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PILIHLAH SALAH SATU JAWABAN A, B, C, ATAU, D YANG PALING BENAR! 

 
1.  

Teks I Teks II 
Sebanyak 20 nelayan asal Kabupatan 
Indramayu, Jawa Barat, dikabarkan hilang 
di perairan Laut Jawa. Mereka merupakan 
awak dua kapal penangkapan ikan, 
Sarimulya I dan sarimulya II, yang rusak 
dihempas ombak dan mengalami 
kebocoran di tengah lautan. 

Komandan Pangkalan Laut Tanjung Mas 
Semarang Kolonel (Laut) Jan Samamora. Selasa 
(2/1), mengatakan, hingga pukul 20.30 
korban tenggelamnya KM Senopati Nusantara 
yang belum ditemukan masih 416 orang. 
Korban selamat 200 orang dan yang 
meninggal 12 orang. 

 
Kesamaan informasi yang dibahas dalam kedua teks tersebut adalah…. 
a. penyebab kecelakaan transportasi laut 
b. korban kecelakaan yang belum ditemukan 
c. cuaca buruk penyebab kecelakaan 
d. saat terjadinya kecelakaan di laut 
 

2.  
Teks Berita I Teks Berita II 

Lima penumpang tewas dalam kecelakaan 
kereta api ekonomi Bengawan jurusan 
Solo-Tanah Abang. Peristiwa itu terjadi 
Selasa (16/1) pukul 00.06. akibat peristiwa 
itu perjalanan kereta api terganggu. 

Selasa (16/1) dinihari terjadi kecelakaan 
kereta api di Dusun Gununglurah, 
Rancamaya, Banyumas. Kereta api ekonomi 
Bengawan jurusan Solo-Tanah Abang 
terguling di jembatan rel sungai Pager. Lima 
penumpang tewad dan lebih dari 100 orang 
luka-luka. 

  
Perbedaab penyajian kedia teks berita tersebut adalah… 

Teks Berita I Teks Berita II 
a. mengapa-apa-kapan Berapa-apa-kapan 
b. mengapa-apa-bagaimana Berapa-siapa-kapan 
c. berapa-kapan-bagaimana Kapan-apa-berapa 
d. berapa-siapa-bagaimana Kapan-bagaimana-berapa 
  

 
 
 
 
 

PETUNJUK UMUM: 
1. Tulis nama, kelas, nomor peserta, Anda pada lembar jawab. 
2. Arsirlah atau hitamkan huruf A, B, C, dan D yang menurut Anda merupakan jawaban yang paling 

tepat. 
3. Gunakan pensil 2B, dan penghapus karet yang baik. 
4. Apabila ingin mengganti jawaban hapuslah jawaban tersebut dengan karet penghapus dan arsir/ 

hitamkan jawaban yang benar. 



3. Seperti pertunjukan perdana pada Jum’at malam pentas pamungkas Butel Kerta Rajasa di 
Gedung Cak Durasim Taman Budaya Jawa Timur tadi malam masih tetap memancing minat 
khalayak. 
Penjelasan kutipan berita di atas paling tepat adalah…. 
a. Seperti pertunjukan/perdana pada jum’at/ malam pentas pamungkas/ Butel Kertarajasa/  
   di Gedung Cak Durasim Taman/ Budaya Jawa Timur tadi malam/ masih tetap  
    memancing/ minat khalayak. 
b. Seperti pertunjukan/perdana pada jum’at/ malam pentas pamungkas Butel Kertarajasa 
   di Gedung Cak Durasim/ Taman Budaya Jawa Timur tadi malam masih/ tetap  
    memancing minat khalayak 
c. Seperti pertunjukan perdana/ pada jum’at malam pentas/ pamungkas Butel Kertarajasa/  
   di Gedung Cak Durasim Taman Budaya Jawa Timur/ tadi malam masih tetap  
    memancing/ minat khalayak 
d. Seperti pertunjukan perdana /pada jum’at malam/ pentas pamungkas Butel Kertarajasa  
   di Gedung Cak Durasim/ Taman Budaya Jawa Timur / tadi malam/ masih tetap  
    memancing minat khalayak 
 

