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KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN TUKPD II PAKET A SMP
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA

TAHUN 2012/2013

NO Kunci PEMBAHASAN

1 C 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: gunung berapi teraktif . Kata yang merujuknya:…gunung ini
(kalimat kedua);….Merapi telah (kalimat ketiga) dst .

2 A Simpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi: fakta,
pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Bukti data:…
pesawat akan tiba di Indonesia... (kalimat pertama); ...serah terima tanggal 21 Januari
silam (kalimat kedua); ...alasan pemerintah (kalimat keempat).

3 C Keistimewaan adalah sesuatu yang tidak semua orang dapat memilikinya. Sesuai
dengan isi kutipan: ia sebagai penemu dinamit

4 C Hal positif adalah hal yang baik yang dapat dijadikan teladan. Kata-kata yang dirujuk:
sukarela membuat lagu mars dan himne tanpa meminta bayaran.

5 C Kata yang dirujuk: fakta adalah sesuatu yang benar terjadi dan ada keberadaannya.
Fakta pada iklan tersebut ada barang/ objeknya (1) dan benar ada alamat (4)

6 A Kata yang dirujuk: sesuai dengan maksud iklan dalam ilustrasi.

7 A Kata yang dirujuk: Hanya jawaban A yang penjelasannya paling sesuai.

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

9 A Data pendukung hanya pilihan jawaban A yang sesuai isi kutipan.

10 B Teks I: diawali unsur berita apa
Teks II: diawali unsur berita kapan

11 B Data pendukung: Hanya jawaban B yang sesuai isi gfrafik;

12 A Kata yang dirujuk: Hanya jawaban A yang penjelasannya paling sesuai.

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

14 D Data pendukung: pilihan jawaban D yang paling tapat sesuai dengan ilustrasi.

15 D Data pendukung: isi puisi bercerita tentang pahlawan yang berjuang merebut
kemerdekaan..

16 A Data pendukung: hanya pilihan jawaban A yang bermajas.

17 A Kata yang dirujuk: puisi I menceritakan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya
dan puisi II menceritakan semangat menjalani kehidupan

18 A Kata yang dirujuk: Janet melangkah memasuki kelas.

19 B Data pendukung: Bukti watak tokoh Inara perhatian berusaha menelepon Bimbo dan
mengajaknya sekolah lagi.

20 A Data pendukung: tokoh wataknya dapat diketahui dari dialog tokoh.

21 A Data yang mendukung: Aku sebenarnya ingin bersama-sama temannya, tapi ia juga
tidak mau mengecewakan ibunya.

22 B Data yang mendukung:: Anak yang sebesar ini masih juga diantarkan orang tuanya.

23 C Data yang mendukung: kutipan novel I, bahasanya sulit dipahami dan kutipan novel II,
penggunaan bahanya mudah dipahami.

24 D Kata yang dirujuk: (...berjinjit ke luar menuju ke dapur...)

25 A Data pendukung: Suasana tegang karena Ferhani ketahuan mamanya saat ke dapur
mau mengambil sepotong pizza.

26 B Buku harian merupakan catatan pribadi yang berisi data yang jelas dan
peristiwa yang penting atau luar biasa dalam hidup seseorang.
Data yang jelas dan peristiwa yang sesuai dengan ilustrasi adalah jawaban B,
sedangkan pilihan A.C, dan D, data kurang lengkap dan tidak jelas

27 A Isi pesan singkat ( memo) harus singkat, jelas, dan tepat
Jawaban A pesan singkat, jelas dan sesuai ilustrasi. Sedangkan pilihan B,
C,dan D,isi tidak sesuai ilustrasi

28 C Isi surat yang tepat berdasarkan ilustrasi adalah jawaban C,
sedangkan pilihan A, B, dan D tidak sesuai maksud ilustrasi.

29 C Penutup surat yang tepat adalah C. Pilihan A, B, dan D tidak sesuai ilustrasi.
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30 D Mengurutkan kalimat-kalimat laporan harus memperlihatkan keruntutan
berpikir. Paragraf laporan dapat disampaikan secara deduktif maupun induktif.
Jawaban D merupakan laporan yang runtut dengan pola deduktif.

31 B Pengumuman merupakan bentuk informasi kepada umum yang dituntut
kejelasan dan kebenaran data sesuai tujuan. Jawaban yang tepat, jelas dan
sesuai data adalah B.

32 C Membuat resensi, berarti membuat pertimbangan buku yang meliputi isi buku,
keunggulan buku dan kelemahan buku secara objektif. Jawaban C merupakan
resensi buku berdasarkan ilustrasi.

