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MATA PELAJARAN
Mata Pelajaran

: BAHASA INDONESIA

Program Studi

: 9 SMP

WAKTU PELAKSANAAN
Hari / Tanggal

: Sabtu, 30 Maret 2019

Waktu

: 120 Menit

JumlahSoal

: 50

PETUNJUK UMUM
1.

Sebelum mengerjakan ujian, teliti terlebih dahulu jumlah dan halaman soal yang
terdapat pada naskah ujian.

2.

Tulis nomor peserta Saudara pada lembar jawaban di tempat yang disediakan, sesuai
dengan petunjuk yang diberikan oleh petugas.

3.

Bacalah dengan cermat setiap petunjuk yang menjelaskan cara menjawab soal.

4.

Pikirkanlah sebaik-baiknya sebelum menjawab soal, jawaban yang salah tidak
mengakibatkan pengurangan nilai.

5.

Jawablah lebih dahulu soal yang menurut Saudara mudah, kemudian lanjutkan dengan
menjawab soal-soal yang lebih sukar sehingga semua soal terjawab.

6.

Tulis jawaban Saudara pada lembar jawaban ujian yang disediakan dengan cara dan
petunjuk yang telah diberikan oleh petugas.

7.

Untuk keperluan coret-mencoret harap pergunakan tempat yang terluang pada naskah
ujian dan jangan sekali-kali menggunakan lembar jawaban.

8.

Selama ujian Saudara tidak diperkenankan bertanya atau minta penjelasan mengenai
soal-soal yang diujikan kepada siapa pun, termasuk pengawas ujian.

9.

Setelah ujian selesai, harap Saudara tetap duduk di tempat Saudara sampai pengawas
datang ke tempat Saudara untuk mengumpulkan lembar jawaban.

10. Perhatikan agar lembar jawaban ujian tidak kotor, tidak basah, dan tidak terlipat.

SELAMAT MENGERJAKAN
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Teks berikut untuk menjawab soal nomor 1—2!
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengajukan
proyek infrastruktur dalam rapat terbatas (ratas) bersama
Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Selasa
(19/3/2019). Nilai proposal yang dibawa Anies mencapai
Rp 571 triliun. "Proposal yang dibawa (Pemprov DKI)
Jakarta disetujui. Bahwa diperlukan anggaran sebesar Rp
571 Triliun," kata Anies usai menjajal kereta moda raya
terpadu (MRT) bersama Jokowi di Stasiun Bundaran HI,
Selasa siang.
1.

Makna kata yang bercetak miring adalah ….
A. Penunjang utama
C. Alat pengangkut
B. Keadaan frekuensi
D. Sistem komunikasi

2.

Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada teks
tersebut adalah ….
A. Berapakah dana yang diperlukan untuk membangun
MRT?
B. Apakah yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta
kepada presiden?
C. Bagaimana cara membuat Jakarta tidak tertinggal
dengan negara lain?
D. Mengapa Anies Baswedan dan Joko Widodo
bertemu menjajal MRT?

3.

Cermati teks berikut!
Kepala Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek
(BPTJ) Bambang Prihartono menyarankan agar ganjilgenap di Jakarta diberlakukan seharian penuh. Sebab,
menurut dia, pembatasan kendaraan lewat jalan
berbayar atau electronic road pricing (ERP) tak
kunjung diimplementasikan. "Seandainya ERP belum
memungkinkan
dalam
waktu
dekat,
perlu
dipertimbangkan adanya penerapan kebijakan ganjilgenap sehari penuh," ujar Bambang lewat siaran
persnya, Jumat (15/3/2019). Menurut Bambang, ganjilgenap seharian penuh yang diberlakukan selama
Asian Games lalu cukup mengurangi kemacetan
Jakarta. Namun, setelah itu, ganjil-genap hanya
diberlakukan pada jam sibuk.

menampung volume air yang terlalu tinggi dan berlebihan.
(3) Kelebihan air yang tidak mampu ditampung oleh
sungai, meluap ke permukaan-permukaan yang berada di
sekitar sungai, termasuk pemukiman-pemukiman manusia.
(4) Hal tersebut diperparah dengan semakin memburuknya
kondisi saluran air (rusak atau tidak lancar).
4.

Ide pokok paragraf pertama teks tersebut adalah ….
A. Akibat curah hujan
C. Definisi banjir
B. Jenis-jenis banjir
D. Penyebab banjir

5.

Kalimat utama paragraf kedua teks tersebut ditandai
dengan nomor ….
A. (1)
C. (3)
B. (2)
D. (4)

Cermati teks berikut untuk menjawab soal nomor 6—7!
LSM pecinta binatang Jakarta Animal Aid Network
(JAAN) mengecam rencana pelepasan ribuan lampion
yang akan dilepaskan di seluruh Indonesia untuk
merayakan pelantikan Jokowi sebagai Presiden. (1)
Koordinator JAAN, Femke Den Haas, mengatakan dampak
dari pelepasan lampion terutama sangat berpengaruh pada
ekosistem laut. (2) Pasalnya, kata dia, terutama untuk
lampion yang terbuat dari plastik, butuh waktu sangat lama
agar terurai oleh alam. (3) Hal itu terbukti dengan semakin
banyaknya biota laut seperti penyu yang tewas akibat
mengonsumsi limbah plastik.
(4) Panitia Pesta Rakyat Pelantikan Jokowi sebagai
Presiden rencananya akan tetap menerbangkan sekitar
300-an lampion nanti malam di Monas. (5) Juru Bicara
Panitia Pesta Rakyat Pelantikan Jokowi, Chatarina,
memastikan pelepasan lampion tidak akan mengganggu
penerbangan. (6) Pada ketinggian 1000 meter lampion
tersebut akan kempes.
6.

Pendapat yang kontra terhadap permasalahan pada teks
tersebut ditandai dengan nomor ….
A. (1)
C. (3)
B. (2)
D. (4)

7.

