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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.

P -ZC-z{)13 /2411 lrlJ,rli Cipta pacla Pusar Pcnilaixn Pcndi(likiu-BALITBANC-K]jMl]ll(Btll)
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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

Bahasa lndonesia SMP/MTs

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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Bairasa Indonesia SMP/MTs

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 
Cipta pada Pusirt Pc0ilaian Psndiclikan-BALITBANGKII\4D1KBLlL)
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13. Perhatikan bagan berikut!

Pertanyaan yang sesuai dengan isi bagan tersebut adalah ...
A. Berapa jenis kata ulang?
B. Apa nama lain kata ulang mumi?
C. Mengapa kata ulang dibagi menjadi empat bagian?
D. Apakah kata ulang semu sama dengan kata ulang mumi?

Cermati denah berikut!

Perjalanan yang efektif dari stasirm Kereta Api Kircon
Sulaksana adalah ...

A. Dari St. Kereta Api Kircon naik Fly oyel, turun
Jakarta langsung ke Jl. Ahmad Yani. '

C.

menuju lokasi gedung Sopo

kemudian belok kiri ke jalan

14.

rl p

illeou 11:sl LgE$ru l+

u

K€ AsirAfnk. + Jl. Ahm€d Yani +

t

$

t

rc$"k*i

@

B. Dari St. Kereta Api Kircon melalui/y or.er belok kanan jalan Ters Jakarta, lalu
belok kiri arah utara. Jatan Jatirogo. v
Dari St. Kereta Api Kircon masuk jalan Ahmad Yani belok Cicaheum terus jalan
Jatirogo.
Dari St. Kereta Api Kircon masuk Jl. Jakarta lurus jalan Sukabumi belok kanan
Jl. Laswi langsung ke Jl. Jatirogo.

D.

P-ZC-2013t2014 !-'llak (lipta pada Pusrn I'.nililiaD Pcndid ikan-LJ Al,l-l BAN C- KIIIVIDIKB U t)
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9 Bahasa Indo
15. Bacalah puisi berikut!

t6.

Tema puisi tersebut adalah ....
A. keindahan alam
B. keindahan gunung
C. keindahanlingkungan
D. keindahan pantai

Bacalah puisi berikut!
Mentari mulai ramah menyapa
Desir angin menerpa
hadirkan getaran rasa

di hati sei wa

1'7.

Terdengar suara ombak
Berhembus angin, mendingin
Di tengah pantai
Kapal berlayar
Berlayar langit membiru
Pasir putih membenamkan di

Citraan yang terdapat pada larik pertr(ma puisi tersebut adalah ....
A. penciuman
B. perasa
C. penglihatan
D. pendengaran

Bacalah puisi berikut!

Deras hujan mendera
Gemunrh sungai meluap
Menelan jutaan perkampungan
Hanyutkan rumah dan harta
Desa Pandan Sari tercinta

Majas pada puisi tersebut terdapat pada larik ....
A. kesatu
B. kedua
C. ketiga
D. keempat

P-ZC-2011/2014 IIak Cipta pada Pusat Pcnilaian Pcndidikan-B..tl-J'l IIANC-KUN1DIKBIJ|)
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18. Bacalah kutipan ccrpen berihut!

Watak tokoh Wina seorang pendendam digambarkan rnelalr-ri ....
. A. diceritakan orang iain
B. dialog antara tokoh
C. diceritakan penulis
D. tingkah laku tokoh

Bukti watak tokoh Po Onah yang perhatian terdapat pada kalimat nomor....
A. (1) dan (2)
B. (2) dan (a)
C. (3) dan (s)
D. (a) dan (s)

Latar tempat dan suasana pada kutipan cerita tersebut adala.h ....
A. di Jawa, sedih
B. di rimba. mencekam
C. di istana, tnarah
D. di kerajaan, haru

20.

