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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

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.
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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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12. Cermatilah tabel berikut!

13.

Pernyataan yang sesuai dengan isi tabel tersebut adalah ...
A. Harga minyak pada bulan Juni 2013 mengalami kenaikan.
B. Kenaikan harga minyak yang paling tinggi terjadi pada bulan Mei 2013.
C. Harga kedua komoditas selama empat bulan mengalami kenaikan.
D. Harga kedua komoditas mengalami penurunan pada bulan Juni 2013.

Perhatikan bagan berikut!
Bagan Panitia HUT RI Tahun 2012

Seksi
Dokumentasi

Seksi
Perlengkapan

Pertanyaan yang sesuai dengan isi bagan tersebut adalah ...
A. Kapan seksi dokumentasi bertanggung jawab kepada bendahara?
B. Mengapa kedudukan bendahara sejajar dengan seketaris?
C. Bagaimana kedudukan seksi lomba dengan seksi bazar?
D. Apa tugas seksi perlengkapan pada kegiatan tersebut?

Rp 7.916,00
13.789.00

Rp 8.278,00

P -ZC-20 13 t201 4 iql lak Cliplr pada Pusar Pcnilaiat Pend jdikaD-B;\1,, : jIANC-KI\IDIKBUD
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14. Perhatikan denah berikut!

15.

Jika Dewi tinggal di Wisma Adipati, perjalanan paling efektif menuju SMPN 3 adalah ...
A. dari Wisma Adipati, menuju Jl. Kartini ke selatan, Jl. Diponegoro, putar balik ke

Jl. Gatot Subroto belok ke timur ke Jl. Antasari.
B. dari Wisma Adipati ke barat, belok ke selatan menyusuri J1. Dewi Sartika belok

ke timur terus lurus ke Jl. Antasari.
C. dari Wisma Adipati lurus ke timur Jl. Kaitini, ke selatan Jl. Diponegoro belok ke

barat menyusuri Jl. Sukarno.
D. dari Wisma Adipati, ke Jl. Diponegoro, lewat Jl. Kapas, Jl. Jeruk ke selatan,

belok ke barat menuju Jl. Antasad.

Bacalah puisi berikut!
Gempa Bumi

Bumi bergoyang tanah bergetar
Rumah-rumah roboh
Orang-orang berlarian

Bila datang harus waspada
Bila ada harus siaga
Larilah ke luar rumah

Cempa bumi tek dapat dihindari
Berdoalah kepada Tuhan

Tema puisi tersebut adalah ....
A. korban gernpa bumi
B. waspada gempa bumi
C. lokasi gempa bumi
D. gejala gempa bumi

Jl. Patimura

JL Aniasari

E
a
t
o

i

o

o
!

e

.go

Jl. Antasari ---->

P -ZC-20 t3 /2$ 1 4
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Bahasa Indonesia SMP/MTs
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 menggunakan citraan ....
A. penglihatan
B. perasaan
C. perabaan
D. pcndengaran

11. Perhatihan puisi berikutl
(1) Terdengar batu itu menjerit
(2) Mengantarkan minrpi perani
(3) Dambakan sebidang sawah
(4) Yang kini telah berubah
(5) Jadi rurrah-rumah mewah

Larik bermaj as pada puisi tersebut ditandai nomor ....
A. (i) dan (2)
B. (3) dan (4)
C. (3) dan (s)
D. (,{) dan (5)

"Kau sudah makan, Maman?" tanya Ibu begitu tiba di rumah.
"Belum, Bu"
"Belum? Mengapa?"
Nenek tidak mau menolong mengambilkan keranjang. Ibu sendiri tidak dapat
menjangkau tempat makananku. Nenek menyuruhku menggunakan kursi antiknya, tetapi
aku tidak boleh menyeret benda mahal itu. Kata nenek, kursi antiknya tidak boleh lecet.

Penggambaran watak nenek pada kutipan cerpen tersebut adalah .,..
A. dialog antar tokoh
B. pelukisen tindakan
C. penjelasanpengarang
D. diceritakan oleh tokoh lain

P-ZC -20 l]/2014 ( 
t{:rk (liplir pada PLrsat l,cnilaian PcIldidikau-RAl-l i[]ANC-Ktrii DlKllt;l)
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19. Bacalah cerpen berikutl

(I) "Mudah-mudahan ia cepat sembuh Katri" Katri mengangguk perlahan dan kembali
pada posisi tengkurap dengan leher dipanjangkan ke depan.
(2) "Katri, bagain-rana kalau kita sekarang berrhain dan mencari makair bersama-sama?
buj uk Roni.
(3) "Tidak ah Ron! Aku tidak mau main-main di luar kena panas, nanli bukuku nrsak.
Apalagi mencari makanan sisa, iich tidak ah Ron."
4) "Katri. lantas kamu mau makan ana?"

