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SIMULASI II

BAHASA INDONESIA
TAHUN PELAJARAN 2013/2014

PETUNJUK KHUSUS:
Pililzlllil jilWIlbll11 Yilng tepilt dengll1z cilm menglzitll1l1klln Izuru! A, B, C, Iltllll 0 plldll lembllr jllwllblln
kompliter!

1. Baealah paragraf berikut dengan saksama!

Tenaga air atau yang sering juga dikenal dengan energi hidro merupakan salah satu
bentuk sumber energi. Energi tenaga air.tersebut teIah berkantrib'usi dalam pemenuhan
kebutuhan energi tim at manusia. Bahkan pada a\Val abad ke-21, kebutuhan energi listrik
dunia ditutupi aleh Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) sebesar 19%.

Gagasan utama paragraf tersebut adalah ....
A. kebutuhan energi listrik dunia
B. tenaga air berkantribusi banyak
C. tenaga air sebagai sum bel' energi
D. sumber energi disebut energi hidro

2. Baealah paragraf berikut dengan saksama!

Cara menyimpan wayang kulit agar tetap baik dan kuat dimulai dad petinya, yaitu katak
tempat wayang. Katak wayang tersebut, diberi ganjalan dari bangku kayu kedl dua buah
tingginya 50 em, panjangnya sesuai dengan lebar katak lalu diletakkan berdampingan
untuk mengganjal katak tadi. Jadi katak tidak diletakkan dieubin atau tanah di dalam
rumah. Selain itu, katak tersebut jangan sampai menempel pada tembak atau gebyog
di dalam rumah agar tidak terkena hawa dingin dan menjadi lembab atau kemasukan
hewan-hewan ked!'

Kalimat utama paragraf tersebut terletak pada kalimat ....
A. pertama C. ketiga
B. kedua D. keempat

Baealah dua kutipan berita berikut kemudian kerjakan soal nomor 3 dan 4!

Teks I "
..... .Teks II

.
".

Jalm lintas barat Sumatera yang menghubung- Di Dusun Sabrang, Desa Wanagiri, Keeamatan
kan Provinsi Bengkulu dengan Sumatera Barat, Kajaran, minggu lalu terjadi bencana tanah
Senin (9/12) subuh, ambles tiga meter. Akibat- langsar. Longsoran yang berasal dari tebing
nya, kendaraan berat harus memutar sejauh 25 setinggi 10 meter itu menutup jalan sepanjang
kilometer. Menmut Kepala Dinas PU Bengkulu, 5 meter dan memutus akses antara Dusun Sa-
jalan lintas tersebut ambles karena jalan itu brang dan Bompon.
dibangun di atas lahan gambut. -"-. -

3. Persamaan isi kedua kutipan tersebut adalah ....
A. penyebab peristiwa
B. orang yang terlibat
C. akibat peristiwa
D. waktu terjadi
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A diawali unsur berita 'kapan' diawali unsur berita 'apa'

B diawali unsur berita 'apa' diawali unsur berita 'di mana'

C diakhiri unsur berita 'bagaimana' diakhiri llnsur berita 'di mana'

D diakhiri unsur berita 'apa' diakhiri unsur be rita 'siapa'

4. Perbedaan penyajian kedua teks berita tersebut adalah ...

Baea1ah kutipan teks berikut dengan saksama kemudian kerjakan soa1 nomor 5 dan 6!
Lauw Ping Nio lahir di Sidoarjo, Jawa Timur, pada 1895 dan wafat (1978). Ia adalah seorang

wirausahawan dibidangindustri jamll di Indonesia. Namanya berasal dari beras menir, yaitu
sisa butir halus penumbukan padi. Ibunya mengidam dan memakan beras ini sehingga pada
waktu bayi yang dikandungnya lahir kemudian diberi nama Menir. Karena pengaruh \:!jaan"
Belanda ejaan Menir berubahmenjadi Meneer. .

Pada masa pendudukan Belanda tahun 1900-an, di masa-masa penuh keprihatinan dan sulit
itu suaminya sakit keras. Berbagai upaya penyembuhan dilakukan, tetapi sia-sia. Ibu Meneer
mencoba meramu jamu Jawa yang diajarkan orang tuanya untuk mengobati suaminya. Temyata
suaminya sembuh. Sejak saatitu, Ibu Meneer lebih giat lagi meramu jamuJawa untuk menolong
keluarga, tetangga, kerabat maupun masyarakat sekitar yangmembutuhkan.