Ringkasan isi teks tersebut adalah …
A. JAAN tidak setuju dengan pelepasan lampion
karena berdampak negatif bagi kehidupan laut.
B. Sekitar 300 lampion diterbangkan di Monas karena
tidak akan mengganggu penerbangan.
C. Karena penerbangan lampion, biota laut, misalnya
penyu, banyak yang tewas.
D. Kecaman LSM terhadap pelepasan lampion, tetapi
panitia tetap menerbangkannya.

8.

Cermati teks berikut!
Teks 1
Bunga mawar merupakan jenis tanaman yang memiliki
batang keras dan berkayu. Tanaman ini batangnya
dipenuhi dengan duri, tetapi memiliki bunga yang
indah. Warna bunga tersebut merah, putih, dan juga
merah muda yang terdapat dalam beberapa jenis
tanaman bunga mawar.

Simpulan isi teks tersebut adalah …
A. Peraturan ganjil genap efektif mengurangi macet
Jakarta.
B. ERP perlu lekas diimplementasikan agar Jakarta
tidak macet.
C. Peraturan ganjil genap dihapuskan karena sudah
akan ada ERP.
D. Kepala
BPTJ
menyarankan
ganjil
genap
diberlakukan seharian penuh.
Cermati teks berikut untuk menjawab soal nomor 4—5!
Banjir adalah suatu fenomena alam yang sangat
merugikan sehingga disebut juga dengan bencana alam.
Kata banjir berarti ketidakmampuan sungai, danau,
drainase, atau aliran air lainnya untuk menampung air yang
jumlahnya sangat banyak sehingga meluap dan memasuki
daerah sekitarnya. Bencana banjir ini sering sekali muncul
pada daerah-daerah pinggiran sungai (DAS) atau daerah
yang dahulunya merupakan resapan sungai dan juga
daerah yang sistem drainasenya terganggu. Bencana ini
biasanya terjadi pada musim penghujan ketika curah hujan
dengan intensitas tinggi dan dengan durasi yang sangat
lama sering terjadi.
(1) Penyebab terjadinya banjir yang utama adalah
berasal dari curah hujan yang tinggi yang kemudian
menjadi luapan air atau banjir. (2) Curah hujan yang tinggi
mengakibatkan saluran penampungan air tidak mampu
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Teks 2
Pada tanggal 1 Mei 2015, seluruh siswa mengikuti
pembekalan terakhir sebelum keberangkatan yang
dilaksanakan pada pukul 09.00 WIB. Pembekalan itu
diisi oleh kepala sekolah yang menyampaikan hal-hal
yang harus dilakukan dan pesan-pesan kepada siswasiswi yang akan berangkat. Pada pukul 15.00
rombongan dipersilakan memasuki bus masingmasing yang telah ditentukan. Ada sekitar 2 bus besar
yang menampung 80 siswa dan 4 orang guru sebagai
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pendamping. Setelah semua hal teknis selesai, bus
berangkat menuju Pelabuhan Merak pada pukul 18.00
WIB.
Perbedaan pola penyajian kedua teks tersebut adalah
.…
Teks 1
Teks 2
A. Disusun berdasarkan Disusun
berdasarkan
urutan kegiatan
urutan ruang
B. Berisi deskripsi objek
Disusun
berdasarkan
urutan waktu
C. Disusun berdasarkan Disusun
berdasarkan
urutan waktu
urutan kegiatan
D. Disusun berdasarkan Berisi deskripsi objek
urutan bagian
9.

Cermati teks berikut!
Aquaman: Cerita Fantastis dari
Kedalaman Atlantis
(1) Film Aquaman diawali dengan pertemuan
ayah Aquaman yang penjaga mercusuar dengan
ibunya,
Queen
Atlanna
(Nicole
Kidman).
Aquaman mengisahkan masa kecil Arthur mulai bayi
sampai ia gondrong, berewokan, berotot, dan bertato,
dengan alur maju mundur, yang sayangnya tidak
berjalan mulus.
(2) Kalau kebanyakan film pahlawan super membawa
penonton ke luar angkasa, Aquaman justru merelung
ke dalam lautan. (3) Dunia bawah laut menjadi
kekuatan utama yang membuat film terbaru dari DC
Comics dan Warner Bros. Kemegahan kerajaan dan
kedahsyatan perang ditampilkan dengan sangat apik
seperti
sebelumnya
Warner
Bros
berhasil
menyuguhkan efek visual nan luar biasa pada Wonder
Woman.
(4) Sayang di Aquaman, meski itu juga tergabung
dalam semesta DC, cara penulis David Leslie Johnson
dan Will Beall membuat alur maju mundur seakan
terlalu memaksa. Beberapa adegan masa kecil
ditampilkan terlalu singkat.
Bagian yang merupakan keunggulan karya ditandai
dengan nomor ….
A. (1)
C. (3)
B. (2)
D. (4)

Cermati cerpen berikut untuk menjawab soal nomor 10—
13!
Chika datang ke sekolah dengan wajah berseri-seri. Ia
membawa puding cokelat buatannya bersama Mama.
Sebelum bel masuk berbunyi, ia langsung mendekati Tita
yang sudah duduk di bangkunya. “Tita,” panggilnya pelan.
“Kenapa?” jawab Tita masih ketus.
“Hmm, aku mau minta maaf. Aku salah,” kata Chika
tulus.
“Iya, sudah aku maafkan, kok,” suara Tita melembut.
Tatapannya juga seketika melunak.
“Ini, aku buatkan puding cokelat untuk mengganti yang
kemarin. Mungkin rasanya tidak seenak puding itu. Tapi aku
membuatnya agar kita bisa berteman kembali,” tambah
Chika sambil menyodorkan puding buatannya.
“Chikaaaa…” Tita terharu dan langsung memeluknya.
“Maafkan aku juga, ya, sudah judes padamu. Kamu baik
sekali.”
(“Gara-gara Puding Cokelat”/Sarah Nafisah)

