1.

Rasanya Anda sudah tidak asing dengan kata globalisasi. Memang, istilah ini tidak dapat
dihindari. Era yang menuntut profesionalisme tinggi itu mulai mendekat. Apalagi dengan
perkembangan di dunia teknologi yang terus saja melaju bagai tak terbendung. Tak ayal,
persiapan menuju era itu harus disiapkan sejak dini. Salah satu yang menjadi unsur penting
adalah pendidikan yang berkualitas tinggi dengan standar internasional.

Pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah ....
A. Mengapa kata globalisasi sudah tidak asing?
B. Kapan kata globalisasi mulai dikenal?
C. Apakah unsur penting dalam persiapan globalisasi?
D. Bagaimana cara menghindari era globalisasi?

2. (1) Kapal pesiar adalah perahu layar atau kapal kecil yang sangat baik digunakan untuk
rekreasi pada waktu luang.
(2) Pada umumnya kapal pesiar ada dua macam, yaitu kapal yang tidak menggunakan mesin
dan kapal yang menggunakan mesin,
(3) Kapal layar bermesin yang lebih terkenal dengan sebutan kapal layar pesiar baik juga
untuk sarana rekreasi.
(4) Kapal layar pesiar biasanya digunakan oleh orang-orang kaya untuk berpesiar.

Kalimat berisi fakta pada paragraf tersebut ditandai dengan nomor....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

3.

Setiap hari kita memerlukan air, baik untuk mandi, minum, atau mencuci. Di bidang
pertanian air digunakan untuk mengairi sawah. Di wilayah tertentu air dapat digunakan
untuk sarana transportasi. Di bidang teknologi bisa dimanfaatkan untuk menggerakkan
kincir sebagai pembangkit listrik.

Kesimpulan paragraf tersebut adalah....
A. Tanpa air kita tidak bisa melakukan aktivitas.
B. Air memiliki peranan yang cukup penting.
C. Di beberapa bidang air sangat diperlukan.
D. Setiap manusia memerlukan air untuk hidup
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4. Kalimat poster yang menarik untuk menjaga kebersihan kelas adalah....
A. Bersih kelasku jernih pikiranku.
B. Jagalah selalu kebersihan kelas kita.
C. Bersihkanlah kelas kita setiap hari.
D. Kalau kelas bersih, senang belajar.

5. Gito : "Ini pasti ulah si Rika. la balas dendam kepada kita." (Sambil membersihkan kelas).
Nadia : "Rasanya hal itu tak mungkin. Rika bukan tipe anak pendendam. Setahuku selama
ini ia baik."
Gito : "Mungkin juga buktinya kelas kita sekarang kotor. Mungkin sepulang sekolah
kemarin ia sengaja membuang sampah-sampah ini."
Isi dialog tersebut adalah ....
A. memperdebatkan kelas yang kotor
B. prasangka buruk terhadap Rika
C. Rika termasuk anak pendendam
D. kekecewaan Gito kepada Rika

6.

Angin bertiup menyejuk. Cuaca cerah cemerlang kena sinar rembulan. Bintang bertaburan
di langit laksana permata berserakan di atas permadani. Di sana melancarlah biduk nelayan
yang sedang mengadu untung, menantang gelombang yang penuh marabahaya.

Latar penggalan cerita tersebut adalah ....
A. siang hari di tengah laut
B. malam hari di langit biru
C. malam hari di laut lepas
D. pagi hari di samudera raya

7. Kerangka karya tulis yang tepat adalah ....
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8. Susunan kalimat langsung berikut ini yang tidak tepat adalah ....
A. "Tunggu sebentar, saya belum siap''.seru Mira.
B. Adik bertanya kepada ibu, "Kapan kita pulang?"
C. Nasihat Pak Budi,"Berhati-hatilah, Nak?"
D. "Kemarin engkau terlambat, ya?" tanyanya.

9. Puisi berikut ini yang termasuk pantun adalah ....
A. Oh,Tuhan
Biar aku menjadi embun-Mu
memancarkan terang-Mu
sampai aku lenyap olehnya
B. Anak nelayan menangkap pari,
sampan karam melanggar karang•
Amatlah malang nasibku ini,
ayah tiada ibu pun berpulang
C. Perteguh juga alat perahumu
hasilkan bekal air dan kayu
dayung pengayuh taruh di situ
supaya laju perahumu itu
D. Baik ditanam batang padi
Jauhkan tampang anak pisang
halau sapi dalam rimba
Adakah penyayang orang ini

10. Barikade muda arsenal semakin memperlihatkan tebalnya kekuatan eropa. Young Gunners
membungkam team-team berpengalaman untuk merengkuh gelar perdana Liga Champions.

