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Sesi ke
Mata Pelajaran : Matematika
Pilihlah jawaban yang benar pada soal dibawah ini !

1.

2.

3.

4.

Sebidang tanah dibagi empat bagian. A
mendapat 42 m2, B mendapat 63 m2 dan D
mendapat 18 m2, bidang tanah yang di dapat C
adalah ....
A. 15 m2
B. 21 m2
C. 27 m2
D. 36 m2

5.

Suku ke 4 dari deret, √8 + 1 + √2 + … adalah

6.

....
A. 0, 5
B. 0, 25
C. 0, 175
D. 0, 125
Jika 2 + 5 + 8 + … + x = 187, maka 3x + 7 =
….
A. 100
B. 101
C. 102
D. 103

Sudut dan penyikunya berbanding 2 : 3, pelurus
sudut tersebut adalah ....
A. 126o
B. 96o
C. 144o
D. 124o
Koperasi serba usaha memberikan bunga
pinjaman 6% setahun. Jika seseorang
meminjam uang sebesar Rp. 1.500.000,- dan
akan dikembalikan setelah 4 bulan. Jumlah
uang yang harus dikembalikan adalah ....
A. Rp. 1.530.000,B. Rp. 1.590.000,C. Rp. 1.620.000,D. Rp. 1.860.000,Sebuah toko memberikan diskon 20% untuk
baju dan 15% untuk lainnya. Ana membeli
sebuah baju seharga Rp 75.000,00 dan sebuah
tas seharga Rp 90.000,00. Jumlah uang yang
harus dibayar Ana untuk pembelian baju dan tas
tersebut adalah ....
A. Rp 73.500,00
.
B. Rp 91.500,00
C. Rp 165.000,00
D. Rp 136.500,00

7.

Bentuk paling sederhana dari 5x2y – 3xy2 – 7x2y
+ 6xy2 adalah ….
A. 3xy2 – 12x2y
B. 3xy2 – 2x2y
C. 9xy2 – 2x2y
D. 9xy2 – 12x2y

8.

Apabila -5(y – 2) dikurangkan dari 7(y + 1),
hasilnya adalah ….
A. 2y – 3
B. 12y + 17
C. 2y + 17
D. 12y – 3

9.

KPK dan FPB dari 12x2yz dan 8xy3 adalah ….
A. 4xy dan 24x2y2z
B. 24xyz dan 24x2y3z
C. 24x2y3 dan 4xy
D. 24x2y3z dan 4xy

10. Salah satu faktor dari: 2x2 – 5xy – 12y2 adalah
….
A. (2x + 3y)
B. (x – 2y)
C. (2x + 4y)
D. (2x – 12y)
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11. Bentuk sederhana dari

2 x 2  3x  9
ialah ….
4x 2  9

x3
2x  3
x3
B.
2x  3
x3
C.
2x  3
x3
D.
2x  3
A.

12. Jika 2x – 3 =

+

18. Perhatikan gambar di bawah ini AC = b, AB = c,
BC = a, AD = x, CD = y dan BD = t. Pernyataan
berikut benar , kecuali ….
A. terdapat tiga buah segitiga yang sebangun
B.

=

C.

=

D.

=

19. Pada ∆ABC, titik E terletak pada BC sehingga
AE merupakan garis bagi. jika AB : AC = 1 : 2,
maka BC = ….
A. 3 BE
B. 3 CE
C. 2 BE
D. 2 CE

, untuk x bilangan

rasional. Nilai 2x + 1 = ….
A. 9
B. 11
C. 5
D. 7
13. Penyelesaian dari 3(2 – x) > 2(5 + x), untuk x
bilangan nyata adalah ….
A. x > 3
B. x < 3
C. x < 4
D. x > 4
14. Relasi dari A ke B yang ditunjukkan dengan
diagram Cartesius adalah ….
A. kelipatan dari
B. faktor dari
C. kurang dari
D. sama dengan
15. Pernyataan berikut benar, kecuali ….
A. Ø  Ø
B. Ø  Ø
C. Ø  { 0 }
D. { }  { Ø }
16. Jika A  B dan B  A, maka pernyataan berikut
benar, kecuali….
A. B = A
B. A ~ B
C. n(A) = n(B)
D. A ∩ B = Ø
17. Perhatikan gambar di bawah, jika KL = 13 cm,
KM = 15 cm dan ML = 14 cm, maka KN = … cm.
A. 5
B. 8
C. 9
D. 12

