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DOKUMEN NBGARA

I. Bacalah paragraf berikut!

Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor ....
. A. (1)

' B. 12)c. (3)
D. (4)

I tililtillil ililil til ilfl ilItil ilIililil llil3 Bahasa lndonesia SMP/MTs

Gagasan utama paragraf tersebut adalah ....
A. Pemprov DKI mempelajari hasil evaluasi banjir
B. Persiapan Pemerintah Provinsi DI(I Jakarla
C. Pemprov DKI langganan banj ir setiap tahun
D. Antisipasi Pemprov DKI terhadap banjir

2. Bacalah paragraf trerikut!

(1) Obesitas yang mewabah di Amerika Serikat mulai menjangkiti Indonesia. (2) Tanpa
kenal batasan kelas sosial jumlah obesitas terus meningkat. (3) Masalah yang disekat-
sekat sebagai penyakit gaya hidup ini. (4) Penyebab utamanya adalah pola makan yang
tidak teratur.

3. Bacalah

Kesamaan informasi kedua teks berita tersebut adalah ...
A. ifirbauan Kasat Lalu Lintas agar wisatawan datang ke Puncak.
B. imbauan I(asat Lalu Lintas kepada pengendara roda dua dan roda empat.
C. imbauan Kasat Lalu Lintas tentang rencana penutupanjalur Puncak sore hari.
D. imbauan Kasat Lalu Lintas agar pengunjung Puncak tiba sebelum pukul 13,00.

Sebentar lagi musim penghuj an akan segera tiba. Sejumlah persiapan pun dilakukan
Pemerintah Provinsi DI(I Jakarta untuk mengantisipasi masalah banjir yang kerap
menjadi langganan kala musim penghujan datang. Selain melakukan normalisasi waduk,
Pemprov DKI pun mulai melakukan simulasi terkait penyaluran logistik kepada warga
saat banjir. Pemprov DKI mempelajari berdasarkan hasil evaluasi dari musibah banjir

teriadi awal tahun sebelumn

dua berita berikut!

I(asat Lalu Lintas Polres Bogor mengimbau kepada pengunjung, yang hendak
berkunj ung ke Puncak menjelang tahun baru agar berada di tempat tujuan sebelum pukul
13.00. I-Ial itu berkaitan dengan rencana penutupan jalur menuju Puncak sejak pukul
13.00. Imbauan itu, sebelumnya sudah disosialisasikan ke sejunilah hotel, penginapan.
dan warga setempat.

Guna rnenghindari kemacetan di jalur wisata Puncak, polisi sudah menyediakan jalur
alternatif. I(asat Lalu Lintas Polres Bogor mengharapkan para pelancong dengan tujuan
Puncak agar mengusahakan tiba di tujuan sebelum pukul 13.00 WIB. Ini berkaitan
dengan rencana pemLerlakuan arus lalu lintas satu ialur.
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4.

5.

6.

7.
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Bacalah teks berit:r Leriic.:tl

Musinr1ietlarari1:aciatiiluitirriillenga1atliper.geSeranuto,ki@.u,
Sularvesi dan sebagian Bali musim kemarau diprakirakan baru akan dimu.lai pada sepuluh hari
pefiama bulan Juli (Juli-I). semeutara untr.rk wilayah Jawa, datangnya musim kemarau 

-bervariasi,

rnr.rlai dari dasarian ltetiga Juni liingga dasarian ke dua Juli. Sementara musim kemarau di rvilavah
Maluku akan dimulai dasarian kedua Juii.

I(ecanatau Tangan-tangan l(abupaten Aceh Barat oaya lauayiy s*t ini tengah *"ngalami kitG
air bersih Flal ini terjadi karena musin.r kcrlarau yang melanda daerah tersibut dalam beberapa
bulan tel al<ltir'. I(r'isis ail bersih ini rnembuat warga yang berada tli seputaran Pantai Cermin, Ujung
Padang, campor:g Pava iebiir mernprioiitaskan untuk keperluan nremasak dan minum saja. ;,Air.
lranya u:ttul< l<eb,,rtulrrir i:rr-r'r'ias:il( dan iuinur:r,,,rrngkap salah seorang warga, Inr:r pada Th; Globe
Journai. Selasa iC8,' I 01:0 1 il

l lililtil tfl ltilillil iltililIil lfiil llil ltil
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Perbedaan ian teks keCua kuti tersebut diawali dengan ....

ari:i
l'Ll-':.

Itaoirr
sla

Keistinier.vaar:'.".ii r'1: ::ie kuii:: lt:'b; ograii ieisebut adalah ....
A^. t.neit:ill :: t,:-.:.. :l-. ::tllt-::. -e 

;_.,:ici; it-.t:i nuda
B. puisinya '.eiair dimual ci ttttao,iah T'intbu!
C. duduk cli bangkLi All,iS
D. ine;-rcralai;-.:,-*-1.:: ,iaja Penyal Fujangga Baru

A. aktifcii organisasi ciaerah dan melaksanakan tugas negara dengan baik
B. organisasi yang diikuti adaiah Jong Sumatranen Bond
C. selalu n-remiliiikan penderitaan rakyat
D. arktif berorganisasi dan memil<irkan r.akyatnya yang menderita

Penjelasan kalirnat nomol (3) pada iklan tersebut adalah ...
A. Prestasi sisrva hanya dapat diperoleh melalui lomba karya ilmiah.
B. N,lelalui kegiatan niembaca cian menuiis prestasi lomba karya ilmiah dapat

d ic:rp: i .

C. Lourba penuiisa.n karl,a ilmiah dapat meningkatkan prestasi siswa melalui
kererar.upiian nen,-riis.

D. I.,i'Le iuri-.,ilen incn,.iiis sisrva Sit,lP sejalan dengan prestasi siswa dalam lomba
liiiry'11 ;i1'." '.

AmirHarlzai-Leiiii1ai,ie;,,e;-.;'ai;annyapacausiayung-ffi
bxngku .1.: r'-. ,- ' :'r I' i::..:r ::i :-.-,-:i,:t:1-t Tinbul Ca, pcnii pustako. Amir Hamzah ter-us
menr.rlis lri 

-r:g:: i,i ricJ,-;i1;i iiiriri.srsr\a oi Stiiciah Fiakim Tinggi Jakarta. Amir Hamzah mendapat
julukan Ra-ja : ji',.,,..i, : rr;i:,-.g:a -a:.e oieit i,i.ts. Yasin. Masih menurut H.B. yasin. Amir Hamzah
adalah per':.ilii: .r:r:i: s,.lari r:rl:.:! i

Bung Flatta sangai ai<tif meiaksanai<an trgasnya sebagai bendahara aasuatultkumpulan per"uda
Sumatera di PaC:,1g, Yalg l;ei:tarr,a, ,Ionq S',tmatr.anen Bond. Tetapi, selain aktif dalam pergerakan

I{al yang dapat diieladali dari k',-urpan biografi Bung Hatta adalah....

