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PETUNJUK UMUM

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Tulis nomor Anda pada lembar jawaban
Perikasalah dan bacalah soal-soal dengan teliti sebelum Anda menjawabnya
Dahulukan menjawab soal-soal yang Anda anggap mudah
Kerjakan pada lembar jawaban yang disediakan
Hitamkan kotak pada huruf jawaban yang Anda anggap benar dengan memakai pinsil 28
Apabila ada jawaban yang akan diganti, hapuslah jawaban yang salah dengan karet penghapus sampai bersih, kemudian isi
dengan jawaban yang Anda anggap benar.

Contoh:
a

b

c

d

a.

Sebelum di jawab

0

0

0

0

a

b

b.

Sesudah di jawab

0

c. Sesudah diperbaiki

a

0

PETUNJUK KHUSUS:

- c

d

0

0

b

c

d

0

0

Soal No 1 s.d 50 hitamkanlah bulatan pada huruf a, b,

C,

atau d yang Anda anggap benar pada lembar jawaban,dan untuk Soal

Essay nomor 51 s.d 5.5 kerjakan dengan benar!

\

1.

Jumlah yang banyak belumlah memadai. Mutu pun penting daiam pembangunan. Kita memerlukan tenaga ke~a teriatih,
terampil dan ahli dalam bidangnya, pertambangan, perikanan, keuangan, administrasi, permesinan, perlistrikan,
pembuatan kapal dan lain-lain.
.
Gagasan utama paragrap tersebut adalah ....
a. Kita memerlukan tenaga kerja terlatih, terampil dan ahli
b. Kita memerlukan tenaga kerja yang banyak
c. Jumlah tenaga ke~a kita belum memadai
d. Negara kita sedang giat membangun

2.

(1) Dari dulu hingga kini, sepeda termasuk salah satu alat transport yang murah. (2) Sepeda digunakan oleh banyak
orang. (3)Selain murah, sepeda juga bisa menyehatkan raga si penggunanya. (4)Bahkan bukan hanya itu, karena tak
bermesin sepeda adalah alat angkut yang sangat ramah lingkungan.
Kalimat utama dalam paragraf di atas ada pada nomor ....
a. (1)
b. (2)

c. (3)
d. (4)
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3. Teks 1
Jakarta - Bencana banjir yang terjadi di Jakarta selama sepekan, sejak 2 Februari 2007, melumpuhkan ibu kota
Negara Republik lndonesia. Air bah mengenai % wilayah Jakarta. Keadaan ini menyebabkan lebih dari 200 ribu jiwa
terpaksa menyingkir dari rumah tinggalnya. Banjir terbesar setelah 2002 ini merusak dan memusnahkan aset-aset warga
dan fasilitas publik. Kerugian akibat banjir besar kurang lebih 4,2 trilyun. Berbagai persiapan untuk menghadapi ancaman
bencana, terbukti gagal. Kekuatan banjir serta jumlah korban dijadikan alasan ketidakmampuan Pemda dalam menangani
bencana tahun 2007.
.
Teks 2
Sejak hari Kamis, 1 Februari 2007, hujan deras mengguyur Jakarta tanpa henti sampai hari Jum'at, 2 Februari
2007. Akibatnya 70% kota Jakarta dan kota-kota di sekitarnya seperti Bekasi, Tangerang, Depok dan Bogor, tergenang air.
Ketinggian air yang menggenangi wilayah tersebut beragam mulai dari 50 sentimeter sampai 5 meter. Hujan juga
menyebabkan luapan air di pintu-pintu air penting di Jakarta, seperti pintu air Manggarai, Karet dan Katulampa Bogor.
Banjir tahun ini merupakan banjir terburuk yang dialami oleh Jakarta. Bahkan, banjir kali ini lebih buruk dari banjir besar
yang melanda Jakarta tahun 2002.

Kesamaan informasi yang terdapat dalam teks di atas adalah ....
a. Banjir di Jakarta dan penyebabnya
b. Banjir di Jakarta dan besarnya kerugian
c. Banjir di Jakarta dan kesiapan Pemda
d. Banjir di Jakarta dan dampaknya
4. Cermati berita berikut 1
Berita 2
Berita 1
Pakar lingkungan hidup dari Universitas Sriwijaya,
Pencemaran air dengan skala terberat di badan
Dr.Hilda
Zulkifli,
mengemukakan
bahwa
sungai yang melintas Jakarta, Surabaya, Medan
pemcemaran air di badan sungai yang melintas
dan Palembang, semakin meningkat. Penyebab
Jakarta, Surabaya, Medan dan Palembang,
utama tercemarnya air di badan sungai tersebut
semakin mengkhawatirkan. Penyebab utama
adalah limbah industri. Pada tahun 2002, kondisi
pencemaran air di badan sungai tersebut adalah
tersebut diperkirakan semakin buruk. Hal ini
limbah industri. Pada tahun 2002, kondisi tersebut
disebabkan karena industri di lndonesia pada tahun
diperkirakan semakin buruk. Hal ini disebabkan
itu akan meningkat 13 kali lipat. Pakar lingkungan
industri di indonesia pada tahun itu akan meningkat
hidup dari Universitas Sriwijaya, Dr. Hilda Zulkifli,
13 kali lipat.
mengemukakan hal itu seperti Dikutip Antara,
Kamis (911).
Dilihat dari gaya penyajiannya, perbedaan kedua teks berita tersebut adalah ....

a.
b.
c.
d.
5.

