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SABTU, 30 MARET 2019
1.

Jawaban: A
Makna kata infrastruktur menurut kamus besar bahasa
Indonesia (KBBI) adalah “prasarana”. Sementara itu, bila
kita cari arti kata prasarana adalah “segala sesuatu yang
merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu
proses (usaha, pembangunan, proyek, dan sebagainya).
Pilihan jawaban yang sesuai dengan arti kata tersebut
adalah “penunjang utama” (opsi A).

8.

Jawaban: B
Perbedaan pola penyajian kedua teks soal adalah teks 1
berisi deskripsi objek, sedangkan teks 2 disusun
berdasarkan urutan waktu. Teks 1 berisi definisi bunga
mawar, ciri batang, dan warna bunga. Sementara itu,
teks 2 lebih fokus terhadap waktu. Hal ini dapat dilihat
dari pada tanggal 1 Mei 2015…, pukul 09.00, pukul
15.00, dan pukul 18.00.

2.

Jawaban: B
Pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam teks soal
adalah apakah yang diajukan oleh Gubernur DKI Jakarta
kepada presiden? Jawaban untuk pertanyaan tersebut
yaitu proposal proyek infrastruktur (kalimat pertama).

9.

Jawaban: C
Keunggulan karya berisi kelebihan atau keindahan dari
suatu karya. Pada teks resensi soal, keunggulan tampak
bagian nomor 3: dunia bawah laut menjadi kekuatan
utama… .

3.

Jawaban: A
Simpulan merupakan pendapat akhir dari suatu teks.
Simpulan tersembunyi di dalam teks. Oleh karena itu,
kiita harus membaca teks dengan cermat. Simpulan dari
teks soal nomor 3 adalah peraturan ganjil genap efektif
mengurangi macet Jakarta (opsi A).

10. Jawaban: B
Makna kata melunak menurut KBBI: “menjadi lunak,
menjadi lembut (sikap, hati, dan sebagainya)”. Jawaban
yang sesuai dengan definisi tersebut adalah menjadi
lembut (opsi B).

4.

Jawaban: C
Ide pokok merupakan inti dari kalimat utama. Bentuknya
frasa (kelompok kata). Kalimat utama paragraf pertama
terdapat pada kalimat pertama (banjir adalah suatu
fenomena alam yang sangat merugikan sehingga
disebut juga dengan bencana alam). Kalimat tersebut
berisi definisi/pengertian banjir (opsi C).

5.

Jawaban: A
Kalimat utama memuat inti paragraf. Kalimat utama
dapat terletak di awal paragraf, akhir paragraf, awal dan
akhir paragraf, atau seluruh paragraf (khusus teks narasi
dan deskripsi). Kalimat utama paragraf kedua wacana
soal ditandai dengan nomor 1 (opsi A).

6.

Jawaban: D
Permasalahan yang dibahas dalam teks soal adalah
LSM pecinta binatang mengecam pelepasan lampion
karena dapat membahayakan hewan-hewan, terutama
hewan yang hidup di laut karena lampion-lampion itu
akan berakhir di laut. Pendapat yang kontra
(menentang) permasalahan tersebut terdapat pada
kalimat nomor 4, yakni Panitia Pesta Rakyat Pelantikan
Jokowi sebagai Presiden rencananya akan tetap
menerbangkan sekitar 300-an lampion nanti malam di
Monas.

7.