4. Di kawasan Parangkusuma Bantul ternyata pernah terdapat gunung api. Hal ini dibuktikan 
dengan adanya lava yang membatu di kawasan tersebut. Kebanyakan orang yang menyebutnya 
sebagai watu Gilang. Jika berdiri di kawasab tersebut sesungguhnya kita sedang berada di atas 
puncak gunung api. Watu Gilang, lava yang membeku, diteliti olh Tim Geologi UPN Yogyakarta. 
Isi kutipan teks berita tersebut yang benar adalah…. 
a. Penelitian Watu Gilang di kawasan Parangkusuma sebagai puncak gunung berapi. 
b. Watu Gilang merupakan lava gunung berapi  yang membatu di teliti Tim Geologi 
c. Masyarakat banyak yang berpendapat bahwa Watu Gilang sebagai gunung berapi 
d. Lava yang membantu di kawasan Parangkusuma yang sering disebut Watu Gilang. 
 

5. Pidatonya kali ini hambar sehingga pendengar gelisah.  
Kalimat yangmemiliki kesamaan peergesaran makna dengan kalimat di atas adalah…. 
a. Calon kakak iparku seorang sarjana lulusan ITB 
b. Walau kita beda suku dan agama tetap sebagai saudara sebangsa dab setanah air 
c. Biarpun cantik kata-katanya pedas sehingga tidak disukai teman-temannya 
d. Sebagi seornag pendeta ia harus ramah-tamah, terutama kepada umat 
 

6. Penumpang pesawat Batavia Air nomor penerbangan 7P-341 jurusan Surabaya – Makassar 
kemarin (15/12) harus menanggung kekecewaan. Sebab, penerbangan pesawat tersebut molor 
hingga empat jam dari jadwal semiula. Budi Jatmiko, salah seorang penumpang mengatakan, 
seharusnya berangkat 15.30 tetapi hingga 17.45 belum diberangkatkan. 
Pernyataan yang sesuai dengan kutipan berita di atas adalah… 
a. Mengapa pesawat Batavia Air terlambat berangkat? 
b. Jam berapa pesawat Batavia Air diberangkatkan? 
c. Siapa saja penumpang pesawat Batavia Air? 
d. Mengapa penumpang pesawat Batavia Air tersebut? 
 

7. Kata yang mengalami pergeseran makna asosiasi terdapat pada kalimat … 

a. Pembantu ayah sedang pulang ke kampung halamannya 

b. Ibuku seorang wanita karir 

c. Petugas sudah menerima amplop 

d. Sambutan keluarganya sangat hangat  
 

8. Gedung pencakar langit itu berdiri di kawasan metropolitan. Di daerah itu pemerintah 
melarang penduduk mendirikan rumah mewah maupun wisma indah sebagai tempat tinggal. 
Hal itu telah diatur sesuai dengan rencana tata kota yang baik. Meski demikian, masih banyak 
penduduk yang bersikeras mendirikan gubug-gubug dibelakang kemewahan gedung tersebut. 
Kata yang bermakna konotasi positif terdapat pada paragraf di atas yaitu… 

a. Gubug  b. gedung  c. wisma  d. rumah 
 
 
 
 
 
 



9. Tidak semua sarjana harus menjadi pegawai negeri. Mereka boleh menentukan nasib sendiri 
sesuai bidang kemampuannya. Sebagian menjadi ulama, pendeta, pengusaha dan sebagainya, 
yang terpenting mereka bekerja demi kemajuan dan kejayaan bangsa dan negara. 
Kalimat yang didalamnya ada kata yang mengalami penyempitan kata ada pada kalimat…. 

a. pertama  b. kedua  c. ketiga  d. keempat 
 

10. Gerombolan perampok itu sedang beraksi membongkar brankas di bank, polisi sempat 
mengetahui ada seorang perempuan ikut merampok juga. Dengan sigap dan tangkas akhirnya 
dapat menangkap perampok tersebut.  
Pada paragraf diatas terdapat kata-kata yang mengalami makna peyoratif yaitu…. 

a. sigap, tangkas     c. perempuan, gerombolan 

b. gerombolan, sigap   d. tangkas, perempuan 
 

11. Kata-kata yang bergaris bawah pada kalimat berikut mengalami perubahan makna amelioratif 
adalah…. 

a. karena sulit mencari pekerjaan, ia terpaksa bekerja sebagai buruh kasar di kotanya. 

b. Mantan kepala desa itu mendapat penghargaan dari pemerintah karena dapat memajuukan 
desanya. 

c. Ia memberi upeti santunan kepada atasannya, agar selalu diberi pekerjaan. 

d. Mereka memberi santunan kepada korban tanah longsor di daerah Purworejo. 
 

