terdapat pohon-pohon yang letaknya saling
berjauhan.
Rangkuman yang teapat berdasarkan bacaan tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.

Anoa berasal dari Sulawesi dan tinggal di dataran rumput..
Habitat anoa di dataran rumput dan dibedakan menjadi dua.
Anoa dataran rendah tinggal di Sulawesi di dekat pohon di savana.
Anoa merupakan binatang khas Indonesia yang tinggal di hutan savana.

Kunci: D
Pembahasan :
Rangkuman dapat dilakukan dengan menggabungkan gagasan-gagasan utama dari
paragraf-paragraf yang ada pada bacaan tersebut.
Gagasan utama paragraf pertama: Anoa merupakan hewan khas Indonesia.
Gagasan utama paragraf kedua: Habitat anoa yaitu hutan tropika dataran atau savana.

35. Indikator UN
: Menulis teks berita sesuai konteks
Indikator Soal : Disajikan sebuah ilustrasi peristiwa tertentu, siswa dapat menentukan
teks berita yang tepat.
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Soal :

Perhatikan ilustrasi peristiwa berikut!
Hari Senin, 19 Maret 2012 di jalan poros Makassar – Jeneponto di Sulawesi Selatan
terjadi hujan deras disertai puting beliung. Tiang listrik ambruk disertai keluar bunga
api. Diiperkirakan puting beliung ini sampai bulan April.
Teks berita yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah …
A. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan tiang listrik ambruk di jalan poros
Makassar – Jeneponto di Desa Allu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten Jeneponto, Sulawesi
Selatan, pada hari Senin yang lalu. Puting beliung akan melanda kembali di wilayah
Sulawesi Selatan pada April mendatang.
B. Puting beliung terjadi di jalan poros Makassar – Jeneponto di Desa Allu, Kecamatan
Bangkala, kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Senin (19/3) dan mengakibatkan
tiang listrik ambruk dan mengeluarkan bunga api. Peristiwa ini diperkirakan masih akan
melanda seluruh wilayah Sulawesi hingga April mendatang.
C. Di jalan poros Makassar – Jeneponto di Desa Allu, Kecamatan Bangkala, Kabupaten
Jeneponto, Sulawesi Selatan terjadi hujan deras disertai angin kencang. Peristiwa ini
menyebabkan tiang listrik ambruk dan mengeluarkan bunga api hingga April mendatang.
D. Hujan deras disertai angin kencang menyebabkan tiang listrik ambruk dan mengeluarkan
bunga api di jalan poros Makassar – Jeneponto di Desa Allu, Kecamatan Bangkala,
Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Senin (19/3). Puting beliung diperkirakan masih
akan melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan hingga April mendatang.

Kunci: D

Pembahasan :
Tubuh berita disusun dengan bahasa singkat, jelas, dan padat. Informasi yang sesuai fakta
dalam ilustrasi, yaitu hujan deras disertai puting beliung.

36. Indikator UN
: Menulis slogan sesuai konteks
Indikator Soal : Disajikan ilustrasi kegiatan sekolah, siswa dapat menentukan slogan
yang sesuai dengan ilustrasi tersebut

Soal :

Bacalah ilustrasi berikut!
Untuk membudayakan siswa menanam tanaman di lingkungannya, OSIS SMP Harapan
Bangsa mengadakan lomba lingkungan hijau. Agar memacu semangat para siswa,
panitia membuat slogan.
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Slogan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.

Jangan sia-siakan lingkungan, mari dihijaukan!
Lingkungan kita hijau, burung pun berkicau.
Penghijauan lingkungan dapat membuat kita berprestasi.
Lomba lingkungan hijau terlaksana budaya warga sekolah tercipta

Kunci: B
Pembahasan :
Slogan dibuat berdasarkan nama dan tujuan acara. Isi sesuai dengan ilustrasi. Tujuannya
meningkatkan kepedulian terhadap sesama, bahasa berciri slogan.

37. Indikator UN
: Menulis iklan sesuai konteks
Indikator Soal : Disajikan ilustrasi penjualan barang, siswa dapat menentukan
penulisan iklan baris yang sesuai dengan ilustrasi tersebut

Soal :

Perhatikan ilustrasi berikut!
Pak Anton akan menjual sebidang tanah seluas 1,5 hektar. Tanah tersebut berada di
tepi jalan raya, tepatnya di Jalan Achmad Yani, nomor 17 Sidoarjo. Lokasi tanah sangat
strategis. Nomor telepon Pak Anton (031) 8966670. Status tanaf Sertifikat Hak Milik
(SHM).
Iklan baris yang tepat dengan ilustrasi tersebut adalah ...
A.
B.
C.
D.

Jual tnh 1,5 ha, Jl Achmad Yani Sidoarjo, strgs, hub 0318966672
Jual 1,5 ha, Jalan Achmad Yani Sda, Strgs, hub Anton T 0318/966672
Jual tnh 1,5 ha, Jl Achmad Yani 17 Sda, Strgs, SHM, hub Anton T 0318966672
Dijual tnh 1,5 ha di Jln. A.Yani, 17 Sidoarjo, SHM, hub Anton Telp (031)8966672

Kunci: D
Pembahasan :
Data sesuai ilustrasi, berciri iklan baris.

38. Indikator UN
: Menyusun petunjuk melakukan sesuatu
Indikator Soal : Disajikan petunjuk melakukan sesuatu yang beberapa kalimatnya
dirumpangkan, siswa dapat menentukan kalimat yang tepat untuk
melengkapinya
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Soal :

Bacalah kalimat-kalimat berikut!
Petunjuk menanam pohon pisang
(1) Siapkan lubang ukuran 1x1x0,5 meter
(2) Lubang yang sudah siap, isilah dengan kompos.
(3) (…)
(4) Setelah itu masukkan bibit pohon pisang ke dalam lubang.
(5) Timbunlah pohon pisang dengan tanah lalu disiram.
Untuk melengkapi kalimat rumpang pada petunjuk tersebut yang tepat adalah ….
A.
B.
C.
D.

(3) Diamkan lubang selama 2 hari
(3) Diamkan lubang hingga basah
(3) Diamkan lubang hingga kompos menyerap
(3) Diamkan lubang dan siramlah selama 2 hari

Kunci: B
Pembahasan :
Melengkapi petunjuk dilakukan dengan cara mencermati kalimat petunjuk sebelum dan
sesudah kalimat petunjuk yang dirumpangkan atau dikosongkan. Cari kalimat yang berkaitan
dengan kalimat sebelum dan sesudah dirumpangkan.
Petunjuk disusun secara runtut dengan menganut kelogisan berpikir yang antara lain ditandai
dengan penanda kohesi. Kata kunci: Diamkan lubang selama dua hari.

39. Indikator UN
: Menyusun petunjuk melakukan sesuatu
Indikator Soal : Disajikan petunjuk melakukan sesuatu yang disusun secara acak,
siswa dapat menentukan susunan petunjuk kyang padu beberapa
kalimatnya

Soal :

Perhatikan petunjuk berikut!
Petunjuk membuat tape singkong
(1) Kupaslah singkong lalu dicuci.
(2) Keriklah singkong yang sudah dicuci
(3) Cuci kembali kemudian tiriskan.
(4) Rebuslah singkong sampai setengah matang.
(5) Tutup rebusan singkong sampai rapat dan diamkan selama 48 jam
(6) Lalu taburi singkong dengan ragi sebagai bahan fermentasi.
(7) Tape singkong siap untuk dinikmati.
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Susunan petunjuk yang tepat adalah …
A.
B.
C.
D.