Bacalah teks berikut dengan seksama kemudian kerjakan soal nomor 5 s.d 6 1

Bambang Pamungkas adalah sosok striker nomor satu di timnas. Ia menekuni profesi pesepakbola memang
sedari kecil. Ia bukan dari keluarga yang berkecukupan, namun karena kegigihannya berlatih. sekarang ia menjadi tulang
punggung di garis depan tim sepak bola.
Hal yang merupakan keistimewaan tokoh dalam kutipan biografi tersebut adalah ....
a. Menekuni profesi dengan giat berlatih
b. Menekuni profesi sebagai pesepakbola
c. Menjadi striker utama di timnas
d. Mengorbankan keiuarga untuk meniti karir
6. Hal
a.
b.
c.
d.

yang dapat diteladani dari tokoh dalam kutipan biografi tersebut di atas adalah ....
Menekuni profesi dengan giat berlatih
Menekuni profesi sebagai pesepakbola
Menjadi striker utama timnas
Mengorbankan keluarga untuk meniti karir
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7.
(I) TOKO KAMI MENYEDIAKAN SEPEDA
"BANGSA".(2) SEPEDA INI PRODUK DALAM
NEGERI. (3) KAMI JAMIN KUALITAS BAIK
DAN NYAMAN DIKENDARAI. (4) PASTIKAN
ANOA BISA MEMILIKI "BANGSA"

Fakta dalam iklan tersebut terdapat pada kalimat ....
a. (1) dan (2)
b. (2) dan (3)
c. (3) dan (1)
d. (4) dan (1)

8.

Mulai 2 Juni - 30 Juni 201\
PESTA BOLA
EURO 2011
BERITA KOTA
Maksud isi iklan tersebut adalah ....
a. Mulai 2 Juni - 30 Juni 2011. Anda dapat mengikuti pesta bola Euro 2011 di Berita Kota
b. Berita Kota tampilkan pesta Euro 2011 selama sebulan penuh.
c. Berita tentang pertandingan Sepak Bola EURO 2011 dapat Anda baca di Koran Berita Kota mulai 2 Juni s.d 30 Juni
2011
d. Mulai 2 Juni s.d 30 Juni 2011, Anda dapat ikuti pertandingan sepak bola EURO 2011 di Koran Berita Kota

9. Sungai penting untuk kegiatan perikanan. Khususnya di sungai besar yang menjadi tempat hidup beragam ikan dan
hewan lainnya. Sungai besar ini menjadi tempat nelayan mencari mata pencaharian. Manfaat sungai dalam pertanian juga
tidak kalah penting, yakni sebagai sumber irigasi. Kawasan-kawasan pertanian yang subur mendapatkan pengairan dari
sungai. Belakangan, manusia membendung sungai sebagai sumber irigasi dan pembangkit tenaga listrik. Pembuatan
bendungan itu sangat bermanfaat bagi manusia.
Simpulan isi bacaan tersebut adalah ....
a. Bendungan bermanfaat bagi kelangsungan hidup
b. Sungai sebagai sumber kehidupan bagi sebagian manusia
c. Sungai sumber mata pencaharian nelayan
d. Sungai sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia
10. Cermati diagram berikut!
Peserta Ekstrakurikuler (eskul) di SMP Negeri 231 Jakarta

111 = Basket
AO

°lo ;;;::x;i
.~

=
ITI;

= Futsal
=KIR
=PMR

30%

r

Informasi yang merupakan isi diagram tersebut adalah
a. Peserta eskul paling sedikit PMR 10%
b. Siswa kelas VIII yang menyukai futsal 20%
c. Peserta terbanyak ekstrakurikuler basket.
d. Siswa putra lebih menyukai eskul KIR 40%
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12. Perhatikan bagan berikut!
Keluaga Besar Mbah Baskoro
Mbah Baskoro (74

G.Yolanda

Alfath (52)

NabUa(19)

Fitria (40)

Fajar (44)

(48)

Edinlto (16)

Tanjung(28)

Uraian yang tepat sesuai dengan bagan tersebut adalah ....
a. Anak Mbah Baskoro yang sudah mempunyai cucu berjumlah tiga orang. Fajar belum mempunyai cucu. Fajar
merupakan adik dari Fitria. Fajar paman Asny dan Edenita
b. Anak Mbah Baskoro yang pertama mempunyai seorang anak. Anaknya bernama Nabila. Nabila merupakan adik dari
Tanjung dan Sihabudin yang sudah mempunyai anak bernama Desi.
c. Satu-satunya anak Baskoro yang tidak mempunyai anak adalah Fajar. Fajar merupakan anak kedua dari empat
bersaudara. Adik Fajar sudah mempunyai cucu bernama Chakra yang baru berumur 5 tahun.
d. Mbah Baskoro mempunyai empat anak. Anak Mbah Baskoro yang pertama kali.laki. Sedangkan anak yang terakhir
perempuan. Dari empat anaknya ini beliau mempunyai lima orang cucu. Cucu yang pertama berumur 28 tahun.

13.
JL. Ir Juanda

~
Jl. Wijaya

!
~
-!

Kusuma

IV

Lap.
Olah Raga

U

I

t

Perum

Wijaya

Kusuma

Jl.. Siraj Salman

Jika Amin tinggal di perumahan Permata Hijau, maka perjalanan paling efektif menuju KPU adalah ....
a. Dari perumahan Permata Hijau menyeberang jalan Siraj Salman melewati Jalan Wijaya Kusuma sampai Jalan
Juanda belok ke barat.
b. Dari perumahan Permata Hijau, lewat jalan Siraj Salman belok ke timur terus ke Jalan Juanda
c. Dari perumahan permata Hijau masuk Jalan Juanda I terus sampai Jalan Juanda lalu belok ke barat
d. Dari perumahan Permata Hijau masuk Jalan Juanda I, belok ke barat Jalan Wijaya Kusuma IV
14. Satu kasihku
Aku manusia
Rindu rasa
Rindu rupa
Di mana engkau
Rupa riada
Suara sayup
Hanya kata merangkai hati
(Amir Hamzah)
Tema puisi tersebut adalah
a. Kemanusiaan
b. Kerinduan
c. Cinta remaja
d. Kasih sayang
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14. Satu kasihku
Aku manusia
Rindu rasa
Rindu rupa
Di mana engkau
Rupa tiada
Suara sayup
Hanya kata merangkai hati