Perhatili*n k:rlim:rt ildau berikutl
(1) Ikutilah lomba penLrlisan I<arya ilmiah tingkat SMP

lie ilmuan kita. (3) Karya
tahun 2013. (2) Karya ilmiah membuka
ilmiah membidik prestasi siswa dalamwawasan perrgciairurit dau

keterampiliu rnenLrlis.

t, -zc-2013i2a A ' ll2rk (lifu pa(i.l l'Lrsirl I'crilnian Pcndidik,!n-11,,\LI'l'BANG-Kli\.lDIKBl ll)
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8. Perhatiknn itrilan beril<utl

Pakailah helm yang berstandar
Lengliapi keiengkaparr kendaraan bei'motor!
Nyaiakan lampu padii sians dan maiam hari!lampu

9.

lr leksud ikhrr rcrscbi ri aJalair....
A. rnengajak menggunakan motor
B. mengajak tertib berlalu lintas
C. n.rengajah r.nenaali pet'aturan berkendara
D. niengajali kenl,amanan dijalan raya

Pcrhutikan ilJrru irerikutl

I(alimat fakta dalam iklan tersebut ditandai nomor ....
A. (1) dan (2)
B. (2) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (1) dan (3)

10. Bacalah kutipan biografi berikutl
Cokelat yang sering menjadi primadona untuk memulihkan rasa stres temyata dapal
mencegah pertumbuhan j erawat yang sedang diderita oleh seseorang. Sebuah penelitian
yang dilakukan oleh mahasiswa kedokteran di University of Miami School of Medicine
berhasil menemukan cokelat memiliki peran mencegah pertumbuhan jerawat. Responden
dalam penelitian tersebut terdiri atas sepuluh pria berusia 18 hingga 3.5 tahun. Mereka
diminta memakan cokelat murni sebanyak tiga hingga empat ons. Setelah itu mereka
harus diet selama seminggu. Selama proses diet inilah ditemukan hormon j erawat yang
kian hari kian memburuk.

Simpulan isi paragraf tersebut adalah....
A. Cokelat baik untuk memulihkan rasa stres.
B. Colielai diteliti oleh mahasiswa kedokteran di University of Miami.
C. Cokelat memiliki peran mencegah pertumbuhan jerawat.
D. Responden lrengalami pertumbuhan jerawat yang kian memburuk.

lkuti Lornba
Penulisan Artikel (1) Kegiatan Ramadhan

3 Hari 3 Malam
(2\ Caranya:
\./ Tonton terus video Tausiah Ramadhan yang menarik di

televisi Anda
\./ Buat A!-tikel / Tulisan yang baik mengenai Intisari dari Tausiyah

yang terdapat dalam video tersebut

(3) pungu,nrn,un pe,n"nung (4) Pemenang akan Mendapatkan
Tgl. 31 Agustus 2012 Hadiah Uang Tunai dan hadiah

menarik Iainnya

P -ZC.-20 t3t2() I,t {rHak Cipta pada Pusat Perlilaian Pcndi(lil(an-BAI".lTBAr"'G-KIl\,lDlKBtil)
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nesia SMPn\{Ts
I 1 . PcrL:rtik:rn berikut!

Pengunjurrg Perpustakaan

.,,40c
c
=o :10c

.c!! -..
E3115

I{l

2009 x0l0 :011 2012

Tahun

Simpr-rim isi grafili pengunjung perpustakaan tersebut adalah ....
A. Tahun 2009 acia 20 orang yang berkunjung ke perpustakaan
B. Setiap tahun pengunjung perpustakaan selalu meningkat
C. Pengunjung perpustakaan yang paling rendah pada tahun 2012
D. Setiap tahun pengunjr-rng perpustakaan tidak ada peningkatan

Cenuati t:rbcl berikutl

PernS,r6xnp ,unt paling sesuai dengan isi tabel tersebut adalah ...
A. Siswa SNIP Bunda yang diterima di SMA Negeri selalu meningkat setiap tahun.
B. Siswa SMP Harapan yang diterima di SMA Negeri mengalami penurunan.
C. Sisr'va SMP Pelmata yang terbanyak diterima di SMA Negeri pada tahun 2011.
D. Siswa SMP Sinar yang paling sedihit diterima di SMA Negeri pada tahun 2013.

Bahasa Indo

12.

P-2.C.-20t3t24I4 o'llirk 
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13. Perhatikan bagan berikut!

Pertanyaan yang sesuai dengan isi bagan tersebut adalah....
A. Berapajenis kata ulang?
B. Apa nama lain kata ulang mumi?
C. Mengapa kata ulang dibagi menjadi empartagian?
D. Apakah kata ulang semu sarua-ddgan kata ulang mumi?

llilililtil tilililllillillil ilriltilltil

P-ZC-21)13/2014 sl.lak Cipra pada pusal pcnilaian pcndidikao-IIALITUANC-KDN4Dt KUUI)
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14. Cermatilah denah berikut!

Perjalanan yang paling efektil dari rerminal Kampung Rambutan menuju pasar ciracas
adalah ...

A. Dari Terminal Kampung Rambutan ke timur menuju Jalan Penganten AIi II lurus
ke barat sampai Jalan Raya Centex lalu ke utara. Sesarnpai di Jalan TB
Simatupang belok ke barat sampai Jalan Raya Bogor, ralu ke timur sampai pasar
Ciracas.

B. Dari rerminal Kampung Rambutan ke utara belok kiri sampai Jalan TB.
Simatupang, sesampai di perempatan pertama belok ke selatan menuju Jalan
Raya ce,tex. sesampai di Jalan ciracas berok ke barat sampai pasar ciracas.

C. Dari Terminal Kampung Rambutan ke utara. Sesampainya di Jalan TB.
Simatupang belok ke arah barat. Di perempatan kedua lurus melalui Pasar Rebo
menuju ke Pasar Ciracas.