20. Jika jari-jari masing-masing lingkaran berikut r,
maka panjang tali yang mengelilingi ke tiga
lingkaran adalah ….
A. 2r ( 3 + π )
B. 3r ( 2 + π )
C. r ( 6 + π )
D. r ( 6 + 4π )
21. Pada gambar di bawah, O adalah pusat
lingkaran dan  COD = 44°. Besar sudut ABD =
….
A. 54°
B. 68°
C. 72°
D. 76°
22. Diketahui luas permukaan bola x cm2 dan isinya
y cm3. jika x = y, maka panjang jari-jarinya
….cm.
A. 6π
B. 5π
C. 4π
D. 3π
23. Nilai rata-rata tes Matematika 15 siswa adalah
6,6. Bila nilai Dina ditambahkan, nilai rata-rata
menjadi 6,7. Nilai tes Matematika Dina adalah
….
A. 8,4
B. 7,8
C. 8,2
D. 7,6
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24. Dari huruf A, B, C, D, E akan disusun berjajar
sebanyak 3 huruf. banyaknya susunan berbeda
dari 3 huruf tersebut adalah ….
A. 3
B. 5
C. 6
D. 10
25. Dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 akan dibentuk
bilangan yang terdiri atas 2 angka, banyaknya
bilangan ganjil dengan digit berbeda yang
terbentuk adalah ….
A. 15
B. 24
C. 28
D. 30
26. Dua buah dadu di lantunkan (di toss) bersama 1
kali, peluang yang tampak dari atas sisi-sisi
dadu dengan jumlah nomor tidak kurang dari 11
adalah ….
A. 1/6
B. ¼
C. 1/3
D. 2/9
27. Pada gambar belah ketupat di samping, jika
perbandingan  A dan  B = 5 : 7. Besar 
ADC adalah ....
D
A. 750
B. 950
C. 1050

A

D. 1200

C
B

28. Banyak sisi pada prisma dengan alas segi 21
adalah...
A. 12
B. 23
C. 34
D. 54
29. (-1)-1 + (-1)1 + 1-1 = ...
A. 0
B. 1
C. -1
D. 1 atau -1
30. Segitiga ABC siku-siku di C. Jika AB2 =
10.AC.BC dan AC > BC, maka
A.
B.
C.
D.

√6
½ √3
½ √6
¼ √2

= ...

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Pilihlah jawaban yang benar pada soal dibawah ini !

31. Bacalah paragraf berikut ini dengan saksama!
Pengelola tempat
wisata
Danau
Toba
memperkirakan
sebanyak
sepuluh
ribu
pengunjung baik dari luar negeri maupun
domestik hadir menjelang Tahun Baru 2013.
Perkiraan ini dirasa tidak berlebihan mengingat
membludaknya pengunjung pada tahun lalu.
Sebagai daya tarik pengunjung, pengelola
bekerja sama dengan pemerintah daerah
menyiapkan berbagai acara hiburan dengan
tema "Pesta Rakyat", di antaranya pesta
kesenian daerah dan pesta kembang api.
Gagasan utama paragraf tersebut adalah ....
A. pesta kembang api di tempat wisata Danau
Toba
B. membludaknya pengunjung tempat wisata
Danau Toba
C. perkiraan jumlah pengunjung tempat wisata
Danau Toba
D. daya tarik pengelola tempat wisata Danau
Toba
32. Bacalah paragraf berikut dengan teliti!
Polusi udara terjadi secara alamiah sejak bumi
terbentuk. Hal ini terjadi karena fenomena alam
seperti letusan gunung berapi, kebakaran hutan,
badai, debu, bangkai, tumbuhan dan hewan yang
membusuk dan sebagainya. Semua itu boleh
dikatakan masih dalam batas-batas yang dapat
ditoleransi, artinya laju proses pembersihan polusi
dari udara dan laju pencemaran itu masih dalam
keseimbangan alam.

