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Latihan Soal UN SMP / MTs 2012 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 
                                             Jumlah Soal  : 50 

 
1. Kartini adalah panutan yang patut ditiru, bukan hanya hebat karena tulisan-tulisannya yang 

menghendaki kesetaraan wanita dengan laki-laki, tetapi semangat juangnya memang muncul 

sejak dia remaja. 

Paragraf di atas termasuk paragraf hubungan…. 

a. perbandingan 

b. pengandaian 

c. pertentangan 

d. sebab akibat 

 

 
2. (1) Daerah itu pemandangannya sungguh menakjubkan. 

   (2) Kata-katanya halus. 

  (3) Sang editor sedang melakukan penyuntingan. 

         (4) Pemandangan pantai itu enak dilihat. 

 

  Kalimat yang mengandung sinestesia terdapat dalam kalimat   nomor.... 

a. 1,2 

b. 1,3 

c. 2,3 

d. 2,4 

 

 
3. Kalimat yang mengandung peyorasi adalah.... 

a. Para karyawan tekstil itu sedang memperjuangkan nasibnya ke DPR. 

b. Pramusaji itu melayani konsumen dengan ramah. 

c. Orang yang tuli itu ditertawakan teman-temannya. 

d. Sudah setahun tetanggaku menjadi seorang pramusiwi pada orang asing itu. 

 

4.  (1) Kita sering mendengar dan melihat terjadinya suatu peristiwa di  tanah air. (2) 

Misalnya, meletusnya Gunung Merapi di Jawa Tengah  yang sempat mengganggu penduduk 

sekitar Merapi. (3) Pertikaian  antarsuku di Sampit Kalteng antara suku Dayak dan suku Madura 

 yang sekarang ini sedang dicari penyelesaiannya. (4) Maraknya unjuk  rasa di Jakarta 

yang dilakukan oleh para mahasiswa terhadap  Pemerintah Presiden Abdurrahman Wahid. 
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 Berdasarkan paragraf tersebut, kalimat yang di dalamnya terdapat  hipernim ditandai 

dengan kalimat nomor.... 

a.(1) 

a. (2) 

b. (3) 

c. (4) 

 

 
5. Kalimat yang mengandung polisemi adalah.... 

a.  Jangan kaupedulikan kaki ayam yang jatuh di kakiku! 

a. Hati kakak sedang berbunga-bunga karena bunga anggreknya tumbuh subur. 

b. Apel itu dibawa Rama saat apel. 

c. Tolong kopi surat ini kemudian jangan lupa beli kopi buat ayahmu. 

 

6. Kalimat di bawah ini mengandung imbuhan ber- yang bermakna      

     reflektif. 

 a. Aisyah sering bernyanyi di kamar mandi. 

 b. Bu Ranti sudah berdandan selama 2 jam. 

 c.Pak Amran beternak sapi. 

      d.Kiki beradik banyak. 

  

7. Pak Ahmad, guru kami sangat disenangi murid dan kawan. (1) Orangnya sangat sabar, 

ramah dan taat beribadah.(2)  Ia pernah terpilih sebagai guru  teladan se-Indonesia.(3) Kami 

senang, jika belajar dengan beliau. 

Penggunaan tanda baca yang tepat terdapat dalam kalimat nomor.... 

a. (1) 

b. (2) 

c. (3) 

d. (4) 

 

8.  .... Di tengah perkembangan kota yang kian pesat dari segi pertambahan penduduk dan 

industri, air sebagai sarana vital kehidupan harus selalu diawasi kualitas kebersihan dan 

kemurniannya. Bila pengawasan ini terabaikan, risiko terbesar akan mengancam 

kelangsungan hidup manusia. Demikian pula dengan kebersihan udara di lingkungan kota 

perlu diupayakan pengendalian secara serius agar polusi dapat diminimalkan. 