33 A Petunjuk merupakan ketentuan yang memberi tuntunan tentang cara
melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan. Menyusun petunjuk berarti
memaparkan langkah-langkah prosedural untuk melakukan sesuatu secara
tepat.

34 D Berita merupakan informasi, keterangan, pemberitahuan, atau kabar. Mencari
isi berita merupakan upaya menemukan pokok persoalan yang diungkap dalam
berita tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut berita yang tepat adalah D

35 C Iklan merupakan pemberitahuan tentang barang atau jasa kepada khlayak
umum dengan maksud memberitahu, membujuk, atau mempengaruhi. Iklan
baris merupakan jenis iklan yang menekankan pada efektivitas kata sehingga
menggunakan singkatan yang lazim, dan tetap mempertahankan isi. Pilihan
jawaban tepat dan singkat C.

36 C Dalam KBBI makna slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang
menarikatau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu.
Jawaban C merupakan kalimat slogan yang sesuai maksud ilustrasi.

37 A Rangkuman adalah bentuk ringkas dari sebuah paragraf atau wacana,tetapi
tetap memuat informasi penting dari paragraf tersebut . Untuk membuat
rangkuman, dapat kita lakukan dengan menarik gagasan-gagasan pokok dari
setiap pargraf. Kalimat yang merupakan rangkuman dari gagasan pokok setiap
paragraf pada bacaan tersebut terdapat pada pilihan jawaban A.

38 D Penggunaan jamak ganda dalam kalimat merupakan bentuk pemborosan dan
tidak sesuai kaidah tatabahasa. Jawaban D merupakan bentuk pengunaan kata
sapaan yang efektif dan sesuai kaidah tata bahasa Indonesia.

39 A Penutup pidato dapat berisi simpulan, pesan, atau harapan dan disesuaikan
dengan isi pidato. Jadi,jawaban A merupakan harapan sesuai isi pidato.

40 B Surat pembaca merupakan surat yang berisi keluhan, ketidaksetujuan,
kekecewaan, permohonan, permintaan, atau harapan yang ditujukan kepada
instansi atau perorangan. Jawaban B merupakan permohonan kepada pihak
yang berwenang untuk memindahkan tempat pembuangan sampah atas
keluhan pelajar yang merasa terganggu konsentrasi dalam belajar.

41 B Dari tema suatu karya tulis ilmiah dapat dirumuskan permasalahan . Rumusan
masalah ditarik dari identifikasi masalah. Rumusan masalah harus sesuai
dengan tema. Rumusan masalah yang tepat berdasarkan tema tersebut
adalah Apakah media gambar dapat meningkatkan hasil belajar menulis
naskah drama?

42 B Saran dalam sebuah karya tulis merupakan implementasi dari hasil sebuah
penelitian. Kalimat saran berarti kalimat yang berisi imbauan untuk melakukan
sesuatu berdasarkan hasil penelitian .

43 D Daftar Pustaka merupakan daftar yang memuat sumber referensiyang bisa
berupa buku, makalah, artikel, jurnal, internet, dan sumber lain yang digunakan
sebagai rujukan dalam penulisan karya tulis. Unsur yang harus ditulis dalam
daftar pustaka meliputi hal-hal berikut: 1) Nama pengarang, 2) Tahun terbit
buku, 3) Judul buku, 4)Tempat penerbit, dan 5) nama penerbit.

44 D Perbaikan kesalahan penggunaan huruf kapital kalimat tersebut yang tepat
adalah Januari, Jakarta, Pluit, Kampung Melayu, Kampung Pulau, dan Rawa
Jati.

45 C Memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca harus sesuai
dengan kaidah penggunaan EYD.
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46 C Kalimat efektif adalah kalimat yang dengan cermat dan efesien dalam
menggunakan kata dalam kalimat. Pilihan C merupakan penggunaan kalimat
yang cermat dan efektif.

47 C Pantun merupakan karya sastra lama yang memiliki syarat-syarat tertentu
seperti tiap bait terdiri dari 4 baris, tiap baris terdiri dari 8s.d. 12 suku kata,
bersajak abab, dua baris pertama sampiran, dan dua baris terakhir sebagai isi.
Berdasarkan syarat tersebut maka larik yang tepat untuk melengkapi pantun
tersebut adalah jawaban C.

48 B Larik yang tepat untuk melengkapi puisi yang dirumpangkan adalah jawaban
B.

49 D Larik bermajas yang yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut adalah
jawaban D. Larik tersebut menggunakan majas personifikasi.