Teks tersebut berisi permasalahan tentang....
A. Polusi udara yang dapat mengancam alam
sekitarnya
B. polusi udara yang terjadi secara alamiah
masih dapat ditoleransi
C. polusi
udara
sangat
mempengaruhi
kehidupan manusia
D. polusi udara hanya terjadi di kota-kota
besar
33. (1) Mengenang jasa para pahlawan yang telah
berjuang untuk membela bangsa dan negara,
sudah sewajarnya kita lakukan, sebab tanpa
mereka kita yang hidup di zaman ini tidak
mungkin menikmati dan mengisi kemerdekaan.
(2) Tugas kita tidak hanya menikmati
kemerdekaan tetapi harus mampu mengisi
kemerdekaan itu sesuai profesi kita. (3) Sebagai
seorang pelajar, semangat juang para pahlawan
bangsa itu, hendaknya dijabarkan menjadi
semangat bekerja keras dan belajar giat untuk
meraih cita-cita. (4) Dengan demikian, kita dapat
meneruskan
perjuangan
para
pahlawan.
(5)Adalah keliru apabila kita terlena dan hanya
berhura-hura saja.
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Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada
kalimat nomor ....
A. (1)
B. (2)
C. (4)
D. (5)

36. Perbedaan
adalah....
A
B
C
D

34. Sejak SD, aku dididik mandiri oleh ibuku. Saat
usiaku 11 tahun ibuku mendidikku su-paya bisa
mencari uang sendiri untuk memenuhi
kebutuhan sekolahku. Setiap berangkat sekolah,
ibu menyertakan bermacam-macam buah satu
tas untuk dijual di sekolah. Aku melakukannya
dengan senang hati. Lama-kelamaan, ibu
menyuruhku untuk membeli dan menjualnya
sendiri tanpa bantuan siapa pun. Kegiatan
semacam itu aku lakukan sampai sekarang
meskipun aku sudah sekolah di SMA dengan
barang-barang dagangan yang berbeda-beda.
Sekarang, aku menjual pakaian dari yang
berkualitas rendah sampai dengan berkualitas
tinggi. Yang paling mengesankan bagiku, sejak
dulu sampai sekarang masih tetap ada pembeli
yang berbohong pada saat mengambil barang
tanpa sepengetahuanku. Sungguh rendah moral
pembeli itu.
Berikut ini merupakan kalimat penjelas dalam
paragraf di atas, kecuali . . .
A. Sejak SD, aku dididik mandiri oleh ibuku.
B. Saat usiaku 11 tahun Ibuku mendidikku
supaya bisa mencari uang sendiri untuk
memenuhi kebutuhan sekolahku.
C. Aku melakukannya dengan senang hati.
D. Sungguh rendah moral pembeli itu.
Perhatikanlah kedua teks berikut ini, kemudian
jawablah soal nomor 35 dan 36 !
Teks 1

Teks 2

Di sepanjang jalan
Soepardjo Rustam, delapan
puluh pohon palem yang
semula di cat hitam, kini
berubah
warna
merah.
Sejak Rabu (26/1) kemarin
pohon-pohon palem tersebut
“disulap” menjadi papan
reklame. Padahal, pohon
palem sepanjang jalan itu
sebenarnya
berfungsi
sebagai
peneduh
dan
mempercantik kota. Tapi kini
malah berfungsi sebagai
papan iklan atau papan
reklame.