(1)-(2)-(3)-(4)-(6)-(5)- (7)
(1)-(3)-(2)-(4)-(6)-(5)-(7)
(1)-(3)-(2)-(4)-(5)-(6)-(7)
(1)-(3)-(2)- (5)-(4)-(6)-(7)

Kunci: A
Pembahasan :
Petunjuk disusun secara runtut dengan menganut kelogisan berpikir yang antara lain
ditandai dengan penanda kohesi. Kata kunci: Lalu taburi singkong dengan ragi sebagai bahan
fermentasi.

40. Indikator UN
: Menulis teks pidato
Indikator Soal : Disajikan sebuah ilustrasi suatu kegiatan, siswa dapat menentukan
paragraf bagian pembuka, isi, atau penutup teks pidato yang tepat

Soal :

Bacalah ilustrasi berikut!
SMP Harapan Kita melaksanakan pelantikan Ketua OSIS yang baru terpilih. Irma sebagai
Ketua OSIS SMP Harapan Kita yang baru terpilih memberikan pidato sambutan.
Pembuka pidato yang tepat berdasarkan llustrasi tersebut adalah …
A. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita bersyukur kepada Tuhan YME karena kita
semua masih dilimpahi kesehatan sehingga kita dapat melaksanakan acara pelantikan
Ketua OSIS SMP Harapan Kita.
B. Saya berharap dalam kepemimpinan saya ke depan, saya tetap mohon dukungan dari
semua pihak. Dengan demikian, akan tercipta situasi yang kondusif dan semua program
yang telah direncanakan dapat terlaksana.
C. Demikian sambutan saya pada awal saya terpilih sebagai Ketua OSIS yang baru. Saya
menyampaikan ribuan kata maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak
dan Ibu Guru serta teman-teman.
D. Bapak dan Ibu yang kami hormati, puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan karena
kita dipertemukan dalam situasi yang berbahagia ini. Tujuan kami datang adalah ingin
menyampaikan bingkisan.

Kunci: A
Pembahasan :
Pembuka pidato berisi ucapan puji syukur yang sesuai ilustrasi, yaitu tentang pelantikan
Ketua OSIS. Jawaban yang tepat A.
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41. Indikator UN
: Menulis teks pidato
Indikator Soal : Disajikan teks pidato yang penulisan kata sapaannya tidak tepat, siswa
dapat menentukan perbaikannya.

Soal :

Perhatikan kutipan teks pidato berikut!
Yang sangat terhormat Bapak Kepala SMP Mandiri Jaya, Bapak Hartono Sahid. Pertama,
marilah kita bersyukur ke hadirat Tuhan yang Maha Pengasih.
Perbaikan sapaan yang tepat pada kutipan teks pidato tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.

Yang sangat saya hormati Kepala SMP Mandiri Jaya.
Yang terhormat Bapak Kepala SMP Mandiri Jaya, Hartono Sahid.
Yang terhormat Kepala SMP Mandiri Jaya, Bapak Hartono Sahid.
Yang terhormat Bapak Kepala SMP Mandiri Jaya, Bapak Hartono Sahid.

Kunci : C
Pembahasan :
Kata sapaan tidak perlu ada di depan jabatan seseorang. Kata Bapak tidak perlu di depan kata
Kepala SMP.

42. Indikator UN
: Menulis rumusan masalah karya ilmiah/saran karya ilmiah/daftar
pustaka
Indikator Soal : Disajikan tema karya ilmiah, siswa dapat menentukan rumusan
masalah karya ilmiah yang tepat berdasarkan tema tersebut

Soal :

Perhatikan tema karya ilmiah berikut!
Tema karya ilmiah: peran pelajar dalam menciptakan lingkungan yang bersih.
Rumusan masalah karya ilmiah yang tepat sesuai tema tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.

Berapa pelajar yang dapat berperan dalam menjaga kebersihan?
Di mana pelajar berperan dalam menjaga kebersihan lingkungan?
Bagaimana peran pelajar dalam menciptakan lingkungan yang bersih?
Mengapa pelajar harus ikut berperan dalam menciptakan kebersihan?

Kunci		
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Pembahasan :
Rumusan masalah berisi pertanyaan. Rumusan masalah cirinya singkat, jelas, dan terarah
serta dikemukakan secara ilmiah. Rumusan masalah tidak boleh keluar dari topik yang diteliti
atau dibahas. Kata tanya dalam rumusan masalah menggunakan adalah kata tanya yang
memerlukan penjelasan, jawaban panjang dan mendetail (bagaimana, mengapa, apakah, ...)

43. Indikator UN
: Menulis rumusan masalah karya ilmiah/saran karya ilmiah/daftar
pustaka
Indikator Soal : Disajikan simpulan karya ilmiah, siswa dapat menentukan saran
berdasarkan simpulan karya ilmiah

Soal :

Bacalah simpulan karya ilmiah berikut!
Berdasarkan hasil pengamatan dapat disimpulkan bahwa siswa sering menyalahgunakan
fungsi HP berkamera di lingkungan sekolah.
Saran yang tepat berdasarkan kesimpulan tersebut adalah …
A. Orang tua memberi sanksi tegas terhadap siswa yang menggunakan HP berkamera tidak
selayaknya.
B. Guru memberikan kelonggaran hukuman terhadap siswa yang menyalahgunakan HP
berkamera di sekolah.
C. Siswa melaporkan ke aparat hukum jika ada temannya menggunakan HP berkamera
seenaknya.
D. Guru sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap siswa yang membawa HP berkamera
di lingkungan sekolah.

Kunci: D
Pembahasan :
Saran dalam karya tulis adalah pendapat atau anjuran yang disampaikan, merujuk pada hasil
penelitian. Kata kunci: Guru sebaiknya meningkatkan pengawasan terhadap siswa yang
membawa HP berkamera ....

44. Indikator UN
: Menulis rumusan masalah karya ilmiah/saran karya ilmiah/daftar
pustaka
Indikator Soal : Disajikan data sebuah buku, siswa dapat menentukan penulisan daftar
pustaka yang tepat.
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Soal :

Perhatikan data buku berikut!
Judul		
Penulis		
Penerbit		
Tahun terbit		

: Bekerja sebagai Penulis Skenario
: Farida G. Dahlia
: Pustaka Jaya, Jakarta
: 2013

Penulisan daftar pustaka yang tepat berdasarkan data tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.

Dahlia, Farida G. Bekerja sebagai Penulis Skenario. Jakarta. Pustaka Jaya, 2013.
Dahlia G. Farida, 2013. Bekerja sebagai Penulis Skenario. Jakarta : Pustaka Jaya.
Dahlia, Farida G. 2013. Bekerja sebagai Penulis Skenario. Jakarta : Pustaka Jaya.
Dahlia, Farida G. 2013. Bekerja sebagai Penulis Skenario. Erlangga: Jakarta.