12. Penggunaan kata umum dan kata khusus berikut yang paling tepat adalah…. 

a. ia menghafalkan nama benua, yaitu Belanda, Amerika, Asia, Afrika dan Australia. 

b. Ayah mendata alat transportasi laut yaitu, kapal, feri, tongkang dan tangkur. 

c. Budi budi daya bunga yaitu, mawar, melati, anggrek dan matahari. 

d. Rani memberantas hama, yaitu tikus, wereng, walang sangit dan ulat. 
 

13. Kalimat yang mengandung kata khusus adalah…. 

a. Hendra senang makan rambutan 

b. Erwin memanjat pohon untuk mengambil layangan 

c. Kelapa-kelapa pak Somad siap dipetik 

d. Ayah menanam anggur dipekarangan 
 

14. Pagi-pagi ibuku pergi kepasar dengan berjalan kaki. Ibuku menggendong bakul berisi sayuran 
dan menjinjing tas berisi kue-kue. Terkadang ayahku menemani sambil memikul kue.  
Kata dibawah ini yang merupakan kata umum dari kata khusus, dalam wacana diatas adalah…. 

a. Membawa b.menggendong  c. memikul  d. berjalan  
 

15. Yang termasuk hubungan kata umum – kata khusus adalah…. 

a. mobil  : sepeda motor, yamaha 

b. angkutan : gerobak, becak, bus 

c. bangunan : gedung, rumah, istana 

d. alat tulis  : pulpen, penggaris, meja tulis 
 

16. Halaman rumah dinas sangat luas. Halaman itu ditanami bunga dan berbagai macam tanaman, 
diantaranya terdapat pohon …. Begitu pula tanaman yang lainnya seperti bunga….dan lain 
sebagainya. 
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat diatas adalah…. 

a. mawar, durian  b. sakura, sawo  c. nangka, melati c. tulip, apel 
 

17. (1) jalan tol macet, pengguna merasa dirugikan. (2) pemblokiran terjadi sejak Kamis malam dan 
berakhir Jum’at siang pekan lalu. (3) pengunjuk rasa membongkar sendiri tenda yang menutupi 
jalan, dengan tetap menuntut janji pembayaran ganti rugi secepatnya. (4) besarnya tuntutan Rp. 
3 miliar untuk harga 1.727 meter persegi. 
Kalimat yang berisi pendapat pada teks tersebut terdapat pada kalimat bernomor…. 

a. (1)  b. (2)    c. (3)   d. (4) 
 
 
 



18. Polisi terus berupaya menekan peredaran narkoba dengan melakukan penangkapan terhadap 
pengguna, pengedar, dan bandar. Untuk itu polisi rajin merazia tempat hiburan yakni Flame 
café dan gudang café, tidak mendapatkan hasil, diduga razia ini telah bocor. 
Saran yang layak disampaikan kepada polresta Malang adalah…. 

a. berantaslah peredaran narkoba hingga keakar – akarnya. 

b. Jangan sekali – kali mencoba narkoba penyesalan akan menyusul kemudian. 

c. Berilah sanksi yang tegas kepada petugas yang membocorkan razia. 

d. Jadilah pengunjung kafe yang baik, hindari narkoba. 
 

19. Telepon seluler (ponsel) bagi kehidupan masyarakat modern sudah menjadi salah satu bagian 
kehidupan yang tak terpisahkan dengan aktifitas sehari – hari.  
Transaksi bisnis dilakukan dengan menggunakan model ponsel. Janji mahasiswa dengan teman 
kuliahnya juga menggunakan ponsel. Bahkan, diantara pelaku pengguna ponsel ada yang 
merasa sesuatu telah hilang bila tidak membawa ponsel. 
Pernyataan yang tergolong pendapat terdapat pada kalimat…. 

a. pertama dan kedua   c. ketiga dan keempat 

b. kedua dan ketiga   d. keempat dan kesatu 
 

20. (1) merokok merupakan suatu kebiasaan buruk bagi manusia. 
(2) akibat merokok bisa saja kesehatan seseorang akan menurun. 
(3) mereka yang bukan perokok juga terkena dampaknya. 
(4) walaupun demikian berdasarkan suatu penelitian di Amerika, jumlah perokok selalu 
bertambah 
Kalimat yang berisi pendapat ditandai nomor…. 