10. Makna kata yang dicetak tebal adalah ….
A. menjadi lembek
C. menjadi tertarik
B. menjadi lembut
D. menjadi cair
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11. Watak tokoh Tita pada teks tersebut adalah … .
A. pemaaf
B. pemurung
C. perhatian
D. dermawan
12. Kutipan teks tersebut termasuk bagian … cerpen.
A. pengenalan
B. pemunculan masalah
C. puncak masalah
D. penyelesaian
13. Latar cerpen tersebut adalah ….
A. pagi hari di kelas
B. pagi hari di taman
C. siang hari di perpustakaan
D. siang hari di rumah Chika
14. Cermati teks berikut!
Aku menguap lagi. Aku masih setengah mengantuk.
Mana rumah Jenderal Ahmad Yani, lalu rumah
Jenderal Oerip Soemohardjo teman seperjuangan
Jenderal Soedirman, yang mana rumah mereka?
Untuk apa, hanya untuk tahu dan melihat saja, tak ada
yang bisa kutanya. Tak seorang tampak menyertai
jalan pagiku, kecuali kicau burung beterbangan di
antara ranting pohon di sepanjang jalan. Aku masuk
ke dalam berjalan di atas rumput. Basah embun
kurasakan di telapak kaki.
(“Nyekar”/Hamsad Rangkuti)

Makna simbol bagian yang bercetak miring pada teks
cerpen tersebut adalah ….
A. sedih
C. kesepian
B. sendiri
D. kehilangan
Cermati fabel berikut untuk menjawab soal nomor 15—
17!
“Kera, aku sedang berpikir bagaimana caranya agar aku
mempunyai garis-garis hitam seperti Zebra,” kata Keledai
menceritakan kesedihannya.
“Ha ha ha… Itu, sih, soal mudah. Kalau kau mau, aku
bisa menolongmu, tapi dengan syarat.”
“Ya, apa syaratnya? Cepat katakan!” desak Keledai tak
sabar lagi.
“Syaratnya mudah saja. Kau hanya harus menunjukkan
padaku kebun pisang yang ada di hutan ini.”
“Baiklah!”
Kera lalu mengambil sebuah arang dan mulai
menggambar garis-garis hitam di tubuh Maxi Keledai.
Satu jam kemudian, selesailah tugas Kera. Tubuh Maxi
sudah bergaris-garis seperti zebra. “Sobat, sudah selesai,”
kata Kera. “Nah, sekarang giliranmu untuk memenuhi
permintaanku.”
Keledai lalu pergi ke sebuah sungai. Di sana ia
bercermin di permukaan air.
“Ah, sekarang semua orang akan menghormati aku.
Binatang-binatang lain tidak akan menganggap aku binatang
bodoh,” ujarnya dengan puas.
Keledai lalu mengajak Kera menyeberang sungai. Pohon
pisang yang mereka cari, letaknya di seberang sungai. Kera
yang tak pandai berenang naik ke atas punggung Maxi si
Keledai.
Akan tetapi, apa yang terjadi? Bukankah arang akan
luntur jika terkena air? Keledai tidak menyadari perubahan
itu. Setibanya di seberang, Maxi Keledai kembali becermin di
permukaan air. “Uh, Kera penipu! Mana garis-garis hitamku?”
tanya Keledai sambil menangis. Ia menendang-nendang
Kera.
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15. Nilai moral pada kutipan fabel tersebut adalah …
A. Sebaiknya kita tidak mudah percaya Kera.
B. Semestinya kita selalu berdoa kepada Tuhan.
C. Seharusnya kita tidak memanfaatkan orang lain.
D. Selalu menolong dengan pamrih.
16. Penyebab terjadinya konflik pada kutipan fabel tersebut
adalah …
A. Keledai ingin memiliki garis-garis hitam seperti
Zebra.
B. Kera ingin mencari kebun pisang di hutan.
C. Hilangnya garis-garis hitam di tubuh keledai.
D. Kesepakatan antara Kera dan Maxi Keledai.
17. Akibat konflik pada kutipan fabel tersebut adalah …
A. Kera mendapat kebun pisang.
B. Kera menaiki punggung Maxi Keledai.
C. Kera ditendang Keledai.
D. Hewan-hewan lain hormat kepada Maxi Keledai.
18. Cermati dua teks berikut!
Teks 1
Matahari telah condong ke barat. Ursi melongok
keluar dari kantong di perut ibunya. Uh…., silau. Terik
sinar matahari menyilaukan matanya. Ia menoleh. Ia
melihat hijaunya pepohonan. Ia tak sabar ingin segera
keluar dari kantong. Ia ingin berjalan di pepohonan. Ia
melihat kakaknya, Karoo, berjalan di dahan di sebelah
mereka. Kak Karoo dengan bulunya yang tebal dan
berwarna hitam. Ada seleret bulu putih di lehernya.
Ah, kak Karoo tampak gagah. Ursi kagum. Ia
mendongak. Ia memandang ibu penuh harap. Ibu
menggelengkan kepalanya. Ursi kecewa. Ia cemberut.
Uh…., belum boleh juga, gerutunya dalam hati.
(“Ursi si Kanguru Pohon”/Tyas K.W.)