Kunci: C
Pembahasan :
Daftar pustaka ditulis dengan urutan nama penulis dengan cara dibalik, tahun terbit, judul
buku dimiringkan, kota terbit, dan nama penerbit.

45. Indikator UN
: Menyunting kalimat, ejaan/tanda baca, pilihan kata
Indikator Soal : Disajikan kalimat tidak efektif, siswa dapat menentukan perbaikan
kalimat tersebut.

Soal :

Cermatilah kalimat berikut!
Warna merah dan warna biru adalah warna kesukaanku dan juga adikku.
Perbaikan kalimat tidak efektif tersebut yang tepat adalah … kepada dan para
A.
B.
C.
D.

Warna merah dan biru kesukaanku dan adikku.
Merah dan biru adalah warna kesukaankku dan adikku.
Merah dan biru adalah warna kesukaanku dan adikku
Warna merah dan biru adalah warna kesukaanku dan juga adikku.

Kunci: B
Pembahasan :
Penggunaan kata warna pada merah dan biru tidak tepat. Merah dan biru sudah menunjukkan
warna. Demikian pula penggunaan kata juga tidak tepat.
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46. Indikator UN
: Menyunting kalimat, ejaan/tanda baca, pilihan kata
Indikator Soal : Disajikan beberapa penggunaan tanda baca yang tidak tepat dalam
kalimat, siswa dapat menentukan perbaikan tanda baca tersebut.

Soal :

Perhatikan kalimat berikut!
Kedelai termasuk bahan pangan yang bisa dibuat berbagai jenis, seperti: tahu, tempe,
susu dan lain-lain. Makanan dari bahan dasar kedelai banyak disukai orang, karena tidak
mengandung kolesterol.
Perbaikan penulisan tanda baca yang tepat terdapat dalam paragraf ...
A. Kedelai termasuk bahan pangan yang bisa dibuat berbagai jenis seperti: tahu, tempe,
susu, dan lain-lain. Makanan dari bahan dasar kedelai banyak disukai orang karena tidak
mengandung kolesterol.
B. Kedelai termasuk bahan pangan yang bisa dibuat berbagai jenis, seperti tahu, tempe,
susu dan lain-lain. Makanan dari bahan dasar kedelai banyak disukai orang, karena tidak
mengandung kolesterol.
C. Kedelai termasuk bahan pangan yang bisa dibuat berbagai jenis, seperti tahu, tempe,
susu, dan lain-lain. Makanan dari bahan dasar kedelai banyak disukai orang, karena tidak
mengandung kolesterol.
D. Kedelai termasuk bahan pangan yang bisa dibuat berbagai jenis, seperti tahu, tempe,
susu, dan lain-lain. Makanan dari bahan dasar kedelai banyak disukai orang karena tidak
mengandung kolesterol.

Kunci: D
Pembahasan :
Sesuai dengan kaidah EYD. Penggunaan tanda baca (.) dan penggunaaan tanda baca (,).

47. Indikator UN
: Menyunting kalimat, ejaan/tanda baca, pilihan kata
Indikator Soal : Disajikan beberapa penggunaan huruf kapital salah dalam kalimat,
siswa dapat menentukan perbaikan yang tepat.
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Soal :

Perhatikan kalimat berikut!
dua pelajar sekolah menengah pertama di Bojonegoro pernah menggunakan apel
Malang sebagai energi pengganti batterai pada kalkulator.
Penggunaan huruf kapital yang tepat pada paragraftersebut adalah ….
A. Dua pelajar sekolah menengah pertama di Bojonegoro
Malang sebagai energi pengganti batterai pada kalkulator.
B. Dua pelajar sekolah menengah pertama di Bojonegoro
Malang sebagai energi pengganti batterai pada kalkulator.
C. Dua pelajar Sekolah Menengah Pertama di Bojonegoro
Malang sebagai energi pengganti batterai kalkulator.
D. Dua pelajar sekolah menengah pertama di Bojonegoro
malang sebagai energi pengganti batterai pada kalkulator.

pernah menggunakan Apel
pernah menggunakan apel
pernah menggunakan Apel
pernah menggunakan apel

Kunci: D
Pembahasan :
Sesuai kaidah EYD, huruf kapital digunakan pada awal kalimat, dan tidak digunakan pada
nama makanan.

48. Indikator UN
: Melengkapi pantun
Indikator Soal : Disajikan sebuah pantun yang larik sampiran/isinya dirumpangkan,
siswa dapatmenemukan larik sampiran//isi yang tepat untuk
melengkapinya melengkapinya

Soal :

Perhatikan pantun berikut!
Buah cempedak buah durian
Pergi ke pekan naik sepeda
[…] (1)
[…] (2)
Larik yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pantun tersebut adalah ….
A. (1) Jangan ragu berbuat baik
( 2) Senyum saja sudah ibadah
B. (1) Pikir dulu sebelum bertindak
(2) Menyesal kemudian tiada guna
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Kunci : C
Pembahasan :
Sesuai syarat pantun dan data pada ilustrasi. Syarat pantun bersajak abab; baris pertama dan
kedua sampiran, sedangkan baris ketiga dan keempat merupakan isi.

49. Indikator UN
: Melengkapi puisi
Indikator Soal : Disajikan puisi yang lariknya dirumpangkan, siswa dapat menentukan
larik bermajas yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut.

Soal :
Perhatikan puisi berikut!
Arus
Siapa mengirim bau arus ini
Bertahun-tahun aku rindu lautmu
[…]
Membenamkan amis keringat para nelayan
Rindu isyarat
Larik bermajas untuk melengkapi puisi tersebut agar bermakna utuh adalah …
A.
B.
C.
D.

Rindu ombak memecah karang
Kampungku yang jauh di dusun
Rindu suara alam yang memekak
Jerih payah penambang pasir

Kunci: A
Pembahasan :
Kita dapat melengkapi puisi rumpang dengan memperhatikan larik sebelum dan sesudah
bagian yang dirumpangkan. Larik bermajas digunakan dalam rangka membulatkan makna
puisi. Sesuai data pada puisi, pilihan jawaban yang tepat A.

50. Indikator UN
: Melengkapi naskah drama
Indikator Soal : Disajikan kutipan drama yang dialognya dirumpangkan, siswa dapat
menentukan dialog yang tepat untuk melengkapinya.
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Soal :

Bacalah kutipan naskah drama berikut!
Susana 		 : Pokoknya, Ibu harus setuju!
Ibu		: (menarik nafas panjang kecewa) dengan apa ibu membayarnya .
Susana		 : (terkejut dengan gagap) kan masih lama, Ibu.
Ibu		 : Biaya kursus cukup besar, Susana!
Susana		 : [...](1)
Ibu		: (dengan tersenyum) Nah, begitu [...](2)

Dialog yang tepat untuk melengkapi naskah drama tersebut adalah ...
A.
B.
C.
D.

(1) Iya deh. Susana turuti nasihat Ibu, (2) Ini baru putri Ibu!
(1) Susana kita kan sekarang lagi kesulitan, (2) Kamu kan sudah besar!
(1) Saya kan ingin menjadi guru, (2) Ini baru namanya cita-cita!
(1) Biayanya tidak terlalu mahal kok!, (2) lain waktu ibu akan belikan!

