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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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Bahasa Indonesia SMP/MTs
12. Perhatikan tabel berikut!

I'abel oeni membaca puisi siswa SMP Berdikari

Nama
Nilai

Vokal Dinamik Penghayatan
Susi 70 15 80
Rola 70 80 80
Umar 80 70 75

Pemyataan yang sesuai dengan isi tabel tersebut adalah....
A. Nilai tertinggi dinamik yaitu Susi
B. Umar mendapat nilai vokal paling tinggi
C. Susi rnendapat nilai penghayatan paling tinggi
D. Nilai Rola paling tinggi yaitu nilai vokal

Perhatikan bagan berikut!

Pertanyaan yang sesuai dengan bagan tersebut adalah ...

A. Bagaimana cara siswa dapat meningkatkan keterampihn berbahasa?

B. Apa upaya yang menyebabkan orang susah berkomunikasi?
C. Mengapa siswa harus menguasai keterampilan berbahasa?

D. I(eteranrpilan apa yang dirniliki siswa jika menguasai bahasa lisan?

' lltrk ( iptrr paria i'Lrsat i'rnilrriUt Pcndidikan-t!'\l.l I ll.\\(i-KL\l llrlKll l.,'t)
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14. Cermatilah denah berikut!
Bahasa Indonesia SMP/MTs

Perjalanan paling efektif dari hotel menuju masjid adalah ...

A. dari hotel menuju Jalan Melati menyebrang ke Jalan Mawar berbelok ke Jalan

Seruni.
B. dari hotel menuju Jalan Imam Bonjol berbelok ke Jalan Sudimran dan menuju

masjid.
C. dari hotel menuju Jalan Sudirman dilanjutkan ke Jalan Imam Bonjol dan Jalan

Melati.
D. dari hotel menuju Jalan Seruni, lalu Jalan Darmo, dan berbelok'ke Jalan Elang.

Jl. Ilav.rm Wuruk

I Pasar Baru

Jl. Mawar

I SYP Sejati GoR I
Jl. Melati

I Mall

Jl. Seruni

I llote I I PPAlvl DRI I
.ll lrrJnr lllrrti)l

I Toko Buku

Masjid !

I Kantor Pos

lVapolrcs I

15. Bacalah puisi berikut!
Gempa Bumi

Bumi bergoyang tanah bergetar

Rumah-rumah roboh
Orang-otang berlarian

Bila datang harus waspada

Bila'ada harus siaga
Larilah ke luar rumah

Ccrnpa bumi tak dapat dihindari
Berdoalah kepada Tuhan
Asar enskau'dilind

Tema puisi tersebut adalah ....

A. korban gempa bumi
B. waspada gempa bumi
C. lokasi gempa bumi
D. gej ala gempa burri

'll,ri\( iiriitf Ilir l'r]>iil l'i:ril,riiLrrl'c'lrl',1i,nrrn-lt.'\t.1ll]'\\(r-[l:\li)lIl]LlJ
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ayap melalui ura

ten cadah dalam kemrti
(4) Kembali kepada-Nya

16. Bacalah puisi berikut!
Mentari mulai ramah menyapa
Desir angin nrenerpa
hadirkan getaran rasa
hinegap di hati seiuktrian iiwa

Clitraan.vang tcrdapat pada larik penanta plrisi terscbut adalah ....
..\. pellc iunlan
ll. perasa

C. penglihatan
D. pendengaran

17. Bacalah kutipan puisi berikut!

Majas pada puisi tersebut terdapat pada ladk ke ....
A. (l)
B. (2)
c. (3)
D. (4)

18. Bacalah kutinan cernen berikut!
'l eman-teman Fajar bersorak gembira. Daffa terkulai lemas karena layang-layangnya
putus. Scnia pun tiba. Ketika terdengar suara azan, anak-anak mnlai membubarkan diri
untuk pcrgi kc nrasiid. Bcrita kenrenangan Fzrjar atas Dalla sctnakin menambah

kcyakinan anak-anak desa itu bahrva lavang-layang rrltlik Fairtr Ittcirettu :akti. l;ltiar
scrnc k in rin;gi hat i.