"Siall" Lari nggak lihat-lihat apa ya...." ruruk Wina. O"iigi,'r *"lul, nr^a* ia nr.,tui
jongkok untuk merapikan buku-buku )'ang tc{atuh. Behu, selesai wina merapika.
terdengar langkah kaki yang datang mengharnpirinya.
"Kasian banget. Bukunya jatuh semua ya?" Cer.noo}r seorang cor.vok de,gan senvut,
sinis. Sejenak Wina berhenti merapikan buku-buku, ia nrencoba melihat orang yang
berani mencemoohr.rya. Ternyata dia lagi. Corvok berpostur tinggi dengan rarnbut 1,ang
selalu berantakan. Sumpah! Wina benci banget sama cor.vok ini. Seumur hidup Wina
nggak bakal bersikap baik sama cowok yang ada di depannya ini. Lalu Wina mulai
melaniutkan ikan buku iawab pertan cowok tersebut.

i lltiltilliltfl lt ilt ililfl lil flfl til flil

Bahasa Indonesia SMP/MTs

jll 
lllk (lipt! pr.la l,us,lt I,cllilaiilni,cnLliaikan-B;\1,lIll N(;-Kl.t\lDlKBUt)

(1) Mad Landep terus menatap Karin yang cuma menyetor lima ribu -p*IJ4"*
setoranmu cuma lima ribu?" (2) Karin berdiri gemetaran. ,,Karnu tinggal di rumahku
sudah lima belas hari, makan minum, tidur gratis." Mad Landep menarik rambut Karin
yang sudah gimbal. (3) "Hai Bang, kasih minum dulu si-Karin, sudah seharian keliling
ngamen!" seru Po Onah, istri Mad Landep. (4) Mad Landep mendorong kuat-ku:t tubuh
Karin yang sudah gontai hingga terduduk persis di depan po Onah. ,,Urus tuh, anak tak

" (5) Po Onah membimbing Karin masuk ke rumah.

cerita berikut!
Dahulu ada seorang anak muda bernama Pagar Bumi. pada suatu hari arti ran ut teraja.
bertemu dengan Pagar Bumi. Selintas pandang ia dapat menerka bahwa kelak pagar
Bumi akan rnenjadi seorang tokoh sakti, namun kesaktiannya akan membahayalian
kerajaan. Pada hari itr-r juga Pagar Bumi dan kedua orangtuanya dipeiintah menghadap
istana kerajaan. Di sana Pagar Bumi mendapat titah raja bahwa dia harus meninggalkan
wilayah kerajaan Jawa, dan harus diasingkan ke pulau SLtmatera. Ibunya menangis
tersedu-sedu.

I-ZC-20 t l. tu I I
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Konflik pada kutipan cerita tersebut adalah ....
A. takut kehilangan emas
B. sulit menyimpan emas
C. serakahmenyengsarakan
D. banyak emas membingungkan

S,goyng anak yang sangat pelit, mengubur emasnya secaru diamdiam di ternpat farrg
dirahasiakan. Setiap hari dia pergi ke tempat dia mengubur emasnya itu, menggaiinya
dan menghitungnya kembali satu persatu untuk memastikan bahwa tidak ada emasnya

Seorang pemuda bemama Kacak, yang merasa karena mamaknya adalah seorang kepali
desa mempunyai sifat sombong dan selalu berbuat sekehendak hatinya sehingga ia
kurang disukai oleh orang-orang sekampungnya. Namun beda dengan Madun, walaupun
hanya seorang anak petani miskin, namun karena mempunyai pendidikan moral dan

Madun sangat disukai oleh

Tuti dan Maria anak wedana pensiunan Raden Wiriatmaja ketika berada di Gedung
Akuarium Jakarta bertemu dengan Yusup, mahasiswa fakultas kedokteran. Maria, siswa
HBS, seorang yang lincah dan periang. Sebaliknya Tuti, kakaknya, gadis pemikir yang
hanya mempercakapkan hal-hal yang dianggapnya perlu. Ia aktivis organisasi wanita

Perbedaan latar sosial dalam kedua

P -ZC-2013 t2011 roHak Ciptn pada Pusal llenilaian pcndidikau-R,\. ITBANC-l(IrvtDIKRI jD
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lracalah kedua an novel berikut!
Novel I.