Kunci: A
Pembahasan :
Melengkapi dialog dalam naskah drama harus memperhatikan dialog sebelum dan
sesudahnya. Hal ini dimaksudkan agar dialog yang dimasukkan pada bagian yang rumpang
menjadi padu.
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1

NO.

INDIKATOR

Disajikan dua kutipan berita, siswa dapat
- menentukan persamaan isi berita tersebut.

Disajikan dua kutipan berita, siswa dapat
menentukan perbedaan penyajian berita tersebut.3

Menentukan perbedaan Menentukan
perbedaan 
penyajian berita
penyajian teks berita


Disajikan dua kutipan teks berita, siswa dapat
menentukan persamaan isi berita tersebut.2

Disajikan bacaan terdiri atas dua paragraf, siswa
dapat
- menentukan gagasan utama paragraf pertama
bacaan tersebut.
- menentukan kalimat utama paragraf kedua
bacaan tersebut.





Disajikan sebuah paragraf yang kalimatnya diberi
nomor, siswa dapat menentukan kalimat utama
pada paragraf tersebut.



Disajikan sebuah paragraf, siswa dapat menentukan
kalimat utama pada paragraf tersebut.

Disajikan sebuah paragraf yang terdiri atas lima
kalimat, siswa dapat menentukan gagasan utama
paragraf tersebut.


 Bagian
suatu
paragraf
berupa kalimat utama dan 
penjelas

Disajikan sebuah paragraf, siswa dapat menentukan
gagasan utama paragraf tersebut.1

PENGEMBANGAN INDIKATOR MENJADI
INDIKATOR SOAL

 Isi paragraf berupa gagasan 
utama

URAIAN INDIKATOR

Menentukan persamaan isi Persamaan isi berita
berita

Membaca
dan
memahami Mengidentifikasi isi dan
berbagai teks nonsastra (biografi, bagian suatu teks
artikel, berita, iklan, tabel/diagram,
bagan, grafik, peta, denah),
berbagai karya sastra (puisi,
antologi puisi, cerpen, buku
kumpulan cerpen, cerita anak,
buku cerita anak, novel remaja,
novel angkatan 20 - 30-an, dan
drama).

KOMPETENSI

TAHUN PELAJARAN 2012/2013

PENGEMBANGAN INDIKATOR KISI-KISI UJIAN NASIONAL
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA SMP/MTs.
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yang

Disajikan kutipan biografi tokoh, siswa dapat
- menentukan keistimewaan tokoh.
- menentukan hal yang dapat diteladani pada
tokoh tersebut.



Disajikan sebuah denah, siswa dapat menentukan
pernyataan yang sesuai dengan isi denah tersebut.



Disajikan sebuah tabel, siswa dapat menentukan
pernyataan yang sesuai dengan isi tabel tersebut.

Disajikan sebuah grafik, siswa dapat menentukan
penjelasan yang sesuai dengan isi grafik tersebut.10

Disajikan sebuah bagan, siswa dapat menentukan
pernyataan yang sesuai dengan isi bagan tersebut.

 Menentukan penjelasan isi 
grafik, tabel, bagan, dan
denah.


Mengidentifikasi isi grafik,
tabel, bagan, denah

Disajikan sebuah iklan, siswa dapat menentukan
kalimat fakta/opini yang terdapat pada iklan
tersebut.8
Disajikan sebuah paragraf, siswa dapat menentukan
simpulan isi paragraf tersebut.9



 Menentukan simpulan isi 
paragraf



 Menentukan
kalimat  Disajikan sebuah iklan pengumuman, siswa
fakta/opini dalam iklan
dapat menentukan maksud iklan tersebut.7

 Disajikan sebuah iklan, siswa dapat menentukan
penjelasan isi salah satu kalimat pada iklan
tersebut.6

Disajikan kutipan biografi tokoh, siswa dapat
menentukan hal yang dapat diteladani pada tokoh
tersebut.5


dapat 

 Menjelaskan maksud kalimat
dalam iklan

 Sifat tokoh
diteladani

 Keistimewaan tokoh

Menyimpulkan isi paragraf

Menentukan
kalimat
fakta/opini dalam teks
iklan

Mengidentifikasi isi teks
biografi/iklan

menentukan perbedaan penyajian berita
tersebut.
Disajikan kutipan biografi tokoh, siswa dapat
menentukan keistimewaan tokoh tersebut.4

-
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Mengidentifikasi
intrinsik puisi

unsur

Disajikan sebuah grafik, siswa dapat menentukan
simpulan isi grafik tersebut.
Disajikan sebuah tabel, siswa dapat menentukan
simpulan isi tabel tersebut. 11




Disajikan sebuah denah lokasi kegiatan, siswa dapat
menentukan letak lokasi kegiatan pada denah
tersebut.12

Disajikan sebuah denah , siswa dapat menentukan
perjalanan yang paling efektif.13
 Menentukan tema, citraan,  Disajikan sebuah puisi, siswa dapat menentukan
suasana, nada, majas, dan
tema puisi tersebut. 14
misi puisi
 Disajikan sebuah puisi, siswa dapat menentukan
citraan yang terdapat pada puisi tersebut.



 Mendeskripsikan isi denah 
perjalanan

Disajikan sebuah bagan, siswa dapat menentukan
simpulan isi bagan tersebut.

Disajikan sebuah denah, siswa dapat menentukan
pertanyaan yang jawabannya terdapat pada denah
tersebut.



 Menentukan penjelasan isi 
denah.

 Menentukan simpulan isi
grafik, tabel, bagan, dan
denah

Disajikan sebuah bagan, siswa dapat menentukan
pertanyaan yang jawabannya terdapat pada bagan
tersebut.

Disajikan sebuah tabel, siswa dapat menentukan
pertanyaan yang jawabannya terdapat pada tabel
tersebut.

Disajikan sebuah grafik, siswa dapat menentukan
pertanyaan yang jawabannya terdapat pada grafik
tersebut.




 Menentukan
pertanyaan
yang
jawabannya
merupakan isi grafik, tabel,
bagan, dan denah
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Mengidentifikasi
unsur
intrinsik
cerita
pendek/cerita anak

Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan
tahapan alur yang terdapat pada kutipan cerpen
tersebut.
Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan
konflik yang terdapat pada kutipan cerpen tersebut.
Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan
amanat yang terdapat pada
kutipan cerpen
tersebut.




Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan
sudut pandang pengarang yang terdapat pada
kutipan cerpen tersebut.

Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan
perwatakan tokoh yang terdapat pada kutipan
cerpen tersebut.



 Menentukan watak, latar, 
sudut pandang pengarang,
amanat, tahapan alur, dalam
cerpen/cerita anak


 Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan
latar (waktu, tempat, suasana) cerpen tersebut. 17

 Disajikan sebuah puisi, siswa dapat menentukan
larik bermajas pada puisi tersebut. 15

 Disajikan dua puisi, siswa dapat menentukan
perbedaan amanat kedua puisi tersebut.16

 Disajikan sebuah puisi, siswa dapat menentukan
amanat yang terdapat pada puisi tersebut.