Jawaban: D
Ringkasan merupakan bentuk pendek dari suatu
teks/wacana. Cara membuat ringkasan adalah dengan
merangkai ide pokok tiap paragraf. Ringkasan dari teks
soal nomor 7 adalah Kecaman LSM terhadap pelepasan
lampion
(paragraf
1),
tetapi
panitia
tetap
menerbangkannya (paragraf 2).
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11. Jawaban: A
Watak merupakan karakter/sifat tokoh dalam karya
sastra. Watak Tita dalam cerpen adalah pemaaf. Hal ini
terlihat dari “Iya, sudah aku maafkan kok,” suara Tita
melembut.
12. Jawaban: D
Tahapan alur:
1) Intro/eksposisi: umumnya perkenalan tokoh dan
latar
2) Munculnya konflik/masalah
3) Komplikasi/perumitan
4) Klimaks: puncak masalah
5) Antiklimaks: sudah ada solusi
6) Akhir cerita
Kutipan cerpen soal termasuk bagian penyelesaian
cerpen. Hal ini terlihat dari dialog Tita dan Chika yang
saling meminta maaf atas perselisihan di antara mereka.
13. Jawaban: A
Latar cerpen mencakup waktu, tempat, dan suasana
yang ada di dalam cerita. Pada cerpen “Gara-gara
Puding Cokelat”, latar waktu yang digunakan adalah
pagi hari. Hal ini tampak dari Chika datang ke sekolah
dengan wajah berseri-seri (kalimat pertama paragraf
1), sebelum bel masuk berbunyi … (kalimat ketiga
paragraf 1). Sementara itu, latar tempat di kelas
tampak dari ia langsung mendekati Tita yang sudah
duduk di bangkunya (kalimat ketiga paragraf 1).
14. Jawaban: B
Makna tak seorang tampak menyertai jalan pagiku
adalah tokoh tersebut berjalan sendiri pada waktu pagi.
Jawaban yang sesuai dengan makna tersebut adalah
sendiri (opsi B).
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15. Jawaban: C
Nilai moral berisi pandangan baik atau buruk dari suatu
hal. Nilai moral pada kutipan fabel dalam soal adalah
seharusnya kita tidak memanfaatkan orang lain. Hal ini
tampak dari dialog Kera, “… Kalau kau mau, aku bisa
menolongmu, tapi dengan syarat”. Keledai ingin memiliki
garis-garis hitam seperti Zebra. Kera memanfaatkan
keinginan Keledai ini dengan cara menghitamkan tubuh
Keledai dengan arang dan meminta Keledai
menunjukkan kebun pisang di hutan. Keledai yang polos
mau-mau saja menuruti Kera.
16. Jawaban: A
Konflik atau masalah pada kutipan fabel tersebut adalah
Keledai ditipu oleh Kera. Penyebab konflik tersebut yaitu
Keledai ingin memiliki garis-garis hitam seperti Zebra
(paragraf pertama).
17. Jawaban: C
Akibat konflik Kera dan Keledai adalah Kera ditendang
Keledai (paragraf terakhir): “Uh, Kera penipu! Mana
garis-garis hitamku?” tanya Keledai sambil menangis. Ia
menendang-nendang Kera.
18. Jawaban: B
Terdapat perbedaan pola pengembangan pada kedua
kutipan fabel, yaitu teks 1 diawali dengan latar waktu
dan teks 2 diawali dengan aksi tokoh. Hal ini terlihat dari
matahari telah condong ke barat (kalimat pertama teks
1) dan Gajah mengadakan perjalanan yang sangat jauh
(kalimat pertama teks 2).
19. Jawaban: D
Perbedaan penggunaan bahasa pada kedua cerpen
dalam soal: pada teks 1 terdapat konjungsi korelatif,
sedangkan pada teks terdapat konjungsi sebab.
Konjungsi korelatif pada teks 1 ditunjukkan pada bagian
Memasak yang dimaksud ibu saya bukan sekadar bisa,
melainkan memang lihai sebab akan memengaruhi rasa
(kalimat terakhir paragraf terakhir). Sementara itu,
konjungsi sebab pada teks 2 ditunjukkan oleh Mardanu