 

 Paragraf di atas akan menjadi paragraf utuh jika dilengkapi dengan   

kalimat utama.... 

a. Peran pemerintah kota dalam mengendalikan pembuangan limbah sesunguhnya sangat 

diharapkan. 
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b. Pencemaran air di kota metropolitan sudah berada pada ambang batas yang sangat 

mengkhawatirkan. 

c. Krisis air bersih dan rentannya udara segar menjadi isu global yang mengancam kota 

metropolitan.  

d. Polutan dari asap kendaraan bermotor dana asap pabrik yang menjadikan lingkungan 

terpolusi harus diantisipasi. 

  

 
 

9.  Pada zaman dahulu, tempat-tempat yang berbahaya belum banyak yang dicantumkan 

dalam peta pelayaran. Misalnya batu-batu karang serta tempat-tempat yang dangkal.Bila 

sebuah kapal terdampar atau menubruk batu karang, sangat tipis harapannya untuk dapat 

diselamatkan. Memberikan pertolongan pun suatu usaha yang sulit dilaksanakan. 

Paragraf di atas bila dilihat dari letak kalimat utamanya berada di… 

a. awal paragraf 

b. tengah paragraf 

c. akhir paragraf 

d. awal-akhir paragraf 

 

10. TUHAN TELAH MENEGURMU 

Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan lewat perut anak-anak yang kelaparan. 

Tuhan telah menegurmu dengan cukup sopan lewat semayup suara azan. 

Tuhan telah menegurmu dengan cukup menahan kesabaran 

lewat gempa bumi yang berguncang 

deru angin yang meraung-raung kencang 

hujan dan banjir yang melintang pukang 

adakah kaudengar? 

 

Tema puisi tersebut adalah… 

a. bencana alam terjadi untuk mengingatkan manusia 

b. peringatan Tuhan kepada manusia lewat bencana alam yang terjadi 

c. berkelakuan baiklah supaya tidak ada bencana 

d. bencana alam dan kemiskinan dunia 

 

11. Paragraf berikut yang berisi laporan adalah…. 

a. Kegiatan perkemahan dilakukan selama dua hari,yaitu Sabtu dan 

Minggu.Kegiatan ini berlangsung di bumi perkemahan Gungung Bromo,Malang. 

Pesertanya berjumlah 60 orang. Kegiatan ini disebut juga Persami. 

b. Manusia dalam kehidupannnya sehari-hari selalu berkomunikasi satu dengan 

yang lainnya. Komuniksai dapat berlangsung secara verbal atau nonverbal. 

c. Indonesia adalah Negara kepulauan dan beriklim tropis. Negeri ini cukup 

mendapat sinar matahari dan curah hujan sepanjang tahun. Tanahnya luas, 

berlembah,berbukit, dan bergunung. Karena itu, tak heran jika di Negara kita 

tumbuh hutan yang sangat luas. 
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d. Setiap kali menyebrangi sungai, Sersan Kasim merasakan keharuan 

mendenyutkan jantungnya. Makin besar arus sungai itu, makin besar pula 

keharuan yang menggetarkan sanubarinya. 

  

12.         Fitri  :  Tolong, aku terperosok ke lereng terjal! 

             Iwan  : Awas, pegang tanganku. 

             Asep  :  Mari aku bantu. 

             Watak Asep pada penggalan drama di atas adalah… 

a. penyayang 

b. perhatian 

c. dermawan 

d. penolong 

 

 

13. I Gusti Made Tusan berdiam diri lalu duduk dibalai. Lama ia tepekur  saja. Sepatah 

pun tidak berkata-kata. Terpikir olehnya bahwa orang  tuanya dan kaum keluarganya tidak 

suka jika ia kawin benar-benar  dengan Ni Negari. Apa sebabnya?..... 

                                        (Sukreni Gadis Bali, A.A. Panji Tisna) 

 

Unsur intrinsik yang timbul pada penggalan novel di atas adalah… 

a. tema 

b. tokoh 

c. watak 

d. amanat 

 

14. Sesuai cita-cita aku ingin menjadi dokter, tentu aku tertarik melihat pameran alat-alat 

kesehatan.Tetapi selama ini hatiku cemas. Dapatkah seorang anak desa, miskin, dan hina 

meraihnya?  Harus bisa ! Itu tekad saya. 