 Disajikan sebuah puisi, siswa dapat menentukan
suasana yang terdapat pada puisi tersebut.

 Disajikan sebuah puisi, siswa dapat menentukan
nada yang terdapat pada puisi tersebut.

Bahasa Indonesia - Paket 3

Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

121

122
 Menentukan
cara
mengetahui watak tokoh
cerpen/cerita anak

 Menentukan bukti watak,
latar,
tahapan
alur
cerpen/cerita anak

Disajikan kutipan cerita anak, siswa dapat
menentukan
- latar yang terdapat pada kutipan cerita anak
tersebut.
- bukti latar (waktu, tempat, suasana) yang
terdapat pada kutipan cerita anak tersebut.
- konflik yang terdapat pada kutipan cerita anak
tersebut.
- amanat yang terdapat pada kutipan cerita anak
tersebut.
Disajikan kutipan cerita anak, siswa dapat
menentukan amanat kutipan cerita tersebut.20
Disajikan kutipan cerita anak, siswa dapat
menentukan konflik pada kutipan
cerita
tersebut.21
Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan
bukti watak tokoh cerpen tersebut. 18
Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan
bukti latar (waktu, tempat, suasana) yang terdapat
pada kutipan cerpen tersebut.
Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan
tahapan alur yang terdapat pada kutipan cerpen
tersebut.
Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan
bukti
- latar yang terdapat pada kutipan cerpen
tersebut.
- bukti latar (waktu, tempat, suasana) yang
terdapat pada kutipan cerpen tersebut.
- konflik yang terdapat pada kutipan cerpen
tersebut.













Pengayaan Ujian Nasional

Downloaded from http://pak-anang.blogspot.com

Mengidentifikasi
intrinsik drama

unsur

Mengidentifikasi
perbedaan
karakteristik
dua novel

kutipan cerpen

Disajikan dua kutipan novel, siswa dapat
menentukan perbedaan amanat novel tersebut.



Disajikan kutipan naskah drama, siswa dapat
menentukan bukti perwatakan tokoh drama
tersebut.

Disajikan dua kutipan novel, siswa dapat
menentukan perbedaan bukti sudut pandang novel
tersebut.



 Menentukan watak tokoh, 
latar, suasana drama dan
buktinya.

Disajikan dua kutipan novel, siswa dapat
menentukan perbedaan bukti latar (waktu, tempat,
suasana) novel tersebut.

Disajikan dua kutipan novel, siswa dapat
menentukan perbedaan bukti perwatakan tokoh
novel tersebut.


 Menentukan bukti latar dan
watak tokoh novel


Disajikan dua kutipan novel, siswa dapat
menentukan perbedaan tema novel tersebut.

Disajikan dua kutipan novel, siswa dapat
menentukan perbedaan karakteristik kedua kutipan
novel tersebut. 23


 Menentukan
perbedaan
sudut pandang pengarang
dalam novel.


Disajikan dua kutipan novel, siswa dapat
menentukan adat yang terdapat pada kutipan novel
tersebut. 22

Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan
cara pengarang menggambarkani watak tokoh pada
kutipan cerpen tersebut. 19

amanat yang terdapat pada
tersebut.

 Menentukan
perbedaan 
tema, latar, sudut pandang,
konflik novel



-
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2

Menulis dan menyunting teks
nonsastra dengan menggunakan
kosakata yang bervariasi dan
efektif dalam bentuk buku harian,
surat pribadi, surat dinas, narasi
dan pesan singkat, laporan,
pengumuman,
petunjuk,
rangkuman, teks berita, slogan/
poster, iklan, resensi dan
karangan, surat pembaca, teks
pidato, dan karya ilmiah; menulis
teks sastra dalam bentuk puisi,
pantun, dongeng, cerpen, dan
drama.
Menulis isi pesan singkat
sesuai konteks

Menulis
catatan
pengalaman pada buku
harian

Disajikan kutipan naskah drama, siswa dapat
menentukan konflik drama tersebut.
Disajikan kutipan naskah drama, siswa dapat
menentukan amanat drama tersebut.



 Menentukan
isi
pesan
singkat berdasarkan ilustrasi

 Melengkapi pesan singkat.

 Menulis pesan singkat





 Memperbaiki catatan buku
harian.


 Melengkapi catatan buku
harian.


Disajikan pesan singkat yang belum lengkap, siswa
dapat melengkapinya dengan tepat.

Disajikan catatan harian yang diksinya tidak tepat,
siswa dapat menentukan perbaikannya.
Disajikan ilustrasi kegiatan sekolah, siswa dapat
menentukan pesan singkat yang sesuai ilustrasi
tersebut.

Disajikan catatan harian yang belum lengkap, siswa
dapat melengkapinya dengan tepat.

Disajikan ilustrasi pengalaman pribadi, siswa dapat
menentukan catatan dalam buku harian sesuai
ilustrasi tersebut. 26

Disajikan kutipan drama, siswa dapat menentukan
- suasana yang terdapat pada kutipan drama
tersebut.
- latar (waktu, tempat) yang terdapat pada
kutipan drama tersebut.





Disajikan kutipan naskah drama, siswa dapat
menentukan suasana yang terdapat pada kutipan
drama tersebut. 24



 Menentukan catatan buku 
harian berdasarkan konteks

 Menentukan konflik dan
amanat serta butkinya,

Disajikan kutipan naskah drama, siswa dapat
menentukan latar tempat (waktu, tempat) yang
terdapat pada kutipan naskah drama tersebut. 25
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Menulis
laporan/pengumuman/
resensi

Disajikan paragraf laporan, siswa dapat menentukan
judul laporan yang tepat.
Disajikan paragraf isi laporan yang salah satu
bagiannya dirumpangkan, siswa dapat menentukan
kalimat yang tepat untuk melengkapinya.
Disajikan ilustrasi kegiatan di sekolah, siswa dapat
menentukan penulisan pengumuman yang tepat. 29




 Melengkapi pengumuman 
yang dirumpangkan
isi 

 Menyunting paragraf resensi

 Melengkapi paragraf resensi

Disajikan data buku dilengkapi keunggulan dan
kekurangan buku, siswa dapat menentukan
penulisan paragraf resensi yang tepat. 30
Disajikan paragraf resensi yang dirumpangkan
(keunggulan/kekurangan) siswa dapat menentukan
kelengkapannya.



Disajikan pengumuman yang belum efektif, siswa
dapat menentukan perbaikannya.


 Menulis paragraf resensi
berdasarkan ilustrasi


 Menyunting
pengumuman

 Menulis
pengumuman
sesuai konteks

 Menentukan kalimat laporan
berdasarkan konteks

 Menentukan judul laporan

Disajikan pengumuman yang dirumpangkan, siswa
dapat kalimat yang tepat untuk melengkapinya.

Disajikan data hasil lomba, siswa dapat menentukan
paragraf laporan yang tepat tentang hasil lomba
tersebut.

susunan 



 Menentukan
kalimat laporan.