Teks 2
Gajah mengadakan perjalanan yang sangat jauh.
Ia berkeliling hutan dan bertemu dengan Harimau
yang sedang kesakitan karena terkena pohon yang
yang jatuh. ‘’Gajah… gajah…., tolong aku!’’ kata
Harimau menahan rasa sakit.
Mendengar teriakan Harimau, Gajah itu langsung
mengangkat pohon yang menghimpit tubuh Harimau
dengan belalainya.
‘’Terima
kasih,
kawan!’’
ucap
Harimau
‘’Seandainya kamu tidak segera datang menolongku,
mungkin aku sudah mati karena tertindih pohon yang
sangat besar. Sekali lagi terima kasih, Gajah.’’
(“Gajah yang Baik Hati”/Anonim)

Perbedaan pola pengembangan kedua kutipan fabel
tersebut adalah ….
Teks 1
Teks 2
A. Diawali dengan aksi Diawali
dengan
tokoh
pengenalan tokoh
B. Diawali dengan latar Diawali dengan aksi
waktu
tokoh
C. Diawali dengan latar Diawali dengan latar
tempat
waktu
D. Diawali dengan latar Diawali dengan deskripsi
waktu
objek
19. Cermati kedua teks berikut!
Teks 1
Betul. Semasa kecil,
saya sering didongengi
ibu. Katanya hidup di
surga itu nyaman sekali,
tinggal tunjuk langsung

Teks 2
Kedua
anak
Mardanu, yang satu jadi
pemilik kios kelontong
dan satunya lagi jadi
sopir truk semen, juga
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jadi. Mau anggur akan
diantar ke hadapan. Mau
minum dan makan juga
demikian.
Bukankah
sekarang zaman juga
sudah begini? Haus dan
lapar tinggal buka ponsel.
Hanya perlu satu jari
untuk membuatnya ada di
depan
mata.
Lalu,
mengapa harus susah
payah memasak segala?
Bukan. Bukan saya
tidak pernah memasak
sama sekali. Saya pernah
merebus
mi
instan,
menggoreng telur, atau
beberapa hal lain untuk
bertahan hidup. Lebihlebih
ketika
masih
mahasiswa dulu. Akan
tetapi,
ini
berbeda.
Memasak yang dimaksud
ibu saya bukan sekadar
bisa, melainkan memang
lihai
sebab
akan
memengaruhi rasa.
(“Semangkuk Perpisahan
di Meja Makan”/Miranda
Seftiana)

jadi bahan pujian, “Pak
Mardanu telah tuntas
mengangkat anak-anak
hingga semua jadi orang
mandiri.” Malah seekor
burung kutilang yang
dipelihara Mardanu tak
luput jadi bahan pujian.
“Kalau
bukan
Pak
Mardanu
yang
memelihara,
burung
kutilang itu tak akan
demikian lincah dan
cerewet kicaunya.”
Mardanu
tidak
mengerti mengapa hanya
karena uang pensiun
yang utuh, badan yang
sehat, anak yang mapan,
bahkan burung piaraan
membuat orang sering
memujinya. Bukankah itu
hal biasa yang semua
orang
bisa
melakukannya bila mau?
Bagi Mardanu, pujian
hanya pantas diberikan
kepada orang yang telah
melakukan
pekerjaan
luar biasa dan berharga
dalam kehidupan.
(“Lelaki yang Menderita
bila Dipuji”/A. Tohari)

Perbedaan penggunaan bahasa pada kedua cerpen
tersebut adalah ….
Teks 1
Teks 2
A. Terdapat kata tidak Seluruhnya kata baku
baku
B. Terdapat
konjungsi Terdapat
konjungsi
syarat
penambahan
C. Menggunakan kalimat Menggunakan kalimat
langsung
tidak langsung
D. Terdapat
konjungsi Terdapat
konjungsi
korelatif
sebab
Cermati teks berikut untuk menjawab soal nomor 20—21!
(1) Seminggu kemudian orang-orang kampung gusar.
(2) Pak Lurah mengumumkan bahwa masjid kampung satusatunya yang berada di jalan utama akan segera dipindah ke
permukiman berimpitan rumah-rumah warga dengan alasan
agar kami lebih dekat menjangkaunya. (3) Supaya masjid
senantiasa dipenuhi jemaah.
(4) Namun, berhamburan kabar Pak Lurah akan
mengorbankan tanah masjid dan sekitarnya ini kepada orang
kota untuk sebuah proyek pasar masuk kampung. (5) Tentu
saja merupakan tempat yang strategis daripada di pelosok
permukiman, harus melewati gang yang meliuk-liuk dan
becek seperti garis nasib kami.
(6) Di saat seperti itu kami justru teringat Darko. (7)
Ucapannya terngiang kembali, mengendap ke telinga kami
bagai datang dari keterasingan yang kelam. (8) Kami mulai
bertanya-tanya. (9) Adakah Darko memang sudah
mengetahui segala yang akan terjadi? (10) Sejauh ini kami
hanya saling memendam di dalam hati masing-masing
tentang dugaan bahwa Darko memiliki kejelian menangkap
hari lusa.
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20. Kalimat yang membuktikan latar tempat peristiwa terjadi
dalam kutipan cerpen tersebut ditandai dengan nomor
.…
A. (1)
C. (6)
B. (2)
D. (7)

4)

21. Kalimat yang membuktikan bahwa Pak Lurah tamak
ditandai dengan nomor ….
A. (4)
C. (9)
B. (5)
D. (10)

Urutan kalimat laporan yang tepat berdasarkan kalimat
acak di atas adalah ….
A. 1-2-3-4-5
C. 3-5-4-1-2
B. 2-4-5-1-3
D. 4-2-1-5-3