Kejadian begitu cepat. Aku pulang pukul i2 siang. Segera kuparkirkan motor bututku di
halaman sekolah. Lalu, aku segera berlari ke tempat fotokopi. Wow betapa terkejutnya
aku tatkala kulihat ada seorang gadis di situ.

Novel II.
Dua jam sudah Kadir duduk di bawah radio umum itu, seperti tukang jaga. Mulutnya
gatal-gatal hendak bicara. Hanya radio umum yang selalu bicara kepadanya, tentang
pecah sebagai ratna, pengangkatan Sanyo. Tak ada yang dapat dipahamkan Kadir,
seakan-akan radio umum itu orang asing baginya.

DOKUMEN NEGARA

Perbedaan

12
I fiiltiltil llililtilililIilillfiil lfl ltil

Bahasa Indonesia SMP/1VITs
23.

Latar pada kutipan drama tersebut adalah ....
A. di luar kelas
B. di dalam kelas
C. di bangku kelas
D. di samping kelas

bahasa kedua kutioan rLovel tersebut adalah ....
Novel 1 Novel 2

A kalimatnya sulit.dipahami dan
banyak menggunakan maias

kalimatnya mudah dipahami dan tidak
banyak menggunakan mai as

B
kalimatnya mudah dipahami dan
tidak banyak menggunakan maias

kalimatnya sulit dipahami dan banyak
menssunakan kalimat bermaias

C
kalimatnya paqiang, dengan
ragam bahasa Indonesia yang
sulit dipahami

kalimatnya pendek dengan ragam bahasa
sastra lama yang mudah dipahami

D
menggunakan ragam bahasa
modem dengan majas yang sulit
dipahami

menggunakan ragam bahasa sastra lama
yang mudah dipahami dengan sedikit
majas

Pak Sutiman
Heddy
Pak Sutiman
Mona
Pak Sutiman

Contekan siapa ini (sambil mengawas dengan tatapan yang tdjam)
Bukan say4 Pak!
Kalian berdua majnt. (dengan wajah terpekur)
Kertas itu bukan milik saya, Pak. (dengan wajah terpekur)
Bapak tak zudi merrgajar murid-murid porgecut | (betjalan memju ke fuor kelas)

t, -zc-2013/2014 ellak Cipta pada Pusar Pcnilaian Pcndidikan-BALITBANC-KEMDIKBUD
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25. Bacalah kutipan drama berikut!

Iiltiltfl tilltilillilflil]Iililfl ilflil

Bahasa Indonesia SMP/MTs13

KonIlik pada kutipan drama tersebut adalah ...
A. Tokoh meminta bantuan kepada Dila.
B. Tokoh tidak suka pada kegemaran ayalnya.
C. Tokoh ingin memberi hadiah kepada ayahnya.
D. Tokoh sudah menabung untuk membeli hadiah.

Cermati ilustrasi berikut!
Hari Sabtu, 22 Jr:r;ri 2013, Medi mengikuti Festival Lomba Seni Siswa Nasional tingkat
Provinsi. Tidak menyaagka, Medi meraih juam pertama, mengalahkan 32 finalis. Medi

bisa nama sekolah.

Catatan buku harian Medi sesuai ilustrasi tersebut adalah ...