Perbaikan penulisan kata pada bacaan tersebut yang tepat adalah ...
Tertulis

Perbaikan

A. arsenal, eropa, team-team

Arsenal, Eropa, tim-tim

B. muda, perdana, Champions

Muda, Perdana, champions

C. team-team, gelar, Gunners

Team-team, Gelar, gunners

D. Liga, Young, Barikade

liga, young, Barikade
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11. Sambil memberi penjelasan palsu itu George ogah menepi seolah-olah hendak memberi jalan
pada Ben dan Carlos. Itulah saat yang menentukan. Bisakah kedua penjahat itu dijebak?
Ternyata bisa!

Watak George dalam kutipan tersebut adalah....
A. pembohong
B. penipu
C. sopan
D. cerdik

12. Penulisan alamat surat yang benar adalah ....
A. Kepada Personalia PT Gramedia
Jl. Jenderal Gatot Subroto no. 5. Jakarta Pusat
B. Yth. Personalia PT Grassindo
Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 3
Jakarta Selatan
C. Yth. Bapak Personalia CV Senayan
Jln. M.T. Haryono 15
Jakarta Selatan.
D. Kepada Yth. Biro Personalia PT Erlangga
Jalan Dewi Sartika 22
Jakarta Timur.

13. Saudara - saudara... pada peringatan Hari Anak Nasional ini, kami mengharap agar semua
jajaran yang ada di kota ini ikut peduli terhadap hak anak. Anak tanpa bimbingan orang tua
akan tumbuh menjadi liar dan pribadinya tak akan terbentuk dengan baik. Oleh karena itu,
kami mengajak warga masyarakat, mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, sekolah, dan
lembaga lembaga lainnya untuk ambil bagian dalam memberdayakan potensi anak menjadi
generasi yang siap bersaing di tingkat global.
Isi penggalan pidato di atas berupa ....
A. paparan
B. lukisan
C. alasan
D. imbauan
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14. Ketua OSIS menginstruksikan kepada Ketua Paskibra untuk membuat laporan hasil
Pendidikan dan pelatihan(Diklat) Paskibra pada tanggal 16 Agustus 2009.
Kalimat memo yang tepat sesuai dengan instruksi ketua OSIS tersebut adalah ....
A. Mohon menyiapkan laporan kegiatan yang sudah dilakukan,
B. Siapkan laporan kegiatan Diklat Paskibra tanggal 16 Agustus 2009.
C. Siapkan personil PASKIBRA untuk Diklat 16 Agustus 2009.
D. Siapkan 16 Agustus 2009, keperluan laporan Diklat.

15. Penulisan daftar pustaka yang benar adalah ....
A. J.S, Badudu. 1995. Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia. Bandung: Pustaka Prima.
B. Badudu, J.S. 1995. Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia. Bandung: Pustaka Prima.
C. J.S. Badudu. Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia.1995. Pustaka Prima Bandung.
D. Badudu, J.S. Kamus Ungkapan Bahasa Indonesia. 1995. Pustaka Prima: Bandung.

16.

Sudah semestinyalah pemimpin Amerika tersebut mengambil langkah tegas seperti itu.
Kalau tidak, bukan saja kepentingan rakyat Amerika yang akan dirugikan, tetapi lebih
besar lagi kepentingan ekonomi Amerika dalam kaitannya dengan kepercayaan asing yang
akan dirugikan.

Dengan langkah baru seperti yang diumumkan oleh Presiden Bush, kelak tindak korupsi
akan disiarkan ke publik dan dihukum. Akuntansi perusahaan juga akan ditarik keluar
sistem, yang kurang terbuka (out of the shadows). Dengan langkah itu pula, kepentingan
investor kecil dan pemegang pensiun akan dilindungi.

Pandangan redaksi pada tajuk rencana terdapat dalam kalimat ...
A. Kepentingan ekonomi AS dirugikan cukup besar gara-gara skandal akuntansi yang
dilakukan presiden.
B. Perusahaan akuntansi akan ditarik dari sistem yang kurang terbuka (out of the
shadows),
C. Dengan keterbukaan, kepentingan investor kecil dan pemegang pensiun akan
dilindungi.
D. Sudah semestinyalah pemimpin AS mengambil tindakan tegas terhadap perusahaan
yang korupsi.
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17.