Pad a tahun 1919 atas dorongan keluarga berdirilah industri jamu yang kemudian menjadi
cikal bakal salah satu industri jamu terbesar di Indonesia. Perusahaan jamu tersebut, pada tahun
2006 berhasil memperluaspemasaran jamu ke Taiwan sebagai bagian ekspansi perusahaan ke
pasar luar negeri setelah sebelumnya berhasil memasuki Malaysia, Brunei, Australia, Belanda
dan Amerika Serikat.

5. Hal positif yang dapat diteladani dari tokoh tersebut adalah ....
A. suka makan butiran beras atau menir
B. giat meramu jamu untuk menolong
C. merasa prihatin saat suaminya sakit
D. hidupnya prihatin dan kesulitan

6. Keistimewaan tokoh tersebut adalah ...
A. Namanya dipengaruhi ejaan Belanda
B. Kesulitan memasarkan produksi jamunya.
C. Selalu hidup dalam kesulitan dan keprihatinan
D. Mendirikan industri jamu terbesar di Indonesia.

7. Perhatikan teks iklan berikut!
Borobudur miliklndonesia kebanggaan dunia. Menjaga Borobudur, melestarikan warisan ,'",
nenek moyang kita. ,';

Maksud iklan tersebut adalah ...
A. Menghimbau bangsa Indonesia untuk menjaga Borobudur.
B. Memberitahukan manfaat Borobudur bagi nenek moyang.
C. Menuntut nenek moyang untuk melestarikan Borobudur.
D. Kebiasaan nenek moyang untuk menjaga Borobudur.
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9. Perhatikan teks berikut!

10. Perhatikan grafik berikut!

PRODUKSI SAYURAN NASIONAL (RIBU TON)

12.000.000

11.500.000

11.000.000

10.500.000

10.000.000

9.500.000

9.000.000
2009 2010 2011 2012

I~ Produksi Sayuran I

Simpulan grafik tersebut adalah ...
A. Terjadi penurunan produksi sayuran nasional pada 2011.
B. Produksi sayuran nasional meningkat dari tahun ke tahun.
C. Pemicu turunnya produksi sayuran nasional karena euaea.
D. Perlu upaya untuk meningkatkaIYproduk sayuran nasional.
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l1. Perhatikan tabel berikut!
DAFTAR MENU DAN PROMO DAPOER OMA CAFE

(JANUARI2014)

I ••Nama Makanan ..
Harga Normal •• Harga Discount

Cap cay Sc.~Food .15.000.. 12.500
1-----'---- ..-- ----_.-

Sapi Lada Hitam 16.000 13.000

Sakso 10.000 8.000

Aneka pasta 20.000 17.500

Aneka Jus 9.000 8.000

I'ernyataan isi tabel tersebut yang tepat adalah ...
A. Harga aneka jus di Dapoer Oma Cafe pada bulan Januari tidak ada disCOlIllt.
B. Rata-rata discolillt di Dapoer Oma Cafe pad a bulan Januari 2014sebesar 50%.
C Pada Januari 2014, Dapoer Oma Cafe memberi discount semua makanan.
D. Dapoer Oma Cafe setiap bulan Januari memberi harga discOll1lt sebesar 75%.

Letak lokasi Balai Serba Guna RW. 011 adalah di sebelah ....
A. utara ITC Cipulir
B. barat Seskoal
C. timur TPU Tanah Kusir
D. sclatan Delman Asri 7

1
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13. Perhatikan denah berikut!
A/>Wrnon

Slmprug TOfll'

••• JI. Attert Poodok Indah/'A .•..Gedung Pertemuan6~ ••PeItl/nina Slmp'ug

Perjalanan yang paling efektif bila kita akan menuju Lokasi Jalan Raya Simprug X dari RS.
Medika Pennata Hijau adalah ...
A. Jalan Kebayoran Lama, Jalan Seha, Jalan Rawa Simprug III, masuk Jalan Rawa Simprug

IV,lalu Jalan R.S. VI menuju lokasi.
B. Jalan Kebayoran Lama, Jalan Arteri, Jalan Limo, Jalan Seha, Jalan Rawa Simprug IV, Ialu

Jalan R.s. VI menuju lokasi.
C. Jalan Kebayoran Lama, Jalan Kubur Islam, Jalan Rawa Simp rug III, Jalan Rawa Simprug

IV,menuju lokasi.
D. Jalan Kebayoran Lama, Jalan Arteri, Jalan Rawa Simprug III, Jalan Rawa Simprug IV,lalu

menuju lokasi.