D. Dari Tenninal Kampung Rambutan belok ke timur rnenuju Jalan Penganten Ali
III, kernudian ke arah barat sampai Jalan Raya centex. setelah itu, belok ke utara
sampai Jalan TB Simatupang menuju Jalan Raya Bogor, lalu belok ke timur
menuju Pasar Ciracas.

15. Bacalah puisi berikutl
Kicauan burung terdengar merdu
menandakan adanya hari baru
indahnya alan.r ini mernbuatku terpaku
seperti dunia hanya untuk diriku
wal.rai pencipta alam
kekagumanku sulit untuk kupendam
dari siang hingga malam

tak

'fema puisi tersebut adatah ....
A. pecinta alan.r
B. keindahan alan.r
C. kekal,aan alan.r
D. pencipta alan.r

P-ZC-201lil0l4 "liak UiPta frda PrLsat Ponilxiar) Prjn.lidikau-llAt-t't'BANC-KIN4DlKIl{]t)
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16. Bacalah puisi berikut!
(1) Di Cikajang ada gunung
(2) lembah lengang menyayat hati
(3) bintang pahlawan di dada
(4) sunyi di atas belati
(5) kembang rarnpe di kuburan

selalu iauh kekasih

Larik (2) dan (4) puisi tersebut rnenggunakan citraan ....
A. penglihatan
B. perasaan
C. perabaan
D. pendengaran

17. Bacalah puisi berikut!
(1) Mentari mengintip di ufuk timur
(2) Menyinari pasir yang halus
(3) Hingga suasana riuh masa
(4) Camar menyambut datangnya pagi
(5) Dinginnya menerpa kulit

Kr"rnikmati i mentari

Kalimat bermajas terdapat pada larik....
A. (2) dan (s)
B. (2) dan (3)
C. (1) dan (a)
D. (s) dan (6)

Cara penulis menggambarkan watak Geri sebagai tokoh yang bertanggung j awab adalah ....
A. melalui dialog Geri dengan yang lain
B. penulis langsung rnenggambarkan tokoh Geri
C. melalui pelukisan tindakan tokoh Geri
D. melalui dialog antar tokoh lain dalam cerita

ililtiltilflilttililililtillilttilflil

Bahasa Indonesia SMP/MTs

"Huj an mulai reda, matahari hampir tenggelam," dari jauh terdengar suara Geri dan
Yanti. "Fik, Fiki kita kumpul!" aku pun beranjak dari sudut gubuk menghampiri sumber
suara. "Kita harus menyusun strategi di saat seperti ini," kata Geri, penanggung jawab
ekspedisi Tim Mapala Puncak Gunung Betung. "Fiki, Ningsih, dan Firman, kalian harus
siap menghadapi kemungkinan terburuk. Kita harus siap bertahan di gubuk ini dengan
perut lapar hingga cuaca semakin membaik. Jalan setapak yang akan kita turuni sangat

untuk keselamatan kalian." kata Geri mevaki

P -7.C.-2013 i20 t4 :H"k , i1,,. pr<h r'rr.r.r P..rr'l:ri.n I,flrJtdrki.u-lJ,\l I I lt \\t;-KFi\ll )lKBt D
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Bt-tkti bahrva tokoh istriku merniliki watak rajin terdapat pada nornor ....
A. (l)
B. (2)
c. (3)
D. (+)

(1)Dahuluketikaistrikunru1aimenempatirunrahI.onti@
menaruh barang-barang di terllpatnya. (2) Ada tempal tel.sencliri bagi tiap ber]da, pakaian,
r.r.reja. kursi, beras, bumbu, dan ada juga tempat sampah. (3) Samurai ada di lemari.
(4) 1'c*ipat samurai di dinding diganli dengan hiasan batik yang semrrurna bagusnya. (5)
Aku kagun.r der.rgan kepandaiannya. (6) Baru kali inilah aku tahu, bahwa ai ainding teurlr

ditaruir hiasan daripada sebualt samurai.

IJrcal:rh l{uti
Dengan riang setelah menutup jendela menjelang magrib. nuti **grurnpr" nenet rryu
yang duduk di beranda der.rgan kasih sayang, nenek ruerangkul cucu sat;-satunya iiri.
"Bagaimar.ra kucing piariranmu, apakah sudah melahirkan?,,
"Sudah, Nek. Anaknya enarl ckor, hitanr semua.,,

rn{an kau sia-sia. "

Lalar pada kutipan ccrpen ter.sebut aclalah ....
A. sore, di beranda
B. senja, di ruang tanlu
C. malan.r, cli karnar tidur
D. sore. di ruang keluarga

21. Bacalah liutip:ru ccritr annk lierikutl

"saya ,rinta maal' unluli mengatakan kalau penyakit t n,rt<-i poa,, p,rtri anaa oaatat-t
kanker paling ganas dalam tingkatan l<anker. Ka,ker i,i rnasuli stadiu,r 3.
perkeubangamrya hanya lima hari.
"Profesor ja,gan bercanda. Kekc itu jarang sakit ... bahkan ticlak ada tanda-tanda kalau
dia kanl<er!" bela Ayah. Dokter harrya terdian.r dan me,coba membuat ayah yang panik
untuk tenang sesaat.

"Pak Jody, inilah Rabdomiosarkoma, pe,yakit ini merupakan kanker ganas yang tidak
merniliki tanda-tanda. Kanker ini berken.rbang sangat cepat clalam rvaktu lima haril,,jelas
Prof.Lukman dan Ayah mulai rn s.