Kepala Badan Penanaman
Modal dan Pelayanan Perizinan
(BPMPP) Kabupaten Banyumas,
merasa tidak mengeluarkan izin
terkait
reklame
yang
memanfaatkan pohon palem di
sepanjang
jalan
Soepardjo
Rustam. Pengecatan pohonpohon tentu tidak akan diizinkan
oleh BPMPP apalagi untuk
papan iklan. Bagi pelaku usaha
yang
memanfaatkan
pohon
palem sebagai media reklame
akan ditegur dan diberikan
tindakan.

penyajian

Teks 1
Kapan, dimana, siapa, apa
Kapan, siapa, apa, di
mana
Siapa, kapan, dimana, apa
Apa, siapa, di mana,
kapan

kedua

teks

tersebut

Teks 2
Kapan, di mana, siapa, apa
Siapa, apa, di mana, kapan
Siapa, kapan di mana, apa
Kapan, apa, di mana, siapa

Bacalah iklan berikut ini dengan teliti!
(1) Sedikit bumbu pedas waktu menyantap
makan siang rasanya pas untuk menggugah
semangat beraktivitas kembali. (2) Apalagi jika
pedasnya pun terasa amat gurih, pasti hasrat untuk
menambah seporsi lagi bisa saja terjadi. (3) Pernah
mencoba ikan panggang pacak yang bercita rasa
seperti itu? (4) Anda dapat menyantapnya di RM
Roy yang terletak di pantai Pandan.

37. Yang merupakan fakta adalah kalimat nomor ....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
38. Olahraga dapat membuat badan kita menjadi
sehat, terhindar dari berbagai penyakit, dan
terhindar dari kegemukan sehingga kita akan
lebih percaya diri. Selain itu, dengan
berolahraga, pikiran yang telah jenuh menjadi
segar kembali dan bersemangat. Bakat dan hobi
yang terpendam dapat disalurkan dan
dikembangkan sehingga dapat menciptakan
prestasi karena waktu luang dimanfaatkan
dengan berolahraga, kita pun terhindar dari
perbuatan yang merugikan. Dengan olahraga,
kita akan banyak bergaul, pandangan kita tidak
akan sempit dan sikap kita terpupuk menjadi
toleran dan sportif.
Kalimat kesimpulan yang sesuai dengan isi
paragraf adalah ....
A. Itulah dampak yang kita rasakan dari
berolahraga.
B. Jelaslah, efek olahraga itu bagi tubuh dan
jiwa kita.
C. Jadi, berolahragalah dengan teratur dan
sebaik-baiknya.
D. Tidak salah rupanya, semboyan
"Mengolahragakan masyarakat,
memasyarakatkan olahraga."

35. Persamaan Informasi kedua teks di atas
adalah...
A. BPMPP
tidak
mengeluarkan
izin
pemasangan reklame.
B. Pemanfaatan pohon palem untuk papan
reklame.
C. Pohon palem sebagai peneduh dan
mempercantik kota.
D. Penindakan terhadap pelaku pemasangan
reklame.
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39. Perhatikan bagan berikut!

A. berjuang untuk membangun negeri
B. berseru untuk menyatukan generasi muda
C. bergerak untuk mengadakan unjuk rasa
D. bertekad untuk mereformasi para petinggi

Mediamassa

Cetak

Elektronik

42. Perhatikan Puisi dibawah ini!
Majalah

Surat Kabar

Televisi

Tabloit

Radio

Internet

Pernyataan yang sesuai dengan bagan tersebut
adalah....
A. Tabloit merupakan jenis salah satu jenis
mediamassa elektronik.
B. Mediamassa ada dua macam.
C. Mediamassa elektronik terdiri atas tabloit,
televisi, dan radio.
D. Televisi merupakan mediamassa elektronik.
40. Perhatikan denah berikut !

tergelincir sisa hujan kemarin.
‘tika keranda pelan
meninggalkan pelataran ini
semua telah kehilangan sebuah mentari
yang dulu bersinar
sederhana
guru,
belum lama kita berbincang
gerimis ini memisahkan
…

U

Tema kutipan puisi tersebut adalah ….