1.1. Baealah puisi berikut!

Rinduku

Wama pelangi di langit bim
Hanyajadi saksi bisu
Kisah perjalananku dengaruim
Dalam sera gam biru
Kerinduan di masa lalu

Tema kutipan puisi tersebut adalah ....
A. Kerinduan terhadap sahabat
B. Alam pemandangan yang indah
C. Kebersamaan dua orang sahabat
D. Masa-masa saat sekolah bersama
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:j 11aCiliah pllisi berikllt!
r II Kawan coba dengar apa jawabnya I

ketika ia kutanya mengapa J
Bapak ibunya telah lama mati
ditelan bencana tanah ini

Larik bermaias pada kutipan puis; tersebul terletak pada Iarik ...
A pertama C keligfl
n. kedua D. keempal

11). Bacalah klilipan eerpen berikut!
[ ... "Kila bicarakan lagi besok pagi. Kall1utidak usah mikir. Ayahtidak mau kamu punya

I
' kebiflsaan seperti ini. Ngerti?" (1)

, Nada bieara ayah tegas. Sekali lagi aku memahaminya. Aku tahu Ayah seperti juga orang
! lua yang lain, merasa cemas jika anaknya pulang terlambat. (2)

Ayah melanjutkan, "Seorang gad is itu seperti bunga mawar dan Ayah seperti pemilik
kebun mawarnya. (3) Seorang yang menan am bunga mawar, merawatnya, kan tidak

I ~nungkin begitu saja melihat bunga itu dimsak orang lain?"
l!ilosofi bunga mawar dari Ayah begitu menyentuhku. (4) ...

Bllkli latar waktll pada klltipan cerpen tersebnt ditandai dengan nomor
j\ (1) C. (3)
B. (7) '- '. (4)

17. Uaealah kulipan eerpen berikut!

Guidi \\'al3k Aku tomboi pada kutipan ct'rpen lersebllt lerclapat pada nomor ....
/\ (1) C. (3)
[: (2) D. (4)

I (1) Saat aku akhirnya memakai satll-satunya rak baru yang kupunya, semua orang men-
I gomentarikll.
1 (2) "Wah, Rafa, celana panjangnyakotor semua, ya?", ujar Rika.
i (3) Konyolnya, rokku selalu sobek di sisikanan karena gaya berjalanku yang terlalucepat
t untuk ukuranperempuan.
i (4) Mflkanya kusebut pada Rika kalau pakai rak itu ribet. ...
- ._---_._---

!Y. Baealah kutipan eerpen berikut!
1-.... 13uskota merangkak perlahan, mengantarkanku pulang.Kadang akutersenyum, kadang

\
aku mengigit bibir bawahku, menahan agar air beningtetap menggenang sajadi pelupuk

I mala clan jangan sampai menetes. Kadang aku hanyamembuang napasuntuksekedar
I menelralkan perasaan. Akll smnpai di rumah tepat saat hampir senja....
'_.-_. ~.
(':lril pengarang mcnggambarkan \vatak Aku pada kutipan cerpen tersebut adalah ....
A dialog lokoh
I;. pcrilaku tokoh
C. dialog antartukoh
D. dicerilaLlll pengarang
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Kunflik pada kutipan cerpen tersebut adalah ....
A Lodi diejek Tomi buena tidak pandai berburu.
B. Pak Wandi rnelleglll Lod! yang berburu burung.
C. Ludi mellgejek Torni yang tidak pandai berburu.
D. J'ak Wandi rnel1larahi 10mi karena berburu burung.

1
I

i

20.

21. Pt'rhatikan keduil kutipan novel berikut!
KutipanNovelI 'Kutipan Novel II

... UAkhirnyn taklah sanggup lagi aku mena- ... Nurmala yang tengah hiliI' mudik ler-
han hatikll, keinginan hendak merantau itu henti langkahnya dan menoleh ke jendela.
tak dapat kuperangi lagi. Maka, kuberanikan- Arai mengeraskan suaranya. Sayangnya:
lah haliku mengabarkan rahasia hatiku itu. mungkin karena ia gugup ia seperli rnillggll
Aku sedalam halikll pun selalll hendaknya ketiga latihan. Suaranya ke timur, git'arnya
berharapan kedua orang tuaku pun, henda- ke selatan, dan temponya ke utara.
knyalah melepaskan kepergianku.

