
 
KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN TUKPD II PAKET A SMP 

MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 
TAHUN PELAJARAN 2013/2014 

 
 

NO 

 

Kunci 

 

PEMBAHASAN 

1 B 

Gagasan utama atau gagasan pokok merupakan pernyataan umum yang 
terdapat pada kalimat utama. Kalimat tersebut bersifat umum dengan ditandai 
kata yang merujuknya. Kata yang dirujuk:pemanfaatan biodiesel . Kata yang 
merujuknya:�hal ini  (kalimat kedua);�.semua kendaraan (kalimat ketiga) dst 

2 A 
Kalimat utama merupakan kalimat yang selalu diterangkan/dijelaskan oleh 
kalimat-kalimat lainnya. Pada bacaan tersebut kalimat utama terletak pada 
kalimat pertama (pilihan A)  

3 C 

Berita merupakan informasi, keterangan, pemberitahuan, atau kabar. Mencari 
isi berita merupakan upaya menemukan pokok persoalan yang diungkap dalam 
berita tersebut. Persamaan informasi kedua teks berita tersebut adalah 
rusaknya prasarana transportasi di daerah. 

4 B 
Perbedaan pola penyajian informasi kedua teks berita tersebut adalah teks I 
diakhiri dengan unsur berita siapa (Masyarakat�), sedangkan teks II diakhiri 
dengan unsur berita apa( Jembatan....). 

5 C 
Keistimewaan adalah sesuatu yang tidak semua orang dapat memilikinya. 
Sesuai dengan isi kutipan: Chrisye menjadi anak emas Musica Record. 

6 D 
Hal positif adalah hal yang baik yang dapat dijadikan teladan. Kata-kata yang 
dirujuk: konsisten dan komitmennya pada pekerjaan. 

7 B Kata yang dirujuk: sesuai dengan maksud iklan dalam ilustrasi. 

8 A Kata yang dirujuk sebagai sebuah opini adalah ......yang budiman . 

9 B Kata yang dirujuk: Hanya jawaban B yang penjelasannya paling sesuai. 

10 D 

Simpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi: fakta, 
pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Bukti 
data:� metode dan teknologi antisadap... (kalimat kedua); ...penjelasan metode 
enkripsi (kalimat ketiga); ...disiapkan kunci pembuka  (kalimat kelima). 

11 B 

Simpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi: fakta, 
pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. 
Berdasarkan data  grafik tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah 
pengangguran usia muda menurut pendidikan berbeda-beda atau tidak sama. 

12 A 
Berdasarkan tabel tersebut Jawa Timur mengirim migran ke Kaltim pada tahun 
1980 adalah 32,1 dan tahun 1990 adalah 36,3. 

13 D Data yang dirujuk: Hanya jawaban D yang penjelasannya paling sesuai. 

14 A 
Data pendukung: pilihan jawaban A yang paling dekat. Sesuai ilustrasi, 
perjalanan tersebut yang paling efektif.   

15 A 
Data pendukung: isi puisi bercerita tentang bencana yang meluluhlantakkan 
segalanya hingga seorang anak merasa pedih tak terkira karena kedua orang 
tua tewas dan adik kakaknya tidak diketahui nasibnya. 

16 C 
Data pendukung: pilihan jawaban C yang larik-lariknya mengandung citraan 
penglihatan 

17 D 
Data pendukung Hatiku ingin menari (bermajas personifikasi) dan   
Bagaikan burung yang terbang tinggi (bermajas perumpamaan) 
 

18 B 
Data pendukung: tokoh wataknya dapat diketahui melalui tingkah  laku  tokoh 
tersebut. 

19 C 
Data pendukung: Bukti watak tokoh aku rajin terlihat pada kalimat “Walau 
mataku belum�. 

20 A Kata yang dirujuk: ...dengan masuk ke kamar 

21 D 
Data pendukung: Aku mulai memberanikan diri bercerita pada mama tentang 
semuanya.  

22 A 
Data yang mendukung: pada novel I “Sampe dibelain datang jauh-jauh dari 
Afrika loh!”, sedangkan novel II ”Aku semakin tak mengerti dengan ..dst. 

23 B 
Pada novel I kalimat yang digunakan pendek-pendek, sedangkan pada novel II 
kalimat yang digunakan panjang-panjang (pilihan B).  