22. Cermati teks berikut!
Orang-orang kampung kini mulai gelisah. Sudah
dua malam kami tidak menjumpai Darko keliling
kampung. Kami hanya bisa menduga dengan
kemungkinan-kemungkinan. Sementara Pak Lurah
kian geram, merasa dilecehkan. Mendapati nomor
togel pemberiannya tak kunjung tembus. Esoknya, di
suatu Jumat yang cerah, Pak Lurah mengumpulkan
beberapa
warga—terutama
yang
lelaki—guna
memindahkan perlengkapan penguburan ke tengah
permukiman. Katanya, tanah kuburan semakin sesak,
membutuhkan lahan luang yang lebih.
Sesampainya di sana, kami tetap tidak menjumpai
Darko. Di gubuk itu, kami tidak juga menemukan jejak
peninggalannya. Dengan memendam perasaan getir
kami merobohkan tempat tinggalnya. Dalam hati kami
masih sempat bertanya. Adakah Darko memang
sudah mengetahui segala yang akan terjadi?
(“Tukang Pijat Keliling”/Sulung Pamanggih)
Komentar yang tepat terhadap unsur intrinsik kutipan
cerpen tersebut adalah …
A. Latar tempat dan waktu digambarkan dengan jelas
sehingga pembaca terbayang lokasi dan waktu
cerita.
B. Amanat cerita digambarkan tersurat dalam cerita
sehingga pembaca dapat mengambil pelajaran
penting dari cerita.
C. Cerita menggunakan sudut pandang orang ketiga
sebagai pengamat yang membuat pembaca
berjarak dengan cerita.
D. Tokoh yang ada di dalam cerpen sangat sedikit,
seharusnya ada lebih dari lima tokoh utama dalam
sebuah cerpen.
23. Cermati teks berikut!
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) menargetkan pembangunan … jalan umum
bertenaga surya sebanyak 21.280 titik pada tahun ini.
Menteri ESDM Ignasius Jonan, menyebutkan
pembangunan 21.280 titik PJU bertenaga surya itu
mampu menerangi jalan sepanjang 1.000 kilometer.

5)

Buah kesemek adalah buah serbaguna yang dapat
dimakan mentah atau dimasak.
Buah kesemek juga merupakan sumber vitamin C
yang sangat baik dan merupakan antioksidan kuat
lain.

25. Cermati teks prosedur berikut!
Saat ini Anda harus menggunakan aplikasi jika ingin
mendapatkan antrean paspor. Nomor antrean inilah
yang akan Anda tunjukkan ke petugas pelayanan
paspor. Berikut kami sajikan langkah-langkahnya:
1) Di kantor imigrasi Anda akan perlu mengantre untuk
diwawancara mengenai tujuan Anda membuat
paspor. Setelah itu, foto Anda akan diambil
bersamaan dengan verifikasi dokumen serta
pengambilan biometrik seperti sidik jari.
2) Jika proses pengunduhan sudah selesai, Anda
harus melakukan pendaftaran dengan klik “Masuk”
pada aplikasi. Di sini Anda harus mengisi semua
data dengan benar.
3) Pada tanggal yang Anda tentukan, pastikan Anda
mengunjungi kantor imigrasi yang Anda pilih di
aplikasi pembuatan paspor online.
4) Setelah selesai proses foto dan wawancara, Anda
akan diberikan bukti pembayaran dengan nomor
rekening dan kode untuk membayar paspor. Simpan
bukti
pembayaran
untuk
ditunjukkan
saat
pengambilan paspor.
5) Setelah semua data lengkap, Anda bisa login dan
memilih jadwal pembuatan paspor.
6) Setelah tiga atau empat hari kerja setelah proses
tersebut, Anda dapat datang kembali ke lokasi Anda
mengajukan paspor, untuk pengambilan paspor.
7) Anda harus mengunduh aplikasi “Antrean Paspor” di
Play Store.
Urutan teks prosedur yang tepat adalah ….
A. 7-2-5-3-1-4-6
C. 1-7-2-6-4-3-5
B. 7-3-4-1-5-2-6
D. 1-3-5-7-2-4-6
26. Cermati teks berikut!
Belajar dari pengalaman perpustakaan keliling,
dikembangkan mobil pintar. Mobil ini tidak hanya
menyediakan buku-buku untuk dipinjamkan kepada
anak-anak. Lebih dari itu, mobil ini menyediakan fasilitas
pembelajaran yang lebih …. Selain buku, disediakan CD
… dan VCD ….

Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat yang rumpang
tersebut adalah ….
A. keterangan
C. penerangan
B. menerangkan
D. diterangkan

Istilah yang tepat untuk melengkapi teks rumpang
tersebut adalah ….
A. komunikatif, konsumtif, evaluatif
B. variatif, interaktif, edukatif
C. preventif, produktif, motivatif
D. atraktif, aktif, pasif

24. Cermati teks berikut!
1) Hal ini karena kesemek memiliki zat yang mampu
menjaga tekanan darah agar selalu normal.
2) Mengonsumsi satu buah kesemek setiap harinya
terbukti dapat mencegah pengerasan pembuluh
darah.
3) Mengonsumsi makanan kaya akan vitamin C dapat
membantu tubuh untuk mengembangkan resistensi
terhadap infeksi, radikal bebas, dan penyakit
lainnya.