       Paragraf di atas menggunakan majas…. 

a. ironi 

b. litotes 

c. hiperbola 

d. eufemisme 

 

15. Cara membuat tempat lilin dari gelas. 

Bahan-bahan: gelas,serbuk pewarna, manik-manik, dan kuas. 

1. Bersihkan gelas dari debu yang menempel dengan lap basah. 

      2. Gelas lilin bisa juga dihias dengan aneka bentuk kancing yang  

              menarik pada bagian yang diinginkan. 

3.Tentukan pola gambar yang diinginkan dengan pensil atau spidol  

 sapukan lem pada gambar pola. 

4. Taburkan serbuk pewarna pada pola yang sudah ditaburi lem. 

5. Bersihkan sisa-sisa serbuk pewarna yang berada di luar pola  
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    gambar dengan kuas. 

 

                Urutan yang tepat cara membuat tempat lilin dari gelas adalah… 

a. 1-4-3-5-2 

b. 1-5-4-3-2 

c. 1-3-4-5-2 

d. 1-4-5-3-2 

 

 

16. Karena cinta duri menjadi mawar 

Karena cinta duka menjadi anggur segar 

              (Cinta, Jalaluddin Rumi) 

               

               

Makna puisi di atas adalah… 

a. Karena cinta     dapat berubah menjadi benda 

b. karena cinta sesuatu yang buruk terasa menyenangkan 

c. dengan cinta duka akan menjadi segelas anggur 

d.dengan cinta duri akan menjadi sebuah mawar yang indah 

 

 

17.   Dalam kehidupan sehari-hari, kita telah menikmati dan  memanfaatkan cahaya 

yang dipancarkan oleh matahari. Siang hari,  belajar di sekolah  dengan menggunakan 

cahaya matahari sebagai  penerangan. 

Isi paragraf di atas adalah… 

a. siang hari belajar di sekolah dengan menggunakan cahaya matahari 

b. matahari bersinar pada siang hari 

c. kita menikmati dan memanfaatkan cahaya matahari 

d. pada siang hari kita dapat menikmati cahaya matahari. 

 

18. Seluruh (hati)  penonton itu buyar ketika tiba-tiba orang gila      

memasuki ruangan. 

Imbuhan yang tepat untuk melengkapi kata dalam kurung di atas di adalah… 

a. pe-an 

b. per-an 

c. memper-kan 

d. memper-i 

 

19. Sesudah bom jatuh bertubi-tubi,akhirnya pihak lawan bertekuk lutut.  

Arti ungkapan bertekuk lutut yang terdapat pada kalimat di atas adalah… 

a. menyerang 

b. menekuk 

c. melawan 
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d. menyerah 

 

20. Adik kakak itu sayang-menyayangi. 

Makna kata ulang pada kalimat di atas sama dengan kalimat berikut. 

a. Pipinya kemerah-merahan. 

b. Mereka tertawa-tawa seharian. 

c. Pemuda itu tergila-gila pada Marni. 

d. Sesama bus kota jangan dahulu-mendahului 

 

 

21.                                   tertulis 

                                       logis 

Prosa Baru                        dinamis 

                                           ........................   

                                            ......................... 

     Ciri-ciri prosa baru yang lainnya adalah.... 

a. anonim dan lisan 

b. masyarakat sentris dan statis 

c. fantastis dan statis 

d. diketahui pengarang dan masyarakat sentris 

 

22.   Sampai malam tercatat paling tidak 3.426 jiwa atau 928 kepala  keluarga  telah 

diungsikan. Mereka ditempatkan di barak  pengungsian, relokasi,  dan masjid setempat. 

Sebelumnya, mereka  mencari sanak keluarga dan  teman-teman keluarga lainnya. Setelah 

 bertemu, mereka berkumpul,  seperti kata peribahasa terapung sama  hanyut, tenggelam 

sama karam. 