Konflik yang terjadi dalam cuplikan cerila tersebut adalal.r ....
A. Ayah tidak percaya dengan ucapan dokter
B. Kekc terserang kanker ganas selama lima hari
C. Dokter mencoba membuat Ayah untuk tenang
D. Ayah tidak percaya kalau Keke terserat.rg kanker ganas

P-ZC-20llt2()t1 'rHak Uipta pa(la PLrsal I,c[i]aiiur PendldikNn-U/\l-tTIl.{l\-C-l,l-NI)tKBt;D
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22. Bacalalr

Perbedaan Iatar sosial dalarn kedua kutipan novel tersebut adalah

23. Blrc:rl:rlr l<cdua liutinarr novcl brrihutl

Perbedaan bahasa kedua

dua l<utipan nuvcl bcril<ut!
Novel I

Seorang pemuila bernama Kacak, yang merasa karena marnaknya adalah seorang kepala
desa mempunvai sil-at sombong dan selalu berbuat sekehcndali hatinya sel.ringga ia
kurang disukai oleh orang-orang sekampungnya. Namun beda dengan it4aclun. walar:pur.r
hanya seorang anak petani miskin, namun kare,a ntempunyai pe,didikan rnoral dan

_agarna ),ang baik, Ma4un sangat disukai oleh orang-orans kampung.
Novel II

Tuti dan Maria anak wedana pensiunan Raden Wiriatmaja ketika berada cli Gedung
Akuarium Jakarta bertemu dengan Yusup, mahasisu,a lakultas kedokteran. Maria, sisr.va
FIBS, seorang yar.rg lincal.r dan periang. Sebaliknya Tuti. kakaknya, gadis pernikir yang
hanya mempercakapka, hal-hal yang dianggapnya perlu. Ia aktivis organisasi rvanita
yang dengan gagah rnenrpgrjuangkan kauntnya,

novel terse
Novel II

masyarakat pedesaan nlasyarJkat perkotaan
B adanya gotone-royong hidup sendiri-sendiri
C keluarga modern keluarea yang meniunjung tingqi adat istiadat
D memeganq adat keluarca berpecang pada prinsip hidup

u:l hU Ilt)ilIl n0vel DC

' Novel I Novel ll
"FIanafi," katanya "sudah lama benar
ibu hendak berhandai-handai dengan
engkau, tapi kulihat engkau ada dalam
kesempitan saja. Saat ini, sedang air
mukamu jernih, keningmu licin,
bolehlah ibu menuturkan niatku itu,
supaya jangan nrenjadi duri dalarn
daginc kesudahar.u.rva."

Beberapa minggu kernudian, lelaki kurus
rnenjadi terkenal di kotaku. Dalam setiap
acara, baik di karnpung maupun di
kecamatan, dia selalu hadir sebagai pembawa
hikayat. Ser.nLra hiliayat yang pernah
kuceritakan padanya dijadikan sebagai
pembawa rezcki. Kini dia semakin lerkenal,
brl:Lcn smrrpri kc lbukotl Provinsi.

novel tersebut adalah ....

A. - menggunakan bahasa sastra lama
- bahasa rnudah dipahanr i

menggunakan bahasa sastra iama
bahasa sulit dipahami

B. menggunakan bahasa sastra lama
bal.rasa sr"rlit dipahami

menggunakan bahasa nodern
bahasa r.nudah dipahami

C. bahasarrya sulit dipahanli
mengtunakan bahasa modern

- bahasanya mudah dipahami
- rnenggunakan bahasa sastra iama

D. bahasanya sulit dipahami
menggunakan bahasa rnodern

- bahasanya n.iudah dipahami
- r.nenggunakan bahasa sastra larna

P -7.(:-201 i 1201 tt f ilirk Cipta pada PrLsal I,cnilaiall I,cndidikan-BAl,i'] IiANC-KLtvlt)tKIl ( I D
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24. Bacalah kutipan dr.rma berikut!
(l) Laura : Aku merasa gembira sekali di sini. Syukur bangkuku tidak ditempati orang

lain. Duhai, pagi yang cerahl Cerah sekali.
(2) Petra : Tapi n.ratahari agak panas, Laura.
(3) Lanra : Ya, kau masih dua puluh tahun (duduk di bangh). Aku.merasa lebih letih

dari biasanya (melihat Petra yang nampak tak sabar), pergilah kalau kau
ingin ngobrol dengan tukang kebunmu itul

(4) Petra : Dia br:kan tukang kebunku, Laura, dia tukang kebun taman di sini.

Bukti bahwa peristiwa tersebut terjadi di sebuah taman terletak pada dialog ke ....
A. (4)
B. (3)
c. (2)
D. (1)

25. Bacalah teks drama berikut!

Konflik kutipan drama tersebut adalah ....
A. Ibu yang masih terbaring pingsan di ranj ang.
B. Ibu yang sakit parah tapi kondisinya sudah stabil.
C. Anak yang rnencemaskan kondisi ibunya.
D. Ayah yang menunggu anaknya datang.

Bacalah ilustrasi trerikutl
Andri merasa senang karena timnya berhasil memenangkan peftandingan takraw
antarsekolah. Andri cernbiral Ia rnen a dalam buku harian.

Catatan buku harian Andri sesuai ilustrasi tersebut adalah ...
A. Hasilnya telah terlihat, tim taklaw sekolahku menang. .Semua ini karena kerja

sama semua pihah.
B. Hari ini, tirn takawku menarlg. Aku gembira sekali. Usahaku dan teman-teman

tidak sia-sia. Terima kasih Tuhan!
C. Ternyata kemenangan yang ditunggu-tunggu datang juga. Tim takraw

sekolahnya berhasil menjadi juara.
D. Sesunggr"rLm_va. peristiwa yang sangat berarli dalam hidupnya terjadi. Tirn takraw

sekolahnya berhasil rnenj adi juara.

26.

Adam

Ayah
Adam
Ayah

Adarr

(rnendorong pintu kamar, tertunduk lemos menyaksikcrn ibu yang terbaring
lemah di ranjang. Kepalanya sudah digunduli, slang infus dan beLalai
me n ghuj am atas -b aw ah, ki r i-kanan)
Kau ahhirnya tiba, Dam?
Ibu... ! Ibu bagain-rana?
Belum siuman sejak jatuh pir.rgsan kemarin sore. Dokter bilang kondisinya
stabil.
duduk di sambil meremas r

P -ZC-2tJ I 3t2011 '!'llak Ciptr padfl PLrsar Pcnillian Pc didikan-BAI-ITBANC-KlllrlDlKIlL,l)
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27. B:rcal:rh dcrrgan salisanr:r ilustrasi bcriliutl

Susunan kalimat tersebr:t agar r.ncnjacli paragrallaporan yang paciu adalah ....A. (l ) - (5) - (3) - (2) (4)
B. (1) - (5) - (2) _ (4) _ (3)
c. (5)-(3),(2)-(4)_(1)
D. (5)-(2)*(4)-(3)-(1)

29. Bacalah ilustrasi bcril<ut!

(1) Kelas 9.5 menjadi juara I, 9.3 juara II, 8.t juara ill, dan 7.zt juara lV
(2) I-omba kebersihan tersebut diikLrti olch sernua lielas 7, g, clnn 9
(3) Penilaian dilaksanakan nrulai hari Senin sampai Jumal
(4) Yang menjadi juri lorrba kebersihar.r itu adararr g,.r BK dan pe,rbintr oSIS

Pada bulan September 2013 telah dilalisanakan lomba kebersihan

osls slvlP Binta.g Terang bermaksud n.r"nga@
ditujukan kepada scmua siswa dalar, ra,gka rnemperingati hari Lrlang tahun sekolai
yang ke-19. Pe,daftaran dilaksanakan 19 Agr,rstus sarnpai dengan 1g Septeraber 2013 di
Sekretariat. Lomba dilaksanakan pada l9 September 2013.