24 C 
Suasana dalam drama tersebut: adanya perhatian dan kasih sayang dari Mama 
kepada Daniar. 

25 C 
Data yang mendukung: merujuk pada dialog Widi yang yang menuduh salah 
temannya. 



26 C 

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”. Data yang terdapat pada pilihan C paling 
lengkap dan sesuai dengan ilustrasi 

27 C Data yang terdapat pada pilihan C paling lengkap dan sesuai dengan ilustrasi. 

28 A 
Bila disusun dengan pilihan A tersebut, susunan kalimat tersebut akan menjadi 
paragraf yang padu. 

29 D Data yang terdapat pada pilihan D paling lengkap dan sesuai dengan ilustrasi. 

30 A Data yang terdapat pada pilihan A paling lengkap dan sesuai dengan ilustrasi. 

31 C Data yang terdapat pada pilihan C paling lengkap dan sesuai dengan ilustrasi. 

32 C Paragraf  pada pilihan C yang padu dengan paragraf surat sebelumnya. 

33 B Data yang terdapat pada pilihan B paling lengkap dan sesuai dengan ilustrasi. 

34 A 

Rangkuman dapat dilakukan dengan menggabungkan gagasan-gagasan utama 
dari paragraf-paragraf yang ada pada bacaan tersebut. 
Gagasan utama paragraf pertama: kebiasaan jajan bagi anak sekolah 
Gagasan utama paragraf kedua: jajanan  yang sehat 

35 A 
Tubuh berita disusun dengan bahasa singkat, jelas, dan padat. Informasi yang 
sesuai fakta dalam ilustrasi terdapat pada pilihan A. 

36 A 
Sesuai ciri khas slogan yaitu (1) berima; (2) pesan tidak langsung; (3) sesuai 
tujuan.  

37 C Data lengkap sesuai ilustrasi dan  berciri iklan baris 

38 C 

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 D 
Petunjuk disusun secara runtut dengan menganut kelogisan berpikir yang 
antara lain ditandai dengan penanda kohesi. Kata kunci: Masukkan 1 sachet 
bubuk cappuccino ke dalam cangkir. 

40 B 
Penutup pidato berisi ucapan selamat dan harapan  sesuai dengan ilustrasi, 
yaitu tentang Lomba Koran Dinding Antarkelas. 

41 B 
Melengkapi isi teks pidato  dilakukan dengan cara mencermati kalimat sebelum 
dan atau  sesudah kalimat yang dirumpangkan.  

42 B 

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, 
contoh : bagaimana. 

43 B 

Saran dalam karya tulis adalah pendapat atau anjuran yang disampaikan, 

merujuk pada hasil penelitian. 

44 B 

Penulisan daftar pustaka diawali dengan nama pengarang, tahun terbit, judul 

buku, nama kota, dan nama penerbit. Ditulis berdasarkan urutan abjad. 

45 A 
Penggunaan kata siswi dan dorong  tidaklah tepat karena berlebihan. Kedua 
kata ini seharusnya dihilangkan dari paragraf tersebut. 

46 B/C 
Penggunaan tanda baca (:) dan penggunaaan tanda baca (,) sesuai dengan 
kaidah EYD. 

47 B 
Pilihan kata yang tepat untuk mengganti kata bercetak miring pada kalimat 
tesebut adalah (1)sakit-sakitan, (2) meminum, (2) kurang pendengaran 

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

49 D 
Kita dapat melengkapi puisi rumpang dengan memperhatikan larik sebelum dan 
sesudah bagian yang dirumpangkan. Kudamba sejuk di hati sesuai dengan larik 
di atasnya dan larik bawahnya. 

50 B 
Melengkapi dialog dalam naskah drama harus memperhatikan dialog sebelum 
dan sesudahnya. Hal ini dimaksudkan agar dialog yang dimasukkan pada 
bagian yang rumpang menjadi padu. 

