
SIMULASI I
BAHASA INDONESIA

TAHUN PELAJARAN 2013/2014

PETUNJUK KHUSUS:
PiliJrlalr jawabmr yang fepat dengan earn menghifamkan huruf A, B, C, atau D pada lembar jawaban
komputer!

1.

Gagasan ntama paragraf tersebut adalah ....
A. salah satu akuarium besar air tawar
B. simulasi dan replika dari ekosistem
C. akuarium air tawar terbesar di Indonesia
D. ;lkl.larium air tawar di selatan danau TMII
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Sejumlah pedagang warung makan belum
menemukan solusi meminimalkan kerugian,
terkait lonjakan kenaikan harga elpiji. Mereka
bingung karena kenaikan terus terjadi dalam
kurun waktu enam bulan terakhir, dimulai
dari bensin, angkutan umum, dan terakhir
elpiji. Agus, pemilik Warung Makan Kambing
Guling diJakarta, mengaku belum menentukan
langkah untuk menghindari keru ian.

Teksl",
Setelah konsumen mengeluhkan kebijakan
mendadak PT Pertamina menaikkan gas elpiji
kemasan tabung 12 kg menjadi Rp1l7.708,OO
dari Rp70.200,OOrupiah pertabung, kini giliran
wakil rukyat yang mendesak pemerintah untuk
membatc1lkan kebijakan tersebut. Alasannya,
kenaikan harga elpiji itu akan menambah biaya
hidup dan menyulitkan masyarakat menengah
ke bawah .

Ba"'<1T.1h dua kutipan teks berita berikut kemudian kerjakan soal nomor 3 dan 4!

.". Persamaan isi kedua kutipan tersebut adalah ....
A. dampak kenaikan elpiji
B. kenaikan harga elpiji
C. orang yang terlibat
n. waktu kejadian
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4.

5.

diakhiri un sur berita 'bagaimana'
diakhiri unsur berita 'a a'

diawali unsur berita 'rlpa'
diawali unsur berita 'di mana'
diakhiri unsur berita 'di mana'
diakhiri unsur berita 'siapa'

6. Keistimewaan tokoh tersebut aelalah ...
A. Namanya dijadikan nama bandara di Jambi.
B. Ikut bertempur melawan para penjajah.
C. Ia elimakamkan di Muaro Teba, Jambi.
D. Ia lahir di Keraton Tanah Pilih, Jambi.

7. Perhatikan teks iklan berikut!

Lomba Logo, Slogan, dan Poster
Pendidikan Karakter

Lomba Terbuka Bagi
Masyarakat Umum, Mahasisw;]. ,!;]11 :Odaiar

Maksud dari kalimat "Lomba terbuka bagi masyarakat UDlum, pelaial~ dan mahasiswa"
adalah ...
A. Lomba dilaksanakan eli tempat terbuka khusus untuk masyarakat umum dan mahasiswa.
B. Lomba dilaksanakan secara terbuka bagi masyarakat umum, pelajar, dan mahasiswa.
C. Lomba membuat logo, slogan, dan poster yang akan dilaksanakan di lap;mgan terbuka,
D. Lomba untuk membuat logo, slogan, dan poster untuk semua masyarakat '.lang berminat.
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8. Perhatikan teks iklan herikllt!

Kalimat fakta pada teks iklan tersebut bernomor ....
A. (1); (3) C. (1); (5)
B. (2); (4) D. (3); (5)

9. Perhatikan teks berikut!

10. Perhatikan graftk berikllt!
Kontribusi Sektor Pariwisata

lerhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) }awa Timur

no
70'

60

30

20
10
o

200n 2009 2010 2011 2012

lIDKontribusi (%)
Ia PORS (triliun rupiah)