Jl. Juanda

A
Jl. Pahlawan
Jl. Patin

Jl. Kakap

Jl. Nila

Jl. Pattimura

A. kepergian seorang yang berjasa
B. prosesi pemakaman seseorang
C. percakapan murid dengan guru
D. suasana pagi hari setelah hujan

B
Jl. Antasari

43. Bacalah kutipan cerita anak berikut!

Keterangan
A

: Rumah Renaldi

B

: Puskesmas

Renaldi akan ke Puskesmas, perjalanan yang
paling efektif adalah ....
A. Melalui Jalan Pahlawan ke timur ke Jalan
Juanda, lalu ke selatan ke Puskesmas.
B. Dari Jalan Pahlawan ke Jalan Kakap, lalu
ke timur ke Jalan Antasari menuju
Puskesmas
C. Dari Jalan Pahlawan ke Jalan Nila, ke
selatan ke Jalan Antasari menuju
Puskesmas.
D. Melalui Jalan Pahlawan ke barat ke Jalan
Nila lalu ke Jalan Pattimura menuju
Puskesmas
41. Bacalah kutipan puisi berikut ini dengan teliti!

Revan berusia 6 tahun. Ia tak bisa diam. Selalu
ada saja yang dikerjakannya. Kadang ia berlarilarian mengelilingi meja tamu. Kadang ia
mengejar kucing tetangga yang lewat di halaman
rumahnya.
Sudah seminggu ini, Revan pindah ke rumahnya
yang baru.
Rumah baru ini lebih bagus, besar dan bertingkat
dua. Revan senang tinggal di rumah ini karena ia
bisa naik turun tangga setiap hari. Ibunya kini
lelah setiap hari harus mengawasi Revan naik
turun tangga.

Karakter Revan pada kutipan cerpen tersebut
adalah…
A. nakal
B. aktif
C. usil
D. kreatif
44. Bacalah kutipan cerpen berikut ini!

REFORMASI

Apa salahnya jadi orang tak punya, batin Iwan
sepulang sekolah. Tak ada yang punya hak untuk
menghinanya walaupun bapaknya hanya tukang
becak. Tadi Dodo dan kawanannya menertawakan
sepatunya yang bolong di bagian ibu jari. Kemarin
mereka memperolok tasnya yang kumal dan sudah
kehilangan warnanya. Besok apa lagi?

Kupas tuntas
Dalam gerakan frontal
Petinggi membisu
Generasi pada seru
“ Rapatkan barisan!”
“Maju!”
“Bangun Indonesiaku”

Amanat pada kutipan cerpen tersebut adalah ....

Amanat yang tersirat dalam puisi tersebut
adalah...

A. jangan suka menjadi orang yang tak punya
B. tidak ada yang berhak menghina orang lain.
C. jangan suka menghina orang lain
D. jangan mentertawakan orang yang miskin
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45. Bacalah kutipan novel berikut dengan saksama!
Novel 1 :
"Jadi pionir itu berat, karena mereka menghela
sejarah ke depan." Kalimat itu berulang- ulang
terngiang di telinga Yusuf. Sebuah pendapat yang
keluar dari mulut perempuan dan perempuan
Tionghoa. Yusuf amat terkagum pada Liam Mir,
berani mengajukan pendapat seperti itu, padahal
Yusuf yakin bahwa kaum Tionghoa perantauan
tidak pernah setuju terjadinya asimilasi antara
masyarakat minoritas itu terhadap masyarakat
Indonesia.
Novel 2 :
Siti Nurbaya menangis sedih menghadapi
kenyataan pahit tersebut. Ia merasa jijik dan
marah, tetapi tidak berdaya. Di sisi lain, ia juga
merasa berkhianat pada kekasihnya, Samsul
Bahri yang sedang sekolah di Stovia, Jakarta.
Pilihan itu sangat berat. Akan tetapi, demi niat
luhur untuk keselamatan dan kebahagiaan
ayahnya, Siti Nurbaya rela berkorban. Ia setuju
untuk menikahi Datuk Maringgih

Perbedaan karakteristik kedua kutipan novel
tersebut adalah….
Kutipan Novel 1

Kutipan Novel 2

A. perempuan yang
tidak cinta pada
tanah air
B. perempuan yang
memiliki watak kuat
C. laki – laki pengecut
demi kepentingan
sendiri
D. adat kawin paksa
yang membelenggu
kaum perempuan

A. perempuan yang cinta
pada tanah airnya
B. perempuan yang
lemah dan tak berdaya
C. laki – laki pengkhianat
bangsa dan negaranya
D. emansipasi kaum
perempuan dalam
pembangunan