Disajikan ilustrasi kegiatan sekolah, siswa dapat
menentukan isi pesan singkat sesuai ilustrasi
tersebut. 27
Disajikan lima – enam kalimat laporan yang belum
tersusun secara padu, siswa dapat menentukan
susunan paragraf laporan yang padu. 28
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Melengkapi
pribadi/surat
pembaca

surat
dinas/surat

126
Disajikan kutipan surat pribadi, siswa dapat
menentukan balasan yang tepat terhadap surat
tersebut.
Disajikan ilustrasi kegiatan di sekolah, siswa dapat
menentukan penulisan surat dinas yang sesuai
dengan ilustrasi tersebut.
Disajikan kutipan surat dinas yang bagian alamatnya
dirumpangkan, siswa dapat menentukan penulisan
alamat surat tersebut.
Disajikan kutipan surat dinas yang bagian tanggal
suratnya dirumpangkan, siswa dapat menentukan
penulisan tanggal surat tersebut.
Disajikan kutipan surat dinas yang bagian isinya
dirumpangkan, siswa dapat menentukan isi surat
tersebut.
Disajikan kutipan surat dinas yang
penutupnya
dirumpangkan,
siswa
menentukan
kalimat
yang
tepat
melengkapinya. 32



bagian

surat

 Memperbaiki bagian surat
dinas yang salah

 Melengkapi
dinas








bagian
dapat
untuk

Disajikan kutipan surat pribadi yang bagian
pembuka, isi, atau penutupnya dirumpangkan,
siswa dapat menentukan kalimat yang tepat untuk
melengkapinya. 31

Disajikan paragraf resensi yang belum efektif, siswa
dapat menentukan perbaikannya.
Disajikan ilustrasi pengalaman siswa, siswa dapat
menentukan pembuka, isi, atau penutup surat
pribadi sesuai ilustrasi tersebut.





 Menulis surat dinas sesuai 
ilustrasi.

 Menentukan balasan surat
pribadi

 Melengkapi surat pribadi

 Menulis surat pribadi
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Menulis
konteks

slogan sesuai

Menulis teks berita sesuai
konteks

Menulis rangkuman

pembaca

Disajikan kutipan surat dinas yang beberapa bagian
dirumpangkan, siswa dapat
- melengkapinya dengan tanggal surat yang
tepat.
- melengkapi bagian isi surat yang tepat.
- melengkapi bagian penutup surat tersebut
dengan kalimat yang tepat.

Disajikan surat dinas yang bagiannya (pembuka, isi,
penutup, alamat, tanggal surat) tidak tepat, siswa
dapat menentukan perbaikannya dengan tepat.

 Disajikan surat pembaca yang dirumpangkan, siswa
dapat menentukan kalimat yang tepat untuk
melengkapinya.

 Disajikan ilustrasi keadaan lingkungan sekolah, siswa
dapat menentukan penulisan surat pembaca yang
tepat. 33





 Menyunting slogan

 Menentukan slogan sesuai 
konteks

 Menulis teks berita sesuai 
ilustrasi

Disajikan Ilustrasi kegiatan sekolah, siswa dapat
menentukan slogan yang sesuai dengan ilustrasi
tersebut. 36

Disajikan sebuah ilustrasi peristiwa tertentu, siswa
dapat menentukan teks berita yang tepat.

 Disajikan surat pembaca yang kurang efektif, siswa
dapat menentukan perbaikannya.
 Menentukan
rangkuman  Disajikan teks bacaan yang terdiri atas dua paragraf,
bacaan
siswa
dapat menentukan rangkuman bacaan
tersebut. 34
 Menulis teks berita sesuai  Disajikan ilustrasi peristiwa tertentu, siswa dapat
gambar.
menentukan teks berita yang tepat. 35

 Menyunting surat pembaca

 Melengkapi surat pembaca

 Menulis surat
sesuai konteks
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128
iklan

sesuai

Menulis rumusan masalah
karya ilmiah/saran karya
ilmiah/daftar pustaka

Menulis teks pidato

Menyusun
petunjuk
melakukan sesuatu

Menulis
konteks



 Menentukan
rumusan 
masalah karya ilmiah

 Menyunting teks pidato

 Melengkapi
bagian
pembuka, isi, atau penutup 
teks pidato

 Menentukan
bagian 
pembuka, isi, atau penutup
terhadap
berdasarkan
konteks.

Disajikan tema karya ilmiah, siswa dapat
menentukan rumusan masalah karya ilmiah yang
tepat berdasarkan tema tersebut. 42

Disajikan teks pidato yang penulisan kata sapaannya
tidak tepat, siswa dapat menentukan perbaikannya.
41

Disajikan teks pidato yang dirumpangkan bagian
pembuka, isi, atau putupnya,
siswa dapat
menentukan kelengkapan teks pidato tersebut.

Disajikan beberapa kalimat petunjuk melakukan
sesuatu yang disusun secara acak, siswa dapat
menentukan susunan petunjuk yang padu. 39
Disajikan sebuah ilustrasi suatu kegiatan, siswa
dapat menentukan paragraf bagian pembuka, isi,
atau penutup teks pidato yang tepat. 40



 Menyusun kalimat petunjuk
yang belum padu/runtut

Disajikan petunjuk melakukan sesuatu yang
beberapa kalimatnya dirumpangkan, siswa dapat
menentukan
kalimat
yang
tepat
untuk
melengkapinya. 38

Disajikan penulisan iklan baris yang penggunaan
pilihan katanya tidak tepat, siswa dapat menentukan
perbaikan yang tepat.

Disajikan slogan yang penggunaan pilihan katanya
tidak tepat, siswa dapat menentukan perbaikan yang
tepat.
Disajikan ilustrasi penjualan barang, siswa dapat
menentukan penulisan iklan baris yang sesuai
dengan ilustrasi tersebut. 37

 Melengkapi
kalimat 
petunjuk yang rumpang

 Menyunting penulisan iklan
baris


 Menentukan iklan baris yang 
tepat
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Melengkapi pantun

Menyunting
kalimat,
ejaan/tanda baca, pilihan
kata

Disajikan beberapa penggunaan tanda baca yang
tidak tepat dalam kalimat, siswa dapat menentukan
perbaikan tanda baca tersebut. 46
Disajikan paragraf yang menggunakan beberapa
pilihan kata salah, siswa dapat menentukan
perbaikan yang tepat.
Disajikan paragraf yang menggunakan salah satu
kalimatnya tidak efektif, siswa dapat menentukan
perbaikan yang tepat.







Disajikan sebuah pantun yang larik sampiran/isinya
dirumpangkan, siswa dapat menentukan larik
sampiran/isi yang tepat untuk melengkapinya. 48

Disajikan beberapa penggunaan huruf kapital yang
tidak tepat dalam kalimat, siswa dapat menentukan
perbaikan huruf kapital tersebut. 47

 Memperbaiki ejaan, tanda 
baca, pilihan kata, atau
kalimat tidak efektif

 Melengkapi
sampiran/isi 
pantun rumpang

Disajikan kalimat tidak padu dalam paragraf, siswa
dapat menentukan perbaikannya.

Disajikan kalimat tidak efektif dalam paragraf, siswa
dapat menentukan perbaikan kalimat tersebut.