(Amir Hamzah)
Tema puisi tersebut adalah ....
a. Kemanusiaan
b. Kerinduan
c. Cinta remaja
d. Kasih sayang
15. Malam turun perlahan
Kutarik diri dalam peraduan-Mu
Berhadap-hadapan tak berkata

Larik bermajas yang tepat untuk melengkapi bait puisi tersebut adalah ....
a. Hanya desah terasa
b. Tak kuharapkan ada
c. Bisu seribu bahasa
d. Saling menoleh bersapa

Puisi 2

16. Puisl1
Guruku ....
Kau bimbing aku dengan tulus
Kau ajari aku membaca
Kau ajari aku menulis
Kau ajari aku budi pekerti
Tak kenal kata lelah
Meski kami nakal kau tetap tersenyum
Terima kasih Guruku ....

Mama ....
Maafkan diriku
Yang susahkan dirimu
Yang sakiti hatimu
Ku tahu hatimu seluas samudera
Mamaku
Maafkanlah diriku
Yang selalu menyakiti perasaanmu

....

Perbedaan pesan kedua puisi tersebut adalah ....

a.
b.

c.
d.
17. "Dadaku sakit, seperti ada yang menghimpit dan seperti ada apinya,"keluh yang perempuan. Wajah perempuan itu pucat,
tetapi tetap menyimpan semangat. "Seluruh tubuhku sakit. Persendian, kepala, dada, perut dan telapak tangan serta
telapak kakiku sakit berdenyut-denyut," sahut yang yang lelaki. Wajahnya pucat, tetapi matanya tidak redup. Seperti ada
cahaya yang bening dan kuat memancar dari bola matanya. "Kita harus tetap menyeberang jalan ini," kata yang
perempuan.
Latar suasana penggalan cerpen di atas adalah ....
a. Menjengkelkan
b. Mengharukan
c.
Mencemaskan
d.
Menyedihkan
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18. "Setidaknya-tidaknya, sebagai gambaran apakah Anda bersedia seandainya nanti Dewan Komisaris menunjuk Anda
sebagai wakil saya?"
Jason menunduk,"Saya sungguh tidak berani mengatakan apa-apa, sebelum terjadi."
Karakter Jason sesuai dengan penggalan cerita tersebut adalah ....
a. Sombong
b. Rendah hati
c. Penakut
d. Jujur
19. Setiap hari, tak peduli pagi, siang, sore dan bahkan malam hari, penduduk begitu tergesa-gesa.
Entah apa sebenarnya yang mereka buru. Ataukah sebaliknya, mereka diburu-buru sesuatu?
Wajah mereka pucat, tegang, berkesan tanpa senyum dan terasa bahwa esok tak mungkin lagi ada di benak mereka.
Seakan mereka melihat sesuatu yang jauh di depan m.ereka,
.... , lalu menghilang ditelan kerumunan manusia lain.
Penokohan dalam kutipan cerpen di atas dilakukan melalui ....
a. Reaksi tokoh lain
b. Lingkungan tokoh
c. Tutur tokoh
d. Pernyataan langsung pengarang
20. Kini, ia telah pulang ke tanah air, tetapi sempat pulang ke kampung menjenguk ayahnya karena Indra segera menduduki
jabatan penting sebagai direktur sebuah perusahaan. Karena itu, orang tua itu hanya menerima surat dari Indra.
Sebenarnya, ayah Indra, Pak Cakra, lelaki pensiunan guru itu kecewa. Sebagai anak terpelajar, mestinya Indra pulang ke
Sumatera menjumpai ayahnya terlebih dahulu. Mestinya ada pesta selamatan di rumah, biar orang-orang sekampung tahu
bahwa Pak Cakra yang cuma pensiunan guru SD berhasil mendidik anak-anaknya menjadi orang.
Amanat yang terdapat dalam kutipan cerpen di atas adalah ....
a. Hendaknya kita tidak menyombongkan sesuatu yang kita miliki
b. Anak harus mengingat orang tua
c. Setiap orang hendaknya selalu bekerja keras
d. Selain mengirim surat, hendaknya juga mengirimkan uang kepada orang tuanya
21. Jam di dinding menunjukkan pukul setengah delapan. Di luar, angin bertiup dengan kencang disertai kilat yang
menyambar sekali-kali. Pertanda hujan lebat akan turun.
Andara mondar - mandir di ruang muka. Ia gelisah sekali. Sekali-kali matanya memandang jam dinding yang tergantung
dekat gambar hiasan. Ia gelisah sebab Sutrisno adiknya yang bungsu, belum kembali sejak sore. Pada saat itu, cuaca
mengkhawatirkan. Ia gelisah sebab kakak yang tertua, ia dipesan oleh orang tuanya untuk menjaga adik-adiknya selama
ayah dan ibunya tidak di rumah.
"Sof! Sofwan!" teriaknya sambil memandang ke arah dalam.
"Ya, kak," jawab adiknya dari dalam. Kemudian, kelihatanlah Sofwan menghampirinya.
"Ke mana, Sutrisno?" Tanya Andara lagi.
Konflik yang terdapat dalam penggalan cerita di atas adalah
a. Konflik moral
b. Konflik ide
c. Konflik fisik
d. Konflik batin
22. Kutipan Novel 1
Dengan hati-hati puluhan jangkrik unggul itu dilepas. Aku tidak mengerti mengapa makhluk yang diburu di seluruh
pelosok desa itu dilepas? Padahal dia telah mengeluarkan uang cukup banyak, tapi begitu matanya berair, aku merasakan
kesedihan yang dalam, setelah melihat orang itu berjalan ke perkebunan, entah mau kemana, aku pulang, pulang dengan
perasaan tak menentu.
Kutipan Novel 2
"Bagaimana dengan si tukang palu itu Sidney?" Rupanya ia masih penasaran dengan ceritaku tadi pagi, padahal
aku hanya membual tentang si tukang palu itu. "Ya dia bisa saja mengancam anak-anak di Centreville ini. Entahlah Ronald
saya bingung."