Penjelasan isi grafik tem!but adillah ...
A. PDRB Jawa Timur tidak memberikan konlribllsi lerhadap Pemerintah.
B. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa TImur di bawah 10 persen.
C. Terjadi penurunan Prodllk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Jawa Timur.
D. Pemerintah meng anjurkan lIntuk menghapuskan kontribusi sektor wisata.
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Thailand
Mala sia
Indonesia

Simpulan isi tabel tersebut adalah ...
A. Thailand pendapatan perkapitanya lebih tinggi dibandingkan dengan harga gas.
B. Pendapatan perkapita Indonesia sebanding dengan harga jual gas per kilogramnya.
C. Harga gas per kilo gram di tiga negara (Thailand, Malaysia, Indonesia) sangat mahal.
D. Dari tiga negara, Indonesia pendapatan perkapitanya terendah tetapi harga gas tertinggi.

12. Perhatikan denah berikut!

Letak lokasi Menara 165 adalah di sebelah ....
A. barat Cilandak Twon Square
B. utara Wisma Raharja
C. timur Jalan Ampera
D. selatan Trakindo

13. Perhatikan denah berikut!
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Perjalanan yang paling efektif bila kita akan menuju Lokasi Gedung Wanita dari Kejagung
adalah ...
A. Jalan Kyai Maja, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Jendral Sudirman, Jalan Arteri Permala

Hijall, menuju lokasi. ..
B. Jalan Kyai Maja, Jalan Sisingamangaraja, Jalan Hang Tuah, Jalan Asia Afrika, Manggala

Wanabakti, menuju lokasi.
C. Jalan Kyai Maja, Jalan Pond ok Indah, Jalan Pakubllwono, Jalan Hang Tllah, Manggala

Wanabakti, menuju lokasi.
D. Jalan Kyai Maja, Jalan Arteri Pond ok Indah melalui bawah Jalan Layang Ciledug. menuJt I

lokasi.

14. Baealah puisi berikut dengan saksama!

Tema kutipan puisi tersebut adalah ...
A. Persahabatan yang sejati
B. Sahabat orang yang terdekat
C. Memiliki sahabat sangat penting
D. Semua orang memiliki sahabat

15.

Larik bermajas pada kutipan puisi tersebut terletak pada larik ...
A. pertama C. ketiga
B. kedua D. keempat

16. Baealah kutipan eerpen berikut!

B~kti latar waktu paclakutipal1cerpen te~sebut ditandai dengan nomor
A. (1) C. (3)
B. (2) D. (4)
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17. Bacalah kutipan cerpen berikut!

(1)

(2)
(3)
(4)

18. nacalah kulipan cerpen berikul!
-----

...Seorang petani tinggal di ~rnahkecil dis~l:>uahdesabersari1aseorang anak Jaki-lakinya
bernama Jaka. Meski hidup serba kekurangan, Jaka.tidak pernah mengeluh. Ia selalu ceria
111eskisetiap hari membafltu ayahnyab'ekeIjadf sawah. Jakapun giat belajar.
Kehidupan mereka.bergimttmgpada hasiLpanenpadidari.sawah. Dua petak sawah
yang mereka miliki akan panen seIJulan lag1.Mereka sangat s"enangtak sabar menunggu
datangnya waktu panen.

Cara pengarang menggambarkan watak tokoh Jaka pada kutipan cerpen tersebut adalah ....
A. dialog to1<oh C. dialog antartokoh
B. perilaku to1<oh D. diceritakan pengarang

19. Bacalah kutipan cerpen berikut!

20.

B.
C.
D.
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21. Perhatikan kedua kutipan novel berikut!
Kun ij1r\Jovelr t." :~!0:

... Perempuan bernama Yusin itu duduk sel- ... Di tengah-tengah mengawang dalam
qnjordi bangku )<ayudi samping gubuknya. pelamunan ten tang kecakapannya dan
Dipangkuannya, bocah berkulit kusam kelebihannya dari perempuan-perempllan
adalah anaknya"pulas tidur. Yusinmengelus lain, pedih rasanya tiba-tiba mencambllk
rambut dan memandangi wajah bocah usia pikirannya dalam perselisihannya dengan
delapan tahun itu, terbenak had-had pulu- Maria. Ia tidak mengerti akan perangai
han tahun hidllpnya di perkampungan be- adiknya. Heran ia bahwa sampai demikian
lakang pasar sayur. Malam ding in dan gelap. perempuan dapat tertambat akan laki-laki.
Cahaya menyelinap dad sela-sela gllbug.