Cara pengarang menggambarkan watak tokoh Fajar dalam cerpen terscbut adalah ...

A. melalui dialog antarlokoh
B, diceritakan oleh tokoh lain
C. dikatakan langsung oleh penulis
D, melalui pelr"rkisan tindakan tokoh

llukti uatak tokoh Samsu scorang ]rang perasa teldapat pada nonior....
A (l)
B. (l)
(. (l)
D. (1)

l iltiltil lil liltltil llilllllil lill til lril

Bahasa Indonesia SMP/M'ts

(1) Setelah Samsu membaca berita kecelakaan itu, ia menundukkan kepalanya di atas

meja, menangis amat sangat. (2) Samsu sedih akan nasib kekasihnya. (3) Segala cita-cita
hatinya yang semakin lama diharapharapkannya. (4) Pada saat itu scakan hilang lenyap.

sebasai sebuith batu iatuh ke lubuk. huian iatuh ke pasir. tak dapat dicari Iagi

'liilk ( itrlir Ir.l,r 'r,.rl l'rLrli.ri.rrr l'err,l ,llkr rr li \l lLll.\\(i-1.'1.\11)ll\llL l)
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Bahasa Indonesia SMP/MTs
Bacalah kutipan ccrpcn bcrikutl

fii"rrr [i'ii"i,,ili.i (;'iiib;t. riJiJ,',*r.i'*-,;i,i,k.r;k-i;1.'L i*r..,,*g] u,rlir.;ilf
rrnrkl Sibr.rli sckali kalian sanrpai pamanmu ini ticlak dibukakan pintu." kata sosok I

. rrrril(ri,ri itrr "ll,ri. I',rnr.rrr I lrtrll Iilr.,r. r.r,,li k,rrli rr.n.ntuklrn ini Ji k.'l'rrnl" trj;rr I)clr
1',lll!l!\n,llfl!!!jll .!!l,tlr tt.lttt rrrttLt.r rtrrrI.r I'.rrl.r lJrrr:rrrrr\r_rlLr..

I-atar tcmpat dirn uaktu pada kr-rtipan ccrita tersebut adalah ....

A. cii rurnah. sore hari
B. di kebun. pagi hari
C. di kebun, siang hari
l). di rumah, siang l.rari

Konllik pada kutipan cerita tersebut adaiah ....

r\. takut kehilangan emas

Il. su lit nren-vinrpan cnras
(-' sr-rnkah nrcnl'en tsarali an

i). banvak enras tlenrbinqut.l gkatt

22. Bacnlah kedua kutipan nnvel berikutl

Ketika malarn yang telah ditentr:kan tiba,
penduduk berkumpul di luar desa. segala

peralatiLn untLrk menebertig Jati pun sudah
'.siap. 'lopo dan Paidi metninjar.ttkan tluk.
Karna meminjamkan sensornya. Bendot
rnenyediakan makanan dan peralatan

Iairurya.Malam itu juga mereka menebang

kayu jati yang besar dan lurus secara

beramai-ramai.

I'crbedaan lattl kcdr-ra uot'cl tctsebut adalah ..,.

cerita berikutl
Seorang anak yang
dirahasiakan. Setiap
dan menghitungnya

sangat pelit,' mengubur emasnya secara

hari dia pergi ke tempat dia mengubur
kembali satu persatu untuk mcnastikan

diam-diam di tempat yang
emasnya itu, menggalinya
bahrva trdak ada emasnya

ans hilans. IIal itu serinc dilakukannya.