21.

Bukti bahwa Katri berwatak sombong terdapat pada kalimat bemomor ....
A. (1)
B. (2)
c. (3)
D. (4)

20. Bacalah cerita berikutl
Rusa itu berlari masuk hutan. Pemburu kehilangan jejaknya. Namun pemburu tidak nutrrs
asa. Sampai menjelang malam, pemburu masih penasaran mengejarnya. Karena rusa
merasa iba, ia menampakkan diri pada pemburu itu. Namun, di Iuar dugaan, pemburu
malah men dan memberinva makan.

Latar pada kutipan cerita tersebut adalah ....
A. di hutan
B. di marga satwa
C. di kebun
D. di tepi hutan

Bacalah kutipan cerita anak bcrikut!

Konflik yang terjadi dalam cuplikan cerita tersebut adalah ....
A. Ayah tidak percaya dengan ucapan dokter
B. Keke terserang kanker ganas selama lima l.rari
C. Dokter mencoba membuat Ayah untuk tenang
D. Ayah tidak percaya kalau Keke terserang kanker ganas

"Saya minta maaf untuk mengatakan kalau penyakit kanker pada putri Anda adalah
kanker paling ganas dalam tingkatan kanker. Kanker ini masuk stadium 3,
perkembangannya hanya lima hari.
"Profesor jangan bercanda. Keke itu jarang sakit ... bahkan tidak ada tanda-tanda kalau
dia kanker!" bela Ayah. Dokter hanya terdiam dan mencoba membuat ayah yangl panik
untuk tenang sesaat.

"Pak Jody, inilah Rabdomiosarkoma, penyakit ini merupakan kanker ganas ya41g tidak
memiliki tanda-tanda. Kanker ini berkembang sangat cepat dalam waktu lima haril".jelas
Prof.Lukman dan Avah mulai

P-ZC-20t3t2ot4 'rllak Cipt pida Pusat Pcnilirixrl Pcn.lidikan-BALITBANC-KLiN,ll)IKI]Lil)
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22. Bacalah dua kutipan novel berikut!

Perbedaan bahasa ked likan

1l

23.
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Bahasa Indonesia SMP/MTs

I tersebut adalah

Kutipan
novel 1

Telah genaplah sebulan lamanya, sejak suaminya mali dibunuh penyamun di
lembah Lematang pada malam hujan ribut. Keesokan harinya ia meneruskan
perjalanannya ke Pagar AIam. Bersama kedua anak pedati yang dapat
melepaskan dirinya dari bahava maut.

Kulipan
novel 2

Melil.rat orang ramai di sawah Midun, Kacak sangat iri hati. Bencinya kepada
Midun semakin berkobar. Apalagi mendengar sorak dan senda gurau orang di
sarvah Midun. An.rat sakit hati kacak. Hatinya sangat panas, hingga
n.renirnbulkan rnaksud i ahat.

Perbedaan Iatar sosial kedua novel tersebut adalah ....

an kedua novel berikut!
Novel I

"Benar, Hanafi, benar kata orang tua-tua, jika kail panjang sejengkal, jangan lauk hendak
diduga. Ayahmu orang beradat Hanafi, ibumu orang beradat sesenang-senang hidupmu
jika engkau suka menurut yang sepanjang adat pula. Menurut adat yang kita pakai,

Novel 2
Waktu Sutan Baringin hendak pergi, ia memasukan uang kertas ke tempat Marah Sait.
Berapa banyaknya, tiadalah diketahui, hanya Sutan Baringin terdengar berkata, "Lepas
dua tiga hari ini kita pergi ke Padang Lawas akan menjual kerbau barang lima ekor."
"Baikla.h." iawab oranq itu

ua 110

Novel 1 Novel 2
A menggunakan bahasa melayu lama menggunakan banvak pepatah

B menggunakan bahasa rnelayu lama menggunakan ungkaDan van,I klise
C mengqunakan unttl<aDan yanc k]ise menggunakan percakapan sehari-hari
D menggunakan banyak pepatah menggunakan bahasa melayu larna

l,-z('-20 r 1/20 r1 ' Ilrk ('it)1ir padll l'LLsirl I'.nilxirn l'crrdirlikrn-RA! i i ll.\\(;-Kt,\llllKllt.l)
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24 Baca kutipan drama berikutl