50 B Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog drama yang rumpang tersebut
adalah jawaban B. Dialog (1) Beres, terus, kamu bagaimana? (2)
Memangnya Maya sakit apa?
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KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN TUKPD II PAKET B SMP

MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA

TAHUN PELAJARAN : 2012/2013

NO Kunci PEMBAHASAN

1 C 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: Masjid Al-Alam. Kata yang merujuknya:… (kalimat kedua,
ketiga dan seterusnya menjelaskan kalimat pertama)

2 C Simpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi: fakta,
pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek.

3 C Keistimewaan adalah sesuatu yang tidak semua orang dapat memilikinya.
Sesuai dengan isi kutipan: pencetak juara olimpiade.

4 D Hal positif adalah hal yang baik yang dapat dijadikan teladan. Kata-kata yang
dirujuk: tegas dan disiplin.

5 C Kata yang dirujuk: fakta adalah sesuatu yang benar terjadi dan ada
keberadaannya.
Fakta pada iklan tersebut ada barang/ objeknya (1) dan benar ada alamat (4)

6 B Kata yang dirujuk: sesuai dengan maksud iklan dalam ilustrasi.
7 A Kata yang dirujuk: Hanya jawaban A yang penjelasannya paling sesuai.
8 D Kata yang dirujuk: Hanya jawaban D yang penjelasannya paling sesuai.
9 B Data pendukung hanya pilihan jawaban B yang sama dan sesuai isi kutipan.
10 B Teks I: diawali unsur berita kapan

Teks II: diawali unsur berita siapa
11 C Data pendukung: Hanya jawaban C yang sesuai isi gfrafik;
12 C Kata yang dirujuk: Hanya jawaban C yang penjelasannya paling sesuai.
13 A Data pendukung: pilihan jawaban A yang paling dekat. Sesuai ilustrasi,

perjalanan tersebut yang paling efektif.
14 A Data pendukung: pilihan jawaban A yang paling tapat sesuai dengan ilustrasi.
15 D Data pendukung: isi puisi bercerita tentang semangat pemuda untuk maju.
16 D Data pendukung: hanya pilihan jawaban D yang bermajas.
17 A Kata yang dirujuk: puisi I menceritakan indahnya alam desa dan puisi II

menceritakan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya.
18 B Kata yang dirujuk: menyaksikan guyuran hujan dari bawah lindungan halte bus.
19 C Data pendukung: Bukti watak tokoh Aku perhatian, Aku menyerahkan uang

celengannya ke ibunya.
20 D Data pendukung: tokoh wataknya dapat diketahui dari cerita pengarang.
21 D Data yang mendukung: Kebimbangan Ola dan Oli mau membeli sesuatu untuk

nenek atau mau membeli kotak pensil.
22 C Data yang mendukung: Ia tidak menyalakan lampu rumahnya sepanjang hari,

sehingga saat ia pulang malam, rumahnya gelap gulita
23 A Data yang mendukung: kutipan novel I, bahasanya sulit dipahami dan kutipan

novel II, penggunaan bahanya mudah dipahami.
24 C Kata yang dirujuk: Nariswati datang ke perpustakaan.
25 B Data pendukung: Suasana di perpustakaan tenang.
26 A Buku harian merupakan catatan pribadi yang berisi data yang jelas dan

peristiwa yang penting atau luar biasa dalam hidupnya.
Data yang jelas dan peristiwa yang sesuai dengan ilustrasi adalah jawaban A,
sedangkan pilihan B.C, dan D, data kurang lengkap dan tidak jelas.

27 B Isi pesan singkat ( memo) harus singkat, jelas, dan tepat
Jawaban B pesan singkat, jelas dan sesuai ilustrasi. Sedangkan pilihan A,
C,dan D isi tidak sesuai ilustrasi.

28 C Isi surat yang tepat berdasarkan ilustrasi adalah jawaban C,
sedangkan pilihan A, B, dan D tidak sesuai maksud ilustrasi.
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29 D Penutup surat yang tepat adalah D. Pilihan A, B, dan C tidak sesuai ilustrasi.
30 B Mengurutkan kalimat-kalimat laporan harus memperlihatkan keruntutan

berpikir. Paragraf laporan dapat disampaikan secara deduktif maupun induktif.
Jawaban B merupakan laporan yang runtut dengan pola deduktif.

31 A Pengumuman merupakan bentuk informasi kepada umum yang dituntut
kejelasan, dan kebenaran data sesuai tujuan. Jawaban yang tepat, jelas dan
sesuai data adalah A.

32 B Membuat resensi berarti membuat pertimbangan buku yang meliputi isi buku,
keunggulan buku dan kelemahan buku secara objektif. Jawaban B merupakan
resensi buku berdasarkan ilustrasi.

33 D Petunjuk merupakan ketentuan yang memberi tuntunan tentang cara
melakukan sesuatu perbuatan atau tindakan. Menyusun petunjuk berarti
memaparkan langkah-langkah prosedural untuk melakukan sesuatu secara
tepat.