Bacalah kutipan drama berikut dengan teliti!
(1) Dodi : Alat bantu pernapasan itu harus segera
dipasang jika napas ayah berhenti
(berbisik di telinga Danar)
(2) Danar : Jangan, jangan dulu! Kita harus tunggu
ibu! (setengah berteriak)
(3) Dodi : Mengapa? Keadaan ayah kritis, Danar.
Ibu masih di bandara. Tadi, ibu sudah
kutelepon. Ibu setuju dengan tindakan
medis yang terbaik.
(4) Danar : Aku tidak bertanggung jawab jika terjadi
sesuatu dengan ayah.
(berlari keluar ruangan)
(5) Dodi : Kita semua harus bertanggung jawab,
Danar!
(mengejar Danar yang keluar ruangan)
46. Bukti watak Dodi tegas ditandai dengan nomor
....
A. (1) dan (5)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (2) dan (5)

47. Latar suasana yang tergambar pada kutipan
drama tersebut adalah ...
A. menyedihkan
B. mengharukan
C. m enegangkan
D. menyenangkan
48. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini dengan
saksama!
(1) Hal ini terbukti para penggergaji, pedagang
bahan baku, pengukir, perajin sampai
pengusaha terangkat kesejahteraannya.
(2) Agar tetap dapat diterima di pasar luar
negeri,
para
perajin
harus
selalu
mengendalikan mutu.
(3) Kerajinan ukir ini agaknya sudah menjadi
denyut nadi kehidupan masyarakat Jepara.
(4) Dengan cara demikian volume ekspor terus
meningkat.
(5) Ekspor ukir Jepara memberikan dampak
positif,
Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi paragraf
yang padu bila disusun dengan urutan nomor...
A. 5-1-4-2-3
B. 5-1-2-4-3
C. 3-4-1-5-2
D. 5-1-3-2-4
49. Perhatikan kalimat-kalimat berikut!
1) Setelah puas berkeliling, kami berkumpul
untuk makan bersama.
2) Meskipun kelelahan, kami merasa puas
karena sudah melihat air terjun dan pantai
yang indah di Mursala secara langsung.
3) Tepat pukul 17.00 kami bersiap pulang
kembali ke sekolah.
4) Sebelum berangkat, kami mendapat
pengarahan dari kepala sekolah.
5) Pukul 08.00, kami berangkat bersama dari
sekolah.
6) Sesampainya di Mursala, kami melihat-lihat
air terjun dan pantai yang indah.
Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi paragraf
yang padu jika disusun dengan urutan ....
A. 4, 5, 6, 1, 2, 3
B. 5, 4, 6, 3, 1, 2
C. 4, 6, 5, 3 ,1, 2
D. 5, 6, 4, 1, 3, 2
50. (...) Kebijakan itu sebagai komitmen Pemprov
DKI Jakarta dalam masalah narkotika. Kesiapan
tes urine ini disusul dengan penyediaan satu
mobil keliling untuk kegiatan tersebut. Dengan
mobil yang dilengkapi alat canggih ini,
pemerintah dapat melakukan tes urine sebanyak
2.000 orang per jam.
Kalimat yang tepat untuk mengawali paragraf
tersebut adalah...
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A. Pemprov DKI Jakarta akan bersiap-siap
menjalankan pemeriksaan tes urine untuk
membantu Badan Narkotika DKI Jakarta.
B. Badan Narkotika DKI Jakarta bersiap-siap
menjalankan pemeriksaan tes urine terhadap
Pemprov DKI Jakarta.
C. Badan Narkotika DKI Jakarta menyatakan
kesiapan melakukan pemeriksaan urine
terhadap pegawai negeri sipil Pemprov DKI
Jakarta.
D. Pemprov
DKI
Jakarat
bersiap-siap
menjalankan pemeriksaan tes urine untuk
pegawai negeri sipil di Badan Narkotika
Provinsi DKI Jakarta.
51.