 Makna peribahasa yang terdapat dalam paragraf di atas adalah.... 

a. orang yang ingin hidup atau mati bersama-sama 

b. kaum keluarga atau sahabat yang ingin selalu rukun seia sekata 

c. orang yang ingin hidup sebagai nelayan, mungkin hanyut atau tenggelam 

d. orang atau sahabat yang mengungsi karena diserang bahaya 

 

23. Penelitian terbaru menyebutkan bahwa terlalu sering mengonsumsi kafein membuat 

seseorang menjadi pelupa. Survei tentang kopi menyatakan kafein bisa membuat ingatan jangka 

pendek atas sejumlah kata-kata. Kafein akan membuat orang lebih sulit mendapatkan kata-kata 

yang sudah dikenal dan diingat sebelumnya. Para peneliti menyebut fenomena itu sebagai slip of 
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tongue. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh The International School for advanced 

Studies, Italia, mengatakan kopi memang bisa meningkatkan kesiagaan (tahan mengantuk) 

seseorang, tetapi efek kafein dapat menghancurkan bagian otak yang lain. 

Gagasan pokok paragraf tersebut adalah.... 

a. penelitian terbaru tentang kafein 

b. kopi merusak daya ingat 

c. kafein menghilangkan kata-kata 

d. efek samping kafein 

Jawab:A 

24 .Jika tidak segera berbenah diri, tahun 2010 Kota Bandung akan mengalami kekeringan 

parah. Cadangan air di Kota Bandung terus menurun akibat minimnya daerah resapan. Hal itu 

diperparah dengan  semakin berkurangnya curah hujan di Kota Bandung, yakni mengalami 

penurunan 3% per tahun. Saat ini curah hujan tertinggi di Kota Bandung hanya 150 mm/ 

kubik/hari. 

Gagasan pokok paragraf di atas adalah…. 

a. Bandung akan mengalami kekeringan parah 

b. Cadangan air di Kota Bandung akan terus menurun 

c. Berkurangnya curah hujan di Kota Bandung 

d. Minimnya daerah resapan di Kota Bandung 

 

 
25.   (1) Jawa Barat harus mengurangi jumlah buta aksara  250.000  orang 

dalam setahun (2007).  (2) Jumlah tersebut diharapkan dapat  mengurangi jumlah total  1,4 

juta orang  buta aksara yang masih  tersisa di Jawa Barat. (3) Jawa Barat pun masih 

menempati posisi  ketiga nasional terbanyak dalam jumlah buta aksara, atau 10% dari 

 jumlah total nasional. (4) Jumlah buta aksara terbanyak nasional  ditempati Jawa Timur 

diikuti Jawa Tengah.  

Kalimat fakta terdapat dalam kalimat nomor.... 

a. (1) dan (3) 

b. (2) dan (4) 

c. (1) dan (2) 

d. (3) dan (4) 

 

26. Hepatitis B adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang dapat bersifat akut., 

menahun, atau terjadi pengerasan hati (sirosis) maupun kanker hati. gejala klinis pada 

penderita dewasa yang terinfeksi virus hepatitis B secara akut sangat beragam mulai dari 

tanpa gejala sampai dengan berbagai macam keluhan.      

 Hepatitis B adalah penyakit yang sering dijumpai di Indonesia. Prevalensi (jumlah 

pengidap) sekitar 2,4%- 9,1% dari penduduk Indonesia masuk kategori sedang sampai tinggi.  

 

Apa yang kamu ketahui tentang penyakit hepatitis B?  

a.  di Indonesia penyakit hepatitis B diidap kurang lebih 2,4% dan 9,1% penduduk  

b. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus yang dapat bersifat akut, menahun, dan terjadi 

pengerasan hati.   
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c.  Penyakit hepatitis dapat dicegah dengan diberi vaksinasi secara bertahap terhadap 

penderita dewasa. 

d. Penyakit hepatitis B menjadi salah satu penyebab meningkatnya angka pasien yang harus 

dirawat di rumah sakit   

 

27.   “Apakah yang mendorong Sandra dari jauh datang kembali, untuk  menyerahkan 

uang itu?” Laki-laki kurus berpikir sejenak mencari  kata-kata untuk dijadikan jawaban bagi 

pertanyaan yang datang tidak  disangka-sangka itu. Katanya,”Saya merasa uang itu bukan 

hak saya.  Jadi saya kembalikan kepada yang berhak menerimanya.” 