nralirnr hali di hutar.r tnctlgganl barkan

ke sep ia n

siang hali di .ialan tnengrrat.nbarkan

keramaian

I]. malarn hari cli desa rtrenggambarkan

1<eseiahteraan

siang hirri di jalan scpi menggantbarkan

kcmiskinan

Cr. rlalam lrari di sebuah truk
menggambarkau ke.ri gihan bekcrja

siang hari di ialan nlenggambarkan
. kct i,lirk ltrirrr;rn

I). malam hari cli clcsa mcttgtanlbarkan
I e ]( ,1, ,1_ t{,\ , ,t'l:-.ll I

siang hali di iaian nrcngganlbarkan

kr-iuir-rrat.t

I, /(l-2{)llillrl.l ' Ilali ( iltr prJa I'tLsrrt i'crtilarln I'(rldidikrr-llAl lIllAN(i-(l:'\ll)lKllt'l-)
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lah k ked el

Perbedaan bahasa kedua novel tersebr"rt adalah ....

lr.l('r1{ruullaki l birhasa k ils

n.rcmcntinukan rnakna

lit D:\i!l] i-it ltt iil 4 Dlt,,,lli

24. Ilaca kuti rn elrama bcriku{ I

Ayah : Kau scpertinya ticlak suka melihat ayal.. di sini, Dam. (1)

Aclanr : Ya. Aku tidak suka. Kecuali Ayah bilang pada 7,Ltz dan Qon, bahwa cerita-
cerita itu bohong. (2)

Ayah : Qncnggeleng) Aku tidak bohongl (3)
Aclam : Kalar.r begitu Ayah tahu resikonya. Ayah harus pergi dari sini (4)

Taani : Dan.r ! (7'uoni bersent kencang. sonthil menagis) .langan lakukan. aku nlohon.
jangan lakukan itu. Itu ayah Danl, Ayah Kau! Yang menggendong kau saal

bayi. ltu ayah Dam. (5)
Ayah : Baik....baik lah. (ayah berdiri, motonya redup) (6)
Taani : Jangan pergil (berlari menahan lengon ayah) Aku mohon, Ayah jangan pergi.

(1)

Ayah : Ayah tidak kernana-mana bukan? (tertarct kecil) Kau dan anak-anak bebas

nrcngunjungiku kapan saja di srni (ntenuniuk ktrburan). (8)

Llul.ti latar l..utipatr drirnta tli kubulan ilitunitrkkan dctigatt ttoulor....
.4. (l)dan (3)
B (4) dan (5)
C. (6) dan (7)
D. (8) dan (9)

ltaca an ua novel bcri ku t

Ketika raga ringgi n.rclambung. Kacak memandang ke atas scrta ntengaylut langkah ke
belakang. Maksudnya akan ntencari aliunat dan hcndak mclontpat santbil ntcnvepak
raga, tetapi celaka! Ketika ia akan menyepak, kakinya yar.rg sebelah kiri tergelincir, lalu
Kacak ... jatuh terhenvak.

[Jntuk mclupakan masa lalunya, Zainudin dan Mr-rluk pindah ke Jakarta. Di sana

Zainudin mulai menunjukkan kepandarannya menulis. Karyanya dikenal masayarakat
dengan nama leller "2". Zainudin dan Muluk akhirnya menjadi pengarang terkenal yang
dikenal sebaeai hartawan yang dennawan.

llrL i r.r Lfr'1, l'LL.,rl l). iiiLr.r,r l'.:r.l ,irLrrr-ll \l llil \'\(i Kl \ll)lKlll j)
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Copet .. copet..(
Polisr
Pencopet
Penumpang

Pencopet
Polisi

tcr de ngor suara te r iakun).
He .. berhentil Door (terdengar suurtt letttsatt).

Ampun Pak.

Periksa kantongnya,
Hcjar saja.

Arrpun Pak saya mencopet karena anak saya sedang sakit

Sekarang ikut saya ke kantor Polisi.

IX )K I JNlI:N NI.,(iN I{A I[iltililtilfltililillltilfliltillll|

Bahasa Indonesia SMP/MTs
I5. l'erhntikan kutinan drama beriltutl

Kontlik pada kutipan drama telsehut aclaiah ...