A

B
C
D

anNoveUI
Sudut pandang diaan
Latar tempatn a tidak jelas
Bahasa sulit dipahami
Sudut pandang orang pertama

Baealah kutipan drama berikut dengan saksama kemudian kerjakan soal nomor 22 dan 23!

22. Latar waktu pad a kutipan drama tersebutadalah ....
A. pagi hari C. siang hari
B. sore hari D. malam hari

23. Suasana yang terdapat dalam kutipan drama tersebut adalah ...
A. sepi C. dang
B. santai D. ramai

24. Perhatikan ilustrasi berikut!

q i.l nya a

Catatan harian yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah ...
A. Saskia tak menyangka, akhirnya cerpen ia lolos seleksi maju ke tingkat yang lebih tinggi.

Dia mewakili sekolahku. "Terima kasih ya Tuhan ...Engkau telah mengabulkan doaku,"
teriaknya setelah mendengar pengumuman.

B. Aku tak menyangka, akhirnya cerpenku lolos seleksi maju ke tingkat yang lebih tinggi.
Aku mewakili sekolahku. Terima kasih ya Tuhan ...Engkau telah nl.engabulkan doaku.
Aku maju ke tingkat piovinsi dalam Lomba Mcnulis Cerpen.

p....•..':. .~.
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C. Alhamdulillah, temanku Saskia 10105 seleksi. la maju ke tingkat propinsi mewakili seko-
Jahku dalam lomba menu lis esai. Ia memang pintar dan senang menu lis. Bakat itu dari
ibunya yang seorang pengarang buku ternama.

D. "SeJamat ya ...semoga pada tingkat selanjutnya berhasil dan menjadi juara nasional nanti-
nya," ucapku kepada Saskia. "Terima kasih, aku akan terus berjuang membawa nama .
baik sekolah kita," jawabnya dengan semangat.

25.

26. I'erhatikan kalimat-kalimat berikut!

27. Cel'mati ilustl'asi berikut!

.GSISISMPPelangiaKanme
adalansiswa'SM
2014di nlimg~~KIe't~iiat.
lsi pengumuman yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ...
A. Anda siswa SMP Pelangi dan belum pernah juara meluKis? Segera daftarKan diri pada

Panitia Lomba Melukis di ruang SeKretar iat Panitia paling lambat 12 April 2014.
B. Bagi yang berminat mengiKuti lomba melukis, segera mendaftar Ke ruang SeKretariat

Panitia sebelum 12April 2014.
C. Semua siswa yang berminatmengiKuti lomba meluKis, segera mendaftar di ruang

Sekretariat Panitia sesudah 13April 2014. .
D. Lomba melukis aKan dilaksanaKan di SMP Pelangi. Berminat? Segera daftarKan diri Anda

pada 13April 2014.
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28. Perhatikan data berikut!

Kelemahan:
. e:.Jilldbukukurang u

Paragraf resensi yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ....
A. Buku ini menyajikan petunjuk menghias kue 3 dimensi. Bahan dan perala tan yang

dibutuhkan mudah ditemukan di taka bahan dan peralatan membuat kue. Buku ini juga
dilengkapi dengan 36model kue yang mudah ditiru dan bahasa yang digunakan mudah
dipahami. Jilid bukunya kuat dan buku ini sang at coeok bagi pemula penghias kue.