Ayah
Adam

Ayah
Adam
Taani

Ayah
Taani

Ayah

Taani

Kau sepertinya tidak suka melihat ayah di sini, Dam. (1)
Ya. Aku tidak suka. Kccuali Ayah bilang pada Zrz dan Qon, bahwa cerita-
cerita itu bohong. (2)
(rnenggeleng) Aku tidak bohongl (3)
I(alau begitu Ayah tairu resikonya. Ayah l.rarus pergi dari sini (4)
Darnt (Taani berseru kencang, sambil nrcnagi,t) Jangan lakukan, aku mohon,
jangan lakukan itu. Itu ayah Dam. Ayah Kau! Yang menggendong kau saat

bayi. Itu ayah Dam. (5)
Baik....baik lah. (ayah berdiri, matanya redup) (6)
Jangan pergi! (berlari menalrun lengctn ayah) AkLt mohon, Ayah jangan pergi.
(7)
Ayah tidak kemana-mana bukan? (tertava keci[) Kat dan anak-anak bebas

mengunjungiku kapan saja di sini (menunjuk kuburan). (8)

Ana? Avah mau tinsgal di sini? (9

Bukti latar kutipan drama di kuburan ditunjukkan dengan nomor ....
A. (1) dan (3)
B. (4) dan (s)
C. (6) dan (7)
D. (8) dan (9)

25. Bacalah ku an drama bcrikutl

Konflik pada kutipan drama tersebut adalah ....
A. frustasi karena karyanya tidak baik
B. perbedran pcndapet tentJng perjuxr)grn
C. pertentangan seorang ayah dengan anaknya
D. perbedaan pandangan kedua orang tentang karangan

Perempuan tua
Satilawati

Perempuan tua
Satilawati
Pererlpuan tua
Satilawati

Perempuan tua
Satilawati

Ayahmu tidak keiihatan sehari-l.rari ini, Satilar.vati.
Ayah mengurung saja sehari-harian ini di kaman.rya. Mengarang, apa
Iagi.
Banyaklah ia nendapat duit dengan karangzrn itu?
(menunjtrk ke belakangnya ) Rumah ini buktinya.
Memang ia seorang yang rajin.
Tapi sejak nata orang Indonesia terbuka untuk kesusastraan baru, ia
tercecer.
Maksudmu, karangannya tidak disukai orang lagi?
Hanya oleh kawan-kawannya yang sezaman dengan dia dan oleh orang-
orans vans tiada memnunvai neriuansan hidun lasi

P,lat-2011i201t ' I llk ( iprir prila ]'rsrt I'cniliirnr Pc'ndidilirll-U'\ Ll l ll.,\\(;-l..llN1l)lK IJ t '1.)
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26. Perhatikan ilu-strasi berikut!
Saat liburan akhir tahun, Riri dan keluarganya bermaksud rekreasi
Pangalengan. Di pcrjalanan terjadi kemacctan- Akhimya. perjaianan
Makanan yane sudah dinersiaokan akhirnva dimakan di n-rmah.

ke Situ Cileunca,
tidak dilanjutkan.

Catatan buku harian yang sesuai ilustrasi tersebut adalah .,.

A. Aku dan keluarga saat liburan kemarin akan rekreasi he Situ Cileunca,
Pengalengan. Di perjalanan terjadi kemacclan total. Rupanya semua orang
mempunyai tujuan yang sama. Sayang kan-ri gu,t jadi rekeasi.

B. Aku dan keluarga terjebak macet di Sitr"r Cileunca, Pengalengan. Ya, akhirnya
semua rrakanan yang sudah kami persiapkan dimakan lagi di rumah.

C. Saat liburan akhir tahun kemarin aku dan keluarga gagai'berekeasi ke Situ
Cileunca, Pengalengarr karena. terjebak macet. Bayangkan sudah 5 jam
perj alanan tapi tidak sampai-sarnpai.

D. Liburan akhir tahun yang mengecewakan. Aku dan keluarga gagai berekeasi ke
Situ Cileunca, Pengalengan. Lima jam di perjalanan tidak juga sampai.
Akhimya, kami kembali, semua makanan dimakan saja di rumah.