 

 

 

 



KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN UCUN II PAKET B SMP 
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA 

TAHUN PELAJARAN 2013/2014 
 
 

NO 

 

Kunci 

 

PEMBAHASAN 

1 B 

Gagasan utama atau gagasan pokok merupakan pernyataan umum yang 

terdapat pada kalimat utama. Kalimat tersebut bersifat umum dengan ditandai 

kata yang merujuknya. Kata yang dirujuk:. paket kebijakan penyelamatan 

ekonomi. Kata yang merujuknya: paket kebijakan ini  (kalimat pertama) dst 

2 A 
Kalimat utama kalimat yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat lainnya. Kalimat 
pertama selalu dijelaskan oleh kalimat kedua, ketiga, dan keempat. Jadi Kalimat 
utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama 

3 B 

Berita merupakan informasi, keterangan, pemberitahuan, atau kabar. Mencari 
isi berita merupakan upaya menemukan pokok persoalan yang diungkap dalam 
berita tersebut. Persamaan informasi kedua teks berita tersebut adalah 
kemenangan timnas Indonesia atas timnas Vietnam lewat adu finalti. 

4 A 

Berita merupakan informasi, keterangan, pemberitahuan, atau kabar. 
Perbedaan informasi kedua teks berita tersebut adalah teks 1 kalimat 1 
yang tepat diawali kata tanya apa1, sedangkan teks 2 yang tepat diawali 
kata tanya kapan. 

5 D 
Keistimewaan adalah sesuatu yang tidak semua orang dapat memilikinya. 
Sesuai dengan isi kutipan: memiliki visi global mengenai pendidikan 

6 C 
Hal positif adalah hal yang baik yang dapat dijadikan teladan. Kata-kata yang 
dirujuk: Sultan sadar betul akan pentingnya pendidikan bagi rakyatnya. 

7 B Kata yang dirujuk: sesuai dengan maksud iklan dalam ilustrasi. 

8 B Kata yang dirujuk: Hanya jawaban B yang penjelasannya paling sesuai.  

9 C Kata yang dirujuk: Hanya jawaban C yang penjelasannya paling sesuai. 

10 C 

Simpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi: fakta, 
pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Bukti 
data:� pelajar yang mengendarai sepeda motor tidak memilik SIM diberikan 
surat tilang dan pelajar harus membuat surat pernyataan yang diketahui oleh 
orang tuanya. 

11 D Data pendukung: Hanya jawaban D yang sesuai isi gfrafik 

12 C Data yang dirujuk: Hanya jawaban C  yang pernyataan yang paling sesuai. 

13 B Data yang dirujuk: Hanya pertanyaan B yang  paling sesuai. 

14 D 
Data pendukung: pilihan jawaban D yang paling dekat. Sesuai ilustrasi, 
perjalanan tersebut yang paling efektif.   

15 A Data pendukung: isi puisi bercerita tentang permintaan kepada Tuhan 

16 B 
Data pendukung: pilihan jawaban B, pada puisi tersebut citraan perasaan lebih 
dominan. 

17 D Data pendukung: hanya pilihan jawaban D yang bermajas. 

18 B Data pendukung: tokoh wataknya dapat diketahui melalaui dialog tokoh sendiri. 

19 D 
Data pendukung: Bukti watak tokoh aku rajin terlihat pada kalimat “Aku sungguh 
menyesal, mengapa anakku Lia dulu ku tinggalkan”. 

20 A Kata yang dirujuk: dengan kalimat ”Silahkan masuk, Nyonya!” 

21 D 
Data pendukung: Kekhawatiran Vani terhadap kondisi kesehatan ayahnya yang 
semakin parah. 

22 B 
Perbedaan latar sosial pada kedua kutipan novel yaitu: novel 1 persoalan yang 
berhubungan dengan kehidupan orang berpendidikan tinggi, sedangkan latar 
sosial pada kutipan novel 1 yaitu kehidupan orang pekerja kantoran (pilihan B)  

23 C 

Perbedaan penggunaan bahasa kedua novel tersebut yaitu: pada novel 1 
struktur kalimatnya susah dipahami, sedangkan pada kutipan novel 2 struktur 
kalimatnya mudah dipahami hal ini didukung karena penggunaan kalimat yang 
relatif pendek. 

24 C 
Latar pada kutipan naskah drama tersebut terjadi pagi hari (dialog Dina) di 
kantin (dialog Dina yang kedua) suasananya tegang karena Dina terburu-buru 
mengerjakan PR matematika. 

25 D 
Data yang mendukung: merujuk pada dialog Pelok  yang merasa takut dan 
sedih karena ditinggal ayahnya selama-lamanya. 