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Bu Guru Yusnita menjelaskan materi pelajaran, kami dimintanya berkelompok kecil lalu disuruh mengamati
beberapa tumbuhan perdu ditanam di dekat sekolah. Saya berkelompok dengan Ronald, sambil mengamati tumbuhan
perdu, kami melanjutkan percakapan.
"Ronald, kau lihat rumah di atas bukit itu bukan?"
"Ya. Kenapa?"
"Rumah itu telah lama ditinggalkan penghuninya:' Rupanya Ronald percaya saja sama omonganku. "Bagaimana
kalau sebentar sore kita intai rumah itu!" Ronaid memberi usuian.
Perbedaan tema dari kedua kutipan novel tersebut adalah ....
a. Kutipan novel 1 penyesalan; Kutipan novel 2 pembohongan
b. Kutipan novel 1 pembohong; Kutipan novel 2 penelitian
c. Kutipan novel 1 pembohong; Kutipan novel 2 kekecewaan
d. Kulipan novel 1 pengecualian; Kutipan novel 2 pembohong
23. Bacalah kutipan naskah drama berikut!
Alex
: "Hai Pandi, kau kelihatan sibuk sekali." (saat istirahat)
Pandi : "Ah, tidak."
Alex
: "Bagaimana kalau saya bantu?"
Pandi : "Bukankah kalau saya bantu akan cepat sekali?"
Amanat kutipan drama tersebut adalah ....
a. Hendaknya kita menghargai bantuan orang lain
b. Kita seharusnya percaya kepada orang lain
c. Jangan mudah putus asa karena suatu hal
d. Jangan menerima bantuan orang lain
24. Barkah : Kok sepi sekali sih, Pit?
Puspita : Biasa, kan, masih suasana lebaran. Aku sendirian di rumah. Papa dan Mama berkunjung ke rumah saudara.
Lagi saling bermaaf-maafan.
Puspita : Kamu sendiri tidak ikut ke rumah Saudaramu?
Barkah : Besok, gantian sama Papa dan Mama. Kaiau sama-sama berangkat, rumah sepi jadinya.
Barkah : Mbak Dea apa jadi mudik?
Puspita : Mbak Dea, pembantuku yang tak tahu diuntung! Gak tau, tuh! Katanya sih, mudik entah sampai kapan.
Gak datang lagi juga tidak apa-apa. Aku bisa melakukan semua pekerjaan Mbak Dea.
Barkah : Ah, kamu jangan bilang begitu, Pit. Bagaimanapun juga, Mbak Dea banyak jasanya kepada kamu.
Kalau tidak ada Mbak Dea, semua, kan kerepotan.
Latar tempat pada kutipan drama di atas adalah ....
a. Di sekolah
b. Di kelas
c. Di rumah
d. Di halaman
25. Selasa itu, Bondo datang ke sekoiah terlambat 10 menit. Ia langsung masuk ke kelas. Di dalam kelas, teman-teman sudah
mulai beiajar. Bondo minta izin untuk masuk, tetapi Pak guru melarangnya. Bondo boleh masuk setelah pelajaran selesai.
Berdasarkan ilustrasi tersebut, penulisan dalam buku harian yang tepat adalah ....
a. Pada Selasa itu, Bondo bernasib sial karena tidak boleh masuk untuk mengikuti pelajaran pertama dan kedua.
b. Selasa itu, aku bernasib sial. Aku dilarang mengikuti pelajaran pertama dan kedua gara-gara terlambat 10 menit.
Kesal dan malu rasanya.
c. Pada Selasa itu, Bondo kurang beruntung karena tidak boleh masuk untuk mengikuti pelajaran pertama dan kedua.
d. Pada Selasa itu, Bondo mendapatkan pengalaman menarik. Ia diusir dari kelas dan tidak dapat mengikuti pelajaran
pertama dan kedua.
26. Ketua OSIS SMP Negeri 231 Jakarta akan mengadakan rapat anggota pengurus. Ia meminta sekretaris membuat surat
undangan rapat. Tujuan penyelenggaraan rapat adalah untuk mempersiapkan pelaksanaan Koperasi Serba Usaha.
Isi memo yang tepat berdasarkan Ilustrasi tersebut adalah ....
a. Harap segera susun surat undangan rapat pengurusl
b. Harap siapkan segera surat undangan rapat pengurusl
c. Segera buat surat undangan rapat pengurus!
d. Tolong edarkan surat undangan rapat pengurus!
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27. Perhatikan laporan kegiatan berikutI
1. Pelaksanaan lomba berjalan dengan tertib dan lancar
2. I(egiatan tersebut dipusatkan di kantor Dinas Pendidikan
3. Juara pertama di tingkat kabupaten, akan mewakili ke tingkat provinsi
4. Setiap sekolah mengirimkan wakilnya untuk berlomba
5. Dalam rangka memperingati hari Pendidikan Nasional, diselenggarakan bermacam-macam kegiatan
6. Setelah pelaksanaan lomba berakhir, dilanjutkan dengan pembagian hadiah
Kaiimat-kaiimat tersebut dapat disusun menjadi kegiatan yang baik dengan urutan ....
a. 2-1-3-6-5-4
b. 3-2-6-4-1-5
c. 4-1-3-6-2-5
d. 5-2-4-1-6-3
28. Dalam rangka memperingati HUT ke-67 RI. SMP Negeri 231 Jakarta mengadakan berbagai lomba, antara lain lomba
menulis puisi. Siswa yang berminat harap mendaftar ke panitia dengan membawa Kartu Anggota OSIS.
Pengumuman yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adaiah ....
a. Peserta lomba menulis puisi harus menjadi pengurus OSIS
b. Peserta lomba menulis puisi harus menjadi juara pada setiap mata iomba yang diikuti
c. Calon peserta yang hendak mendaftar Lomba Menulis Puisi, harap menunjukkan Kartu Anggota OSIS
d. Peserta lomba menulis puisi agar membawa gambar yang dapat menimbulkan imajinasi
29. Data Buku
Judul
Pengarang
Penerbit
Ciri Fisik
Kelebihan
Kekurangan