Perbedaall karakteristik kedua kutipan novel tersebut adalah ....
Kutipari Novell ' KutipanNovelII

A Sudut pandang akuan Sudut andan diaan
13 LataI' lempatnya jelas LataI' tempatnya .tidak jelas

-S_.~ahasanya mudah dipahami Bahasa sulit dipahami
[j Sudut pandang orang ketiga Sudut pandang orang pertama
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Zaidan
Irsyad
Zaidan

22. Latar waktu pada kutipan drama tersebut adalah ....
A. malam hari C. siang hari
B. pagi hari D. sore hari

23. Suasana yang terdapat dalam kutipan drama tersebut adalah ...
A. tegang C. sedih
B. riang D. sepi

24. Perhatikan iIustrasi berikut!

B.

c.

D.

25. Perhatikan iIustrasi berikut!
Dalam ~angka persiap~n riie~ghadji~iUjiahr\Jasibnal(U~), Kep~laS~kolah memigaskan
WakiJKepala Sekol:wBidang:~1,1riku!umuntukmenyustlnm:oposalpendalaman materi
Ujian Nasional sisw;akelasIXt . .

. .
lsi pesan singkat yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ...
A. Segera buat proposal pendalaman materi UN untuk siswa kelas IX.
B. Harap segera melaksanakan pendalaman materi UN siswa kelas IX.
C. Segera ditulis buat pengumuman rapat persiapan pendalaman materi UN.
D. Seluruh guru harap menghadiri rapat persiapan pendalaman UN kelas IX.
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26. Perhatikan kalimat-kalimat berikut!

(1) Kami membeli tiket kemudiannaik kereta menuju Jakarta Kota pukul 08.00.
(2) Kami berganti kereta j'l1enujuKota Tua.
(3) Pukul 07.30 kami berkumpul di Stasi un Kereta Pasar Kebayoran Lama.
(4) Delapan menit menit kemudian, kereta transit di Stasiun Tanah Abang.
(5) Siang hari setelah makan dan solat ZUhUf,kami pun bersiap untuk pulang.
(6) Sampai di Kota Tua, kami pun menjelajahi beberapa museum.

Urutan laporan yang tepat kalimat-kalimat tersebut adalah ....
A. (2), (5), (I), (3), (4), (6)
B. (2), (4), (1), (3), (6), (5)
C. (3), (1), (4), (2), (6), (5)
D. (3), (2), (5), (I), (4), (6)

27. Cermati ilustrasi berikut!

osrs SMP Utama akan mengadakan pemilihan ketua OSISbaru periode 2014-2015. Syarat
peserta adalah siswa SMP Utama berprestasi dan berjiwa pemimpin. Pendaftaran ditutllP
20 Agustus 2014 di ruang Sekretariat Panitia.

lsi pengumuman yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ...
A. Bagi yang berminat mengikuti seleksi ketua OSIS baru SMP Utama, segera daftarkan d iri

Anda. Sejuta pengalaman akan diperoleh setelah Anda terpilih.
B. Anda siswa SMP Utama berprestasi dan berjiwa pemimpin? Segera daftarkan diri P<lcia

pemilihan ketua OSIS di ruang Sekretariat Panitia paling lambat 20 Agustus 2014.
C. Semua sis.wa yang berminat mengikuti seleksi pemilihan ketua OSIS SMP Utama, hilrilp

mendaftarkan diri segera ke Panitia di ruang Sekretariat Panitia OSIS.
D. Seleksi pemilihan ketua OSIS akan segera dimulai. Seluruh siswa SMP Utama yang ber-

minat, segera daftarkan diri ke Sekretariat Panitia mulai 20 Agustus 2014.

28. Perhatikan data berikut!

Judul
Penulis
Penerbit
Tebal Buku

: Berguru Sukses pad a Para Motivator Dunia
: Elfariz Nestan'
: Pinang Merah Publisher
: 125 halaman

I ,

Keunggulan
• Memotivasi supaya hidup menjadi sukses.
• Menceritakan kisah orang-orang sukses
• Bahasa mudah dipahami
Kelemahan :
• Cover bukunya terlalu tipis
• I1ustrasi gambarnya kurang

Paragraf resensi yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ...
A. Buku ini isinya memotivasi pembaca supaya hidup menjadi sukses. Selain itu, dilengkapi

dengan kisah orang-orang sukses. Bahasa yang digunakan mudah dipahami. Meskipun
cover bukunya sangat tipis dan ilustrasi gambarnya kurang, buku ini layak dibacd.