Seseorang berbuat baik untuk menyenangkan
hati orang lain agar disayangi, diungkapkan
dengan ungkapan ....
A. mengambil muka
B. mengambil hati
C. mengambil teladan
D. mengambil peduli

52. Sebagai
manusia,
kita
harus
dapat
menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat
kita tinggal. Kita harus berperilaku sesuai
dengan peribahasa berikut, kecuali ....
A. Di mana bumi dipijak, di sana langit
dijunjung.
B. Memperlapang kandang musang,
mempersempit kandang ayam.
C. Ke mana angin bertiup, ke sana
condongnya.
D. Di mana kayu yang bengkok, di sana
musang meneliti.
53. Kalimat yang tepat dalam buku harian yang
ditulis Meilinda adalah …
A. Minggu, 22 Agustus 2010. Tak pernah
kuduga
bila
teman-temanku
sangat
memperhatikan dan menyayangiku. Di hari
ulang
tahunku
yang
ke-15
mereka
memberiku kado yang sangat istimewa. Aku
begitu gembira dan terharu karena hal itu tak
pernah kuduga sebelumnya.
B. Minggu, 22 Agustus 2010. Farra dan kawankawannya mengundangku untuk merayakan
hari ulang tahunku. Acara dimulai pada pukul
15.00 WIB. Mengapa mereka membuat acara
seperti itu aku tidak tahu?
C. Minggu, 22 Agustus 2010. Aku diundang ke
rumah Farra melalui SMS. Aku berusaha
untuk datang tepat waktu. Ia membuatku
penasaran.
Ternyata
mereka,
temantemanku menyayangiku. Apabila di suatu hari
aku bisa merayakan ulang tahun seperti itu
tentu aku akan senang dan sangat
berbahagia sekali.