27. Cermati teks berikut!
Kelimutu dan Kota Ende merupakan dua hal yang paling
lama dikenal oleh masyarakat banyak ketika
menyebutkan Nusa Tenggara Timur. …. Kota Ende
tentu tidak dapat dipisahkan dari perjuangan
kemerdekaan Negara Republik Indonesia. Kota Ende
merupakan salah satu kota di Nusa Tenggara Timur
yang menjadi lokasi pengasingan Ir. Soekarno sekaligus
kota tempat lahirnya Pancasila.
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Kalimat yang paling tepat untuk melengkapi paragraf
tersebut adalah …
A. Kampung adat Bena dan Desa Wae Rebo
kemudian menyusul menjadi primadona baru bagi
dunia pariwisata.
B. Hampir seluruh wilayah di Nusa Tenggara Timur
memiliki savana dan bertopografi perbukitan.
C. Predikat pulau dan bandara terselatan yang dimiliki
Pulau Rote menjadi pelengkap kekayaan Nusa
Tenggara Timur.
D. Kelimutu bahkan menjadi objek gambar di uang
kertas (Rupiah).
28. Cermati kalimat berikut!
Letak Pulau Sumba yang terpisah dan menyendiri dari
gugusan kepulauan di Nusa Tenggara lainnya seakan
menandakan bahwa Pulau Sumba bukan merupakan
bagian dari gugusan Kepulauan Nusa Tenggara
Timur.
Variasi kata yang bercetak miring pada kalimat tersebut
adalah ….
A. gerombolan
C. kelompok
B. barisan
D. rombongan
29. Cermati kalimat berikut!
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI
Jakarta, Bowo Irianto, menilai Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) 2019—2020 harus tetap
menitikberatkan pada kompetisi.
Variasi kalimat tersebut yang tepat adalah …
A. Menurut Bowo Irianto, kompetisi di dalam PPDB
2019—2020 boleh diadakan.
B. Menurut Bowo Irianto, PPDB 2019—2020 harus
tetap mengutamakan kompetisi.
C. Menurut Bowo Irianto, kompetensi mesti ada di
dalam PPDB 2019—2020.
D. Menurut Bowo Irianto, hanya siswa yang
kompetensi yang dapat ikut PPDB 2019—2020.
30. Cermati teks berikut!
Data hasil observasi badak bercula satu kecil
(Rhinoceros sondaicus)
Ciri-ciri:
1) Nama lain: badak jawa
2) Famili: Rhinocerotidae
3) Kulit mosaik mirip baju baja
4) Panjang 3,1—3,2 meter
5) Tinggi 1,4—1,7 meter
6) Ukuran cula kurang dari 20 cm
Kalimat laporan yang tepat berdasarkan data di atas
adalah …
A. Badak
jawa,
atau badak
bercula
satu
kecil (Rhinoceros sondaicus) adalah anggota
famili Rhinocerotidae dan satu dari lima badak yang
masih ada. Badak ini masuk ke genus yang sama
dengan badak india dan memiliki kulit bermosaik
yang menyerupai baju baja. Badak ini memiliki
panjang 3,1–3,2 m dan tinggi 1,4–1,7 m. Badak ini
lebih kecil daripada badak india dan besar tubuhnya
mendekati badak hitam. Ukuran culanya biasanya
kurang dari 20 cm, lebih kecil daripada cula spesies
badak lainnya.
B. Badak jawa atau badak bercula-satu kecil
(Rhinocerotidae) adalah anggota famili Rhinoceros
sondaicus dan satu dari lima badak yang masih
ada. Badak ini masuk ke genus yang sama
dengan badak india dan memiliki kulit bermosaik
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yang menyerupai baju baja. Badak ini memiliki
panjang 1,4–1,7 m dan tinggi 3,1–3,2 m. Badak ini
lebih kecil daripada badak india dan besar tubuhnya
mirip badak hitam. Ukuran culanya biasanya lebih
sedikit daripada 20 cm, lebih kecil daripada cula
spesies badak lainnya.
C. Badak jawa atau badak bercula-satu kecil
(Rhinoceros
sondaicus)
adalah
anggota
famili Rhinocerotidae dan satu dari lima badak yang
masih ada. Badak ini masuk ke genus yang sama
dengan badak india dan memiliki kulit berwarna
hitam yang menyerupai baju baja. Badak ini
memiliki panjang 3,1–3,2 m dan tinggi 1,4–1,7 m.
Badak ini lebih kecil daripada badak india dan lebih
dekat dalam besar tubuh dengan badak hitam.
Ukuran culanya biasanya lebih dari 20 cm, lebih
kecil daripada cula spesies badak lainnya.
D. Badak jawa atau badak bercula-satu kecil
(Rhinoceros
sondaicus)
adalah
anggota
famili Rhinocerotidae dan satu dari lima badak yang
masih ada. Badak ini masuk ke genus yang sama
dengan badak india dan memiliki kulit bermosaik
yang menyerupai baju baja. Badak ini memiliki
panjang 1,7–3,2 m dan tinggi 1,4–3,2 m. Badak ini
lebih kecil daripada badak india dan lebih dekat
dalam besar tubuh dengan badak hitam. Ukuran
culanya biasanya lebih sedikit daripada 20 cm, lebih
kecil daripada cula spesies badak lainnya.
31. Cermati teks berikut!
Bowo mengklaim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
tidak lantas menerima kebijakan zonasi tersebut
begitu saja. Ia menegaskan, pemerintah provinsi tetap
mempertimbangkan ihwal zonasi itu, tetapi tak
melupakan kompetisi di antara siswa sehingga yang
lolos
seleksi
masuk
benar-benar
terjamin
kuantitasnya.
Kesalahan penggunaan kata dalam kalimat di atas
adalah ….
A. mengklaim
C. kompetisi
B. ihwal
D. kuantitas
32. Cermati kalimat-kalimat berikut!
1) Sebanyak 8 pelajar SMA Unggul dan 2
mahasiswa DEL Laguboti, Kabupaten Tobasa,
Sumatra Utara, melakukan penelitian fermentasi
tempe di luar angkasa.
2) Hasil penelitian itu dibawa roket booster Falcon-9
dari landas luncur nomor 39-A di Pusat Antariksa
Kennedy di Amerika Serikat.
3) Partisipasi SMA Unggul DEL merupakan
eksperimen ilmiah yang pertama dilakukan oleh
siswa SMA di ISS, bukan hanya pertama di
Indonesia tetapi juga yang pertama di seluruh
Asia.
4) Peluncuran misi ini adalah kontrak ke-11 misi
Commercial Resuply (CRS) dari NASA yang
dilaksanakan oleh kontraktor perusahaan swasta
SpaceX yang didirikan oleh Elon Musk, pendiri
dan pemilik PayPal.
Kalimat yang tidak efektif ditandai dengan nomor ….
A. (1)
C. (3)
B. (2)
D. (4)
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33. Cermati teks berikut!
(1) Sebanyak 500 siswa tingkat SD dan SMP
mengikuti Indonesian Youth Robotic Competition
(IYRC) 2018 yang berlangsung di ICE BSD,
Tangerang, baru-baru ini. (2) IYRC 2018 merupakan
ajang tahunan yang rutin digelar oleh IYRA. (3) Ajang
bertema "Robot Helping People" tersebut diikuti oleh
500 siswa yang berasal dari berbagai daerah yang
dibagi ke dalam beberapa tim untuk mengikuti 8
kategori, yakni IOT Games, Kinder Mission, Super
Maze Solving, Push-Push Sumo, Creative, Brick
Speed, Humanoid Marathon, dan Humanoid Boxing.
(4) Robot yang bernama Dilo dapat ditemui di
Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Jakarta.
Kalimat tidak padu pada paragraf tersebut ditandai
dengan nomor ….
A. (1)
C. (3)
B. (2)
D. (4)
34. Cermati teks berikut!
Meningkatkan kreativitas siswa juga bisa dengan cara
mengajak siswa melakukan pembelajaran di luar kelas
… pembelajaran dengan media alam sekitar.
Konjungsi yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut
adalah ….
A. atau
C. untuk
B. serta
D. agar
35. Cermati teks berikut!
Museum Tanjungpandan yang terletak di tengah Kota
Tanjungpandan merupakan gedung peninggalan
zaman Belanda dan masih … rapi hingga sekarang.
Kata berimbuhan yang tepat untuk mengisi bagian
rumpang kalimat tersebut adalah ….
A. perawat
C. terawat
B. merawat
D. perawatan
36. Cermati teks berikut!
 Sejak tadi, pria berjaket hitam itu menunjukkan …
yang mencurigakan.
Kata ulang yang tepat untuk melengkapi bagian yang
rumpang pada teks tersebut adalah ….
A. penggerak-gerak
C. menggerak-gerakkan
B. gerak-gerik
D. gerak-gerakan
37. Cermati teks berikut!
Timnas Indonesia mendapat kekalahan telak di
perlombaan pertama Kualifikasi Piala Asia U-23 2020.
Garuda Muda dikalahkan Thailand dengan skor 0-4.
Kata yang tidak tepat penggunaannya dalam kalimat
tersebut adalah ….
A. timnas
C. perlombaan
B. telak
D. skor
38. Cermati teks berikut!
Selama masa ujicoba MRT seminggu terakhir
masyarakat nampak begitu antusias, terlihat dari
habisnya kuota penumpang yang disediakan.
Perbaikan kalimat tersebut agar menjadi kalimat yang
efektif adalah …
A. Masyarakat nampak begitu antusias, terlihat dari
habisnya kuota penumpang yang disediakan
selama masa ujicoba MRT seminggu terakhir.
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B.