B. Tujuan penulis buku ini ingin membuat pembaca termotivasi untuk merdlh kt'hidll~'dil
yang sukses di masa depan. Siapa pun yang membaca buku ini akan termotiv"" i<'dn.rk'
buku ini juga dilengkapi kisah orang-orang yang sukses di bidangnya. Sangat SCI""llt',

cover bukunya sangat tipis dan ilustrasi gambarnya kurang.

SimulasiBahasa Indonesia lilhun 201 ~



-29.

C. Pembaca digiring untuk mencapai kehidupan yang sukses. Buku ini juga dilengkapi den-
gan i1ustrasi gambar yang menarik. Hanya sangat disayangkan, penggunaan bahasanya
berbelit-belit sehingga sulit dipaltami peillbaca. DiLambah lagi, cover bukunya sangat
tipis.

D. Buku ini secara garis besar menjelaskan bagaimana menjadi orang yang sukses dalam
kehidupan. Buku ini sangat disarankan dibaca oleh mereka yang ingin hidup sukses. Se-
lain itu, buku ini juga dilengkapi dengan i1ustrasi gambar. Kelemahannya; cover bukunya
sangat tipis dan i1ustrasi gambar hanya hitam putih.

Baealah kutipan surat pribadi berikut!

Sallabatku Inaara tersayallg,
Bagaimanakabannu? Semoga semuanya sellat ya ...Seperti aku dan keluargaku di Silli juga sellat
dall baik-baik.
[ ... J Mula-mula aku sedill dan bertanya-tanya dalam hatiku, mellgapa sahabat yallg kusayangi tidak
datang waktu perayaan ulang tallllllku? Setelah menerima surat darimu, barulah aku mengerti
mengapa kamu tidak bisa datang ke pestaku.
Semoga lekas sembull ya sahabatku, terima kasih sekali lagi, meski masih sakU kau sempatkan
dirimu menulis surat untukku.
Sampai di silli dulu ya Inaraa, kutunggu balasan suratmu.

Untuk melengkapi bagian rumpang sural tersebut yang tepat adalah ...
A. Aku begitu terkejut ketika suratmu datang sangat terlambat kuterima darimu.
B. Aku menyesal telah lupa mengirim surat undangan ulang tahunku untukmu.
C. Maafkan aku Tita, karen a kesibukan, aku bam sernpat membalas suratmu
D. Alangkah senangnya hatiku menerima ucapan selamat ulang tahun darimu.

30. Baealah kutipan surat resmi berikut!
Kami mohon izin menutup perpustakaan sekolah pada:
hari : Jumat
tanggal : 16 Mei 2014
waktu : pukul 10.00 s.d. 15.00
Kegiatan : Persia pan ruang pengembalian buku pelajaran kelas IX
Demikian dari kami, mohon segera dimaklumi..
Perbaikan penutup surat resmi tersebut yang. tepa I ildalah ...
A. Atas izin Bapak, kami sampaikan terill18 kasilt.
B. Atas kehadiran Bapak, kami ueapkan terima kasih.
C. Atas kesediaan Bapak, kami haturkan terima kasih.
D. Atas kerjasamanya, kami sangat berterima kasih.

31. Cermati kutipan surat pembaea berikut!
Saya mewakili ternan-ternan sekolah menyampaikan keluhan kepada PT KAI, tentang
banyaknya peraturan baru. Sudah lama saya dengan ternan-ternan tidak menggunakan
kereta sebagai alat transportasi. Kemarin (11/ 1) kami terkena suplisi (denda) sebesar
Rp50.000,00 . [...J Mohon Pejabat PT KAI mensosialisasikan informasi peraturan lebih luas
agar pelajar terhindar dari pelanggaran yang mengakibatkan sanksi suplisi.

Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat pembaca tersebut adalah ...
A. Terima kasih dan semoga Kepala Stasiun segera menanggapi.
13. Terus terang kami sangat dirugikan dengan kondisi seperti itu.
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C Mohon pihak stasiun segera mengabulkan permohonan kami.
D. Seharusnya jangan ada sllplisi karena itu sangat merugikan.