A. scorilng pcncopet dipcriksa polisi.
I]. scriaolang llrcrlco1.,cl karetta attakttl lt saktt.

C. seorang pcncopct lang tcrtcrnbak.pollsi.
D. seorang pcllcopct llng dibarrl ke llos pr-lii:;i.

26. Bacalah ilustrasi berikut!
Hari Kamis. tanggal l0 .luni 2013. wali kelas membagikan nilai ujian akhir semester.

Salma satu-satunya siswa yang mendapat nila 1O untuk mata pelajaran Matematika dan

lPA. Ini adalah pengalaman pedama Salnra selarna sekolah di SMP. Wali kelas dan guru

nr,:rttLtii S;rLrl.

Catatan buku harian Salma sesuai ilustrasi tersebul adalah ...

A. Kamis, 10 Juni 2013. Hari ini aku sangat bangga karena nilai ujian akhir

semester Matematika dan IPA mendapat nilai 10. lni pengalaman pertamaku

sclaura sekolah di SMP.
B. Kamis, 10 Juni 2013. Hari ini waii kelas sangat bangga karena salah satu

sisrvanya mendapat nilai 10 mala pelajaran Matematika dan lPA. Ini pengalaman

peftama selama rnenjadi uali kelas.
C. Kamis. 10 luni 2013. tlari ini gtrru lPA sangat bangga. karcna salah satu

siswarrya ntendapat nilai l0 mata pela.lalan Matenratika dan IPA lni pengalalnarl

pcrlanla selalna nlerlacli guru ll'A.
D. Kamis, 10 Juni 2013. Hari ini gum Matematika sangat bangga karena salah satu

sisu'anva mcnrlapat nilai 10 pelaiaran Matcmatika dan IPA Ini pengalaman

pefiarna selania mcnjadi guru Matematika.

t2

27. Bacalah dengan saksama ilustrasi berikutl

Direktur Bank Amarla meminta kepala satpatn menghadapnya untuk dirnintai keterangan

berkaitan dengan peristiwa peucuri:rn di bank tersebut, Kepala satpam diminta
nrenielaskan kronolo{.ri oeristiu'a itu secara lisan.

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

A. Jelaskan konologi peristir,"'a pencurian itu di hadapan saya secepatnya.

B. Segera menghadap saya danjelaskan konologi penturian itu secara lisan.

C. Seccpatnyh harap-menghadap satpam clan jelaskan kronc,logi pencurian itu

D. Kanri minta Saudara membttat penjelasan tet.rtang kronologi pencurian itu cepat.

lJ /{ -l0l I l{)l i lllkl rptii P.rLiirI'r-irl l'r ri,rllrr l'c'rrlr(i i'irLr Il\l llll,\\(l Kl \ll)lKlJ( l)
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28. Cermati kalimat-kalimat berikut!

29.

Susunan kalimat tersebut agar menjadi paragraf laporan yang padu adalah ...,

A. (3)-(s)-(2)-(1) (4)
B. (r),'(s)-(4)-(r)-(2)
c. (s)-(4)-(2)-(1)-(3)
D. (s) - (4) - (3) - (2) - (1)

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

lng-mastng sesual materi vans akan ditamoi

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 kosturn yang akan

ditampilkan.
I]. Pengumuman

Kepada panitia dan seluruh pengisi acara pentas seni, harap hadir pada acara

gladi resik. Seraua panitia harus mengenakau kostum sesuai dengan apa 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 pengisi acara wajib hadir pada acara gladi resik pentas seni.

Pengisi acara harus mengenakan kostum sesuai dengan materi yang akan

ditampilkan.

(1) Pemenang lomba membaca puisi adalah kelas VIII.1, VIII.5, dan XI.1, sedangkan
lomba menulis cerpen adalah kelas IX.7, Vlll.6, dan VII.6.

(2) Pelaksanaan lomba tar.rggal 25 d.an 26 Oktober 201 3.
(3) Peserta lomba adalah perwakilan dari trap kelas masing-nrasing sltu.
(4) Jenis lonrba y-ang diadakan adalah nrcnulis ccrpcn dan mentbaczr puisi.
(5) I'ada bulan Oktober 2013 telah dilaksanakarr lontba-lomba dalarn rangka peringatan

IJulan Bahasa di SMPN 30 Bandune.

l'-l( l0l-i,lill I ' Hrik ( iptl plda Irusal l'.Lrilaian l)crlditlikan-llAl,l Il].{\(i-Kl:l\11)lKl}(il)
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10. l)crhatikan data buku herikut!