Dari grafik di bawah ini dapat disimpulkan bahwa …
Siswa berprestasi UMPTN/PMDK SMU Harapan Bangsa

A. Prestasi siswa dari tahun ke tahun tidak meningkat.
B. Prestasi siswa naik sedikit demi sedikit.
C. Dari tahun ke tahun prestasi siswa meningkat kecuali tahun 1997.
D. Prestasi siswa tidak pernah turun.

18.

Kalimat yang tepat untuk disampaikan kepada pendengar radio tentang suatu peristiwa
adalah ...
A. Berikut akan saya tayangkan gambar wedhus gembel yang meluncur di lereng
Merapi.
B. Dapat Saudara saksikan berikut ini liputan yang kami ambil di tempat
pengungsian.
C. Sekitar setengah jam yang lalu terdengar suara ledakan yang mirip bunyi senjata
api di sekitar jalan Surabaya. Saat ini masyarakat yang bertempat tinggal di
sekitar terjadinya ledakan masih bertanya-tanya dari mana bunyi tersebut
berasal.
D. Grafiks tersebut menggambarkan makin meningkatnya pengangguran di
Jakarta.

19.

Suatu siang di depan kelas, aku berpapasan dengannya. Dari jauh aku memang sudah
melihatnya. Aku sengaja melakukan itu untuk melepaskan rasa kangen setelah SabtuMinggu aku tak melihatnya. Wuss, seperberapa detik aku melihatnya di depan mataku.
Kayaknya sih .... dia nggak tahu!
Isi buku harian itu menunjukkan ...
A. Aku menyukai dia, tetapi dia pura-pura tidak tahu.
B. Aku menyukai dia, tetapi dia benar-benar tidak tahu.
C. Aku memandangi dia dengan perasaan benci.
D. Aku ingin melihatnya terus-menerus.
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20. Perhatikan kutipan teks berikt!
Parman mengeluh dengan mahalnya biaya masuk sekolah anaknya. Ia pun
membandingkan kondisi pendidikan kini dengan beberapa tahun silam.. ”Dulu sekolah
tidak semahal ini. Saya ini sebenarnya mau protes, tetapi protes kepada siapa,” tuturnya.
Menjual tahu goreng menjadi pekerjaan sehari-hari Parman di Jalan Kusumanerasa
Yogyakarta. Aktivitas dagangnya dimulai pukul 17.00 hingga 21.00. Dari hasil
penjualannya ini, ia bisa mengumpulkan keuntungan bersih sekitar Rp. 30.000,00 per
hari. Uang itu selalu habis untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
Kritikan yang tepat atas sikap orang tua dalam bacaan tersebut adalah ...
A. Mengeluh itu kurang baik, yang penting meningkatkan penghasilan untuk keluarga.
B. Orang tua perlu mendampingi anak-anaknya hingga mereka dewasa.
C. Menjual makanan untuk biaya pendidikan anak sangat lumrah.
D. Orang tua dapat membandingkan biaya pendidikan antarsekolah.

21.

REFORMASI
Kupas tuntas
Dalam gerakan frontal
Petinggi membisu
Generasi padu berseru
Rapatkan barisan
”Maju!”
”Bangun Indonesiaku”
Amanat yang tersirat dalam puisi tersebut adalah ....
A. berjuang untuk membangun negeri
B. berseru untuk menyatukan generasi muda
C. bergerak untuk mengadakan unjuk rasa
D. bertekad untuk mereformasi para petinggi.

22. Temanku Ani akan menulis surat kepada sahabat karibnya di luar kota untuk
mengungkapkan rasa rindu kepada temannya.
Perhatikan kutipan penggalan surat pribadi berdasarkan ilustrasi tersebut!
Salam, rindu,
…
Ina, kapan ya kita ketemu lagi? Rasanya lama sekali kita tak bertemu ya? Aku sudah kangen
dengan kelincahan dan keramanmu. Isnya Allah liburan ini aku akan ke kotamu.
Bagian pembuka surat yang tepat adalah …
A. Semoga pertemuan kita nanti akan sangat berkesan seperti pertemuan yang lalu.
B. Kita atur pertemuan nanti agar tidak ada waktu yang kosong ya!
C. Dengan ini saya beri tahukan bahwa saya akan mengungkapkan sesuatu.
D. Hai, apa kabarmu? Saat ini aku baik-baik saja. Semoga keadaanmu pun begitu.
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23.

