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LEMBAR SOAL 
 

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia 
Kelas : IX (Sembilan) 
Hari/Tanggal :  Senin/05 Desember 2011  
Pukul : 07.30 – 09.30 WIB 

  

 

  PETUNJUK UMUM  
 

1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Akhir Semester menggunakan pensil 2B  
2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJK. 
3. Tidak diizinkan menggunakan alat bantu hitung seperti kalkulator, HP, dan lainnya. 
4. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ruang. 

Hitamkan salah  satu jawaban yang paling benar! 

 
1. Perhatikan paragraf berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Gagasan utama paragraf di atas adalah ….  
A. Bantuan sembako untuk masyarakat  Jukubatu 
B. Kondisi korban kebakaran terus di pantau 
C. Bantuan untuk korban kebakaran 
D. Keseriusan Pemkab menangangi korban kebakaran 
 

2. Bacalah dialog berikut dengan teliti!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 

Pendapat yang tepat untuk mengomentari jawaban 
narasumber adalah …. 
A. Memberdayakan perempuan tidak tepat melalui 

puisi karena kurang diminati mayoritas perempuan 
Indonesia. 

B. Peran perempuan Indonesia rendah akibat 
rendahnya SDM. 

C. Pendidikan untuk perempuan hanya membuat 
mereka lupa akan kodratnya. 

D. Perempuan berhak untuk mendapatkan  pendidikan 
yang memadai agar dapat meningkatkan perannya 
dalam keluarga dan masyarakat. 

 
3. Bacalah kutipan lagu berikut! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Kritikan yang tepat terhadap isi lagu di atas adalah …. 
A. Lirik lagu itu sangat sederhana sehingga mudah 

populer di masyarakat. 
B. Lagu tersebut tidak mendidik karena memicu 

terjadinya hubungan  terlarang . 
C. Lagu tersebut berisi kesetiaan seseorang walaupun 

baru bertemu satu malam. 
D. Semestinya pencipta lagu tidak mengangkat tema 

pergaulan bebas yang dapat merusak karakter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WAY KANAN 

MUSYAWARAH KERJA KEPALA SEKOLAH (MKKS) SMP 

UJIAN AKHIR SEMESTER GANJIL 
TAHUN PELAJARAN 2011/2012 

Pemkab Way Kanan memberikan bantuan bahan 
makanan pokok dan tenda kepada 12 keluarga korban 
kebakaran di Kampung Jukubatu Kecamatan Banjit. 
Selain itu, pemerintah juga akan membantu 
pembangunan rumah sederhana bagi mereka yang 
tertimpa musibah pada 17 Oktober tersebut.  Lokasi 
pendiriannya pun disesuaikan dengan keinginan warga. 
Sekretaris Kabupaten Way Kanan, Bustam Adhori, 
mengatakan dapur umum  sudah didirikan dan tenda-
tenda bagi para korban juga telah dikirim walaupun ada 
beberapa keluarga yang memilih tinggal  di tempat 
saudaranya. “Namun, kondisi mereka akan terus kami 
pantau. Jangan sampai ada keluarga korban yang tidak 
mendapat makanan,” ujarnya. 
 

Lampost, 19 Oktober 2011 
 

 
 

Mohon penjelasan Ibu perihal buku “Kumpulan Puisi 
123 Perempuan Indonesia”. 
 
Buku “Kumpulan Puisi 123 Perempuan Indonesia” 
merupakan ungkapan hati perempuan Indonesia 
pilihan. Melalui buku ini saya ingin memberdayakan 
perempuan dengan menulis puisi walaupun ini bukan 
keahlian mereka. Selama ini kan peran wanita 
Indonesia masih rendah, khususnya di bidang 
pendidikan. Jadi, kemajuan perempuan pun ditempuh 
melalui program pendidikan. Nah, lewat puisi kita ingin 
membangun imaji perempuan Indonesia. 

Lampost, 24 Juli 2011 

Cinta satu malam 
Oh indahnya 
Cinta satu malam 
Buat kumelayang 
Walau satu malam 
Akan selalu kukenang dalam hidupku 

      Cinta Satu Malam, Melinda 
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4. Bacalah ilustrasi berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kalimat laporan yang tepat berdasarkan ilustrasi 
tersebut adalah .... 

A. Agar dapat membuat mading yang baik,pengurus 
Mading Ramik Ragom mengadakan kunjungan ke 
sebuah kantor  surat kabar di Bandarlampung. 
Mereka ingin menjadi wartawan sekolah yang pintar 
mengolah berita. Oleh karena itu,mereka belajar 
kepada para wartawan di kantor surat kabar 
tersebut. 

B. Pengurus Mading Ramik Ragom SMP Mutiara 
mengunjungi sebuah kantor surat kabar di 
Bandarlampung. Mereka mempelajari ilmu 
kewartawanan. Dengan belajar menulis di 
mading,berarti mereka belajar  menjadi wartawan. 