a. 1 dan 3 b. 2 dan 3  c. 3 dan 4  d. 1 dan 4 
 

21. Pernyataan “Karena dana kompensasi BBM yang dibagikan kepada masyarakat miskin tidak bisa 
mencukupi kebutuhan mereka, maka dana tersebut sebaiknya tidak usah diberikan.” 
Kalimat sanggahan atau penolakan usulan yang tepat dari pernyataan diatas adalah, kecuali…. 

a. saya kurang setuju dengan perndapat tersebut, karena bagaimanapun dana kompensasi 
BBM sangat berguna bagi masyarakat miskin. 

b. Pendapat tersebut tidak sepenuhnya benar, tetapi juga tidak salah, karena dana kompensasi 
BBM memang tidak untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat miskin. 

c. Pendapat tersebut menurutku salah dan picik, karena dana kompensasi BBM membantu 
meringankan beban masyarakat miskin akibat kenaikan harga kebutuhan. 

d. Saya kurang sependapat, karena uang tersebut sangat membantu dan diperlukan oleh 
masyarakat miskin. 

 
22. “ Belajar tidak mengenal waktu dan usia “ kaimat yang menggambarkan persetujuan terhadap 

pernyataan diatas adalah…. 

a. saya sependapat dengan pernyataan tersebut, karena kenyataannya orang bisa belajar 
tentang apapun yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, meskipun orang tersebut sudah 
lanjut usia. 

b. Saya tidak sependapat dengan pernyataan itu, karena sering kita jumpai, banyak orang tua 
yang sudah tidak mau belajar. 

c. Pernyataan itu salah, karena orang yang sudah tua akan sulit menerima ilmu. 

d. Menurutku orang  belajar itu hanya dilakukan oleh anak - anak usia sekolah. Jadi, saya 
tidak bisa menerima pendapat tersebut. 

 
23. Menurut berita TV tadi malam bahwa kebutuhan akan bahan bakar minyak semakin 

meningkat. Padahal persediaan akan BBM semakin hari semakin berkurang. Para menteri yang 
terkait mengadakan pertemuan untuk memecahkan masalah itu. Solusi yang diambil adalah 
mulai 1 April 2001 harga bahan bakar naik 10 persen dari harga pokok. Mulai hari itu 
masyarakat merasa resah mendengar berita itu. 
Hal yang terpenting atau isi berita yang ada dalam kutipan diatas adalah…. 

a. Bahan bakar minyak semakin dibutuhkan mulai 1 April 2001 

b. Persediaan BBM semakin berkurang, mulai 1 April 2001 

c. Bahan bakar minyak naik 10 persen mulai 1 April 2001 

d. Kenaikan harga BBM mulai 1 April 2001 
 



24. Guru jenjang Sekolah Dasar di kota Surabaya masih banyak yang belum berijazah Strata 1 (S1) 
sesuai standar nasional pendidikan. Data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Surabaya 
menunjukan jumlah guru SD yang berijazah SMA ada 1.499 orang. Jumlah itu berarti 12,5%  
dari total jumlah guru SD se-Surabaya yang berjumlah 12 ribu orang. Mereka tersebar dari 31 
kecamatan. Mereka yang belum mengenyam bangku kuliah itu terkonsentrasi di dua 
kecamatan, yaitu Tambaksari dan Semampir. Inti berita diatas adalah…. 

a. guru SD di Surabaya banyak yang belum berijazah S-1 

b. jumlah guru SD yang berijazah SMA ada 1.499 orang . 

c. mereka mencapai 12,5% dari 12 ribu guru SD di Surabaya. 

d. Mereka berkonsentrasi di dua kecamatan. 
 

25. Hujan es disertai angin putting beliung kemarin kembali menerjang wilayah kabupaten Malang. 
Kali ini menerjang desa Banjarejo kecamatan Pagelaran. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian 
tersebut. Namun genting sekolah Babus Salam dan rumah warga porak poranda. 
Gagasan utama penggalan berita diatas adalah…. 

a. Hujan es disertai angin putting beliung kemarin kembali menerjang wilayah kabupaten 
Malang. 

b. Kali ini menerjang desa Banjarejo kecamatan Pagelaran 

c. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut 

d. Namun genting sekolah Babus Salam dan rumah warga porak poranda 
 

 The Naughtiest Girl  
 “ Barangkali kereta dari London terlambat !” ujar Elizabeth tidak sabar. “ 
Bagaimana menurut, Joan ? atau mungkin bus dari stasiun mogok! Mungkin bus itu sekarang 
sedang berhenti di tengah jalan saat mendaki bukit karena ban nya kempes. Bayangkan semua 
anak cowok dan cewek terpaksa duduk didalam bus yang sumpek menunggu ban nya 
diganti….” 