B. Buku yang seeara garis besar menjelaskan bagaimana menghias kue 3 dimensi tahap demi
tahap. Buku yang disarankan untuk mereka yang senang dan berkecimpung di dunia
kuliner, terutama kue. Bahasa yang digunakan sangat sulit bagi orang awam namun tidak
menjadi masalah karena dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang jelas dan menarik.

e. Tujuan penulis buku ini membuat. pembaea termotivasi menghias kue 3 dimensi. Bahan
dan perilla tan yang dibutuhkan mudah ditemukan di taka bahan dan peralatan membuat
kue. Buku ini juga dilengkapi dengan 36 model kue yang mudah ditiru. Hanya sayang,
meski bahan dan peralatannya mudah ditemukan di taka kue, namun harga bah an dan
peralatannya sangat mahal.

D. Buku ini menyajikan petunjuk menghias kue :3 dimensi. Bahan dan peralatan yang
dibutuhkan mudah ditemukan di taka bahan dan peralatan membuat kue. Buku ini juga
dilengkapi dengan 36 model kue yang mudah ditiru dan bahasa yang digunakan mudah
dipahami. Hanya disayangkan, jilid bukunya kurang kuat sehingga halamannya mudah
terlepas, meski begitu buku ini sangat eoeok bagi pemula penghias kue.

29.

Penutup surattersebut yang tepat adalah ...
A. Kuhmggu balasan darimu.
B. Demikian suratku, Yono.
e. Sudah ya, lain hari datang lagi.
D. Demikian surat yang dapat kami sampaikan.
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30.

Penutup su'rat resmi tersebut yang tepat adalah ...
A. Atas izin Bapak, kami sampaikan terima kasih.
B. Atas kerjasamanya, kami sangat berterima kasih.
C. Atas kehadiran Bapak, kami ucapkan terima kasih.
D. Atas kesediaan Bapak, kami haturkan terima kasih.

I-~._---~..'

.;. ,

31.

32. Baealah baeaan berikut!

I{angkumandariG'acaan terse ut adala
A. Sekaten adalah sebllah acara yang biasa diarlakan oleh keralon schap sclahun sekali yang

sesllngguhnya merupakan pcrayaan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.
B. Sekaten adalah sebuah acara yang diadaknn keraton setiap tahun sekali scjnk j,1l11an

Kerajaan Demak Bintoro.
C. rasar malam biasanya dimulai sebulan sebellim penyelenggaraan llpacara sekaten yang

sesllngguhnya.
D. Kata sekaten berasal dari istilah agama Islam, syahadatin, yang berarti dua kata pers,d,.

sian atau pengakuan ..

..m Simulasi Bahasa Indonesia Tahun 2014



33, Cermatilah ilustrasi berikut!
. Faktaberitil.

..teI-jadi
iTI,enabrakpe

- it!i' penyeba1J sl.!
- tidal< ada ko

,aitangahiJapara

Teksberita yang't~p~t'~esuai denga faktab~;ita'te~seb{;t a a a ...
A. Telah terjadi kecelakaan tunggal sebuah sedan menabrak pembatas jalan. Diduga penye-

babnya pengemudi menganluk. Pengemudi sedan mengalami luka berat di kepalanya
karena benturan dan sedan tersebut rusak parah bagian depannya. Kecelakaan tersebut
membuat jalan menjadi macel.

B. Telah terjadi kecelakaan tung gal, sebuah sedan menabrak pembatas jalan. Diduga
penyebabnya pengemudi mengantuk. TIdak ada korban jiwa hanya sedan tersebut rusak
parah bagian depannya. Kecelakaan tersebut sudah ditangani polisi sehingga lalulintas
Iancar kembali.

C. Kecelakaan terjadi antara sedan dengan truk tangki air minum. Diduga penyebabnya
pengemudi mengantuk. Tidak ada korban jiwa hanya sedan tersebut rusak parah bagian
depannya. Kecelakaan tersebut sudah ditangani polisi sehingga lalulintas lancar kembali.