Kapal Laut
Lihatlah sebuah titik
Di tengah laut nan jauh
Titik itu terus menggelinding
Kuat tiada …
Walau diterjang ombak diterpa angin
Kata yang tepat untuk melengkapi kutipan puisi tersebut agar berima sama dengan baris
sebelumnya adalah …
A. gentar
B. berkelit
C. menjauh
D. bergeming

24. Farhan: “Apa yang sedang kau perhatikan?”
Yasmin: “Lihatlah Trans TV sedang menayangkan fasilitas yang ada di Water Boom
Cikarang!” (sambil terus memperhatikan televisi)
Farhan: …
Kalimat kekaguman yang tepat untuk melengkapi percakapan itu adalah …
A. “Ah, aku sudah tahu!”
B. “Apa betul itu semua?”
C. “Wah hebat betul! Aku akan minta pada Ayah-Ibu agar waktu libur nanti kita
bisa ke sana.”
D. “Ah … itu sudah biasa!”

25.

PU : Semua siswa SMP yang akan melanjutkan ke SMA Negeri 1 Matauli harus mengikuti
tes.
PK : Yovan adalah siswa yang akan melanjutkan ke SMA Negeri 1 Matauli.
K : ....

Kesimpulan yang tepat dalam silogisme tersebut adalah ...
A. Yovan ingin bersekolah karena ia siswa SMP.
B. Siswa yang ingin bersekolah harus mengikuti tes.
C. Yovan adalah siswa SMP
D. Yovan harus mengikuti tes.

26. (1) Satu kejadian yang saya alami pada hari Senin membuat saya merasa sedikit kagum.
(2) Pada hari itu dompet saya tertinggal di dalam taksi, tetapi Selasa pagi dompet beserta
isinya sudah kembali lagi.
(3) Begitulah yang saya alami.
(4) Terima kasih Pak Sopir Taksi.
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Kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan terdapat pada nomor ....
A. (I)
B. (2
C. (3)
D. (4)

27. 1. Tulisan Mas Supomo tidak rapi.
2. Saya masih dapat membacanya dengan jelas.

Kalimat majemuk bertingkat yang tepat hasil gabungan dari dua kalimat tersebut adalah ....
A. Tulisan Mas Supomo tidak rapi karena saya masih dapat membacanya dengan jelas.
B. Meskipun tulisan Mas Supomo tidak rapi, saya masih dapat membacanya dengan jelas.
C. Jika tulisan Mas Supomo tidak rapi, saya tidak masih membacanya dengan jelas.
D. Tulisan Mas Supomo tidak rapi sehingga saya masih dapat membacanya dengan jelas.

28. Penggunaan kata berimbuhan asing yang benar terdapat dalam kalimat ....
A. Kaderisasi dalam organisasi itu berjalan dengan baik.
B. Nasionalisme selalu mendahulukan kepentingan rakyat.
C. Era global merupakan era liberalisme perdagangan.
D. Kapitalisme itu akan menanamkan modalnya disini.

29. (1) Prangko pertama diterbitkan pada tahun 1840 diberi julukan The Black Penny, bergambar
ratu Victoria.
(2) Sejak itu bermunculan orang-orang mempunyai hobi mengumpulkan prangko.
(3) Keuntungan menggeluti hobi filateli ternyata banyak sekali karena dalam filateli
membutuhkan kesabaran ketelitian dan kreativitas, maka filateli dapat mengkondisi
pengendalian diri serta mempunyai andil besar dalam mengembangkan sumberdaya
manusia yang berkualitas.
(4) Untuk menjadi filatelis tidak sulit.
Hal-hal yang positif dalam paragraf tersebut terdapat dalam kalimat bernomor ....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

30. Kalimat yang memakai imbuhan serapan secara tepat adalah ...
A. Ilmiawan itu telah menemukan vaksin pencegah folio.
B. Dalam hal prinsipil, kita harus tegas dan jujur.
C. Sejarawan harus jujur dalam melihat peristiwa bangsa.
D. Kita harus memiliki pemikiran konseptuil yang baru.
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