 Amanat yang tersirat pada penggalan cerpen tersebut adalah.... 

a. seorang laki-laki yang ingin mengetahui alasan mengapa uang dikembalikan 

b. Laki-laki yang sedang berpikir-pikir menjawab pertanyaan orang lain. 

c. Kalau ada pertanyaan dari orang lain harus kita jawab dengan baik. 

d. Jika kita menemui barang atau milik orang lain harus segera dikembalikan. 

 

28.  Matematika merupakan pelajaran yang paling sukar bagi para siswa.  Hal ini bisa dilihat 

dari hasil evaluasi akhir semester. Oleh karenanya,  banyak dari mereka yang nilainya di 

bawah hasil rata-rata prestasi  kelas. 

 Jenis karangan pada paragraf di atas adalah…. 

a. narasi 

b. eksposisi 

c. deskripsi 

d. argumentasi 

 

29.   (1) Ia menggigit bibir, mencoba menepis rasa putus asa. (2)  Teringatlah ia akan uang 

sekolah yang sudah dua bulan tertunggak.  (3) Fitri menyandarkan kepalanya pada dinding. (4) 

Tergambar nyata  wajah Pak Salim petugas bagian administrasi sekolah. (5) Apa yang 

 harus dilakukan seorang manusia pada saat terjepit seperti ini. 

 Kalimat inversi pada kutipan novel tersebut ditandai dengan nomor... 

a. (1) dan (3) 

b. (2) dan (4) 

c. (2) dan (5) 

d. (3) dan (5) 

 

30. (1) Sinta adalah seorang pelajar SLTP kelas 2 yang rajin dan disiplin. (2) Ia berasal dari 

keluarga sederhana, tetapi ia mempunyai tekad yang kuat untuk meraih sukses. (3) Waktunya 

diisi dengan kegiatan belajar atau membantu orang tuanya (4) Selain itu, Sinta sering 

memanfaatkan waktu dengan membaca daripada berpangku tangan. 

 Kalimat yang mengandung hubungan perbandingan terdapat pada kalimat …. 

a. (1)  

b. (2)  

c. (3)  

d. (4)  
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31.  Mula-mula Parmin mengambil air sendiri dari sungai. Air itu  kemudian 

disiramkan ke tanamannya. Ia berharap perlakuannya  terhadap tanaman bisa dilihat oleh 

petani-petani lain. Apabila para  petani telah mengetahui hasil panen tanaman yang disirami 

lebih baik  daripada yang tidak disirami, mudah bagi Parmin untuk mengajak  petani-petani 

tersebut. Bagi Parmin yang penting adalah memberi  keteladan tentang cara bertani yang 

baik. 

 Tema bacaan teks tersebut adalah... 

a. penyiraman tanaman 

b. perbedaan perlakuan 

c. keteladanan bertani 

d. pengambilan air 

 

 

32. (1) Patut diakui, antibiotik mampu memerangi infeksi akibat kuman atau bakteri. (2) 

Oleh karena itu, antibiotik dapat menjadi penyelamat jiwa. (3) Akan tetapi, penggunaan 

yang membabi buta menyebabkan antibiotik kehilangan kemujarabannya.(4) Saat ini di 

seluruh belahan dunia, sebagian besar kuman penyebab infeksi serius sudah resisten 

(kebal) terhadap antibiotik.  

  

 Kalimat utama paragraf di atas terdapat dalam kalimat nomor.... 

a. pertama 

b. kedua 

c. ketiga 

d. keempat 

 

33. Kekayaan melimpah 

Kemiskinan melimpah 

Darah melimpah 

Ludah menyembur dan melimpah 

Dalam kutipan puisi tersebut terdapat gaya bahasa... 

a. personifikasi 

b. hiperbola 

c. metafora 

d. litotes 

 

 34. Kalimat berikut yang termasuk kalimat larangan keras  adalah …. 

a. Anda tidak boleh merokok! 

b. Jangan merokok di sini!   

c. Dilarang merokok di sini! 

d. Sebaiknya tidak usah pergi hari ini. 
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35.Kita akan tetap mempertahankan keadaan kelas yang sudah  

          mengkhawatirkan ini. 