D. Telah teI-jadikecelakaan antara sedan dengan metromini. Diduga penyebabnya pengemudi
di bawah pengaruh mimllnan beralkohol. Pengemudi sedan tewas di tempat. Kejadian
itu membuat lalu Iintas menjadi m~cet. Polisi lalulintas sedang menyelidiki di lokasi
terjadinya kecelakaan.

34. Cermatilah ilustrasi berikut!

35. Cermati illlstrasi berikllt dengan saksama!

mUllS
,)ua'boleR
engiklanJill

;f .> "~~ '",,\ ..,:.. ,

I!l0r 9P088
Iklan baris yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ....
A. Berminat? Jual Sonda Skifi, 2000, htm, msn mls trwt, 11 juta. 08888888.
B. Dijual butuh uang. Sonda Skifi, 2000, hitam. 12 juta bisa nego. 08888888.
C. BU. Dijual.Sonda SkifL 2000, htm, msn mls trwt, 12 jt nego. Andi 08888888.
C'. Bt' 5u",\(- Skifi :WOOhitaIll, rnsn mls trwt. 11 juta. Hubungi Andi 08888888.
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36. Cermati petunjuk berikut!

Susunan yang tepat petunJu
A. (1), (3), (6), (4), (2), (5)
B. (1), (6), (3), (5), (2), (4)

37. Petunjuk Membuat Makaroni Saus Brokoli

KaI1mafyang tepat untuk me eng api pe6inJu tersebut a a
A. Angkat brokoli yang sudah direbus, lalu blender hingga halus.
B. Setelah harum, masukkan sosis, tumis hingga berubah warna.
C. Tuang air secukupnya dan angkat bila sudah mendidih.
D. Cairkan margarin lalu tambahkan sedikit demi sedikit.

38. Perhatikan urutan sapaan pada pembuka pidato berikut!

Perbaikan penggunaan sapaan dalam jabatan tersebut adalah ....
A. Yang paling saya hormati Bapak Lurah

Yang saya hormati Bapak Camat
B. Yang terhormat Camat Pesangrahan

Yang saya hormati Lurah Petukangan Utara
C. Yang terhormat Bapak Camat Pesanggrahan

Yang terhormat Bapak Lurah Petukangan Utara
D: Yang saya hormati Bapak Camat Pesanggrahan

Yang saya hormati Bapak Lurah Petukangan Utara

39. Cermatilah ilustrasi berikut!
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C. Patut kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang meJimpahkan rahillat dall
hidayah-Nya kepada kita semua, karena pada pagi ini telah diberikan kekuat,1I1 clan
kesempatan untuk mengikuti upaeara memperingati Hari Sumpah Pemucia,

D, Terima kasih untuk semua sponsor yang telah memberikan kontribusi baik ma/eri] Illdli

pun nonrnateriL Mari kita sukseskan kegiatan peringatan upaeara Hari Sumpah I'PJJIlld"

ini dengan semangat pejuang.

40, Baealah kutipan teks pidato berikut!
-----f

,<)'iwa an
meridahll

, ,
memfig
lebjrfai _ . go

Pembuk:a pidato untuk:melen.gkapikutipan pidMotersebut yang tepatadalah ...
A. Akhirul kata, selamat berjuang, selamat membangun bangsa, dan negara kita tercinta ini.

Jangan pernah patah semangat terus maju dan berkarya demi mengisi pembangunim di
negara yang kita sarna-sarna cintai.

B. Puji dan syukur kita senantiasa kita ueapkan, karena berkat rahmat-Nya kita senlLlil tktpill
rnelaksanakan upacara memperingati Hari Kemel'dekaan ini. Pada kesempatan ini, aka!!
saya sarnpaikan pentingnya jiwa dan semangat perjuangan.

C. Mari kita bagun kebersamaan dalarn segala hal yang hljuannya kebaikan bersall1a. r'em-
bangunan akan berhasil jika kita semua sepakat bel'sama-sarna untuk rnembangw I dilll

mengisi kemerdekaan ini.
D. Demikian sambutan saya ten tang makna memperingati hari kernel'dekaan negitfct kit"

tercinta ini. Mari kita laksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab dan kewajiba!l
.j" .- rnasing-rnasing.