Disajikan kalimat tidak efektif, siswa dapat
menentukan perbaikan kalimat tersebut. 45

Disajikan data sebuah buku, siswa dapat
menentukan penulisan daftar pustaka yang tepat. 44

Disajikan simpulan karya ilmiah, siswa dapat
menentukan saran berdasarkan simpulan karya
ilmiah tersebut. 43



 Membuang/mengganti

kalimat tidak padu dalam
paragraf


 Menentukan
penulisan
daftar pustaka berdasarkan 
data buku

 Menentukan
saran
berdasarkan simpulan karya 
ilmiah
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130
Melengkapi naskah drama

Melengkapi puisi

 Menyunting
drama

penulisan

 Menentukan
drama
berdasarkan konteks

Disajikan kutipan naskah drama yang dua
dialognya
dirumpangkan,
siswa
dapat
menentukan dialog yang tepat untuk
melengkapinya. 50
Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan
drama yang tepat berdasarkan cerpen tersebut.
Disajikan ilustrasi pengalaman, siswa dapat
menentukan drama yang tepat berdasarkan ilustrasi
tersebut.
Disajikan kutipan drama yang petunjuk lakuannya
tidak tepat, , siswa dapat menentukan perbaikan
yang tepat.






Disajikan gambar, siswa dapat menentukan puisi
yang sesuai ilustrasi tersebut.




Disajikan ilustrasi pengalaman, siswa dapat
menentukan puisi yang sesuai ilustrasi tersebut.

Disajikan puisi yang lariknya dirumpangkan, siswa
dapat melengkapi puisi tersebut dengan pilihan kata
yang tepat.



puisi
konteks 
pengalaman,

 Melengkapi naskah drama

 Menentukan
berdasarkan
(ilustrasi
gambar)

Disajikan sebuah puisi yang salah satu lariknya
dirumpangkan, siswa dapat menentukan larik
bermajas yang tepat untuk melengkapi puisi
tersebut. 49

Disajikan sebuah pantun, siswa dapat menentukan
pantun balasan yang tepat

 Menentukan pantun balasan 
 Melengkapi puisi dengan 
larik bermajas/pilihan kata

Disajikan ilustrasi pengalaman, siswa dapat
menentukan pantun yang sesuai ilustrasi tersebut.

 Menentukan
pantun 
berdasarkan konteks
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Membaca
dan
memahami berbagai
teks
nonsastra
(biografi,
artikel,
berita,
iklan,
tabel/diagram,
bagan, grafik, peta,
denah),
berbagai
karya sastra (puisi,
antologi
puisi,
cerpen,
buku
kumpulan
cerpen,
cerita anak, buku
cerita anak, novel
remaja,
novel
angkatan 20 - 30-an,
dan drama).

berupa

Menjelaskan
dalam iklan

maksud





Disajikan sebuah grafik, siswa dapat menentukan penjelasan yang
sesuai isi grafik tersebut.10

Mengidentifikasi isi grafik, Menentukan penjelasan isi grafik, 
tabel, bagan, denah
tabel, bagan, dan denah.

simpulan

Disajikan sebuah paragraf, siswa dapat menentukan simpulan isi
paragraf tersebut.9

Menentukan
paragraf

Disajikan sebuah iklan, siswa dapat menentukan kalimat fakta/opini
yang terdapat pada iklan tersebut.8

 Disajikan sebuah iklan pengumuman, siswa dapat menentukan
maksud iklan tersebut.7

isi 

Menyimpulkan isi paragraf

Disajikan kutipan biografi tokoh, siswa dapat menentukan hal yang
dapat diteladani pada tokoh tersebut.5

Disajikan kutipan biografi tokoh, siswa dapat menentukan
keistimewaan tokoh tersebut.4

kalimat  Disajikan sebuah iklan, siswa dapat menentukan penjelasan isi salah
satu kalimat pada iklan tersebut.6

Sifat tokoh yang dapat diteladani

teks Keistimewaan tokoh

Menentukan
kalimat Menentukan kalimat fakta/opini 
dalam iklan
fakta/opini dalam teks iklan

isi

Disajikan dua kutipan teks berita, siswa dapat menentukan
perbedaan penyajian berita tersebut.3

Menentukan
perbedaan Menentukan
perbedaan 
penyajian berita
penyajian teks berita

Mengidentifikasi
biografi/iklan

Disajikan dua kutipan teks berita, siswa dapat menentukan
persamaan isi berita tersebut.2

Disajikan sebuah paragraf, siswa dapat menentukan gagasan utama
paragraf tersebut.1

PENGEMBANGAN INDIKATOR MENJADI INDIKATOR SOAL



gagasan 

URAIAN INDIKATOR

dan Isi paragraf
utama

Menentukan persamaan isi Persamaan isi berita
berita

isi

INDIKATOR

Mengidentifikasi
bagian suatu teks

PENGEMBANGAN INDIKATOR KISI-KISI UJIAN NASIONAL
MATA PELAJ ARAN BAHASA INDONESIA SMP/MTs.
TAHUN PELAJARAN 2012/2013
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132
isi

denah 

Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan cara pengarang
menggambarkan watak tokoh pada kutipan dalam cerpen tersebut.
19
 Disajikan kutipan cerita anak, siswa dapat menentukan amanat



Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan bukti watak
tokoh cerpen tersebut. 18

Disajikan kutipan cerpen, siswa dapat menentukan latar (waktu,
tempat, suasana) cerpen tersebut. 17

Mengidentifikasi
unsur Menentukan latar, watak, sudut 
intrinsik cerita pendek/cerita pandang pengarang, amanat,
tahapan
alur,
dalam
anak
cerpen/cerita anak


Disajikan sebuah puisi, siswa dapat menentukan larik bermajas
pada puisi tersebut. 15

Disajikan sebuah puisi, siswa dapat menentukan tema puisi
tersebut. 14

Disajikan dua puisi, siswa dapat menentukan perbedaan amanat
kedua puisi tersebut.16

unsur Menentukan
tema,
citraan, 
suasana, nada, majas, dan misi
puisi


Mendeskripsikan
perjalanan

Disajikan sebuah denah , siswa dapat menentukan perjalanan yang
paling efektif.13

Disajikan sebuah denah lokasi kegiatan, siswa dapat menentukan
letak lokasi kegiatan dalam denah tersebut.12

isi 

Menentukan
denah.

penjelasan

Disajikan sebuah tabel, siswa dapat menentukan simpulan isi tabel
tersebut. 11

PENGEMBANGAN INDIKATOR MENJADI INDIKATOR SOAL

Menentukan simpulan isi grafik, 
tabel, bagan, dan denah

URAIAN INDIKATOR



Mengidentifikasi
intrinsik puisi

INDIKATOR
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Menulis
dan
menyunting
teks
nonsastra dengan
menggunakan
kosakata
yang
bervariasi
dan
efektif
dalam
bentuk
buku
harian,
surat
pribadi, surat dinas,
narasi dan pesan
singkat,
laporan,

KOMPETENSI

Disajikan ilustrasi kegiatan sekolah, siswa dapat menentukan isi
pesan singkat sesuai ilustrasi tersebut. 27
Disajikan lima – enam kalimat laporan yang belum tersusun secara
padu, siswa dapat menentukan susunan paragraf laporan yang
padu. 28
Disajikan ilustrasi kegiatan di sekolah, siswa dapat menentukan

Menulis isi pesan singkat Menentukan isi pesan singkat 
sesuai konteks
berdasarkan ilustrasi
kalimat 



Menulis
laporan/pengumuman/
resensi
Menulis
konteks

pengumuman

sesuai

Disajikan ilustrasi pengalaman pribadi, siswa dapat menentukan
catatan dalam buku harian sesuai ilustrasi tersebut. 26

Menulis catatan pengalaman Menentukan catatan buku harian 
pada buku harian
berdasarkan konteks

susunan

Disajikan kutipan naskah drama, siswa dapat menentukan latar
tempat (waktu, tempat) yang terdapat pada kutipan naskah drama
tersebut. 25



Menentukan
laporan.