Elizabeth berpindah dari satu ke kaki yang lain dengan gelisah. Ia berdiri dipuncak 
tangga batu, di luar gerbang utama sekolah whyteleafe. Pendangannya terus tertuju pada 
tikungan yang tertutup bebatuan, tempat bus sekolah yang seharusnya muncul. 
 (untuk soal no. 20 s/d 25) 

 
26. Elizabeth dalam penggalan novel diatas memiliki karakter…. 

a. sabar dan disiplin    c.. malas dan tidak sabar 

b. tidak sabar dan semangat   d. semangat dan disiplin 
 

27. Ringkasan yang tepat dari kutipan novel diatas adalah…. 

a. Elizabeth marah-marah menunggu bus. Joan tenang-tenang saja. 

b. Joan menemani Elizabeth menunggu kendaraan di sekolah 

c. Kecemasan Elizabeth menunggu kendaraan. Ia tetap ada di sekolahnya dengan Joan. 

d. Kecemasan Joan menunggu kendaraan. Ia tetap ada di sekolahnya dengan Elizabeth. 
 

28. Perbandingan antara budaya dalam penggalan novel diatas dengan budaya kita yang sesuai 
adalah…. 

a. Anak sekolah di Inggris kalau menunggu suka gelisah, sedang di Indonesia umumnya 
tidak gelisah. 

b. Anak sekolah di Inggris makan dirumah sedang di Indonesia umumnya makan di kantin. 

c. Anak sekolah di Indonesia naik bus atau kereta, sedang di Inggris menggunakan sepeda 
motor. 

d. Anak sekolah di Inggris naik bus atau kereta, sedang di Indonesia umumnya 
menggunakan sepeda. 

 
29. Setting peristiwa penggalan novel di atas adalah …. 

a. Di bus dan sepanjang jalan   c. Di kota yang ramai 

b. Di halaman sekolah    d. Di daerah pegunungan 
 
 
 
 
 



30. Hal yang menarik dari kutipan novel diatas adalah…. 

a. setiap anak sekolah naik kendaraan bus atau kereta secara besama 

b. setiap anak sekolah di Inggris naik kendaraan umum atau naik sepeda 

c. setiap anak sekolah di Inggris naik kendaraan bus atau taksi secara bersama 

d. setiap anak sekolah di Inggris naik kendaraan secara umum 
 

31. Hal yang tidak baik yang harus kita hindari sesuai dengan isi kutipan novel diatas adalah…. 

a. sikap Elizabeth yang selalu tergesa-gesa dan tidak sabar menunggu. 

b. sikap Elizabeth yang selalu tenang dan sabar menunggu 

c. sikap Joan yang selalu tenang dan sabar menunggu 

d. sikap Elizabeth dan Joan yang selalu tenang dan sabar menunggu 
 

32. Kalimat majemuk bertingkat yang paling tepat adalah … 

a. Orang yang mana meninggal dunia kemarin mempunyai anak yang kuliah di luar negeri. 

b. Romi mengambil bola yang dibeli saat ulang tahun. 

c. Ayah berangkat ke kantor dimana saat kakak berangkat kuliah 

d. Anak yang menjuarai catur kemarin yang mana ternyata yatim piatu 
  

33. Berikut ini yang termasuk kalimat berobyek adalah … 

a. kita akan meninggalkan bulan Ramadhan. 