.luilLrl : t intu adalah Kcsunr ien

Pcngarang : Gabriel Garcia
Kelebihan : Penggambaran suasana sang.rt dctail di.je laskan oleh pcngarang

Kekuran : (iamharan abad dua nuluhan' suiit dibavanrkan olelr baca

Paragral resensi yang sesuai data tersebut adalali ....

A. Buku ini memberi -qambaran kepada kita agar dapat mcncari cinta dalarn

kesunyian, Penggantbalan suasanau)a mutlah. nunrun sulit chbayangkau kareul
ntctrggantbarkau abatl clua puiuhan. l'acia urlisa kini sulit nrernbayangkan ccrila

tirh[Ln dua puluhun.
B. Buku berjudut Cinta ad(tlah Kesunyian ini menarik untuk dibaca. Dengan

gambaran suasana mendetail yang sangat dijiwai pelrgarang membuat pembaca

kagr.rm di,rn tertarik untuk menyelesaikan jalan ceritanya Meskipun pembaca

agak kesulitan membayangkan latar abad dua puluhan, buku ini telap menarik
untuk dibaca.

C. Buku tentang cinta ini digambarkan dengan gamblaug. Peuggambaran

suasanauya niudah sehingga pctnbaca akan terpancing untuk rnelanjtrtkan

ccritan).a sarrpai akhir. Ccrila )'ang slngat ltlengagtlnlkan tcntilng citlta dalirtn

ke sunr iatt.

I). llukir 1,ang nrcngguntbarkan cinta ini menarik. nanlrn srrlit dibayangkan kalcna

pelrbletr teltun)'.t riklLn kcsirlitirn nrcnrbalrlllgl\il11 kr:Iidupltn abatl dua puluhan.

ilrl ini t.ntu Dtcnrhuat pcntbaca.icILlh. i]clLrnl lagi haltasa ,'ang digunakan sulit

dipahami.

31. I]acalah ilustrasi berihutl

lJagian per.nbuka yang sesuai dengan ilustrasi terscbut adalah "'" A. Bagaima,-ri k"udaann u saat ini Ta,ti? Sernoga selalu dala,.r Iindungan Tuha,

Yang Maha Esa.

B. Halo','lanti. apa kabar? Aku di Surabaya dalam keadaan sehat walafiat'

C. Saya tutup duiu cerita kita ya. nanti disarl-rbung lagi! Semoga kita dapat berjumpa

di lain waktu.
D,IIaiNlitlra.bagaittlattakeadaatrnru?Sayaberl-rarapkatrrudankeluarganluclalanr

keatl.tatr selta{.

T'ahun ajaran baru Tanti pindah sekolah ke Yogyakarta. la menulis

sahabatn va Mitha di Surabava. Ia i in menceritakan keadaan di sekolah.

l, /( ,liil I l(rl I ':llakt iptr fn(14 I'rL\rl1 l'.riiliLiJn l'trrdiJikllr-LJ'\l'llll'\N(i-Klr\1t)lKllt l)
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32. Cermati surat berikut!

JJ,

Kalimat yang tepat untuk melengkqpi surat undangan tersebul adalah ...
A. Atas pcrhatian. kami ucapkan terima kasih.
B. Atas perhatiannya. diucapkan terirna kasih.
C. Atas kehadiran Saudara, kami ucapkan terima kasih
D. Alas kerja sama dari saudara, kami ucapkan terima kasih.