   Kalimat pasif dari kalimat aktif di atas adalah.... 

  a. Keadaan kelas yang sudah mengkhawatirkan ini akan tetap kita  

        mempertahankan.  

b. Keadaan kelas yang sudah mengkhawatirkan ini akan kita tetap pertahankan. 

c. Keadaan kelas akan kita pertahankan karena sudah mengkhawatirkan.  

d. Keadaan kelas yang sudah mengkhawatirkan ini akan tetap kita pertahankan. 

 

36. (1) Jarak Jakarta – Mataram memang cukup jauh. (2) Akan tetapi jarak tersebut sekarang ini 

tidak menjadi masalah. (3) Garuda siap menerbangkan kita setiap saat. (4) Hanya dalam waktu 

2 jam kita sampai di tempat tujuan. 

 Majas metonimia terdapat pada kalimat bernomor …. 

a. (1)  

b. (3) 

c. (2)  

d. (4) 

 

37. (1) Menenun atau membuat selembar kain dari jalinan benang-benang merupakan pekerjaan 

tangan yang telah dilakukan nenek moyang kita sejak mereka mengenal barang serat kayu. 

(2) Perkembangan pertekstilan terjadi dengan ditemukannya mesin-mesin yang lebih canggih 

yang bisa membuat aneka corak kain. (3) Fungsi kain semakin berkembang, terutama di 

bidang busana. (4) Namun, hingga saat ini pesona kain tradisional yang ditenun dengan 

tangan tidak pudar. 

 

 Kalimat yang menyatakan hubungan pertentangan dalam paragraf di atas ditandai dengan 

nomor …. 

a. (1) c. (3) 

b. (2) d. (4) 

 

38.  Tolong tanda tangani surat itu. 

 Sufiks –i pada kata tanda tangani bermakna.... 

a. membuat 

b. berulang-ulang 

c. membubuhi 

d.  menyertakan 

 

39.   Keamanan dan keselamatan pada sistem jalan merupakan  tujuan utama dari 

pemerintah dalam menyelenggarakan lalu lintas dan  angkutan jalan. Oleh karena itu, untuk 

menciptakan hal tersebut,  pemerintah melakukan pengaturan setiap pergerakan kendaraan 

 bermotor di jalan. 
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 Paragraf tersebut berpola.... 

a. khusus-umum 

b. umum-khusus 

c. khusus-umum 

d. umum-umum 

 

40.  Hadirin yang saya hormati, 

  Saya merasa bangga telah terpilih dalam sebuah proses  musyawarah yang 

mengesankan adanya saling pengertian antara  sesama warga sekolah kita. Kita telah 

memperlihatkan kemampuan  menjunjung asas demokrasi dengan saling menghormati 

pendapat.  Perbedaan yang muncul tidak menimbulkan pertentangan. Semuanya 

 berlangsung dengan tertib dan lancar dalam suasana persaudaraan dan  persatuan. 

 Kutipan di atas merupakan teks pidato bagian.... 

a. pembukaan 

b. isi 

c. penutup  

d. akhir 
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41.  Di bawah ini merupakan kumpulan konjungsi kalimat majemuk setara, adalah … 

A. dan, atau, kemudian, tetapi, seumpama. 
B. lalu, sedangkan, tetapi, apabila, atau. 
C. tetapi, lalu, kemudian, atau. 
D. semua jawaban benar. 
 
 

42. Di bawah yang termasuk kalimat majemuk bertingkat…. 
A. Ibu bahagia karena mendapat arisan. 
B. Tiara dan Derry senang belajar bahasa Indonesia. 
C. Rudi seorang siswa yang pandai tetapi ia malas belajar. 
D. Shasha menaruh piring lalu mengambil gelas untuk minum. 