: Mukjizat Tahajud dan subuh
: Yusni a.Ghozali
: Grafindo
: Ukuran buku 15-20 cm, tebal 1 cm warna sampul putih merah
: Mudah dibawa, bahasa mudah dimengerti
: sulit dicari di pasaran

Paragraf resensi buku berdasarkan data tersebut yang tepat adalah
a. Buku berjudul Mukjizat Tahajud dan subuh karangan Yusni A.Ghozali yang diterbitkan oleh Grafindo berukuran
mungil, 15-20 cm, tebal 1 cm dengan cover warna merah putih ini layak Anda baca karena banyak manfafatnya
memberi tuntunan sholat tahajud dan subuh serta menerangkan mukjizat kedua sholat tersebut. Buku ini mudah
dipahami karena bahasanya sederhana. Sekalipun buku ini tidak mudah dicari di pasaran
b.

Bagi Anda yang ingin menambah pengetahun tentang ibadah Anda dapat membaca buku berjudul Mukjizat Tahajud
dan Subuh karangan Yusni A.Ghozali. Buku ini berukuran kecil 15-20 cm dengan ketebalan 1 cm bisa Anda baca dan
bawa kemana-mana. Buku warna sampul merah putih ini, sangat berguna bagi kehidupan Anda.

c.

Jika Anda ingin belajar tentang tuntunan ibadah, Anda boleh mencoba melalui membaca berbagai buku yang
diterbitkan oleh salah satu penerbit terkenal, yaitu Penerbit Grafindo. Beraneka buku Anda jumpai dan salah satu
yang diterbitkan adalah buku berjudul Mukjizat Tahajud dan Subuh karangan Yusni A. Ghozali.

d.

Apakah Anda orang yang gemar membaca buku-buku agama? Jika ya, jangan lewatkan membaca buku mungil
merah putih yang berjudul Mukjizat Tahajud dan Subuh yang dikarang oleh Yusni A.Ghozali. Buku ini mengupas
habis tentang cara, faedah dan keutamaan kedua sholat tersebut agar kehidupan keimanan Anda tetap terjaga
bahkan meningkat kualitasnya.
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30.

Teruntuk Sahabatku
Farhan Rizki Anugrah
JI. Bengawan Solo Rt.007/07 No.?
Jakarta Utara
Sahabatku tersayang,
.... Mula-mula aku memang bertanya-tanya dalam hati, mengapa sahabat yang kusayangi, tidak datang pada pesta hari
ulang tahunku. Setelah menerima surat darimu, barulah aku mengerti mengapa kamu tidak datang pada pestaku.
Sahabatmu,
Zahra Razani Husna
Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang surat pribadi tersebut adalah ....
a. Tak kusangka engkau telah melupakan aku sehingga kau tak Ingat lagi ulang tahunku.
b. Alangkah senangnya hatiku menerima ucapan selamat ulang tahun darimu.
c. Aku begitu terkejut ketika suratmu datang sangat terlambat mengucapkan selamat ulang tahun untukku.
d. Meskipun ucapan ulang darimu baru sekarang tiba, aku tidak mempermasalahkannya.
31. Bacalah kutipan surat berikut!
[ .... J

Dengan hormat,
hari
tanggal
waktu
tempat
acara

kami mengundang Bapak untuk hadir pada:
: Sabtu
: 17 Maret 2012
: pukul 19.00 s.d 21.00
: Balai Desa Agenda
: Rapat Persiapan Peringatan HUT RI

Alamat surat yang tepat untuk melengkapi bagian bertanda nomor (1) tersebut adalah ....
a. Yth. Kepala Desa Agenda
Jalan Margasatwa 56
Sulawesi Barat
b.

Yth. Bapak Kepala Desa Agenda
Jln. Margasatwa 56
Sulawesi Barat

c.

Yth. Bapak Kepala Desa
Agenda
JI. Margasatwa 56
Sulawesi Barat

. d.