tidak mengerti mengapa hanya karena uang pensiun
yang utuh,… . (kalimat pertama paragraf kedua).
20. Jawaban: B
Cerpen “Tukang Pijat Keliling” berlatar tempat di
kampung. Hal ini terlihat dari Pak Lurah mengumumkan
bahwa masjid kampung satu-satunya yang berada di
jalan utama, akan segera dipindah ke permukiman
berimpitan rumah-rumah warga dengan alasan agar
kami lebih dekat menjangkaunya (kalimat 2).
21. Jawaban: A
Kalimat yang membuktikan tokoh Pak Lurah
tamak/serakah ditandai dengan nomor 4: Namun,
berhamburan kabar Pak Lurah akan mengorbankan
tanah masjid dan sekitarnya ini kepada orang kota
untuk sebuah proyek pasar masuk kampung.
22. Jawaban: A
Komentar yang tepat terhadap unsur instrinsik kutipan
cerpen “Tukang Pijat Keliling” adalah latar tempat dan
waktu digambarkan dengan jelas sehingga pembaca
terbayang lokasi dan waktu cerita. Latar ini terutama
tampak dari kalimat sudah dua malam kami tidak
menjumpai Darko keliling kampung.
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23. Jawaban: C
Kata bentukan (kata berimbuhan) yang tepat untuk
melengkapi kalimat Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral (ESDM) menargetkan pembangunan …
jalan umum bertenaga surya sebanyak 21.280 titik pada
tahun ini adalah penerangan.
24. Jawaban: D
Untuk mengurutkan laporan agar padu, kita harus
mencari kalimat yang dapat dijadikan kalimat utama
terlebih dahulu. Selain itu, kita juga harus
memperhatikan kata kunci. Urutan kalimat laporan yang
tepat adalah 4-2-1-5-3 (opsi D).
25. Jawaban: A
Teks prosedur merupakan teks yang berisi petunjuk
membuat, melakukan, atau menggunakan sesuatu.
Prosedur untuk mendapatkan antrean paspor adalah 72-5-3-1-4-6. Prosedur yang tepat:
1) Anda harus mengunduh aplikasi “Antrean Paspor” di
Play Store.
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) Setelah semua data lengkap, Anda bisa login dan
memilih jadwal pembuatan paspor.
4) Pada tanggal yang Anda tentukan, pastikan Anda
mengunjungi kantor imigrasi yang Anda pilih di
aplikasi pembuatan paspor online.
5) 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.
6) 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.
7) Setelah tiga atau empat hari kerja setelah proses
tersebut, Anda dapat datang kembali ke lokasi Anda
mengajukan paspor, untuk pengambilan paspor.
26. Jawaban: B
Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat lebih dari itu,
mobil ini menyediakan fasilitas pembelajaran yang lebih
… . Selain buku, disediakan CD … dan VCD … adalah
variatif, interaktif, dan edukatif (opsi B).
27. Jawaban: D
Untuk melengkapi paragraf yang rumpang, kita harus
mencari kata kunci dalam kalimat sebelum atau
setelahnya. Kalimat pertama teks soal membahas
tentang Kelimutu dan Kota Ende, sedangkan kalimat
ketiga berisi tentang Kota Ende. Dengan demikian,
paragraf yang rumpang dapat kita isi dengan kalimat
yang membahas tentang Kelimutu. Kalimat yang tepat
untuk melengkapi teks tersebut adalah Kelimutu bahkan
menjadi objek gambar di uang kertas (Rupiah).
28. Jawaban: C
Variasi kata gugusan yang sesuai dengan konteks
kalimat adalah “kelompok” (opsi C).
29. Jawaban: B
Variasi kalimat yang berinti sama dengan kalimat soal
adalah Menurut Bowo Irianto, PPDB 2019—2020 harus
tetap mengutamakan kompetisi (opsi B).