Pengumuman yang tepat sesuai dengar ilustrasi bcrikr-rr adalah ....
A. Lomba me,ulis slogan dalam rangka mernperingati hari ura.g tahun ke-19 SMp

Bintang Terang akan digelar 19 September 2013. Daftarkan segera di Sekretariat
OSIS mulai I 9 AgustLrs s.d. I 8 Septernber 2013.

B. Lomba ,.renulis sloga, di SMp Bintang Terang segera akan digelar. Seluruh
siswa agar mendaftarkan ciiri setiap hari kerja di ruang. OSIS. panitia
menyediakan waktu mulai l9 Agustus 2013. pelaksanaan lomba menunggu
Anda.

c. Diun.rumka, kepada seluruh siswa SMp Bintang Terang Lrntuk mengikuti lomba
me,ulis slogan. Pendallaran akan ditutup tanggal 19 Septembcr seiuai dengan
jadwal lomba. Panitia rnenunggumu di Sekretariat setiap hari kerja.

D. Diun'*uakan kepacla selr:ruh rvarga SMp Bintang Terang untuk inengikuti lomba
,renulis slogan. Pa.itia ulang tahun sekolah ke-19 menyediakan rvaktr-r
pendaftarar.r sampai dengan 19 September 2013. Jika kamu be,ninat, daltarlah
lomba pada 19 September 201 3 di Sehretarial OSIS.

I iilillillil tilillil fl ilil tilIilil tillil

Isi pesan singkat yang tcpat berdasarkan ilustrasi tersebut adalerh...
A. .lelaskan kronologi peristirva pencurian itu cli haclap:,rn saya secepatnya.
B. Seger. r.nenghadap saya dan.ieraskan k.orologi pcncurian itu seiara lisan.
c. Secepatnya hzrrap me,ghad.p satpan da'jeiaska, kror.rorogi pcncurian i1u.
D. Karni nrinla Sandara metnbuat penielasan tentang kronologi pencnrian itu cepat.

28. Bacalah kalimat-kalilnatbcril<utl

Direktur Bant Amarta meminta kepara satpa* m,rgrradapffi ,rt.,k,r,,rri.r^(-1..."rg*
bcrkaitan dengan peristiwa pencurian cli bank terseb.r. Kcpala satpam dimlnta
rnenjelaskarr kronologi peristilva itu secar.a lisan.

P-Z( -201 1/2{]]1 ':lhk UiprI padrr PrLsar I)cniloiaD I,crrdiJiliau-Bi\1,11lli\N(i-KIi\.1DlKI:]tII)
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30. Cermati data buku berikutl
Judul Buku
Penulis
Keunggulan

Kelemahan

Baju Bulan
Joko Pinurbo
- bisa memahami simpul kehidupan keseharian
- pilihan katanya padat dan kuat
- Bahasanya familiar, bersahaja danjenaka
Gambar-gambar kuran

Paragrafresensi yang tepat berdasarkan data buku tersebut adalah ....
A. Buku kumpulan puisi berjudul Baju B an cocok clibaca oleh ahli sastra karena

isinya bisa membuat orang bisa memahami simpul kehidupan keseharian. Pilihan
katanya padat dan kuat, dilengkapi dengan gambar-gambar yang mendukung
sayangnya buku tersebut, bahasanya kurang familiar.

B. Buku kumpulan puisi berjudul Baju Bulan karangan Joko prianto ini cocok
dibaca oleh siapa saja, terutama pencipta puisi. Buku tersebut membahas
bagaimana memahami simpul kehidupan keseharian. Walaupun bahasanya
kurang familiar dan bersahaja, tetapi gambar-gambamya mendukung isi puisi.

C. Buku kumpulan puisi berjudul Baju Bulan karangan Joko prianto ini layak
dibaca, karena dengan membaca buku ini bisa memahami simpul kehidupan
keseharian. Buku tersebut, menggunakan pilihan kata yang padat, kuat,
bahasanya familiar, bersahaja dan jenaka. Sayang, gambar-gambamya kurang
mendukung isi puisi.

D' Buku berjudul kumpulan puisi berjudul Baju Bulan karangan Joko prianto layak
dibaca oleh ahli sastra karena puisinya padat dan isinya membuat orang bisa
memahami simpul kehidupan keseharian. Bahasanya familiar, jenaka. Sayangnya
sangat bersahaja, walaupun gambar-gambamya mendukung isi puisi.

31. Bacalah ilustrasi berikut!
Rana minta tolong kepada kakaknya untuk membuatkan izin tidak ilsuk sekolah lewat
surat. Bgsok Rana harus mengikuti seleksi beasiswa pelaiar di kantor a

Bagian pembuka surat yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalan -_A. Bagaimana keadaan Rana? Sehat selalu bukan?
B. Apa kabar, Dik? Buatkan surat untukku ya!
C. Apa kabar Kakak? Semoga kakak dalam keadaan sehat selalu.
D. Rana sahabatku yang baik, tolong balas surat untukku!

| iltiltil til |lilil ril ilrilil tillltiltil lfl
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32. Bacalah surat dinas berikut!
Yth. Kepala SMP N 05
di Jakarta

Dengan hormat,
Dalam rangka meningkatkan kemahiran anggota pramuka di bidang ntrvival dan jelajah
alam, Gudep Pramuka SMP N 05 akan mengadakan Persami minggu ketiga Maret 2014
di Bukit Duri. Untuk kelancaran kegiatan tersebut, kami mohon izin kepada Bapak
menggunakan tempat tersebut.