A. Sabfi,22 Juni 2013. Hari ini sekolah sangat bangga karena meraih juara pertama
Festival Lomba Seni Siswa Nasional. Sekolah menjadi harum namanya.
Sabtl,22 Juni 2013. Hari ini aku sangat bangga karena meraih juara pertama
Festival Lomba Seni Siswa Nasional tingkat Provinsi. Aku bisa mengharumkan
nama sekolah.
Sabtu, 22 Juni 2013. Hari ini dia sangat bangga karena meraih juara pertama
Festival Lomba Seni Siswa Nasional tingkat Provinsi. Dia bisa mengharumkan
nama sekolah.
Sabnt, 22 Juni 2013. Hari ini mereka sangat bangga karena meraih juara pertama
Festival Lomba Seni Siswa Nasional tingkat Provinsi. Mereka bisa
mengharumkan nama sekolah.

27. Bacalah dengan saksama ilustrasi berikut!

Direktur Bank Amarta meminta kepala satpam menghadapnya untuk dimintai keterangan
berkaitan dengan peristiwa pencurian di bank tersebut. Kepala satpam diminta

ielaskan kronol itu secara lisan.

Isi pesan singkat yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ...
A. Jelaskan kronologi peristiwa pencurian itu di hadapan saya secepatnya.
B. Segera menghadap saya dan jelaskan kronologi pencurian itu secara lisan.
C. Secepatnya harap menghadap satpam dan jelaskan kronologi pencurian itu.
D. Kami minta Saudara membuat penjelasan tentang kronologi pencurian itu cepat.

26.

B.

D.

Tiara

Dila
Tiara
Dila
Tiara
Dila
Tiara
Diia
Tiara

Itu dia Dila aku sekarang sudah mulai menabung, tetapi aku tidak tahu hadiah
apa yang akan kuberikan kepada ayahku. Apalagi di.ulang tahun emasnya
(dengan nada minta petunjuk.)
Lho, itu kan soal gampang.

Gampang bagaimana? (tidak sabar.)
Ya, beiikan saja yang berkaitan dengan kegemaran ayahmu.
Benar juga, ya. (sambil mengangguk-angguk.)
Nah, sekarang apa kegemaran ayahmu?
Itu dia, Dila!
Memang kenapa?
Justru aku nspak suka.

P -ZC-201312014 6Hak Ciptapada Pusat PcnilaiarPcnciidikau-BA]-ITBANC-KEMDIKBUD
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29.

(1) Karyawan yang hadir dalam apel pagi ini 760 orang
(2) Apel pagi di lingkungan dinas pendidikan akan segera dimulai.
(3) Prosentase kehadiran sebanyak 90,5%.
(4) Jumlah karyawan dinas pendidikan sebanyak 840 orang.

tidak hadir sebanyak 80

Susunan kalimat tersebut agar menjadi paragraf laporan yang padu adalah ....
A. (2)-(s)-(4)-(3)-(1)
B. (2)*(4)-(1)-(5)-(3)
c. (5)-(1)-(3)-(4)-(2)
D. (5)-(4)-(2)-(1)-(3)

Bacalah ilustrasi berikut!
setiap hari Jumat pagi, pada minggu ke-4 di sekolah biasa dilaksanakan operasi be$itr di
sekitar lingkungan sekolah. Sehubungan hari itu akan dilaksanakan kegiatan UTS,

itu untuk sementara tidak dilaksanakan.

Isi pengumuman sesuai dengan islustrasi tersebut adalah ....
A. Ditujukan kepada semua siswa-siswa bahwa kegiatan Jumat bersih ditunda

pelaksanaannya karena UTS.
B. Ditujukan kepada semua siswa bahwa kegiatan Jumat bersih minggu ini tidak

dilaksanakan karena ada kegiatan UTS.
C. Semua siswa yang mau melaksanakan kegiatan jumat bersih tidak perlu

melaksanakan kegiatan UTS.
D. Semua siswa yang ikut kegiatan Jumat bersih minggu ini harap datang setelah

kegiatan UTS.

30. Perhatikan data buku berikut!
Judul
Pengarang
Kelebihan

Cinta adalah Kesunyian
Gabriel Garcia
Penggambaran suasana sangat detail dijelaskan oleh pengarang
Gambaran abad dua ouluhan sulit diba oleh

Paragrafresensi yang sesuai data tersebut adalah ....