Kepada Yth. Bapak Kepala Desa Agenda
Jln. Margasatwa 56
Sulawesi Barat

32. Dalam rangka memperingati kemerdekaan Negara RI, kami mengundang rekan,rekan pengurus OSIS untuk menghadiri
rapat. Rapat akan diselenggarakan pada:
hari
: Kamis
tanggal : 31 Maret 2012
waktu : pukul 9.00
tempat : Perpustakaan sekolah
acara : Perencanaan Lomba
Penutup surat yang tepat untuk melengkapi surat undangan tersebut adalah ....
a. Kami harap rekan-rekan bisa tepat waktu dan atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.
b. Atas perhatian rekan-rekan, kami mengucapkan terima kasih.
c. Kami menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan rekan-rekan hadir pada acara tersebut.
d. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan yang bersedia menghadiri undangan kami.
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33. Saya Syihabudin, siswa SMP Negeri 231 menyampaikan keluhan kami. Tentang lingkungan sekolah kami yang tidak
aman. Banyak teman kami sepulang sekolah selalu diminta uang oleh orang-orang yang tidak dikenal di sepanjang
kompleks pendidikan ini. Telah berkali-kali kami laporkan, tetapi keadaan ini masih tetap tidak berubah....
Surat pembaca tersebut dapat dilanjutkan dengan kalimat ....
a, Saya adalah salah satu korban yang merasa dirugikan selama ini. Karena telah berkali-kali saya diminta uang oleh
orang yang tidak bertanggung jawab, Namun, apa boleh buat keadaan tidak berubah,
b, Jika pihak yang berwajib akan menghubungi saya mohon menghubungi alamat berikut, yaitu Syihabudin Jalan
Kampung Kurus No, 9 Jakarta Utara untuk konfirmasi kebenaran pengaduan ini.
c, Untuk itu saya mengimbau kepada seluruh siswa agar bersatu padu untuk melawan kejahatan di mana pun agar para
pelaku kejahatan tersebut jera dan tidak mengulang perbuatannya.
d. Saya mohon kiranya pihak yang berwajib segera turun tangan melakukan tindakan yang tepat dilingkungan sekolah
kami agar para siswa merasa aman dari gangguan tersebut.
34, Bacalah petunjuk cara membuat teh menjadi penyubur rambut berikuti
(1) Letakkan mangkuk yang berisi teh tadi di halaman
(2) Bungkus dengan handuk, lalu bilas hingga bersih
(3) Buatlah satu mangkuk air teh kental
(4) Keesokan harinya, gunakan air teh tadi untuk membasuh rambut dan kulit kepala
(5) Diamkan dalam semalam agar terkena embun
Agar menjadi petunjuk yang benar, urutan yang tepat adalah ....
a, 3-5-1-4-2
b. 3-1-5-4-2
c, 3-1-4-5-2
d. 3-1-5-2-4
35, Petunjuk Mengkritik Suatu Karya
(1) Miliki pengetahuan yang cukup tentang hal yang akan di kritik

(2)
(3) Buat catatan objektif tentang kelebihan dan kekurangan
(4)
(5) Sampaikan kritik dengan bahasa yang santun
Bagian rumpang pada petunjuk tersebut dapat dilengkapi dengan kalimat., ..
a. (2) mengkritik berarti memberikan penilaian yang objektif
(4) Bila mendapat kritikan terima dengan hati yang lapang
b. (2) Mengkritik berarti menilai dengan objektif dan masuk akal
(4) Kekurangan yang tidak objektif, dapat kita bantah
c. (2) Berikan bantahan jika kritikan tidak sesuai fakta
(4) Pikirkan kembali sebelum kritik disampaikan
d, (2) Pelajari dengan cermat karya yang akan dikritik
(4) Pikirkan kembali sebelum kriti~ disampaikan
36, Batuk sebetulnya bukan penyakit refleks, karena mengalami rangsangan udara yang berpolusi, asap pabrik, asap rokok,
bau-bauan, gas yang berpolusi, asap pabrik, asap rokok, bau-bauan, gas yang merangsang atau kekurangan udara. Batuk
juga dapat terjadi karena saluran pernafasan atau paru-paru terkena infeksi kuman-kuman tertentu, Udara dingin atau
lembab dapat juga membuat orang batuk atau bersin,
Obat batuk yang dijual di pasaran bebas umumnya terdiri atas obat atau campuran obat yang mengandung bahan yang
dapat mengeluarkan lendir atau riak agar saluran pernafasan bersih dari gangguan atau rangsangan batuk itu. Obat batuk