Kalimat penutup yang tepat melengkapi surat dinas tersebut adalah ...
A. Demikian suat ini kami sampaikan, semoga Bapak dapat memaklumi kegiatan

yang kami laksanakan.
B. Kami bermohon kepada bapak, agar mengizinkan seluruh anggota pramuka

. mengadakan Persami.
C. Demikian surat ini disampaikan, kami percaya bahwa Bapak pasti mengabulkan

permohonan kami ini.
D. Demikian surat permohonan izin ini kami sampaikan, semoga Bapak

mengabulkan permohonan kami.

33. Bacalah ilustrasi berikut!
Tumpukan sampah yang menggunung di sudut Stasiun Kereta Api Gondangdia
menimbulkan bau busuk, sehingga warga setempat dan penumpang kereta api harus
menahan nafas kali melewati temnat itu.

Surat pembaca yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ...
A. Saya, salah satu penumpang kereta api yang setiap hari lewat di Stasiun

Gondangdia sangat risih melihat tumpukan sampah yang menggunung di sudut
stasiun. Padahal di situ jalan untuk umum. Penumpang kercta menahan nafas
setiap melewati jalan itu, karena bau sampah yang sangat menyengat. Saya
mohon kepada pihak terkait untuk memindahkan sampah itu.
Saya, salah satu warga Gondangdia sangat risih melihat tumpukan sampah yang
menggunung di sudut Stasiun Gondangdia. Sampah yang menggunung berhari-
hari itu menimbulkan bau busuk yang sangat menyengat sehingga kami dan
penumpang kereta api harus menahan nafas setiap rnelewati tempat tersebut.
Mohon kepada pihak terkait segera menangani masalah tersebut.
Saya, warga Gondangdia menyarankan agar pembuangan sampah di sudut
Stasiun Gondangdia jangan sampai menggunung. Alangkah baiknya kalau setiap
hari ada truk yang mengambil sampah itu. Kalau tidak ada pembuangan sampah
di situ, warga akan membuang sampah di sembarang tempat, lingkungan menjadi
kotor. Saya setuju ada pembuangan sampah sementara di sudut stasiun.
Saya, warga setempat dan penumpang kereta api merasa risih melihat turnpukan
sampah yang menggunung di sudut stasiun Gondangdia. Mengapa pemerintah
menggur.rakan tempat itu sebagai pembuangan sampah sementara? Sampah yang
menggunung itu menimbulkan bau yang menyengat karena truk sampah tiga hari
sekali baru datang.

ililililliltilriiililtiltffi iltiltil|l]

Bahasa Indonesia SMP/MTs

B.

C.

D.
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Rangkuman bacaan tersebut adalah ...
A. Kematian dua gajah sumatra diduga karena diracun.
B. Maraknya perambahan menyebabkan dua gajah mati.
C. Dua gajah mati dalam dua bulan terakhir karena diracun.
D. Dua gajah ditemukan mati namun penyebabnya belum diketahui

Perhatikan fakta-fakta berita berikut!

(1)
(2)
(3)

Pasukan Brigade Infantri Lintas Udara 3 Konstrad atraksi terjun palung
Atraksi berlangsung di Lapangan FLM. Sibali Takalar
Atraksi berlangsung pada tanggal 9 Oktober 2013-11-07 Pembukaan Manunggal
mem Desa

Teks berita yang tepat berdasarkan fakta berita tersebut adalah ....
A. Pasukan Brigade Infantri Lintas Udara 3 Konstrad atraksi terjun payung

menandai pembukaan manunggal membangun desa di Takalar, tepatnya di
Lapangan H.M. Sibali pada hari Rabu, 9 Oktober 2013

B. Pasukan Brigade Infantri Lintas Udara 3 Konstrad atraksi terjun paJung
menandai pembukaan manunggal membangun desa di Takalar, berlangsung pada
hari Rabu, 9 Oktober 2013

C. Pasukan Brigade Infantri Lintas Udara 3 Konstrad atraksi terjun payung
menandai pembukaan manunggal membangun desa di Takalar, tepatnya di
Lapangan H.M. Sibali pada hari rabu sore

D. Pasukan Brigade Infantri Lintas Udara 3 Konstrad atraksi terjun payung
menandai pembukaan manunggal membangun desa di Takalar, tepatnya di
Lapangan H.M. Sibali pada tanggal 9 Oktober 2013

36. Bacalah ilustrasi berikutl

|iililfl tilIililililililtililfl rililil17 Bahasa Indonesia SMP/MTs

35.

34. Bacalah teks bcrikutl

Koordinator lingkungan hidup, menyampaikan agar tetap menjaga keindahan ii"gtr.nga,
sekolah, Serta memelihara taman sehingga memberi penyegaran kepada warsa sei<olah.

Slogan yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ....
A. Keindahan sekolah idolaku
B. Hij au sekolahku segar jiwaku
C. Hij.au lingkunganku dambaanku
D. Jiwaku damai di sekolah yang bersih

Dua gajah sumatera mati dalam dua bulan terakhir. FIal ini mengungkapkan
maraknya perambahan dan pembalakan liar serta tambang emas di areal hutan tanaman
industri di Kecamatan Tuj uh Koto, Kabupaten Tebo, Jambi.

Tim Mitigasi Konflik Gajah menemukan dua ekor gajah remaja tergeletak saat
Tim menghalau kelompok gajah bersama masyarakat di sekitar Sungai Sisip. Saat
diperiksa, gajah diduga sudah mati hampir sepekan lamanya. penyebab kematiamya
didusa diracun.

P -ZC-2013 /2014 'Hak Oipta pada Pusal Pcnilaian Pendidikan-BAUTBAN.C-KLN4DIKB L;D
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31 . Ilacalah ilustrnsi berihut!
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Karena desakan kebutuha., Bapak Nyoro akan r.enjual s;bu;h l\robill;hun 200
berw'arna hij ar-r mctalik. Mobil tersebut akan ditawarkan 140 juta, tetapi rnasih biia dI
tawar. Penjualan dilakukau rnelalui iklan baris di koran. peminat harap rnenghubungi
Bapak Nyoto. telepon (024) 875 I 5 I 4.