b. Umat islam berzakat fitrah 

c. Umat islam masih berpuasa di sisa bulan Ramadhan  

d. Umat islam bertakbir dan bertauhid  
 

34. Kalimat yang obyeknya menjadi pelaku kegiatan adalah … 

a. kallimat aktif   b. kalimat inverse c. kalimat langsung d. kalimat pasif   
 

35. Kalimat dibawah ini yang memiliki obyek adalah … 

a. mereka termasuk kelompok mahasiswa teladan  

b. ibuku memakai baju berwarna merah  

c. adikku sedang belajar fisika 

d. mereka tinggal serumah dengan kami  
 

36. Pada akhir tahun ini sekolah akan mengikuti lomba seni dan olahraga yang diadakan oleh pihak 
kecamatan. Untuk itu, pihak OSIS akan membuat slogan untuk memberikan semangat kepada 
siswa yang menjadi wakil dalam perlombaan tersebut. 
Slogan yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah… 

a. kamu pasti ada yang menolong  

b. masa dirimu sebagai juara 

c. menjadi juara merupakan sasaran utama  

d. kamulah juaranya, yang lain tertinggal 
 

37. Untuk memotivasi siswa agar gemar membaca, OSIS membuat poster sebagai berikut: 
“Budayakan bersama-sama teman-teman gemar membaca”.  

Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat poster tersebut adalah … 

a. siswa-siswa gemar membaca 

b. bagaimana membudayakan gemar membaca  

c. membaca menjadi tanggung jawab siswa  

d. mari membudayakan gemar membaca 
 

38. Sebuah LSM lingkungan hidup mengajak masyarakat untuk menanam pohon pada hutan 
gundul dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian masyarakat dan mencegah kerusakan 
lingkungan alam. 
Slogan yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah … 

a. alamku, alammu, alam kita, mari selamatkan bersama 

b. alamku, berseri, besok anak cucu bernyanyi sampai pagi 

c. hutanku, kita manfaatkan bersama demi kelestarian hidup 

d. hutanku berseri, alampun akan menanti para petani 
 



39. PT INDIRATEX akan memasarkan tekstil bermerk Texana. Bahasa slogan yaang tepat agar 
Texana diminati masyarakat adalah … 

a. Texana tekstil untuk Anda  

b. Beli Texana sekarang juga 

c. Mari lihat Texana 

d. Texana memang jempol 
 

40. Bank MAPAN, Terpercaya, Kokoh dan Bersahabat. Tujuan penggunaan Slogan di atas oleh Bank 
MAPAN adalah … 

a. Mencegah nasabah agar tidak menabung di bank lain  

b. Menunjukkan citra bahwa bank memiliki kelebihan 

c. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 

d. Menjaga kestabilan perekonomian rakyat 
 

41. Kalimat berikut yang menggunakan kata kajian adalah … 

a. Ani mengadakan pesta ulang tahun 

b. Kegiatan jalan sehat diikuti oleh semua siswa 

c. Keuntungan yang diperoleh perusahaan itu cukup bagus 

d. Sampai saat ini resesi ekonomi belum dapat dipulihkan   
 

42. Kalimat di bawah ini yang mengandung kata kajian adalah … 

a. Ia mengikuti kegiatan olahraga di sekolah 

b. Mereka menerapkan ilmunya dengan baik 

c. Pak guru menganalisis pekerjaan siswa 

d. Ali dapat belajar lebih cepat dibanding temannya 
 

43. (1) Menurut diagnosis dokter, dia menderita penyakit paru-paru.  
(2) Kegiatan interviu dilakukan dilakukan secara tertutup 
(3) Barang-barang buatan dalam negeri diharapkan dapat bersaing dipasaran 
(4) Pda peringatan hari proklamasi para tahanan biasanya mendapatkan remisi dari presiden. 
Kalimat yang menggunakan kata populer terdapat pada kalimat .. 

a. (1)  b. (2)   c. (3)   d. (4) 
 

44. Kalimat dibawah ini yang menggunakan kata populer adalah … 

a. setiap pelajar harus mengikuti kegiatan evaluasi  

b. pak Toni guru IPA menggunakan media pembelajaran modern 

c. aktivitas belajar siswa kelas II meningkat mendekati UUB 

d. pertandingan sepak bola itu berjalan dengan aman  
 

45. (1) Ia tetap pendiriannya, meski pun kedua orangtua menentangnya 
(2) Mereka pun akhirnya menyetujui keputusan rapat 
(3) Sayapun ikut partisipasi dalam acara itu 
(4) Selain Bandung, kota Bogorpun banjir akibat guyuran hujan semalam. 
Penulisan partikel pun yang tepat terdapat pada kalimat nomor … 

a. (1)  b. (2)   c. (3)   d. (4) 
 