Disajikan kutipan naskah drama, siswa dapat menentukan suasana
yang terdapat pada kutipan drama tersebut. 24

unsur Menentukan watak tokoh, latar, 
suasana drama dan buktinya.

Mengidentifikasi
intrinsik drama

Disajikan dua kutipan novel, siswa dapat menentukan perbedaan
karakteristik kedua kutipan novel tersebut. 23



 Disajikan kutipan cerita anak, siswa dapat menentukan konflik pada
kutipan cerita tersebut.21

kutipan cerita tersebut.20

PENGEMBANGAN INDIKATOR MENJADI INDIKATOR SOAL

Disajikan dua kutipan novel, siswa dapat menentukan adat yang
terdapat pada kutipan novel tersebut. 22

URAIAN INDIKATOR

Mengidentifikasi perbedaan Menentukan perbedaan adat, 
karakteristik dua novel
tema, latar, sudut pandang,
konflik novel

INDIKATOR
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134
Menulis
paragraf
berdasarkan ilustrasi

slogan

slogan



sesuai 

Menyusun
petunjuk Melengkapi kalimat
melakukan sesuatu
yang rumpang

petunjuk 

Menentukan iklan baris yang 
tepat

sesuai Menentukan
konteks

Menulis iklan sesuai konteks

Menulis
konteks

Disajikan kutipan surat dinas yang bagian penutupnya
dirumpangkan, siswa dapat menentukan kalimat yang tepat untuk
melengkapinya.32

Disajikan kutipan surat pribadi yang bagian pembuka, isi, atau
penutupnya dirumpangkan, siswa dapat menentukan kalimat yang
tepat untuk melengkapinya. 31

Disajikan data buku dilengkapi keunggulan dan kekurangan buku,
siswa dapat menentukan penulisan paragraf resensi yang tepat. 30

penulisan pengumuman yang tepat. 29

PENGEMBANGAN INDIKATOR MENJADI INDIKATOR SOAL

Disajikan petunjuk melakukan sesuatu yang beberapa kalimatnya
dirumpangkan, siswa dapat menentukan kalimat yang tepat untuk
melengkapinya. 38

Disajikan ilustrasi penjualan barang, siswa dapat menentukan
penulisan iklan baris yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. 37

Disajikan Ilustrasi kegiatan sekolah, siswa dapat menentukan slogan
yang sesuai dengan ilustrasi tersebut. 36

Disajikan ilustrasi peristiwa tertentu, siswa dapat menentukan teks
berita yang tepat. 35

Disajikan teks bacaan yang terdiri atas dua paragraf, siswa dapat
menentukan rangkuman bacaan tersebut. 34

 Disajikan ilustrasi keadaan lingkungan sekolah, siswa dapat
menentukan penulisan surat pembaca yang tepat. 33







sesuai 

Menentukan rangkuman bacaan

Menulis teks berita sesuai Menulis teks berita
ilustrasi peristiwa
konteks

Menulis rangkuman

Menulis surat pembaca sesuai
konteks

Melengkapi bagian surat dinas

resensi

URAIAN INDIKATOR

surat
dinas/surat Melengkapi surat pribadi

INDIKATOR

pengumuman,
petunjuk,
rangkuman,
teks
berita,
slogan/
poster,
iklan,
resensi
dan Melengkapi
karangan,
surat pribadi/surat
pembaca,
teks pembaca
pidato, dan karya
ilmiah; menulis teks
sastra
dalam
bentuk
puisi,
pantun, dongeng,
cerpen, dan drama.

KOMPETENSI
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Disajikan beberapa penggunaan tanda baca yang tidak tepat dalam
kalimat, siswa dapat menentukan perbaikan tanda baca tersebut. 46

Memperbaiki ejaan, tanda baca, 
pilihan kata, atau kalimat tidak
efektif


Disajikan beberapa penggunaan huruf kapital yang tidak tepat
dalam kalimat, siswa dapat menentukan perbaikan huruf kapital
tersebut. 47

Disajikan kalimat tidak efektif, siswa dapat menentukan perbaikan
kalimat tersebut. 45

kalimat, Membuang/mengganti kalimat 
pilihan tidak padu dalam paragraf

Disajikan data sebuah buku, siswa dapat menentukan penulisan
daftar pustaka yang tepat. 44

Menentukan penulisan daftar 
pustaka berdasarkan data buku

baca,

Disajikan simpulan karya ilmiah, siswa dapat menentukan saran
berdasarkan simpulan karya ilmiah tersebut. 43

Menyunting
ejaan/tanda
kata

Disajikan tema karya ilmiah, siswa dapat menentukan rumusan
masalah karya ilmiah yang tepat berdasarkan tema tersebut. 42

Menulis rumusan masalah Menentukan rumusan masalah 
karya ilmiah/saran karya karya ilmiah
ilmiah/daftar pustaka
Menentukan saran berdasarkan 
simpulan karya ilmiah

Disajikan beberapa kalimat petunjuk melakukan sesuatu yang
disusun secara acak, siswa dapat menentukan susunan petunjuk
yang padu. 39
Disajikan ilustrasi suatu kegiatan, siswa dapat menentukan paragraf
bagian pembuka, isi, atau penutup teks pidato yang tepat. 40

PENGEMBANGAN INDIKATOR MENJADI INDIKATOR SOAL

Disajikan teks pidato yang penulisan kata sapaannya tidak tepat,
siswa dapat menentukan perbaikannya. 41

Menyunting teks pidato

Menentukan bagian pembuka, isi, 
atau
penutup
terhadap
berdasarkan konteks.

Menyusun kalimat petunjuk yang 
belum padu/runtut

URAIAN INDIKATOR



Menulis teks pidato

INDIKATOR
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136
Disajikan kutipan naskah drama yang dua dialognya
dirumpangkan, siswa dapat menentukan dialog yang tepat
untuk melengkapinya. 50

Melengkapi naskah drama

Melengkapi naskah drama


Disajikan sebuah puisi yang salah satu lariknya dirumpangkan,
siswa dapat menentukan larik bermajas yang tepat untuk
melengkapi puisi tersebut. 49

Disajikan sebuah pantun yang larik sampiran/isinya dirumpangkan,
siswa dapat menentukan larik sampiran/isi yang tepat untuk
melengkapinya. 48

PENGEMBANGAN INDIKATOR MENJADI INDIKATOR SOAL

Melengkapi puisi dengan larik 
bermajas/pilihan kata

URAIAN INDIKATOR

Melengkapi sampiran/isi pantun 
rumpang

Melengkapi puisi

INDIKATOR

Melengkapi pantun
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