28. Cermatikalimat-kalimatberikut!

A. Buku ini memberi gambaraa kepada kita agar dapat mencari cinta dalam
kesunyian. Penggambaran sunsananya mudah, namun sulit dibayangkan karena
menggambarkan abad dua puluhan. pada masa kini sulit membayangkatn cerita
tahun dua puluhan.

B. Buku berjudul Cinta adalah Kesunyian ini menarik untuk dibaca. Dengan
gambaran suasana mendetail yang sangat dijiwai pengarang membuat pembaca
kagum dan tertarik untuk menyelesaikan jalan ceritanya. Meskipun pembaca
agak kesulitan membayangkan latar abad dua puluhan, buku ini ietap-menarik
untuk dibaca.

C. Buku tentang cinta ini digambarkan dengan gamblang. penggambaran
suasananya mudah sehingga pembaca akan terpancing untuk melanjutkan
ceritanya sampai akhir. Cerita yang sangat mengagumkan tentang cinta dalam
kesunyian.

D. Buku yang menggambarkan cinta ini menarik, namun sulit dibayangkan karena
pernbaca tentunya akan kesulitan membayangkan kehidupan abad dua puluhan.
Hal ini tentu membuat pembaca jenuh. Belum lagi bahasa yang digunakan sulit
dipahami.

llilirfl iilllililifl lflililtililtilIilItil
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31. Bacalah ilustrasi berikut!

Bagian pembuka surat yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ...
A. Setelah lama berpisah kuharap kamu masih ingat padaku dan persahabalan kita.
B. Aku di Padang sudah mulai liburan kuharap kedatanganmu di Bogor.
c. Bagaimana khabannu? Semoga baik-baik sa.ia seperti keadaan kami sekeruarga.
D. Bagaimana dengan rencana iiburan keluargamu akhir tahun ini? Aku tunggu di

kota Padang ya?

32. Bacalah surat dinas berikut!

15

Dengan hormat,
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya persami di daerah Bapak, kami

mengajukan permohonan izin untuk menggunakan Lapangan Desa Harapan Jaya dan
lingkungan sekitamya pada hari Sabtu dan Minggu tang gal26 - 27 Oktobei20l3.'

Kami berharap Bapak berkenan memberi izin pada kami untuk dapat
menggunakan sarana-sarana tersebut.

Penutup yang tepat untuk surat tersebut adalah ...
A. Demikianlah surat permohonan izin ini. Atas perl.ratian

ucapkan ribuan terima kasih.
Demikianlah surat permohonan izin ini.
kami ucapkan terima kasih.
Demikianlah surat permohonan izin ini.
pihak kami ucapkan terima kasih banyak.
Demikianiah surat pemohonan izin ini
ucapkan terima kasih.

dan kerjasamanya kami

Atas perhatian dan kerjasama Bapak

Atas perhatian dan kerjasama semua

dan atas kerjasama selama ini kami

B.

D.

C.

SudahsatrjtahunRinapindahkePadang.Iate.i,-'gat@
di Bogor. Rlna rnenuiis surat unluk Marsha.
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33. Bacalah ilustrasi berikut!

Ketua OSIS merasa prihatin dan malu terhadap ketidakdisiplinan tcman-temannl.a dalaln
hal membuang sampah. Padahal tong sampah sudah dipasar.rg secara lcratur oieh pihak
sekolah. Petugas kebersihan juga telah bekerja mulai dari rvaktu subirh. Namun, ketika
jam istirahat tiba, sampah akan tercecer di sepanjang koridor hingra ke dalam kelas.

belum akan melakukan belaiaran iika kelas belum re

Paragraf surat pembaca yang sesuai dcngan ilustrasi tersebut adalah ....
A. Melalui n-redia ini saya menghirnbau agar rekan-rekan dapat mernbutng s:impah

pada tempatnya. Kasihan petugas kebersihan kita yang harus bekr:rja ekstra
karena ketidakdisiplinan kita.