jenis ini disebut ekspektoran,
Rangkuman bacaan tersebut yang tepat adalah .."
a, Penyakit batuk dikarenakan rangsangan udara yang tidak berpolusi, asap rokok, gas yang merangsang atau
kekurangan udara terinfeksi, maka harus diobati dengan ekspektoran,
b, Pengaruh batuk itu terjadi karena asap pabrik, gas asap rokok, udara yang berpolusi, sehingga saluran paru-paru
terinfeksi. Untuk mengobati penyakit tersebut dapat dibeli di pasar bebas
c. Terjadinya penyakit batuk karena polusi udara, asap pabrik, bau-bauan, kekurangan udara, Namun, semua dapat
diobati dengan obat-obat alternatif yang dijual di pasaran bebas
d, Batuk terjadi karena polusi udara, asap pabrik, rokok, bau-bauan, gas, kekurangan udara saluran pernafasan, Batuk
dapat diobati dengan ekspektoran,
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37. Pemerintah terpaksa melakukan kebijakan menaikkan BBM untuk mengurangi subsidi yang terlalu memberatkan
pemerintah. Untuk selanjutnya pemerintah memberikan kompensasi subsidi BBM kepada rakyat miskin sehingga rakyat
yang kurang mampu dapat menikmati secara langsung subsidi yang diberikan oleh pemerintah. Diharapkan rakyat miskin
makin berkurang.
Isi kutipan berita tersebut yang tepat adalah ....
a. Kebijakan pemerintah menaikkan BBM membantu masyarakat miskin
b. Nilai tukar menurun akibat subsidi pemerintah
c.
Swasta menanggung subsidi BBM untuk mengurangi kemiskinan
d. Rencana penurunan harga BBM dilakukan pihak pemerintah
38. Untuk meningkatkan disiplin menjaga kebersihan lingkungan, OSIS SMP Negeri 231 Jakarta Kusuma mengadakan
kebersihan kelas.
Slogan yang tepat untuk kegiatan tersebut adalah ....
a. Hijau lingkungaku, hijau sekolahku
b. Ikuti lomba kesehatan sekolah kita
c.
Lingkungan bersih, nyaman di hati
d. Jika semuanya bersih, hati ini bersih
39. Haji Azhar Mualim akan menjual rumah beserta tanahnya yang terletak di Jalan Kampung Kurus 134 C Jakarta Utara,
jalan masuk melalui Jalan Raya Tugu Semper. Bentuk tanah ngantong (luas bagian belakang) dengan luas 567 m2
(7x81), bersertifikat hak milik, ada listrik dan air PAM dengan harga damai Rp. 1.800.000 per m2. Peminat dapat
menghubungi telepon 0214414136/0214413343.
Iklan baris yang tepat untuk ilustrasi tersebut adalah ....
a. JL RMH/TNH Ngantong 567 m2 (7x81) di Jln Kampung Kurus 134 C Jakut. Hub, Rumah H,Azhar M.
telp 0214414136/ 0214413343 dg hrg damai Rp. 1,8 jt per m2
b. JI RMH/TNH Ngantong 567 m2, SHM di Jln Kampung Kurus 134 C Jakut Hrg 1,8 jt per m2 damai. Hub H.Azhar M.
telp 0214414136/ 0214413343
c. JL RMH/TNH Ngantong 569m2 di Jln. Kampung Kurus 134 C. Yang berminat Hub Haji Azhar M,
telp 0214414136/0214413343 segera hrg damai 1,8 jt per m2
d. DJL RMHITHN Ngantong 569 m (7x81) di JI. Kampung Kurus 134 C Jakut hrg damai Rp1 ,8 jt per m2, Cepat peminat
serius Hub.Haji Azhar M. telp 0214414136/0214413343
40, Kedatangan tim sepak bola Inggris ke Jakarta dibatalkan karena tragedi bom di JW maroit. Hal itu, membuat kecewa
pecinta bola di tanah Air.
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41. Cuaca mendung Sarah belum pulang juga
Tiba-tiba di luar terdengar bunyi brak pohon
Mangga roboh diterpa angin .
Penggunaan tanda baca yang tepat terdapat pada paragraf ....
a. Cuaca mendung; Sarah belum pulang juga. Tiba-tiba di luar terdengar bunyi 'brak'.
Pohon mangga roboh diterpa angin,
b. Cuaca mendung. Sarah belum pulang juga. Tiba-tiba. Di luar terdengar bunyi "brak". Pohon
Mangga roboh diterpa angin.
c. Cuaca mendung. Sarah belum pulang juga Tiba-tiba di luar terdengar bunyi "brak",
Pohon mangga roboh di terpa angin,
d, Cuaca mendung, Sarah belum pulang juga. Tiba-tiba, di luar terdengar bunyi brak.
Pohon mangga diterpa angin.