Bacalah dengan saksirma ilustrasi berikut!

Direktur Bank Amarta meminta kepala satpam menghadapnya nntuk dirnintai keterangan
berkaitan dengan perislirva pencurian di bank tersebllt. Kepala satparn diminta
menielaskan kronoloqi oeristiwa itu secara lisan.

Isi pesan singkat yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah ...

A. Jelaskan kronologi peristirva pencurian itu di hadapan saya secepatnya.
B. Segera menghadap saya dan jelaskan kronologi pencurian itr: secara lisan.
C. Secepatnya harap menghadap satpam danjelaskan kronologi pencurian itu.
D. Kami minta Saudara membuat penjelasan lentang kronologi penctuian itu cepat.

Cermati halilnat-kalimat berikutl

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

I llilitil lil ilflt ill lillllt lil ilil flil lll1: Bahasa Inclonesia SMP/MTs

27.

(1) Pengamat seismograf memaparkan bahwa pada hari itu tercatat 15 kali gernpa
(2) Gunung Merapi kembali menggetarkan bumi.
(3) Kita semua prihatin dengan nasib warga di daerah berbahaya tersebut.
(4) Semburan awan panas menghanguskan pepohonan di lereng Gunung Merapi.
(5) Bagi masyarakat sekitar gunung itu, fenomena tersebut tak akan memungkinkan

mencubah pola pikir warsa untuk menincqalkan desan

P-Z(',,20 lli20l l "lltrk Cipltr fil.ilr l'usrl Pcr)iliriirn I'cndidiliull-l]-\l-l lllA\(l-l(LiNll)lKllt,l)
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29. Bacalah ilustrasi berikut!
Dalam rangka penyelenggaraan pentas seni di sekolah, panitia akan melaksanakan acara
gladi resik satu hari sebelumnya. Seluruh pengisi acara juga harus mengenakan kostum

ing-masing sesuai dencan materi yans akan ditamoilkan.

Pengumuman yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ...
A. Pengumuman

Dalam rangka penyelenggarakan acara gladi resik acara pentas seni, semua
pengisi acara dan ketua panitia wajib hadir dengan kostun.r yang akan
ditampilkan.

B. Pengumuman
Kepada panitia dan seluruh pengisi acara pentas seni, harap hadir paCa acara
gladi resik. Semua panitia harus mengenakan kostum sesuai dengan npa yang
akan ditampilkan.

C. Pengumuman
Gladi resik pentas seni akan dilaksanakan oleh panitia. Seluruh panitia dan
pengisi acara wajib hadir harus mengenakan kostum sesuai tampilannya.

D. Pengumuman
Seluruh panitia dan per.rgisi acara wajib hadir pada acara gladi resik pentas seni.
Pengisi acara harus mengenakan kostum sesuai dengan materi yang akan
ditampilkan.

30. Cermati data buku berikutl
Judul Buku
Penulis
Keunggulan

Kelemahan

Baju Bulan
Joko Pinurbo
- bisa memal.rami simpul kehidupan keseharian
- pilihan katanya padat dan kuat
- Bahasanya familiar, bersahaja dan jenaka
Gambar mend

Paragrafresensi yang tepat berdasarkan data buku tersebut adalah ....
A. Buku kumpulan puisi berjudul Baju Bulan cocok dibaca 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.
Buku kumpulan puisi berjudul Baju Btlan karangan Joko Prianto ini cocok
dibaca oleh siapa saja, terutama pencipta puisi. Buku terse'cut membahas
bagaimana memahami simpul kehidupan keseharian. Walaul:un bairzisanya
kurang familiar dan bersahaja, tetapi gambar-gambarnya mendukung isi puisi.
Buku kumpulan puisi berjudul Baju B an karangan Joko Prianto ir,i layak
dibaca, karena dengan membaca buku ini bisa memaharni simpul kehidupan
kesehar.ian. Buku tersebut, rnenggunakan pilihan kata yang padat, kr.rat,
bahasanya fanriliar, bersahaja dan jenaka. Sayang, gambar-gambarnya kurang
mendukrmg isi puisi.
Buku berjudul kurnpulan puisi berjudr-rl Bcju BLlan karangan Joko Priarrio layak
dibaca oleh ahli sastra karena puisinya padat dan isinya nlembuat orang bisa
rler.nahami simpul kehidupan keseharian. Bahasanya familiar, jenaka. Sayangnya
sangat bersahaja, walaupun garnbar-gambarnya mendukung isi puisi.