Iklan baris yang tepat bcrdasarkan ilustrasi tersebut adalah ...
A. Dijual segera Mobil harga 140 juta warna hijau, bodi mulus dijamin puas dapat

n.renghubungi Bapak Nyoro. Telp. (024) 8751514.
B. Jual cpt BU Mobii thn 2006, wama hijau met. bodi mls. 140 jt nego. llubungi

Bapak Nyoto. Telp (024) 8751514.
C. Akan dijual segera Mobil th' 06 bodi mls, warna hijau mtl 140 juta bks milik

wnt l]ub Nyoto (0221) 875 151/+.
D. Akan dijual dengan segera Mobil 2006, bodi sangat mulus dan dijamin puas

masih bisa dita'"var, warna hijau metaiik pegangan wanita. Hubungi Bapak Nyoto
(024) 87s1s14.

38. Bacalah kalirnat-kalirnatbcrikutl
(l) Tambahkan air sebanyak 3 % gelas (700 ml)l
(2) CarnpurkanT elly pox,cler dengan gula salu gelas (200 gr) atau sesuai selera!
(3) Panaskan lalu aduk hingga meratal
(4) Tuang dalam cetakan! Setelah dingin siap disantap.
(5) Campulkanl uity acidke dalam jelly powder dan aduk meratal

Matikun api, diatnkan 3 rncnirl

Urutan cara rnern asak Nutrijell yang tepat adalah ....
A. (2) * (1) - (3) _ (6) - (s) _ (4)
B. (2)-(3)-(6)-(1)_(4)_(5)
c. (5) - (1) - (2) * (3) - (4) - (6)
D. (s)-(2) -(l) _ (1)- (6)_(3)

Pcrhatihan petunjuk bcrikutl

Potulrjuli rnembuat jamu jcralvlt.
(l). I(upaslah kulit kunyit dan tenrulawak putih.
(2). Cucilah semlia bahan tersebut.
(3). Rebuslah scrnua bahan dengar.r 3 gelas air.
(4). t. . l
(5). Kccilkau apinya hingga air ringgal setcr.rgah gclas.

Kalimat yang paling tepat unruk mengisi bagian yang rumpang adalah ...
A. (4) Tarnbahkan gula atar-r rnadu sebagai pernanis.

(6) Tunggulah bebertrpa saat hingga air rebr-isan habis.
B. (4) 'fambahkan gula otalt nradu sebagai pentanis.

(6) 1 Luiggulah hingga mendidih.
C. (4) Tunggulah hingga mcnclidih.

(6) T'ambahkan gula atau maclu sebagai pemanis.
D. (4) lirnggu)ah hingga mendidih.

(6) funggLrlah bebcrapa saal hingga air rebusan habis

39.
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Potunjuh membuat jamu jerarvit.
(l). I(upaslah Iculit liuuyit dan temulawak putih.
(2). Cucilah semua bahan tersebut.
(3). Rebuslah sernua bahan dengan 3 gelas air..
(4).i...1
(5). Kccilkan apinya hingaa air tinggal setengah gelas.

40.

DOKUMEN NEGARA
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Iialinlat yang paling tepat untul< rnengisi bagian yang rumpang adalah ...
A. (4) Tambairkan gula atall madu sebagai pemanis.

(6) Tungguiah beberapa saat hingga air rebusan habis.
B. (4) Tambahkan gula atau madu sebagai pemanis.

(6) Tunggulah hingga mendidih.
C. (4) Tunggulah hingga mendidih.

(6) Tambahkan gula atau madu sebagai pemanis.
D. (4) Tunggulah hingga mendidih.

(6) Tunggulah beber:apa saat hingga air rebusan habis.

Bacalah ilustrasi bcrikut!

Pernbuka pidato yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut adaiah ...
A. I(o,rpos rumah tangga adalah sampah atau Lirnbah yang berasal dari taman,

halaman mallpun meja makan maupun limbah rumah tangga lainnya, tidak selalu
harus Cibr"rang.

B. Puji syukur kita sanpaikan kepada Tuhan yang llaha Esa, sehingga dapat
berkumpul dalam rangka menyampaikan perlunya pengolahan sampah. Jangan
disangka san-rpah itu tidak ada manfaatnya. Kalar-r kita jeli justru sampah bisa
bennanfaat untuk kehidupar.r manusia.

C. Sebagai rnasyarakat yang peduli lingkungan, kita dapat mengelola sampah
sehingga lebih bermanfaat. Langkah pe1-tama yang dapat kita lakukan iaiah
memisahhan antara sampah organik dengan sampah non organik.

D. Demikian yang dapai saya sampaikan, bahwa cara pembuatan dan pengolahan
kompos cnkup sederhana, dengan membuat lubang galian di tanah dan
rnenyimpan sampah organik dari rumah tangga selama kurun waktu tertentu.

seni dan kreativitas ini.
B. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kel-Ladiran tuhan yang telah memberikan

C.
liesehatan sehingga bisa ntenyelenggarakan kegiatan ini.
Denrikian sambutan dari saya selaku ketua panitia, sernoga pameran seni dan
krearivitas sisrr,a ir.ri berntanfaat bagi semua.
Par.neran buku ini rnerupakan agenda tahunan osis dalam rangka memotivasi para
sisrv:r agar gen'iar ntembaca.

D.

Ketua 'Iirn Penggerak PI(K I(odya Jakarta Timur menyampaikan perlunya pengolahan sampah
rumah tangga agar dapat dimanfaatkan baik sebagai kompos ma

idato bcrihutl

Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks pidato yang rumpang tersebut adalah ...
A. Aldrirnya kami atas nama panitia mcngucapkan selamat mengunjungi pameran

Saya mengucrpkan selamat
paneran seni cltn kreativitas

dan terima liasih atas kehadiran tenta[-teman rialam kegiatan
dalan rangha menyambut adik-adik siswa kelas tujuh yang baru
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42. ] ::.c*lah 'ie'i":;:r, :: iir::i:l!: I;e;'ll<ut!

limnusan rnasalah yang lepai ses..izii tema tersebut adalair
A. Siapa saj ahd-r yang nrestasi beiajarnya r.ncni:rgl<at?
B. Kapan kita dapat meningkatkan prestasi beiajar membaca?
C. BagaimaLna upaya meningkatl<an prestasi belajar dengan membaca bersama?
D. Apakah dengan belajar dapat meningkatkan prestasi nembaca bersama?