BHS. INDONESIA US Tahun

Pelajaran

2011 /2012

,

,

42, (1) Para hadirin sekalian diminta masuk ke dalam ruangan, (2) Acara pentas seni SMP Negeri 231 Jakarta segera dimulai.
Agar menjadi efektif, perbaikan kalimat nomor (1) adalah""
a, Para hadirin silahkan masuk ruangan
b, Hadirin dan hadirat silakan masuk ke ruangan
c, Hadirin dimohon memasuki ruangan
d, Hadirin sekalian diminta masuk ke dalam ruangan
43, ""
Sudah pada tempat, kita sebagai bangsa selalu dijiwai oleh semangat juang yang berlandaskan jiwa 45, Oleh karena itu,
tidak ada alasan bagi kita untuk berputus asa apabila dalam perjalanan satu tahun itu menjalani hal-hal suram, kurang
berhasil dan sebagainya, Sebaliknya kita patut bersyukur ke hadirat Yang Maha Kuasa karena dalam waktu satu tahun itu
kita memperoleh kemajuan,

Bagian penutup untuk teks pidato tersebut adalah""
a, Akhir kata, semoga kita selalu dalam keadaan sehat wal afiat dan mendapat lindungan dari Tuhan Yang Maha Esa
dalam mengisi kemerdekaan negara ini.
b, Sekian dulu pidato dari saya, yang penting kita harus banyak bersyukur kepada Tuhan supaya kita terus diberikan
rezeki.
c, Sekian saja awal tahun dari saya, semoga berkesan dan kita tetap di bawah lindungan Tuhan YME.
d, Semoga kemajuan ini membawa berkah dan mensejahterakan kita.
44. Tema: Merokok Penyebab Kanker Paru
Rumusan masalah yang tepat dalam karya tulis dengan tema tersebut adalah ... ,
a. Bagaimanakah cara mencegah kanker paru?
b. Dapatkah mencegah kanker dengan tidak merokok?
c. Mengapa merokok dapat menyebabkan kanker paru?
d. Bagaimanakah cara merokok yang tidak menyebabkan kanker paru?
45, Aktivitas fisik telah diketahui dapat meningkatkan pembakaran lemak dalam tubuh. Namun ternyata tidak semua jenis
lemak makanan sama-sama mudah dibakar. Yang paling mudah dibakar adalah lemak yang terdapat dalam makanan
gorengan yang dimasak menggunakan minyak jagung, minyak kanola, minyak kacang dan minyak zaitun. Sementara
lemak hewan, seperti yang terdapat dalam mentega, keju, daging berlemak atau makanan yang mengandung bahanbahan tersebut paling sulit dibakar.
Saran berdasarkan simpulan karya ilmiah tersebut adalah.".
a. Lemak hewan yang terdapat dalam mentega, keju, daging berlemak, susu berlemak atau makanan yang
mengandung bahan-bahan tersebut paling sulit dibakar.
b. Sebaiknya kita menghindari makan makanan yang mengandung lemak hewan karena lemak itu tidak mudah dibakar
meskipun dengan aktivitas fisik,
c. Aktivitas fisik dapat meningkatkan pembakaran lemak dalam tubuh, Selain itu dapat mengurangi lemak yang terdapat
dalam gorengan yang menggunakan minyak
d. Seandainya aktivitas fisik dapat meningkatkan pembakaran lemak, maka boleh makan lemak hewan seperti yang
terdapat mentega, keju, daging dan susu.
46. Data buku:
1, Judul
: Nayla
2, Judul
: Katastrofi Dunia
Pengarang : Djenar Maesa Ayu
Pengarang : Taufiq Ismail
Tahun terbit : 2005
Tahun terbit : 2005
Penerbit
: PT, Gramedia
Penerbit
: Yayasan Titik Infinitum
Tempat terbit: Jakarta
Tempat terbit: Jakarta
Penulisan daftar pustaka yang tepat berdasarkan data buku tersebut adalah., ..
a. Ayu, Djenar Maesa. 2005. NayJa, Jakarta: PT Gramedia.
Ismail, Taufiq. 2005, Kafasfrofi Dunia. Jakarta: Yayasan Titik Infinitum
b. Ayu, Djemar Maesa. Nayfa. Jakarta: PT Gramedia.2005.
Ismail, Taufiq. Katastrafi Dunia. Jakarta: Yayasan Titik Infinitum.2005,
c. Ayu, Maesa, Djenar.2005,Nayla.Jakarta : PT Gramedia.
Taufiq, Ismail.2005 Kafastrafi Dunia. Jakarta: Yayasan Titik Infinitum,
d. Djenar, Maesa Ayu, 2005. Nayfa. Jakarta: PT Gramedia.
Taufiq, Ismail. 2005, Katastrofi Dunia, Jakarta: Yayasan Titik Infinitum.
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47, Gendang dipukul kulitnya tipis
Makin kupandang semakin manis
Sampai di hati tambah menggila
Larik yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah
a, Melenting putus tali rebana
b, Barangan buah ketaya
c. Rebab dipetik Putri Kemala
d, Rebab dipetik Putra Rebaya
48. Hamparan keemasan
Jelang panen tiba
Suka hati petani
Larik yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut adalah
a. Sinar mentari pagi
b, Bulir padi di sawah
c. Kemuning jadi saksi
d, Hijau daun berayun
49. Tepatnya pada waktu pelajaran Bahasa lndonesia, aku dikejutkan oleh guruku yang cantik. Tiba-tiba beliau memangggilku
agar ke depan. Tak kusangka dia memberikan ucapan selamat dan hadiah, Ternyata aku menjadi juara I lomba baca puisi
tingkat kabupaten. Aku senang saat itu,
Puisi yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah ....
a. Dag ." dig ... dug
Jantungku berdebar kencang
Saat itu aku terkejut
Ada sesuatu di depan sana
Guruku cantik sekali
b.

Surprise !i!
Aku senang bukan kepalang
Juara I ada di tangan
Kuraih dengan gemilang
Hadiah tak kunjung datang

c,

Tet '., tet... tet...
Bel masuk sekolah berkumandang
Kumasuki kelasku
Guru bahasa lndonesia telah siap di sana
Tuk kumandangkan warta kabupaten

d,

Guruku datang
Bawa berita suka cita
Kejuaraan baca puisi
Tak kuduga juara satu milikku
Aku terharu

50. Perhatikan naskah drama berikut!
Munir : "Kak karena ibu sudah pergi, kita harus hati-hati menjaga rumah. Katanya sekarang banyak maling, Kak:'
Annisa : "Ah, kamu ini menakut-nakuti saja. Kita kan punya telepon, Kalau ada maling, hubungi polisi dan beritahukan
bahwa di sini ada maling:'
Ahmad
Taufiq : "Aku takut, Kak, Kakak saja yang memeriksanya. Masa a~u yang paling kecil yang disuruh:'
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Dialog yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang kutipan drama tersebut adalah ....
a. Annisa kamu jangan langsung lapor polisi
b. Munir seharusnya kamu jangan menakut-nakuti!
c. Taufiq, cepat periksa pintu! Juga jendela sudah digerendel atau belum?
d. Ya benar kita memang perlu bantuan polisi kalau ada maling

51. Said Kemal sangat gembira, sepeda yang ia impikan selama ini menjadi kenyataan. Sepeda itu, hadiah dari ibu karena ia
mendapat peringkat di kelas.
Buatlah puisi yang sesuai dengan ilustrasi tersebut!
52. - M. Fajar tidak mengerjakan tugas Bahasa lndonesia
- M. Fajar diam saja tidak memberitahu guru bahasa lndonesia
- Guru bahasa lndonesia marah dan menghukum M. Fajar
- M. Fajar menerima hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi
Buatlah teks berita sesuai ilustrasi di atas, dengan memperhatikan konsep 5 W + 1 H
Tulislah berita tersebut secara singkat, padat dan jelas!
53, Empat atau lima hari kemudian Jakarta kembali basah, kali ini benar-benar karena hujan, tidak lagi sekedar gerimis.
Padahal sebelumnya cerah. Derry dalam perjalanan pulang, dan tiba-tiba dia ingat adiknya. "Halo, Fatimah", sapanya
melalui HP." Ini abang Derry. Apa kabar, dik?" "Baik, Bang Derry," Sahut adiknya. "Saya lagi di jalan."Kamu di mana?" kata
Derry lagi. "Di rumah, sudah pulang kantor,"jawab Fatimah. "Lo, sudah pulang kantor? Kamu sakit?" Derry heran.
Buatlah teks drama yang tepat berdasarkan cerpen tersebut!
54. Lingkungan SMP Negeri 231 Jakarta sangat rawan, terbukti banyak siswa sepulang sekolah dipaksa memberi uang
kepada preman daerah tersebut. Para siswa ketakutan saat pulang sekolah terutama pada sore apalagi sendiri.
Buatlah surat pembaca sesuai ilustrasi tersebut!
55. Pada peringatan Hari Kartini, ketua OSIS Negeri 231 Jakarta memberi sambutan.
Buatlah pembuka pidato dalam sambutan tersebut yang paling tepat!
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