46. (1) Para hadirin dan para tamu undangan, demikian sambutan dari Bapak Kepala Desa, semoga 
kita dapat mengikuti dan menjalankan amanatnya. 
(2) Bapak-bapak dan ibu-ibu, telah kita ikuti bersama sambutan dari Bapak Kepala Desa, 
tentunya para Undangan sudah dapat menangkap maksudnya. 
(3) Para undangan yang berbahagia, demikian sambutan dari Bapak Kepala Desa, semoga kita 
dapat memahami dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. 
(4) Para tamu yang saya hormati, telah kita ikuti sambutan dari bapak kepala desa, untuk itu 
saya sampaikan terimakasih 
Ulasan pembawa acara yang baik terdapat pada…. 

a. (1)  b. (2)   c. (3)   d. (4) 
 
 
 
 



47.  Teman-teman yang berbahagia, 
Hari ini kita mendapat tugas dari sekolah untuk membersihkan sekolah. Kita akan 
membersihkan kotoran-kotoran di dinding sekolah kita dan membersihkan got-got. Sebagian 
membantu membenahi taman. Mari kita hapus semua coretan-coretan yang ada di dinding 
sudut-sudut kelas yang berdebu, dan mengepel. Kita bersihkan semua yang nampak kotor, baik 
di dalam kelas maupun di luar kelas. Bahkan tangga naik juga kita bersihkan. 
 
Paragraf yang merupakan bagian pembuka teks pidato tersebut adalah ... 
a. Assalamualaikum wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita!  

Hari ini merupakan saat yang berbahagia bagi kita. Patutlah kita panjatkan puji syukur 
kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya 
sehingga kita dapat hadir dalam acara yang kita tunggu ini, yaitu membersihkan 
lingkungan sekolah.  

b. Assalamualaikum wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita!  
Teman-teman yang saya hormati, hari ini kita masuki suasana baru, sekolah baru dan 
teman-teman baru. Kita telah meninggalkan masa-masa sekolah dasar. Saat ini kita 
memasuki sekolah beru, setingkat lebih tinggi dari sekolah yang dulu. Kita telah menginjak 
bangku sekolah menengah pertama. Mari kita songsong masa-masa di SMP dengan giat 
belajar, dan dalam suasana yang menyenangkan.  

c. Assalamualaikum wr. Wb.  
Dengan sambutan kami ini, kami mengajak kepada teman-teman untuk memperhatikan 
keadaan sekolah baru kita. Kotor, kan? Marilah kita bersiap-siap untuk membersihkan 
segala kotoran yang ada pada sekolah kita. Dari mulai taman, tangga naik dan ruang-ruang 
yang ada di sekolah. Kita pasti akan merasa betah untuk tinggal dan belajar di sekolah ini 
bahkan orang sekolah ini akan sering berkunjung ke sekolah kita. 

d.  Assalamualaikum wr. Wb.  
Hari ini kita membersihkan sekolah kita. Jangan ada yang berpangku tangan, kita awali 
hari-hari belajar kita dengan bekerja keras. Kita ciptakan sekolah kita menjadi sekolah yang 
bersih. Tak ada kotoran, tak ada debu, tak ada kertas-kertas yang tercecer, juga tak ada 
bungkus-bungkus makanan yang dibuang seenaknya. Ayo kita lakukan bersama-sama. 
 

48.  Dokter Anton : silahkan duduk, apa yang kamu keluhkan, Dik! 
Siswa : Kepala saya pusing dan perut saya mual,..... 
Dokter Anton :sudah berapa lama? 
Kata sapaan yang tepat untuk melengkapi dialog tersebut adalah .... 

a. mas dokter  b. mas anton  c. pak dokter  d. pak anton 
 

49. Pagi kau susuri pematang 
Mencari jawab suatu pertanyaan 
Yang hendak tuan berikan  
Pada buruh yang membutuhkan 
Bait puisi di atas mengandung nilai ... 

a. Kesejarahan  b. Keadaan  c. Kemanusiaan  d. Keindahan  
 

50. air ...  
biarkanlah mengalir  
sampai ke hilir 
untuk mengisi bulir-bulir  
asal bukan penyebab banjir 
penggalan puisi di atas mempunyai pesan 

a. air yang meluap 
b. air yang mendatangkan banjir 
c. kelestarian lingkungan 
d. air yang sering dibendung 

 