32. Baealah baeaan berikut!

Jakarta identik dengan kemaeetan lalll lintas. Jika lalll lintas tidak maeet, itll bllkan
Jakarta namanya. Menghabiskan waktll satll dlla jam untuk berangkat kerja dan pulang
ke rumah itu adalah tantangan yang sehari-hari dihadapi oleh warga Jakarta.

Kita harus mengurai sebab kemaeetan lalulintas di Jakarta. Keinginan untuk mengurai
kemaeetan itu bukan tidak ada. Hanya kita belum tahu dari mana harus memulainya.
Persoalanriya,macet di Jakarta itu bukan hanya karena pertambahan jumlah kendaraan
bermotor. Tetapi juga karena tidak seimbang dengan pertambahan panjang ruas jalan dan
masih ada banyak faktor yang tumpang tindih.

Rangkuman dari baeaan tersebut adalah ...
A. Jika lalu lintas tidak maeet, itu bllkan Jakarta namanya.
B. Kemaeetan lalu lintas di Jakarta harus diurai penyebabnya.
C Keseimbanganya jumlah kendaraan dengan panjang ruas jalan.
D. Kemaeetan di Jakarta sudah sulit untuk dieari apa penyebabnya.

33. Cermatilah iIustrasi berikut!

Fakta berita
Santri-santri dari Pond ok Pesantren Lirboyo, Kediri, Jawa Timur
Kerja bakti membersihkan abu vulkanik sepanjang jalan 4 kilometer
di Alun-ailln Kota Kediri
Minggu,.16 Februari 2014

Teks berita yang tepat sesuai denga fakta berita tersebut adalah ...
A. Para santri dari Pond ok Pesantren Lirboyo, Kediri, mengadakan kegiatan kerja bakU.

Mereka membersihkan abll vllikanik di sepanjang jalan 4 kilometel~ mulai dari Alun-Allln
Kota Kediri. Kegiatan itu dilaksanaLm pada Minggu, 16 Februari 2014.

B. Para santri dari Pondok Pesai'Lren Lirboyo, Kediri, akan mengadakan kegiatan kerja
bakti. Mereka membersihkan dbll vulkanik di sepanjang jalan sekitar 4 kilometer, mulai
dari Allln-Alun Kota KcclirL Kegic.lan itll dilaksanakan pacla Minggu, 16 Februari 2014.

C Para santri dari Pondok Pesantren Lirboyo, Kecliri, mengadakan kegiatan kerja baldi.
Mereka membersihkan abu Flilkanik di sepanjang jalan sekitar 4 kilometer, mulai dari
Alun-Alun Kota Kediri. Kegiatan ilu dilaksanakan setelah Minggu, 16 Februari 2014.

D. Para santri dari Pond ok Pesantren Lirboyo, Kediri, mengadakan kegiatan kerja bakti.
Mereka membersihkan abu vulkanil. eli sepanjang jalan sekitar 4 kilometel~ mulai dari
Alun-Alun Kota Kediri. Kegiatan illOdilaksanakan hari Minggu.

34. Cermatilah iIustrasi berikut!

OS15 SMP Genius mengajak para siswa untuk menabung. Tujuannya dengan giat mena-
. bung setiap hari, hidup kita kelak akan beruntung ..Ajakan tersebut dituangkan dalam
slogan.

Slogan yang tepat sesuai dengan iIustrasi tersebut adalah ....
A. Mari menabung sepanjang hari!
B. Menabung demi masa depan kita!
C Cara am an menabung di tabungan!
D. Giat menabung, hidupmu beruntung!
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'1',. Cennati ilustrasi berikut dengan saksama!
,.. - - --------- ..------
, [liltil objtCk ikJan

Sewa kantor
LlIas 85m2 dan halaman parkir
f:urni~hed Iengkap
::,trategis
nomor hp 08987776543

[klan baris yang tepat sesuai dengan i1ustrasi tersebul adalah ....
A. Belum punya kantor? Kami jual murah, kantor Iuas85m2Igkp. Endsu 08987776543
B. rJisewakan kantor-L85m2 + parkiran.Fully furnished. Strategis. Hub. Endsll 08987776543:
C Dijual kantor.L 85m2 + parkiran.Fully furnished.Cocok untuk bisnis. Endsu 08987776543.
D. Jangan ragu, kami sediakan kantor dengan harga terjangkau. Hub. Endsu 08987776543