Bacalah ilustrasi berikut inil
Pintu Tol Lippo Cikarang-Bekasi belum difungsikan sehingga setiap hari kemacetan di
ialan itu makin

Surat pembaca yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah...
A. Saya benar-benar kesarl karena setiap hari bermasalah dengan kemacetan di Jalan

Cikarang Bekasi. Jalan tol sudah ada tapi mengapa belum difungsikan?
Kepada pengelola Jalan Tol Lippo Cikarang Bekasi, saya ingin menanyakan,
mengapa tol belum juga difungsikan, padahal tol sudah selesai pembangunannya,

setiap hari saya terlambat karena macet.
Saya selaku pengguna Jalan Cikarang Bekasi setiap hari harus bermasalah
dengan kemacetan karena pintu tol belum difungsikan. Saya menghimbau
kepada yang berwenang agar Pintu Tol Lippo Cikarang Bekasi segera

dilurrgsiken.
Sa1-a seialLr pcngguna .lalan 'l'oI Cikarang Bekasi mengucapkan terima kasih

karena menurut infbrmasi Pintu 'l'ol Lippo Clikarang Bekasi akan segera

ditungsikan. Semoga dengan dilungsikannla pintu tol. kemacetan bisa terhindari

' llJk ( lt)lr plJr I'rr:,lt I'crilarrrt PclrJ]dil'lll-lJ,\l,l Iil,\N(i-K1:\11)lKl]lll)

B.

C.

I).

Yth. Ketua OSIS SMP Pelangi Jakarta
di .lakane

Dengan hormat.
Dengan ini kami mengharapkan kehadiran Saudara dalam acara rapat kerja OSIS yang
akan dilaksanakan pada
hari, tanggal : Sabtu,27 September 2013
waktu :pukul 13.00
tempat : Ruang Serba Guna SMP Pclangi

l'-l('-lo l l.201 I
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34. Bacalah paragraf berikutl

Polusi udara dapat didefinisikan sebagai udara yang mengandung zat kimia
ataupun memiliki konclisi iisik (misal panas) yang melewati batas tertentu, sehingga
dapat rrenrbahayakan manusia. makhluk hidr-rp lain (hcu,an. tumbuh-tumbuhan) ataupun
lingkungan abiotik. Polusi uclara dengan demikian merupakan ancaman yang sangat
serius bagi kelangsungan hidup di bunti.

I)olrrsi Lrtiam nrcnrang teljadi secara alarniah. sc'jak humi terbenluk. Sebab.
lL'nonrenrr ;rliurr scncrli lt'1usan uunLrng bcrapi. kehakaran l'rutan. baclai dchLr. bangkai
tumbuh-lurlbLrhan dnn hervan yang mernbusrrk. dan gararn dari laut, semua dapat
mcncemari udara. lapi. scmua itu boleh tlikatakan maslh clalam hatas-batas yang dapat

ditoleransi. afiinya lair-r proses pembersihan polusi dari udara dan laju proses pencenlaran
itu masih dalam keseim an alam.

Rangkurnan yang tepat untuk baoaan tersebut adalah ...
A. Polusi udara yang terjadi secara alamiah yang melewati batas tertentu dapat

membahayakan makhluk hidup ataupun lingkungan abiotik.
B. I'olusi udara adalah udara yang mengandung zat kimia, sehingga dapat

membahayakan yang rlerupakan ancaman serius.

C. Polusi udzua adalah udara yang mengandung zat kimia dan panas teflentu yang

membahayakan manusia, hewan, tumbuh{r:mbuhan dan terjadi se.iak bumi
terbcntuL.

D, Polusi udara adalah udara yang mengandung panas yang melewatl panas

tertentu, dapat mengancam kelangsuugan hidup di bumi secara serius, baik pada

manusia. heu'an ataupun tumbuh-tumbuhan.

35. Perhatikan fakta-fakta berikutl
(l ) Kebakaran terjadi di .lalan lndah N4akassar.

12,1 K<baki.,rrn turladi sekitirr 2 i.rnr.
(3) Puluhan j umlah rumah terbakar.
(4) Rurnah Bakri terbakar.
(5) Kerugian mencapai ratusan juta rupiah.

karena arus k listrik.