B. Saya sebagai ketua OSIS berharap kepada teman-teman agar jangan :lembuang
sampah di sembarang tempat manfaatkan tong sampah yang telal-l iiisediakan
pihak sekolah. Dan kepada rekan-rekan pengurus OSIS agar dapat ruembarLtu
melakukan pemantauan terhadap rekan-rekan kita yang kurang disiplir; iorsebut.

C. Saya sebagai ketua OSIS merasa prihatin dan malu di hadapan bapak ibu guru,
karena ketidakdisiplinan teman-teman dalam membuang sampah. Seharusnya
teman-teman peduli terhadap sampah pribadi sendiri dan sedikit peduli kepada
petugas kebersihan sekolah kita.

D. Sebagai ketua OSIS saya merasa bangga terhadap teman-teman pengurus OSIS
yang sudah bekerja sama dengan petugas kebersihan untuk menjaga kebersihan
dan kenyamanan. Namun sampah masih ditemukan di setiap sudut dan lorong
sekolah kita.

34. Bacalah berikut!
Panitia menjamin kualitas jaringan telepon seluler dan jaringan internet di

kawasan Nusa Dua, Bali, selama pelaksanaan Konferensi f ingkat Tinggi Kclja Sarna
Ekonomi Asia Pasifik (KTT APEC). Kualitas jaringan intemet yang disediakan
minimum 5 Gigabyte per detik untuk memperlancar kegiatan jumalis maul-.un para
delegasi KTT APEC.

Sampai saat ni, panitia sudah memastikan bahwa kualitas jaringan bagi para
jumalis yang terbaik untuk bisa menyebarluaskan informasi pelaksanaan KTT APEC lte
seluruh penjuru dunia. Selain itu, panitia juga sudah menyediakan ruang khusus untuk
para jumalis lengkap dengan fasilitas komputer yang sudah siap pakai schirlgga para
iumalis bisa n bekeria di kawasan itu.

Rangkuman yang tepat untuk bacaan tersebut adalah ...
A. Panitia sudah pastikan bahwa kualitas jaringan bagi para jurnalis y-ang terbaik

untuk bisa menyebarluaskan infonnasi pelaksanaan KTT APtrC ke seluruh
penjuru dunia.

B. Panitia menjamin kualitas jaringan telepon untuk memperlanoar kiirerja para
anggota KTT APEC dan .juga para jurnalis saat konfereltsi berlangsung.

C. Kualitas jaringan intemet yang disediakan minimum 5 Gigabyte per r.letik u.rtuk
mernperlancar kegiatan para jurnalis maupun para delegasi KTT APE(l

D. Panitia rnenjamin kualitas jaringan internet di kawasan Nusa Dua, I)ali, untuk
bisa menyebarluaskan informasi pelaksanaan KTT APEC ke selunrh penjuru
drrnie.
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35. Perhatikanfakta-fakta berikut!
(1) Kebakaran terjadi di Jalan Indah Makassar.
(2) Kebakaran terjadi sekitar 2 jam.
(3) Puluhan jumlah rumah terbakar.
(4) Rumah Bakri terbakar.
(5) Kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

karena arus oendek listrik.

Teks berita yang tepat berdasarkan fakta tersebut adalah ...
A. Kebakaran menimpa rumah warga di Jalan Indah Makassar. Puluhan rumah

ludes terbakar. Baki adalah salah seorang korban kebakaran tersebut. Kebakaran
yang terjadi selama dua jam tersebut disebabkan oleh arus pendek listrik. Warga
menderita kerugian ratusan juta rupiah.

B. Seratusan rumah di jalan Indah Makassar, hangus terbakar. Salah seorang korban
bemama Bakri ia mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Kebakaran yang
terjadi tersebut disebabkan oleh arus pendek listrik.