111. Cermati petunjuk berikut!

\

(1) Diamkan dalam semaJam agar terkena en~blln. -----
(2) BlIatIah satu mangkuk air teh kental.

i (3) BlIngklls dengan hand uk, lalu bilas rambut sampai bersih.
, (4) I.l'takkan mangkuk yang berisi teh tadi di halaman.
i \:"1 E 'nk harinya, gunakan endapan air teh tersebut untuk membasuh rambut dan kulit
i__ kCf-'-l~a.
Url1tan petunJllk membuat teh penyubur rambut tersebut adalah ....
A. (2), (4), (1) (5), (3) e. (2), (5), (1), (4), (3)
H. (3), (5), (4), (I), (2) D. (3), (5), (2), (1), (4)

(1) KupasJah singkono 1aiu dicud.
(2) [ ... ]
(3) Cud kembali kemudian tiriskan.
(4) Rebuslah singkong sampai setengah matang.
(5) Rebusan singkong taburi dengall ragi sebagdi b"J!iHl fermentasi.
(6) [ ... ]
(7) Tape singkong siap untuk dinikmati.

Kalimat yang tepat untuk melengkapi petunjuk tersebut adalah ...
A. (2) Potong singkong dengan ukuran ked!'

(6) Bl1ngkus dengan plastik atau daun dalam suhl1 20°e.
H. (2) Jemur singkong sampai kering.

(6) Ratakan ragi yang ada pada singkong sampai ke dalam-dalamnya.
C (2) Keriklah singkong yang sudah dicud untuk menghilangkan lendirnya.

(6) Tl1tup rebusan singkOIlg sampai rapat dan diamkan selama 48 jam.
D. (2) Potong singkong dengan ukuran kecil.

(6) Tutup rebl1san singkong sampai rapat.

31\. Perhatikan kutipan sapaan pada pidato berikut!

Para anak-anakku semua yang berbahagia,
Anda-anda sebagai generasi muda hendaknya mempersiapkan diri untuk menerima
estafet kepemimpinan.

Perbaikan kata sapaan yang tepat pa"clakutipan~~skah pidato tersebl1t adalah ...
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A. Anak semua yang berbahagia,
Anda-anda sebagai generasi muda hendaknya mempersiapkan diri untuk menerima
estafet kepemimpinan.

B. Anak-anakku yang berbahagia,
KaHan sebagai generasi muda hendaknya mempersiapkan diri untuk menerima estafet
kepemimpinan.

C. Semua yang berbahagia,
Anak-anak sebagai generasi muda hendaknya mempersiapkan diri untuk menerima
estafet kepemimpinan.

D. Anak yang berbahagia,
Kalian sebagai generasi muda hendaknya mempersiapkan diri untuk menerima estafet
kepemimpinan.

39. Baealah ilustrasi berikut!

40.

41. Tema karya ilmialz: Pengaruh olahraga terhadap kesehatan tubuh.

Rumusan masalah karya ilmiah dari tema tersebut adalah ...
A. Kapan melaksanakan olahraga yang baik untuk tubuh?
B. Apakah olahraga itu memberi manfaat bagi kesehatan?
C. Mengapa olahraga dianjurkan minimal dua kali seminggu?
D. Bagaimana pengaruh olahraga terhadap kesehatan tubuh?

0. r;t. 42.
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Janu Ismadi
200S
Jakarta
Nobel Edumedia

Soetrisno
200S
Surabaya
SIC

Buku II
Wayang sebagai Warisan Bu- Rahasia di Balik BiIangan
da a Dunia ' ,'.'1 Judul

2 Pengarang
3 Tahun terbit
4 Kota terbit
5 Penerbit

Saran yang sesuai dengan kesimpulan tersebut adalah ...
A. Hendaknya guru j\lga ikut berolahraga.
B. Dengan olahraga hadan bugar dan sehat.
C. Sebaiknya siswa olahraga secara teratur.
D. Olahraga baik untuk menjaga kesehatan.

43. Perhatikan data buku berlkut!

Penulisan daftar pustaka yang tepat dari kedua data buku tersebut adalah ...
A. Janu, lsmadi. Rahasia di Balik BiIangan. Jakarta: Nobel Dedumedia. 2008.