BAHASA INDONESIA

Program 9 SMP

3
Lembaga Bimbingan Belajar KSM
30. Jawaban: A
Kalimat laporan yang tepat berdasarkan data tentang
badak bercula satu kecil (Rhinoceros sondaicus) adalah
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 (opsi A).
31. Jawaban: D
Kata yang tidak tepat guna dalam teks soal adalah
kuantitas (menunjukkan jumlah), seharusnya kualitas
(menunjukkan mutu).
32. Jawaban: C
Ciri-ciri kalimat efektif:
a. subjeknya jelas;
b. hemat;
c. tidak ambigu;
d. tidak terkontaminasi unsur asing dan daerah;
e. menggunakan kata baku;
f. tidak salah nalar.
Kalimat nomor 3 tidak efektif karena adanya kesalahan
penggunaan konjungsi korelatif dan tidak tepatnya
penggunaan tanda baca. Perbaikannya: Partisipasi SMA
Unggul DEL merupakan eksperimen ilmiah yang
pertama dilakukan oleh siswa SMA di ISS, bukan hanya
pertama di Indonesia, melainkan juga yang pertama di
seluruh Asia.
33. Jawaban: D
Kalimat nomor 4 tidak padu karena tidak berkaitan
dengan kalimat yang lain. Kalimat nomor 1—3
membahas tentang ajang IYRC 2018, sedangkan
kalimat nomor 4 berisi tentang robot yang bertugas di
Bandara Soetta.
34. Jawaban: A
Konjungsi (kata hubung) yang tepat untuk melengkapi
kalimat meningkatkan kreativitas siswa juga bisa dengan
cara mengajak siswa melakukan pembelajaran di luar
kelas … pembelajaran dengan media alam sekitar
adalah atau karena frasa pembelajaran di luar kelas
semakna dengan pembelajaran dengan media alam
sekitar.
35. Jawaban: C
Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi kalimat
Museum Tanjungpandan yang terletak di tengah kota
Tanjungpandan merupakan gedung peninggalan zaman
Belanda dan masih … rapi hingga sekarang adalah
terawat (opsi C).
36. Jawaban: B
Kata ulang merupakan kata dasar yang diulang. Kata
ulang yang tepat untuk melengkapi kalimat Sejak tadi,
pria berjaket hitam itu menunjukkan … yang
mencurigakan adalah kata ulang berubah bunyi gerakgerik (opsi B).
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37. Jawaban: C
Kata yang tidak tepat penggunaannya dalam kalimat
Timnas Indonesia mendapat kekalahan telak di
perlombaan pertama Kualifikasi Piala Asia U-23 2020.
Garuda Muda dikalahkan Thailand dengan skor 0-4
adalah kata perlombaan, seharusnya pertandingan.
38. Jawaban: D
Perbaikan kalimat Selama masa ujicoba MRT seminggu
terakhir masyarakat nampak begitu antusias, terlihat dari
habisnya kuota penumpang yang disediakan adalah
Selama masa uji coba MRT seminggu terakhir,
masyarakat tampak begitu antusias, terlihat dari
habisnya kuota penumpang yang disediakan (opsi D).
39. Jawaban: A
Kalimat nomor 4 pada teks soal tidak sesuai dengan
kalimat yang lain. Kalimat 1, 2, dan 3 berisi tentang
perilaku tertib ketika naik MRT. Konjungsi namun
demikian pada kalimat 4 membuat kalimat 4 seolah
bertentangan dengan kalimat lain—yang padahal bicara
tentang tertib di MRT juga. Alternatif kalimat yang dapat
digunakan untuk mengganti kalimat nomor 4 adalah
Selain itu, tata cara saat naik atau turun dari kereta juga
harus lebih tertib, misalnya dengan mempersilakan
penumpang yang turun untuk keluar terlebih dahulu
(opsi A).
40. Jawaban: A
Kata bagaimana pada Penumpang juga diharapkan
memahami bagaimana ketika membawa barang … tidak
tepat karena kata tersebut seharusnya hanya digunakan
pada kalimat tanya, bukan untuk menjelaskan.
41. Jawaban: C
Konjungsi dan merupakan konjungsi intrakalimat (kata
hubung yang digunakan dalam kalimat). Adanya
konjungsi dan pada kalimat Dan yang tak kalah penting
adalah etika menggunakan eskalator di stasiun
membuat subjek kalimat tersebut tidak jelas. Konjungsi
dan seharusnya dihilangkan.
42. Jawaban: D
Kalimat 1, 2, dan 3 dalam teks berisi tentang pertunjukan
kabuki, sedangkan kalimat 4 membahas tentang
kabukiza (gedung pertunjukan kabuki).
43. Jawaban: C
Kata gabung pra-, pasca-, pro-, kontra-, non-, tuna-,
swa-, antar-, anti-, dan sebagainya dirangkai dengan
kata yang mengikutinya. Dengan demikian, kata
antinyamuk seharusnya ditulis serangkai, tidak dipisah.
44. Jawaban: D
Bila anak kalimat (umumnya ditandai dengan adanya
konjungsi) berada di awal kalimat, tanda koma perlu
ditambahkan di akhir anak kalimat tersebut. Jadi, tanda
koma pada kalimat Ketika kita mengambil tempat, duduk
di depan meja makan biasanya pelayan akan
memberikan “oshibori” (handuk basah kecil) untuk
membersihkan tangan tidak tepat. Tanda koma tersebut
seharusnya diletakkan setelah kata makan (opsi D).
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45. Jawaban: C
Analisis tiap kalimat:
A. Kata sukamuljo karena bagian dari nama orang
seharusnya ditulis kapital: Sukamuljo
B. Julukan “the minions” seharusnya ditulis kapital:
“The Minions”
C. Sudah tepat
D. Nama diri sebuah tempat harus ditulis kapital:
Hamdan Sports Complex
Dengan demikian, jawaban untuk soal nomor ini adalah
kalimat nomor 3 (opsi C).
46. Jawaban: A
Penggunaan tanda baca pada kalimat nomor 1 tidak
tepat. Seharusnya, tanda koma setelah kata Minions
dihilangkan agar subjeknya lebih jelas.
47. Jawaban: B
Huruf awal pada instansi/lembaga atau dokumen resmi
ditulis kapital. Kata legalisir pun tidak tepat, seharusnya
legalisasi. Jadi, kalimat perbaikan yang tepat untuk
kalimat kedua adalah Oleh karenanya, perlu
diketahui bahwa Disdik Ogan Komering Ulu tidak
bisa melegalisasi ijazah SMA/SMK sederajat
(opsi B).
48. Jawaban: D
Tanda baca petik tunggal (‘…’) digunakan untuk:
a) Mengapit petikan yang terdapat di dalam petikan
lain
b) Mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata
atau ungkapan.
Perbaikan untuk kalimat soal: “Kudengar teriak
anakku, ‘Ibu, Bapak pulang!’, dan rasa letihku lenyap
seketika,” ujar Pak Hamdan.
49. Jawaban: C
Judul buku bila digunakan dalam kalimat seharusnya
ditulis miring. Jadi, perbaikan kalimatnya: Saya sudah
membaca buku Salah Asuhan karangan Abdoel Moeis.
50. Jawaban: A
Tanda koma seharusnya diletakkan setelah kata seru
wah, oh, aduh, hore, dan sebagainya, bukan tanda seru.
Jadi, perbaikan yang tepat untuk kalimat soal: Wah,
pemandangan pulau itu bagus sekali!
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