C. Bakri merupakan salah seorang korban kebakaran kali ini. Puluhan rumah
lainnya juga ludes terbakar. Mereka menderita kerugian ratusan juta rupiah.
Kebakaran berlangsung selama dua jam. Penyebabnya adalah arus pendek listrik.

D. Jalan Indah Makassar tertimpa kebakaran. Ratusan juta kerugian yang
diakibatkan kebakaran tersebut. V/arga menderita kerugian puluhan juta rupiah.
Masyarakat sangat menderita akibat kejadian tersebut. Kebakaran yang
disebabkan oleh arus pendek tersebut dipadamkan oleh warga dibantu oleh tim
pemadam kebakaran.

36. Bacalah ilustrasi berikut!
Koordinator lingkungan hidup, menyampaikan agar tetap menjaga keindahan lingkungan
sekolah, sena memelihara taman memberi nenvesaran k sekolah.

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

' Ilsk l)iptu l)i(la Pus!r I'coililiaI l,.n.lir]ika0-lJAl,l IBAN(l-KDivlDllilll lD

I |ililtil lil llillllilllililltillflil lil |ll|

Bahasa Indonesia SMP/]VITs

P -Z(r20 t3 t2o 14

Diunduh dari http://yustiparaya.wordpress.com



DOKUMEN NEGARA
ilfl iiiitil ffi ii iil ilililt tfr flil til flil

Bahasa Indciiesia SMP/MTs
37. Bacalah ilustrasi berikut!

Karena desakan kebutuhan, Bapak Nyoto akan menjual sebuah Mobil tahun 2006 yang
berwama hijau metalik. Mobil tersebut akan ditawarkan 140 juta, tdtapi masih bisa di
tawar. Penjualan dilakukan melalui iklan baris di koran. Peminat harap meughubungi

Nyoto. telepon (024\ 8751514.

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

menghubungi Bapak Nyoto. Telp. (024) 8751514.
B. Jual cpt BU Mobil thn 2006, warna hijau met. bodi mls. 140 jt nego. Hubungi

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

wnt hub Nyoto (024) 87 51 514.
D. Akan dijual dengan segera Mobil 2006, bodi sangat mulus dan dijamin puas

masih bisa ditawar, warna hijau metalik pegangan wanita. Hubungi Bapak Nyoto
(024) 87sls),4.

Urutan yang tepat adalah ....
A. (1) - (2) - (3) - (4)
B. (2)-(1)-(4)-(3)
c. (1)-(3)-(2)-(4)
D. (3) - (1) - (4) - (2)

Perhatikan petunjuk berikut!

Petunjuk membuat jamu jerawat.
(1). Kupaslah kulit kunyit dan temulawak putih.
(2). Cucilah semua bahan tersebut.
(3). Rebuslah semua bahan dengan 3 gelas air.
(4) t....1
(5). Kecilkan apinya hingga air tinggal setengah gelas.

Kalimat yang paling tepat untuk mengisi bagian yang rumpang adalah ...
A. (4) Tambahkan gula atau madu sebagai pemanis.

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

(6) l unggLrlah hingga mendidih.
C. (4) Tunggulah hingga rnendidih.

(6) Tambahkan gula atau r.r.radu sebagai pemanis.
D. (4) Tunggulah hingga rnendidih.

(6) Tunggulah beberapa saat hingga air rebusan habis

18

39.

Cara menolong korban yang jatuh dari sepeda
(1) Bersihkan luka dengan air atau kapas yang dibasahi.
(2) Balutlah dengan kain kassa agar tidak kemasukan kuman.
(3) Berilah antiseptik agar luka tidak terinfeksi.
4) Bawalah penderita ke dokter terdekat.

IJ -ZC-2tj 1 I 201 4 i'lhk Uipra pada I,Lrsal Pclrilaian Pcn(lidikanJ]Al-i I 11,,\\( i" ( ITIIDIKIJ tiL)
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(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.
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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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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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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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