 
43. Penulisan tanda koma yang tepat terdapat pada kalimat ... 

A. Wah sungguh hebat, pemandangan alam ini! 
B. Karena sibuk, ia lupa akan janjinya. 
C. Bapak, Abiyussalam, S.H. 
D. Adik menendang bola, dengan kerasnya. 
 

44. Pak Husni baru pulang dari pekerjaannya, ketika sampai di rumah dia sangat kaget karena 
seluruh isi rumahnya telah kosong dicuri oleh orang yang tak dikenal. Melihat kejadian 
tersebut ia menjadi marah, lalu ia pun mengambil sebilah golok bermaksud mencari dan 
memberi pelajaran orang jahat tersebut. Setelah dicari beberapa saat, akhirnya dia 
menemukan pelakunya, tanpa pikir panjang dia menghajar maling tersebut sampai babak 
belur.  

Ungkapan yang tepat untuk mengilustrasikan sikap Pak Husni yang tepat di bawah ini  
adalah…. 
A. gelap mata 
B. ringan tangan 
C. membanting tulang 
D. cepat kaki ringan tangan 
 

45.  Di bawah ini adalah kalimat aktip intrransitip adalah … 
A. Koko makan nasi. 
B. Tadi pagi Koko makan nasi . 
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C. Koko memakan nasi tadi pagi. 
D. Koko makan tadi pagi 
 
 

       46.   Kalimat di bawah ini yang tidak bermakna konotasi adalah.... 
A. Banyak pejuang yang gugur dalam peperangan. 
B. Perusahaan itu jatuh sebulan yang lalu. 
C. Dia jatuh dari pohon mangga. 
D. Kekuasaannya jatuh ke tangan adiknya 
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46. Perhatikan tabel di bawah ini! 
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nomor Baris per bait Suku kata Rima  

1.            2     8-12 a-a 

2.            4     8-14 a-b-a-b 

3.            2     8-12 a-a 

4.              4     8-14   a-a-a-a 

Ciri-ciri syair terdapat pada nomor... 

a. 4 

b. 3 

c. 2 

d. 1 

 

47. Sehari saja tidak mengejek-ejek orang, perempuan yang ....itu merasa       

       sakit. 

     Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah.... 

a. gatal mulut 

b. gatal kaki 

c. gatal tangan 

d. gatal  mata 

 

48.     1. Burung-burung itu bersiul-siul menyambut sinar raja siang. 

 2. Mereka mulai mendayung bahtera rumah tangga. 

 3. Semangat anak muda itu keras bagaikan baja. 

 4. Ia menggantungkan cita-citanya setinggi bintang di langit. 

     Yang menggunakan majas perumpamaan terdapat pada kalimat.... 

a. 1 

b. 2 

c. 3 

d. 4 

 

49. Hari-hariku selalu dipenuhi dengan keceriaan. Teman-temanku di sekolah selalu membuatku 

tertawa. Kami pun selalu kompak. Belajar kelompok, menengok teman-teman yang sakit, bahkan 

bermain di mall selalu kami lakukan bersama. ..... 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf pada buku harian di atas adalah.... 
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a. Sungguh menyenangkan hidup di dunia ini. 

b. Alangkah bahagia hatiku 

c. Senangnya melewati hari-hariku bersama teman-teman 

d. Jadi, betapa bahagia hidup di dunia ini 

 

 
50.  Semburan awan panas yang diikuti hujan abu-abu kerikil terus menyebar ke daerah di 

sekitarnya. Panasnya mencapai ratusan derajat celcius. Setiap daerah yang dilaluinya hangus 

terbakar. Jerit tangis terdengar di mana-mana. Penduduk berseliweran, berlari menyelamatkan 

diri. Asap panas tergulung-gulung seolah-olah terus mengejar. 

 Pokok pikiran paragraf di atas adalah.... 

a. awan panas menyebar ke mana-mana 

b. daerah yang dilalui awan panas hangus terbakar 

c. penduduk mencari tempat yang aman 

d. gulungan asap panas terus mengejar 

 
 