43 . ]Jrcrhh s iltriah berikut!
Lingkr.rngan pergaulan dapat mengubah hepribadiur para remaja.
lir.rgliungan pergauian yang baik dapaL rnenimbull<an kepribadian
claliirada lemaja <iengan lingiiungan pergaulan yang ltuiang bagus.
gurlr, tei.nan, dan masyarakat berupa teladan dan nasihat sangatlah
rnengl.radapi masalah dalam pelgaulan remaja.

Rernaja dengan

"vang 
lebih baik

Peran orang tua,
dibutuhkan untuk

Sarzrn yar]g tepat berdiisartan simpulan tersebut adaiah ...
A. I(epada para remaja hendaklah selalu berhatihati pada zaman sekarang.
B. Orang tua dan masyarakat sebaiknya memberi teladan dan nasihat kepada

remaja.
C. I(epada para remaj a agar tidak mudah terjebak dan terpengaruh dalam pergaulan.
D. Remaja harus bergaul dengan teman sekolah yang dapat memberi nasihat.

44. Perh:rtikan data buku berihui!
Data bui<u :

1. Buku berjr"rdul Pengantar Novel Indonesia karangan Jakob Sumardjo diterbitkan oleh
penerbit I{aryzr Ur.ripress pada tnhun 1983 di Jakarta.

2. Br-rkr-r berjudul Ar.iak Perarvan di Sarang Penyamun karangan Sutan Takdir
ana diterbilkan pada tahun 1992 di Jakarta oleh penerbit Dian

Penulisan daftar pustaka berdasarkan kedua data buku tersebut yang tepat adalah . . .

A. Sumardjo, Jakob. Pengantar Novel Indonesia. Jakata: Karya Unipress. 1983.

Alisyahbana, Sutan Takdir. Anak Perat,an di Sarang Penyamun. Jakarla : Dian
Rrkyat. 1992.

B. Jakob Sumardjo.1983. Pengantar Novel Indonesia. Jakarta: Karya Unipress.
Sutan Takdir Alisyahbana.1992. Anak Perav,an di Sarang Penyamun. Jakatta:
Dian Rakyat.

C. Alisyahbana, Sutan Takdir.1992. Anak Perawan di Sarang Penyamun. Iakarta:
Dian Rakyat.
Sumardjo, Jakob. 1983. Pengantar Novel Indonesia. Jakarta: Karya Llnipress.

D. Alisyahbana, Sutan Takdir. Anak Perawan di Sarang Penyamun. 1992. lakNta:
Dian Rahyat.
Sumardjo, Jakob. Pengantar Novel Indonesia. 1983. Jakarta: Karya Unipress.

45. Perhatil<rn kalimat berikut!
I(ami selalu sarapan pagi agar supaya tidak sakit perut ketika bero

Perbaikan kalimat tidak ei'ektif tersebut yang tepat adalah ...
A. I(an-ri selah"r sarapan pagi agar tidak sakit perut ketika berolahraga.
B. I(ami selalu sarapan pagi supaya tidak sakit perut ketika berolahraga.
C. I(etika berolahraga katri selalu sarapan agar tidak sakit perut.
D. I(ami selalu sarapan agar tidak sakit perut ketika berolahraga.

'lcmu; 
Nt.',rin glirr,lr.il Diesi.usi belaiar sisrva delgan;lembaca bersama.
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46. Perhatikan kalimat berikut!

I lllilfl lil|flilIillilililfl iltfl fiilIril

Bahasa Indonesia SMP/MTs

Budi disebut wan Dia sendiri tidak tahu sebabn

Penggunaan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut adalah ...
A. Budi, sering disebut "pahlawan,,, Dia sendiri tidak tahu sebabnya.
B. Budi sering disebut "pahlawan', Dia sendiri tidak tahu sebabnya.
C. Br.rdi sering disebut 'pahlawan", dia sendiri tidak tahu sebabnya.
D. Budi sering disebut pahlawan, Dia sendiri tidak tahu sebabnya.

47 . l'erhatikan kalimat berikut!
Kalian lrarus berkaitan orang yang bersangkutan bila ingin mengetahui peraetotarnya
Iebiir ielas lasi.

Penggunaan kata yang tepat untuk mengganti kata bercetak miring pada kalimat tersebut
adalah....

A. bersambung,perbincangannya
B. menghubungi,persoalannya
C. beltalian,pembahasannya
D. menghampiri,perselisihannya

48. Bacalah kutipan pantun berikutl

t...1(1)
t. I (2)
Pergi pagi pulangnya petang
Membawa beras uoah rnenumbuk

Larik yang tepat untuk rnelengkapi pantun tersebut adalah ....
A. Jawi hitam tidak bertanduk (1)

Memakan rumput di atas munggu (2)
B. Rakit ditetas dengan kapak (1)

IJanyutkan dari Pulau Kukus (2)
C. Awan berkisar di gunung tinggi (1)

Nyala pelita ditaruh minyak (2)
D. Dari petani pulang ke Padang (1)

Membawa unggas bergombak gauk (2)
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Bahasa Indonesia SMP/MTs
49. Bacalah kutipan puisi berikut!

Bertudung langit selalu biru
Tempat cahaya selalu benderang
Tempat udara selalu bersih
Tempat angin selalu nikmat

Larik bermaj as untuk melengkapi bagian rumpang puisi tersebut adalah ....
A. Tempat menari si burung camar
B. Di tempat sepi, di mana hanya
C. Di sana kuingin berkubur
D. Di pundakmr.r wahai IbLrku

Bacalah liutipan drama berikut!

Ida Ayu
Cut Nisa
Ida Ayu

Cut Nisa
lda A

Apa yang sedang kamu pikirkan, Nisa?

t...1 ( 1)
I(amu j angan berbohong, Nis. Dari tatapan matamu terlihat kamu sedang
memikirkan sesuatu.

t...1 (2)
O. itu masalahmu-

Pernyataan yang tepat untuk melengkapi naskah drama tersebut adalah ...
A. (1) Aku sedang memikirkan tugasku yang belum selesai-selesai.

(2) Betul. Aku tidak bohong.
B. (1) Ada yang aneh pada diri Pak Goris.

(2) Tepat, apa yang kamu katakan.
C. (1) Alru memang mengalami sedikit masalah Dul ./

(2) Aku bingung, Da. Mengapa akhir-akhir ini aku sering dimarahi Pak Goris?
D. (1) Tidak ada, Da.

(2) Yah, aku cuma sedang memikirkar rencanaku besok pagi. Apa yang perlu
aku kerjakan lebih dulu?

50.
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