Selama masa uji coba MRT se-Minggu terakhir,
masyarakat nampak begitu antusias, terlihat dari
habisnya kuota penumpang yang disediakan.
C. Terlihat dari habisnya kuota penumpang yang
disediakan, masyarakat tampak begitu antusias,
selama masa ujicoba MRT seminggu terakhir.
D. Selama masa uji coba MRT seminggu terakhir,
masyarakat tampak begitu antusias, terlihat dari
habisnya kuota penumpang yang disediakan.
39. Cermati teks berikut!
(1) Beberapa perubahan perilaku yang diharapkan
ketika naik MRT di antaranya cara mengantre yang
baik dan benar. (2) MRT menyediakan platform
screen door (PSD) atau pintu tepi peron untuk
membatasi tempat antre penumpang dengan kereta
yang sedang ditunggu di peron. (3) Kenyamanan di
dalam kereta juga harus dijaga dengan menghindari
percakapan yang terlalu berisik dan berpindahpindah, menelepon atau menggunakan telepon ketika
berjalan, sampai norma duduk di kereta. (4) Namun
demikian, William lebih menekankan perubahan
budaya supaya lebih tertib.
Perbaikan kalimat nomor (4) agar menjadi paragraf yang
padu adalah …
A. Selain itu, tata cara saat naik atau turun dari kereta
juga harus lebih tertib, misalnya dengan
mempersilakan penumpang yang turun untuk keluar
terlebih dahulu.
B. Ada sejumlah perilaku mengganggu yang sering
terjadi di masyarakat dalam menggunakan
transportasi umum, khususnya kereta.
C. Moda raya terpadu (MRT) Lebak Bulus—Bundaran
HI akan beroperasi gratis dari tanggal 25 hingga 31
Maret 2019.
D. MRT akan beroperasi setelah diresmikan Presiden
Joko Widodo (Jokowi) sehari sebelumnya.
40. Cermati teks berikut!
Penumpang juga diharapkan memahami bagaimana
ketika membawa barang atau memakai bagasi di
transportasi umum, soal kebisingan suara dari
headphone, pembicaraan yang terdengar ketika
menggunakan handphone, makan dan minum di
dalam kereta yang penuh hingga perilaku duduk di
lantai kereta.
Alasan ketidaktepatan penggunaan kata pada kalimat
tersebut adalah …
A. Penggunaan kata bagaimana tidak tepat karena
bukan kalimat tanya.
B. Kata ketika tidak perlu karena tidak menyatakan
waktu.
C. Kata handphone tidak perlu ditulis miring karena
sudah diindonesiakan.
D. Kata penuh seharusnya diganti sarat karena
berkaitan dengan transportasi.
41. Cermati teks berikut!
Dan yang tak kalah penting
menggunakan eskalator di stasiun.