26 C 
Terharu karena menjadi juara I dan sempat putus harapan ketika juara II dan juara III 

sudah disebut oleh pembawa acara. 



27 A 
Yang ditugasi untuk menghadiri rapat adalah Pak hamzah oleh Ibu Khuriyah karena Ibu 

Khuriah ada pertemuan dengan orang tua murid pada pukul 08.00 - 11.00 WIB 

28 D 
Paragraf laporan dimulai dengan nomor (2) Lima puluh orang siswa...sosialisasi tertib 

lalu lintas, dikuti nomor (3) Acara tersebut ...., dan seterusnya. 

29 C Opsi C sesuai dengan ilustrasi karena mengisi jeda tengah semester dengan pentas seni 

30 C 
Sesuai dengan ilustrasi, semua data yang terdapat pada ilustrasi sudah perdapat pada 

opsi C 

31 B 
Salma mengajak Rafly menjadi pendonor darah dalam rangka acara   bakti social PMR 

SMP Tunas Mekar.. 

32 A 
Undangan yang tepat yaitu pada pilihan A, sedangkan pilihan lain bahasanya 
seperti bahasa lisan (B) pilihan C dan D, bukan penutup surat melainkan isi 
surat.  

33 D 
Pilihan D berisi ucapan terima kasih atas kepada Camat Lebak yang telah memprakarsai 

pembenahan Taman Teratai  yang tadinya kumuh menjadi nyaman. 

34 B 
Isi kedua paragraf tersebut batik ditetapkan sebagai Warisan Kemanusiaan Lisan 

Nonbendawi dan sejak itu dikenakan oleh masyarakat secara luas dan dikreasikan 

menjadi model pakaian yang disukai oleh semua kalangan 

35 B Ketiga fakta pada sajian termuat dengan lengkap pada paragraf pilihan B 

36 B 
Sesuai dengan tujuan lomba menulis synopsis buku yaitu meraih ilmu dengan 

Membaca buku. 

37 C 
Semua data pada sajian tertulis pada iklan baris (C) dan tidak ada kata nego atau tanpa 

perantara 

38 B 
Sesuai dengan kalimat sebelum dan sesudahnya yaitu bagian kental dan bening 

terpisah, ambil bagian kentak dengan sendok, kemudian panaskan bagian kental 

tersebut dengan api kecil. 

39 B 
Diawali dengan membersihkan jahe dan kunyit, memarut jahe, memarut kunyit, 

memeras jeruk nipis, dan terakhir mencampur air jahe dengan air kunyit. 

40 D Mewakili IX-D dia mengucapkan terima kasih sebagai  pembuka pidato 

41 A 
Pilihan yang tepat adalah A, karena pada kalimat berikutnya diterangkan 
mengenai juara dan yang belum juara. 

42 C Pertanyaan A,B, dan D bukan rumusan masalah 

43 D Opsi A,B,dan C terbalik dari maksud kalimat simpulan. 

44 C 

Urutan penulisan daftar pustaka yang sumbernya berasal dari buku yaitu: nama 
pengarang, tahun terbit, judul buku, kota penerbitan dan terakhir penerbit. Jika 
daftar pustakan lebih dari satu maka disusun berdasarkan alphabet setelah 
nama pengarang dibalik. 

45 A Kata nanti dan kata di mana pada kalimat tersebut mubadzir. 

46 C 
Di belakang kata peralatan sekolah diikuti tanda titik dua (:) karena sebagai pemerian 

dan di belakang kata bolpoin dikuti tanda koma(,) 

47 C 

Penggunaan kata ketika pada awal bacaan tersebut kurang tepat karena ini 
menunjukkan waktu maka kata pada yang tepat. Begitu pun kata semedi 
penggunaannya pada bacaan tersebut tidak tepat maka yang tepat yaitu kata 
renungan. 

48 B Persajakannya sesuai dengan isi 

49 A 
Larik bermajas yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut yaitu pada pilihan A 
(angin pagi mengusap tubuhku ini majas personifikasi) 

50 A 
Sesuai dengan dialog sebelum dan sesudahnya, buku tidak dipinjam oleh yusuf dan 

jangan-jangan tertinggal di perpustakaan. 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 