I llllllli iii llilll lll lllilli llll lllll llllllll

Bahasa Indoneslr SMP/MTs

B.

C.

D.
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3 l. Bacalah ilustrasi berikut!
Tanggal 22 Januari 2013, Tarsono akan mewakili Provinsi DKI dalam lornba solo vokal
di Surabaya. Dia rnemberitahukan, I-{ermawan, teman SD-nya, yang tinggal cli Surabaya

Pernbuka sr-rrat pribadi yang tcpat sesuai ilustrasi tersebut aclalah....
A. Sahabatku Tarsono, bagairnana keadaanmu dan keluargamu di Surabaya?
B. FIai Llerna*'an bagainrana kabarmr-r di Jakarta? Aku nanti akan ke Surabaya.
C. Sanpai jumpa di Surabaya ya. Aku berangkat dari iakarta tanggal 11 Januari.
D. Sahabatku l-lennawan, aku akan mengikuti lomba solo vokal di Surabaya tanggal

22 Januari. Doakan va?

32. Cermati kutipan surat bcrikut!
Yth. Kepala SMPN 162 Jakata
di Jakarta

Dengan hormat,
Dalarn rangka rnemberikan perhatial dan lrantuan kopada nasyarakat tidak mampu, kami rnohon
Saudara Kepala Sekolali untuk rnengumpulkan data siswa dali keluraga tidak mampu sebanyak
lirna puluh orang.

Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat tersebut adalah ...
A. Atas perhatiannya, diucapkan terima kasih.
B. Atas perhatian, kami ucapkan terima kasih.
C. Atas kehadiran saudara, kami ucapkan terima kasih.
D. Atas kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Bacalah ilustrlsi bcrikutl

Surat pembaca yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah ....
A. Saya pengguna Jalan Pasteur. Saya merasa kesulitan bila hendak menyeberang

karena kendaraan yang padat dan rata-rata kecepatannya tinggi. Kepada pihak
terkait saya harap dibuatkan jernbatan penyeberangan.

C.

Saya salah seorang pengguna Jalan Pasteur. Setiap mau menyebrang saya takut.
Kepada pihak yang terkait saya harap buatkan penyebrangan supaya saya ridak
takllt.
Saya salah seorang pengguna .lalan Pasteur. Dengan volume kendaraan yang
padat dan tidak pernah belhenti. Kepada pihak terkait tolong saya buatkan
jernbatan penyeberangan.
Saya salah seorang pengguna Jalan Pasteur Bandung. Setiap saat menyebrang
jalan terasa takut karena laju kendaraan rata-rata cepat. Tolong dong, buatkan
jembatan penyeherangln.

|ilIiltilililtilililililrtfl ilrilililIil

Bahasa lndonesia SMP/MTs

33.

Salah seseorang pengguna Jalan Pasteur Bandung merasa kesulitan bila hendak
menyeberang. Di karcnakan volunre keudaraan yang padat dan tidak pernah sepi
ditambah lagi laju kendaraan rata-rata cepat. Salah satu usaha penanganannya adalah
menulis surat Dembaca an dibuatkan iembatan

5.

D.
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34. Bacalah tcks berikut!
Pulau Bawean mewakili terumbu karang terbaik di Indonesia, terutama di Pulau

Gili, sehingga ideal untuk dikembangkar.r sebagai tujuan wisala.
Peneliti terun.rbu karang dan dosen, Jainul I-Iidayah, mengatakan; terurnbu karang

di Pulau Gili Barvean paiing subur. llamparan terumbu karangnya memiliki potensi
dikembanghar.r untuk menarik rvisatawan ke Pulau Bawcan yang berjarak 144 kilometer
dari Gresik Jarva 'l'imur.

Rangkuman bacaan tersebut adalah ...

A. Terumbu karang terbaik terdapat di Pulau Bawean selain subur juga punya
potensi untuk menarik wisatawan ke pulau tersebut.

B. Pulau Bawean yang berjarak 144 kilometer dari Gresik Jawa Tirnur menipunyai
potensi untuk dikembangkan.

C. Lrdonesia mempunyai terumbu karang terbaik di Pulau Bawean yang bisa
dikernbangkan oleh peneliti untuk menarik wisatawan.