Soetrisno. Wayang sebagai Warisan Budaya Dunia. Surabaya: SIC. 2008.
B. Janu, Ismadi. 200S.Rahasia di Balik BiIangan. Nobel Dedumedia: Jakarta.

Soetrisno. 200S.Wayang sebagai Warisan Budaya Dunia. SIC:Surabaya.
C. Ismadi, Janu. 200S.Rahasia di Balik BiIangan. Jakarta: Nobel Dedumedia.

Soetrisno. 200S.Wayang sebagai Warisan Budaya Dunia. Surabaya: SIC.
D. lsmadi, Janu. Rahasia di Balik BiIangan. 200S.Nobel Dedumedia: Jakartit .
. .Soetrisno. Wayang sebagai Warisan Budaya Dunia. 200S.51C:Surabaya.

b4.

l5. BaeaIah paragraf berlkut!
I Kementerial1LingkunganHidupll1encatat saat ini adal.195 tabungan sampah di 58kabu-
I paten/kota dengat;lJO(i.oqoenei'gikerja.da?menghasiIkan15,7 miliar rupiah setiap bulan.
I Sampahmemang mempuny.aike111g111piwllekonomi. Solusi sampah juga bisa ditemukan
\ d~ngan ll1enumbtihkerribangkan pandangan bahwa sampah merupakan SUIll bel' kekuutan
\ ekonomi yangmengunturigkan. '
Perbaikan pilihan kata bercetak miring pada paragraf tersebut adalah ....
A. bank, pekerja, kekuatan, daya
B. bank, tenaga, potensi, daya
C. simpanan, tenaga, modal, uang
D. simpanan, daya, posisi, mampu
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46. Baealah kalimat berikul!

I"
I

Kata Ayah; Nenekmu akan datang ke nmiah kita minggu depan!
Pengunaan tanda baea yang tepat pada kalimat tersebut adalah ...
A. Kata Ayah, Nenekmu akan datang ke rumah kita minggu depan!
B. Kata Ayah, "Nenekmu akan datang ke rumah kita minggu depan."
C. Kata Ayah; 'Nenekmu akan datang ke rumah kita minggu depan?'
D. Kata Ayah; Nenekmu akan datang ke rumah kita minggu depan.

---]
-.:.-_.~

~1
-I
j

_._---
Tertulis ..

.. ;, PerbaikanIi. ... ,
A namun, negeri, ia, semarang, grafis Namun, Negeri, fa, Semarang, Crans --B Polio, pemuda, negeri, ia, desain polio, Pemuda, Negeri, la, Desain
C namun, pemuda, negeri, ia, grafis Namun, Pemuda, Negeri, la, Crans _ .._-
0 Polio, namun, negeri, semarang, ia polin, I'JilIl\Un,Negeri, la, Selllal';:mg ._.-

Baealah paragraf berikllt!

Jamaludin Cahyayang lebih dikenal dengan Cahyamengalamikelumpuh;~ akib~tr;;]in-I
sejak keeil. namun demikian, pemuda yang kini menuntut}lmudi Sekblah Lum Biasa I
negeri semarangini tidak menyerah karena keadaan. ia terus berkreasi deng II1 men de ..
sain bentuk rumah tinggal maupun gedung bertingkat, bahkan sering menjll.lrai lomba
desain grafis.

Penggunaan huruf kapital yang tepat pad a paragraf tersebut adalah ...

47.

48. Perhatikan pimtlln berikllt!

Kalau harimau sedang mengaum
Sual'anya tentu sangat berirama
[ j
[ j

Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalilh ...
A. Siapa yang rajin menabung

Beruntung di masa tua
B. Bila ingin hidup bahagia

Rajin kerja dan ibadah
C. Besok kita ulangan umum

Mari kita belajar bersama
D. Dari mud a sampai dewasa

Jalankan ibadah dengan tekun

49. Baealah klltipan pllisi berikllt!

Air jika sedikit kau sahabat
Jika banyak kau bawa musibah
Kau hanyutkan harta benda
Kau bawa petaka
Sirna sudahkampungku
[...j
Hanya pada-MuTuhan
Kumohon akhiri derita kami...
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50.

Larik bermajas untuk melengkapi puisi tersebut adalah ....
A. Kau terjang dengan kekuatanmu
B. Sungai mengalir melintasi desa
C. Tempat kami membersihkan diri
D. Air mengalir deras dari hulu sungai

Pustakawan
Adis

C.
D.
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