D. Minggu, 22 Agustus 2010. Aku bahagia dan
gembira.
Teman-temanku
pun
ikut
berbahagia. Acara di hari ulang tahunku
sangat meriah di rumah Farra. Namun
sayang, orang tuaku tidak bisa menyertaiku.
Kapan lagi acara seperti ini akan diadakan
lagi.
54. Bacalah ilustrasi berikut!
Seorang direktur memerintahkan kepada kepala
bagian keuangan untuk menyampaikan laporan
keuangan bulan Mei. Jika perintah tersebut
dituangkan ke dalam memo.
Kalimat yang tepat adalah ....
A. Mana laporan keuangan pada bulan Mei?
Sudahkah Anda laporkan ke Kabag
keuangan?
B. Segera sampaikan laporan keuangan bulan
Mei.
C. Laporan keuangan Mei sebaiknya sudah
sampai kepala bagian keuangan.
D. Saya sangat perlu mengetahui laporan
keuangan bulan Mei. Laporkan segera ke
Kabag!
55. Bacalah kalimat-kalimat berikut ini dengan teliti!
1) Malamnya kami mengadakan pesta api
unggun yang dimeriahkan oleh pertunjukan
seni dari semua wakil regu.
2) Hari Pramuka 2012 ini kami peringati dengan
mengadakan kegiatan perkemahan.
3) Kegiatan itu diikuti oleh 24 regu putra-putri
yang berasal dari wakil siswa kelas VII dan
siswa kelas VIII.
4) Pembukaan kegiatan dilaksanakan pada
pukul 08.00 WIB oleh Bapak Camat
Kecamatan Pandan.
5) Siangnya kami mengadakan kegiatan sosial
yaitu memberikan bahan makanan dan
pakaian pantas pakai kepada penghuni panti
asuhan Aisyiah.
6) Sebelumnya kami mendirikan tenda sesuai
dengan tempat yang sudah ditentukan panitia
kegiatan.
Urutan penyusunan beberapa kalimat di atas
agar menjadi laporan yang sistematis adalah….
A. 2,3,4,5,6,1
B. 4,6, 2,3,5,1
C. 2,3,4,6,5,1
D. 4,3,6,5,1,2
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56. Sebagai
ketua
OSIS,
kamu
ditugasi
mengundang pengurus OSIS untuk hadir di
ruang rapat pada pukul 14.00 WIB dalam rangka
membahas program kerja. Untuk hal tersebut
kamu akan membuat pengumuman.
Kalimat pengemuman yang sesuai ilustrasi
tersebut adalah...
A. Semua pengurus OSIS diharapkan hadir di
ruang rapat hari ini untuk membahas program
kerja.
B. Untuk membahas program kerja, pengurus
OSIS diharapkan hadir di ruang rapat pukul
14.00 WIB
C. Semua pengurus OSIS diminta hadir di ruang
rapat, pukul 14.00 WIB untuk membahas
program kerja.
D. Penurus OSIS diminta hadir di ruang rapat,
pukul 14.00 WIB untuk membahas program
kerja.
57. Sulit sekali menemukan kekurangan pada buku
ini. Semua unsur yang seharusnya dimiliki karya
fiksi terpenuhi dalam buku ini. Bagi yang tidak
senang membaca karya sastra memang buku ini
tidak begitu menarik sebab novel ini serius dan
tidak cukup menghibur.
Masalah yang dinilai dalam penggalan resensi
atas adalah ....
A. kekurangan/kelemahan novel tersebut
B. keunggulan/kelebihan novel tersebut
C. novel tersebut serius tidak bersifat menghibur
D. kelebihan dan kekurangan novel tersebut
58. Hari Sabtu, 26 Oktober 2012 sepulang dari
sekolah, tubuh Farah demam. Sore hari, dia
pergi ke dokter. Menurut dokter, dia hanya
mengalami gejala influenza dan segera sembuh
setelah minum obat. Sehubungan hal tersebut
Farah menitipkan surat kepada temannya
karena tidak dapat hadir pada rapat acara
liburan semester 1 kelas VII yang dipimpin oleh
wali kelas pada hari Minggu, 27 Oktober 2012.
Cuplikan surat permohonan izin yang sesuai
dengan ilustrasi tersebut adalah...
A. Melalui surat ini, saya mohon izin kepada Ibu
karena tidak dapat hadir dalam rapat acara
liburan semester 1 kelas VII yang Ibu pimpin.
Hal ini saya lakukan karena kondisi saya saat
ini sedang terserang sakit influenza.
B. Sepulang dari sekolah kemarin tubuh saya
demam.
Menurut
dokter,
saya
terseranggejala influenza dan segera sembuh
setelah minum obat. Karena kondisi tersebut,
saya mohon izin tidak dapat hadir pada rapat
hari ini.
C. Hari Sabtu, 26 Oktober 2012 saya terkena
serangan penyakit influenza. Karena itu saya
tidak dapat hadir dalam rapat acara liburan
semester 1 kelas VII yang Ibu pimpin.
Mudah-mudahan
Ibu
berkenan
memaafkannya.

D. Dalam rapat yang Ibu pimpin hari ini, saya
tidak dapat hadir karena sakit. Menurut dikter,
saya terserang penyakit influenza dan harus
beristirahat. Semoga saya sembuh sehingga
hari Senin dapat bersekolah lagi.
59. Bacalah penggalan surat undangan berikut ini!
Dengan hormat,
.................. rekan-rekan pengurus OSIS SMP Nusantara
untuk menghadiri rapat yang akan diselenggarakan pada
hari,tanggal : Rabu, 11 Maret 2009
waktu
: 13.00 WIB
tempat
: Ruang OSIS SMP Nusantara
acara
: Pembentukan panitia lomba mading
dan baca puisi

................................
Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian
awal surat dinas yang rumpang adalah ....
A. Mohon dengan hormat kehadiran
B. Dengan surat ini kami mengharapkan
C. Kami mengharap kesediaan
D. Dengan
segala
rendah
hati
kami
mengharapkan
60. Penulisan alamat tujuan surat yang paling tepat
adalah ....
A. Kepada Yth. Prof. Dr. Agus Salim, M.Pd
Jln. Sisingamangaraja No.2 Pandan
B. Yth. Prof. Dr. Agus Salim, M.Pd
Jln. Sisingamangaraja No.2 Pandan
C. Yth. Prof. Dr. Agus Salim, M.Pd.
Jln. Sisingamangaraja 2 Pandan
D. Yth. Prof. Dr. Agus Salim, M.Pd.
Jalan Sisingamangaraja 2 Pandan
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