D. Peneliti menyatakan bairwa terumbu karang di Gresik Jawa Timur mempunyai
potensi di kembar.rgkan rnenjadi objek wisata di Indonesia.

35. Pcrhatikan fakta-fakta berita bcrikut!

(1) Pasukan Brigade Infantri Lintas Udara 3 Konstrad atraksi terjun payung
(2) Arral(si berlangsung di Lal"rangrn H.M. Sibrli Takalxr
(3) Atraksi berlangsung pada tanggal 9 Oktober 2013-i1-07 Pembukaan Manunggal

membansun 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 FI.M. Sibali pada hari Rabu, 9 Oktober 2013

B. Pasukan Brigade Infantri Lintas Udara 3 Konstrad atraksi terjun pa1'ung

menandai pembukaan manunggal rnembangun desa di Takalar, beriangsung pada

hari Rabu, 9 Oktober 2013
C. Pasukan Brigade Infantri Lintas Udara 3 Konstrad atraksi terjun palung

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 pa1'ung

menandai pembukaan manunggal membangun desa di Takalar, tep.rtnya di
Lapangan H.M. Sibali pada tanggal 9 Oktober 201 3

36. Bacalah ilustrasi berikut!

Kepala sekolah rneughimbau kepada seluruh warga sekolah agar jangan membuang
sam di senrbaren dan kebersihan I sekolah.

Slogan yang tepat sesuai dengan ilustrasi tcrsebut adalah ...
A. Jagalah kebersihan kelas dan lingkungan kelas masing-nasir.rg.
B. Kebersihan sekolal.r nTerupakan kewajiban kepada sen.rua siswa.

C. Setiap hari kita harus mcnjaga kebersihan lingkungan sekolah kita.
D. Kalau ticlak biasa n-rernbersihkan, paling tidak jangan mengotori.

ilililril IililIl Iil 1fi il til ||lil ilil l|il
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38.

37. Bacalah ilustrasi berikut!

Karena desakan kcbutuhan. IJapak Nyoto akan r.nenjual sebuah Mobil tahun 2006 yang
berwarna hijau metalik. Mobil tersebut akan ditawarkan 140 juta, tetapi masih bisa di
tawar. Penlualan dilakukan melalui iklan baris di koran. Peminat harap menghubungi

Nvoto. lelenon (024) 87515 L{.

Iklan baris yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adaiah ...

A. Dijual segera Mobil harga 140 juta warna hij au, bodi mulus dijamin puas dapat
menghubungi Bapak Nyoto. Telp. (024) 875 i 514.

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

C. Akan dijual segera Mobil th' 06.bodi mls, wama hij au mtl 140 juta bks milik
wnt hub Nyoto (024) 8151514.

D. Akan dijual dengan segera Mobil 2006, bodi sangat mulus dan dijamin puas

masih bisa ditawar, waria hijau metalik pegangln wanita. Hubungi Bapak Nyoto
(024) 87s1514.

Bacalah rretuniuk berikut!
Cara menolong korban yang digigit kucing
(1) Bersihkan Iuka dengan air atau kapas yang dibasahi
(2) Balutlah dengan kain kassa agar tidak kemasukan kuman
(3) Berilah antiseptik agar iuka tidak terinfeksi
4) Bawalah ke dokter terdekat

Urutan yang tepat cara menolong korban yang digigit kucing aclalah ....
A. (1) - (2) - (3) - (4)
B. (1)-(3)-(2)*(4)
c. (3)-(l)-(4)-(2)
D. (4) - (2) - (1) - (3)

39. Perhatikan petuujuk berikut!

Petunjuk membuat janru jcrawat.

(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. (zl) Tarnbahkan gula atau madu sebagai pemanis.
(6) Tnnggulah beberapa saat hingga air rebnsan habis.

B. (4) Tambahkan gula atau madu sebagai penranis.
(6) Tunggulah hingga mendidih.

C. (4) Tunggulah hingga n.rendidih.
(6) Tambahkan gula atau madu sebagai pemanis,

D. (4) Tunggulah hingga mendidih.
(6) Tunggulah bebcrapa saat hingga air rebr-rsan habis

P-ZC-2011/201.1 " llilli i'ipt| plda I'rLsat I'cnil11ian l'endi(likxn-li.\l,l'l IIANC-Klllvll)lKllliD
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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.
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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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