Teks berita yang tepat berdasarkan fakta tersebut adalah ...

,A. Kebakaran menimpa rumah warga di Jalan indah Makassar. Puluhan rttmah

ludes terbakar. Bakri adalah salah seorang korban kebakaran tersebut Ketrakaran

lang teriadi selama dua jarr tersebut disebabkan oleh aruS pendek listrik. Warga

r.nenderita kerugian ratusan juta rupiah.
B. Seratusan rumah di.ialan Indah Makassar, hangus terbakar. Salah seorang korban

bernama Baki 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

lainnla juga hrdes terbakar. Mereka menderita kerugian ratusan juta mpiah

Kebakaran bcrlangsung selan,a dua.iam. Penl cbabnya.adalah artts pendek listrik.

I). .lalan lnclah IVlakassat lc.rtimpa kebakaran. RatLrsan .iuta kcrugian .vanu

dialiilrutl,an kcblkanrn tcrschul. \\'arga mendcrita kct.ugiltt puluhan.iuta rtrpiah.

Nlasyarakat sangat trenclcrita aliit,at kc.iadian tersc'httt. Kebakaran yang

clisc'babkan oleh lrrus pcnclcli tclsctrut clipuriiimkan olclt rlurga clibarttu olch titl
pomliLlarll kcbakaran.

t, /( -201 .1,l1) I l ' Ilirl( ( iplr II(h l'tLial l'. ililixn l'errdr(l iiirLl-ll\l.lllj.\\(i-KIr\1lill'.ll( I)
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36. Bacalah ilustrasi berikut!

Ruang kelas baru s:rla sclesai dicat ulang. Tembok I'ang diharapkan para sisrva
n\ ilnlJn h!'liltlr. Prr:stusr hasil hclqar pLrn oprimal.

Slogan yang tepat sesuai ilustrasi tersebut aclalah ,..

n. K c bers ihan kunci kcmajuan.
B. Kelas nyarnan prestasi lumayan.
C. Bersih kelasku tinggi prestasiku.
D, Kelas bersih menarik keberhasilan.

Bacalah ilustraii.berikut!

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

oto. teleoon (024\ 8751514.

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

n.renghubungi llapak Nycxo.'l'elp. (024) t1751514.
l|. .lir:rl cpr lll Mobil rhn 1001.r. r.r rrna hi.iaLr rrrct. bodi nrls. 140 jt nr'ro. Iluhrrngi

llapak N1oto. -l clp(02a) 87515l.t.
('.. Akan dijLral segera Mobil th' 06 bodi mls, r.varr.r.a hijau m1l i40 juta bks nrilik

wnt hub Nyoto (024) 875 I5 11.

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

masih bisa ditawar, warna hijau metalik pegangair wanita. Hubungi Bapak Nyoto
(024) 87stsl4.

Iiltiltiltil flilttilffil]Iilrll|lilllll
17

3',7.

38. Bacalah rretuniuk berikut!
Cara menolong korban yang digigit kucing
i I ) Bcrsihkan luka dcngan air atau kapas yang dibasahi
(2) Balutlah dengan kain kassa agar tidak kemasukan kuman
(3) Berilah antiseptik agar Iuka tidak terinfeksi
4) Bawalah oenderita ke dokter terdekat

Urutan yang tepat cara menolong korban yang digigit kucing adalah ....

A. (1) (2) - (3) - (4)
B. (1)-(3) (2),(4)
C. (3) (1) -(4) - (2)
D. (4) - (2) - (1) - (3)

' IIrk ( lllf |l,lir ['LLiirl I].Lriliriirt l'jrrll ,lLliitrr-:1.\l lLll \\( Kl \lT)ll\ll( )
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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
ilililrilIilililillil tiililililliflilfiil ilil

Bahasa Indonesia SMP/MTs

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

t, -zc-2013 i20 t 1 II,.i( il)l.r lr,l,t I'u..rt Pcrili.i ,rP.r,,liLri\:ur-8.\Ll'lB\\(l-l(F\1lJJI(Bt:L)
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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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