34 C Berita merupakan informasi, keterangan, pemberitahuan, atau kabar. Mencari
isi berita merupakan upaya menemukan pokok persoalan yang diungkap dalam
berita tersebut. Berdasarkan ilustrasi tersebut berita yang tepat adalah C.

35 D Iklan merupakan pemberitahuan tentang barang atau jasa kepada khalayak
umum dengan maksud memberitahu, membujuk, atau mempengaruhi. Iklan
baris merupakan jenis iklan yang menekankan pada efektivitas kata
menggunakan singkatan yang lazim, dan tetap mempertahankan isi. Pilihan
jawaban D adalah yang tepat.

36 B Dalam KBBI makna slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang
menarikatau mencolok dan mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu.
Jawaban B merupakan kalimat slogan yang sesuai maksud ilustrasi.

37 D Rangkuman adalah bentuk ringkas dari sebuah paragraf atau wacana tetapi
tetap memuat informasi penting dari paragraf tersebut. Untuk membuat
rangkuman, dapat kita lakukan dengan menarik gagasan-gagasan pokok dari
setiap paragraf. Kalimat yang merupakan rangkuman dari gagasan pokok
setiap paragraf pada bacaan tersebut terdapat pada pilihan jawaban D.

38 B Penggunaan jamak ganda dalam kalimat merupakan bentuk pemborosan dan
tidak sesuai kaidah tatabahasa. Jawaban B merupakan bentuk penggunaan
kata sapaan yang efektif dan sesuai kaidah tata bahasa Indonesia.

39 C Penutup pidato dapat berisi simpulan, pesan, atau harapan dan disesuaikan
dengan isi pidato . Jadi jawaban C merupakan harapan sesuai isi pidato.

40 C Surat pembaca merupakan surat yang berisi keluhan, ketidaksetujuan,
kekecewaan, permohonan, permintaan, atau harapan yang ditujukan kepada
instansi atau perorangan. Jawaban C merupakan permohonan kepada pihak
yang berwenang untuk memindahkan tempat pembungan sampah atas keluhan
pelajar yang merasa terganggu konsentrasi dalam belajar.

41 D Dari tema suatu karya tulis ilmiah dapat dirumuskan permasalahan. Rumusan
masalah ditarik dari identifikasi masalah. Rumusan masalah harus sesuai
dengan tema. Rumusan masalah yang tepat berdasarkan tema tersebut
adalah Bagaimana cara pencegahan virus flu?

42 D Saran dalam sebuah karya tulis merupakan implementasi dari hasil sebuah
penelitian. Kalimat saran berarti kalimat yang berisi imbauan untuk melakukan
sesuatu berdasarkan hasil penelitian.

43 C Daftar Pustaka merupakan daftar yang memuat sumber referensiyang bisa
berupa buku, makalah, artikel, jurnal, internet, dan sumber lain yang digunakan
sebagai rujukan dalam penulisan karya tulis . Unsur yang harus ditulis dalam
daftar pustaka meliputi hal-hal berikut: 1) nama pengarang, 2) tahun terbit buku,
3) judul buku, 4)tempat penerbit , dan 5) nama penerbit.

44 B Perbaikan kesalahan penggunaan huruf kapital kalimat tersebut yang tepat
adalah Setiap, Mei, Hari, Pendidikan , Nasional.

45 D Memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca harus sesuai
dengan kaidah penggunaan EYD.

46 C Kalimat efektif adalah kalimat yang dengan cermat dan efesien dalam
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menggunakan kata dalam kalimat. Jawaban C merupakan penggunaan
kalimat yang cermat dan efektif.

47 B Pantun merupakan karya sastra lama yang memiliki syarat-syarat tertentu
seperti tiap bait terdiri atas 4 baris, tiap baris terdiri atas 8s.d. 12 suku kata,
bersajak abab, dua baris pertama sampiran, dan dua baris terakhir sebagai isi.
Berdasarkan syarat tersebut maka larik yang tepat untuk melengkapi pantun
tersebut adalah jawaban B.

48 D Larik yang tepat untuk melengkapi puisi yang dirumpangkan adalah jawaban
D.

49 C Larik bermajas yang yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut adalah
jawaban C. Larik tersebut menggunakan majas personifikasi.

50 D Kalimat yang tepat untuk melelngkapi dialog drama yang rumpang tersebut
adalah jawaban D. Dialog (1) Pukul berapa undangan pertemuan hari ini?
(2) ( Sambil melihat ke arah pintu gerbang ) Nah, itu dia mulai pada
datang?