41. Temn knryn ilminlt: Pengaruh rnakanan bergizi lerhadap prestasi akademik

Rumusan rnasalah karya ilrniah dari tema tersebut adalah ...
A. Kapan waktu yang tepat untuk mengonsumsi rnakanan bergizi?
B. Mengapa prestasi akademik dipengaruhi olel1 makanan bergizi?
C. Apakah makanan bergizi perlu bagi peningkatan prestasi akademik?
D. Bagairnana pengaruh makanan bergizi terhadap prestasi ~lkade!lljk?

42.
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Gorys Keraf
1985 ""
Jakarta
Gramedia

Membaea sebagai Suatu Keterampi-
Ian Berbahasa "
Henry Guntur Tarigan
1993f~

JuduI

Pengarang
Tahun terbit . ",.
Kota terbit
Penerbit

2
3
4
5

43. Perhalikan data buku berikut!

~;'

Penulisan daftar pustaka yang tepat dari kedua data buku tersebut adaIah ...
A. Gorys, Keraf. 1985. Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: Gramedia.

Henry, Guntur Tarigan. 1993.Membaea sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung:
Angkasa.

B. Gorys, Keraf. Oiksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: Gramedia.1985.
Henry, Guntur Tarigan. Membaea sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung:
Angkasa.1993. .

C. Keraf, Gorys. 1985. Oiksi dan Gaya Bahasa. Gramedia: Jakarta.
Tarigan, Henry Guntur. 1993. Membaea sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Angkasa:
Bandung.

O. Keraf, Gorys. 1985. Diksi dan Gaya Bahasa. Jakarta: Gramedia.
Tarigan, Henry Guntur. 199:5?Membaea sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung:
Angkasa.

, '

44. BaeaIah kalimat berikut!

C. menarik, seIendang, agak
O. menarik, tarik-menarik

45.

46. Baealah kalimat berikut!

Oi sanamerek~.d;aj

Pengunaan tanda baea yang tepat pada kalimat terse ut a a
A. Oi sana mereka diajari berDagai keterampiIan; menjahit, memasak dan mengetik.
B. Oi sana mereka diajari, berbagai keterampiIan, menjahit, memasak, dan mengetik.
C. Oi sana mereka diajari, berbagai keterampiIan: menjahit, memasak dan mengetik.
O. Oi sana mereka diajari b~rbagai keterampiIan: menjahit, memasak, dan mengetik.
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47.

i
I
II.
I
I-

48. Perhatikan pantun berikut!

i(,i

Rilniill}

Larik.yang tepat untuk'~elengkapi pantun tersebut adalah ....
A: Makan apel dari Malang

Malangkota yang dingin
B. Cari rotan ke hutan rirnba

Jangan lupa membawa parang
C Hati siapa takkan bangga

Punya sahabat cantik sekali
D. Di Kalimantan membangun rumah

Rumah dibangun di tengah desa

. '....,.'.

49.

Larik bermaJ~s ui{h:tkmelengkapi puisi tersebut adalah ....
A. ditelan lumpur
B. lebur berantakan
C tak bersisa
D. kampung halamanku
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50.

Dialog yang tepat untuk melengkapi kutipan naskah drama tersebut adalah ...
A. [1] Katanya sih dekat dari sini.

[2] Ya, sudahlah aku ikut saja.
B. [1] Jalan Kartini nomor 46 Jambi.

[2] Jangan dikembalikan, kita bagi rata saja.
C. [1] Jalan Kartini nomor 46 Jambi. .

[2] Ya, sudahlah aku ikut saja.
D. [1] Jangan dikembalikan, kita bagi saja.

[2] Ya, sudahlah aku ikut saja.

<'. ,.,
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