adalah

etika

Alasan ketidakefektifan kalimat tersebut adalah …
A. Kata eskalator merupakan kata yang tidak baku.
B. Kata tak semestinya diganti tidak.
C. Konjungsi dan seharusnya dihilangkan agar subjek
menjadi jelas.
D. Kata adalah seharusnya diganti dengan kata
merupakan.
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42. Cermati teks berikut!
(1) Salah satu seni pertunjukan yang terkenal di
Jepang adalah kabuki. (2) Kabuki dimainkan hanya
oleh pria. (3) Para penonton kabuki dapat
menyaksikan kostum yang mencolok dan pose khusus
yang disebut “mie”. (4) Teater khusus kabuki yang
disebut Kabukiza merupakan puncak keindahan
arsitektur Jepang.
Alasan ketidakpaduan paragraf tersebut adalah ….
A. kalimat (1) menyimpang dari garis besar isi
B. kalimat (2) tidak berhubungan dengan tema
C. kalimat (3) tidak mencerminkan isi
D. kalimat (4) tidak berhubungan langsung dengan ide
pokok
43. Cermati teks berikut!
Karena banyak nyamuk, Windy menyemprotkan anti
nyamuk di kamarnya.
Kesalahan penggunaan ejaan pada kalimat tersebut
adalah …
A. Kata nyamuk seharusnya Nyamuk.
B. Kata Windy seharusnya windy.
C. Kata anti nyamuk seharusnya antinyamuk.
D. Kata di kamarnya seharusnya dikamarnya.
44. Cermati teks berikut!
Ketika kita mengambil tempat, duduk di depan meja
makan biasanya pelayan akan memberikan “oshibori”
(handuk basah kecil) untuk membersihkan tangan.
Kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat
tersebut adalah …
A. Tanda petik dua (“…”) di antara kata oshibori
seharusnya petik satu (‘…’).
B. Tanda kurung ((…)) di antara handuk basah kecil
seharusnya kurung siku ([…]).
C. Seharusnya tambahkan tanda koma (,) setelah kata
pelayan.
D. Tanda koma (,) setelah kata tempat seharusnya
diletakkan setelah kata makan.
45. Cermati kalimat-kalimat berikut!
(1) Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya sukamuljo
menciptakan rekor baru. (2) Pasangan ganda putra
berjulukan "the minions" itu menyabet tujuh gelar
superseries dalam satu tahun kalender. (3) Terbaru,
Marcus/Kevin menjuarai BWF Superseries Finals 2017
setelah mengalahkan pasangan China, Liu Cheng/
Zhang Nan, Minggu (17/12/2017). (4) Bertanding di
hamdan sports complex, Dubai, Uni Emirat Arab,
Minions menang dengan skor 21-16, 21-15.
Penggunaan ejaan yang tepat terdapat pada kalimat
nomor ….
A. (1)
C. (3)
B. (2)
D. (4)
46. Cermati teks berikut!
(1) Dilansir dari BolaSport.com, julukan Minions, untuk
Marcus/Kevin bermula dari penggemar, Stephanie
Zen. (2) Dialah yang pertama kali memopulerkan
julukan Minions untuk Marcus/Kevin. (3) Menurut
Stephanie, Minions yang diambil dari tokoh film
Despicable Me menggambarkan tubuh "mini"
Marcus/Kevin. (4) Marcus/Kevin dianggap bertubuh
mini karena rata-rata pemain bulu tangkis, khususnya
ganda putra, tingginya sekitar 175 cm. (5) Adapun
Marcus memiliki tinggi 165 cm, sedangkan Kevin 170
cm.
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Penggunaan tanda baca yang tidak tepat ditemukan
dalam kalimat nomor ….
A. (1)
C. (4)
B. (3)
D. (5)
47. Cermati teks berikut!
Sejak tahun lalu, pengelolaan SMA/SMK sudah
menjadi wewenang Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi
Sumatra Selatan. Oleh karenanya perlu diketahui
bahwa disdik ogan komering ulu tidak bisa melegalisir
ijazah SMA SMK sederajat.
Perbaikan ejaan pada kalimat kedua teks tersebut
adalah …
A. Oleh karenanya, perlu diketahui bahwa disdik ogan
komering ulu tidak bisa melegalisasi ijazah
SMA/SMK sederajat.
B. Oleh karenanya, perlu diketahui bahwa Disdik Ogan
Komering Ulu tidak bisa melegalisasi ijazah
SMA/SMK sederajat.
C. Oleh karenanya, perlu diketahui bahwa Disdik Ogan
Komering Ulu tidak bisa melegalisir ijazah
SMA/SMK sederajat.
D. Oleh karenanya, perlu diketahui bahwa disdik Ogan
Komering Ulu tidak bisa melegalisir ijazah SMA
SMK sederajat.
48. Cermati teks berikut!
Kudengar teriak anakku, Ibu, Bapak pulang!, dan rasa
letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan.
Perbaikan tanda baca yang tepat untuk kalimat tersebut
adalah ….
A. “Kudengar teriak anakku, Ibu, Bapak pulang!, dan
rasa letihku lenyap seketika,” ujar Pak Hamdan.
B. “Kudengar teriak anakku, Ibu, Bapak pulang!, dan
rasa letihku lenyap seketika, ujar Pak Hamdan.”
C. “Kudengar teriak anakku, “Ibu, Bapak pulang!”, dan
rasa letihku lenyap seketika,” ujar Pak Hamdan.
D. “Kudengar teriak anakku, ‘Ibu, Bapak pulang!’, dan
rasa letihku lenyap seketika,” ujar Pak Hamdan.
49. Cermati teks berikut!
Saya sudah membaca buku Salah Asuhan karangan
Abdoel Moeis.
Alasan kesalahan ejaan pada kalimat tersebut adalah …
A. Seharusnya penulisan judul buku diapit tanda petik
dua.
B. Seharusnya penulisan Abdoel Moeis tidak
menggunakan ejaan lama.
C. Seharusnya judul buku yang dikutip dalam kalimat
ditulis miring.
D. Seharusnya kata karangan ditulis Karangan.
50. Cermati teks berikut!
Wah! Pemandangan pulau itu bagus sekali!
Alasan kesalahan penggunaan tanda baca pada kalimat
tersebut adalah …
A. Setelah kata seru wah seharusnya diberi tanda
baca koma (,).
B. Setelah kata sekali seharusnya tanda titik (.) agar
tidak terlalu banyak tanda seru (!).
C. Tanda elipsis (…) seharusnya dibubuhkan setelah
kata wah dan sekali.
D. Tanda seru (!) hanya digunakan dalam kalimat
perintah, bukan pujian.
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