C. Kemampuan menulis peserta didik perlu 
ditingkatkan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh 
adalah mengenalkan mereka pada dunia tulis-
menulis yang biasa ditekuni  wartawan. Berita yang 
aktual,tajam,dan berguna bagi banyak orang akan  
mendatangkan kepuasan pada penulisnya. 

D. Kunjungan ke kantor surat kabar adalah 
pengalaman yang sangat mengesankan. Kami bisa 
melihat secara langsung pekerjaan para insan pers 
dalam mengolah berita hingga dimuat di koran. 
Ternyata kemampuan menulis sangat berguna 
dalam kehidupan kita. 

 
Bacalah iklan berikut kemudian kerjakan soal nomor 5 dan 
6! 

 
 
 
 
 

 

 

 

5. Kalimat fakta yang terdapat pada iklan di atas 
adalah .... 
A. (1),(2),(6) 
B. (2),(4),(5) 
C. (3),(5),(6) 
D. (4),(5),(6) 

 
 
 

6. Kalimat opini yang terdapat pada iklan di atas 
adalah .... 
A. (1),(2),(3) 
B. (1),(2),(4) 
C. (3),(4),(5) 
D. (4),(5),(6) 

 
Bacalah wacana berikut dengan saksama kemudian 
kerjakan soal nomor 7 dan 8! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

7. Ide pokok paragraf pertama di atas adalah .... 
A. Orang Indonesia sudah di Kaledonia sejak 1896. 
B. Nenek moyang Ngadimin bekerja di tambang 

nikel. 
C. Pekerja paksa Indonesia di Kaledonia Baru . 
D. Kebangkrutan tambang nikel ulah nenek moyang 

Ngadimin. 
 

8. Berikut ini adalah pertanyaan yang jawabannya ada 
dalam wacana tersebut, kecuali ... 
A. Apakah penyebab kerugian pabrik nikel? 
B. Siapakah yang membawa nenek moyang 

Ngadimin ke kaledonia Baru? 
C. Bagaimanakah keadaan nenek moyang 

Ngadimin selama berlayar? 
D. Kapan orang Indonesia pertama kali masuk ke 

Kaledonia Baru? 
 

9. Bacalah ilustrasi berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Iklan baris yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut 
adalah .... 
A. Dijual spd mtr Ymh V-Ixion 2009,mrh,LS,trwt,hrg 

16 jt,hub Agus,081379984637. 
B. Dijual spd mtr Ymh V-Ixion 2009,mrh,trwt,hrg 16 

jt nego,hub Agus,081379984637. 
C. Dijual  cepat spd mtr Ymh V-Ixion 

2009,mrh,LS,trwt,hrg 16 jt,hub 081379984637. 
D. Dijual  cepat spd mtr Ymh 2009,mrh,LS, hrg 16 jt 

nego,hub Agus,081379984637. 
 

(1) BENIH PADI DEMPO KUALITAS PRIMA 

(2) DIJAMIN PANEN PASTI MELIMPAH 

(3) BENIH PADI BERMUTU UNTUK SAWAH 
ANDA 

(4) TERSEDIA DALAM BANYAK TAKARAN 

(5) DAPATKAN HANYA DI TOKO BUMI PETANI, 
JL. HAYAM WURUK,NO.32,SUKABUMI, 
BANDARLAMPUNG 

(6) PRODUKSI PT DEMPO ARGOMULYO 
PRATAMA INTI 

Ternyata, orang Indonesia sudah memasuki Kaledonia 
Baru sejak 1896.  Di wilayah yang terletak di sebelah 
laut Republik Prancis inilah nenek moyang Ngadimin 
dan 38 rekannya didatangkan  dari Pulau Jawa untuk 
dipekerjapaksakan di tambang nikel. Nikel merupakan 
bahan tambang terbesar di Kaledonia Baru. 
 
Dikisahkan, selama berlayar nenek moyang Ngadimin 
sangat sengsara. Mereka tidur di koridor lantai baja 
tanpa alas. Untuk makan, mereka diberi 1 kg  roti 
untuk empat orang. Di tambang pun mereka 
diperlakukan bak binatang. Akhirnya, mereka 
mencampur nikel dengan batu sehingga perusahaan 
mengalami kerugian besar. 

Lampost, 19 Oktober 2011 

 

Pengurus Mading Ramik Ragom SMP Mutiara 
mengadakan kunjungan ke sebuah kantor  surat kabar 
di Bandarlampung. Mereka ingin mengetahui 
bagaimana wartawan memproses berita hingga dimuat 
di koran. Seorang redaktur menjelaskan bahwa setiap 
orang bisa menjadi wartawan. Berita yang dimuat 
wartawan harus memenuhi kaidah jurnalis antara lain 
aktual,tajam,ada unsur kedekatan,dan berpengaruh 
terhadap orang banyak. Dengan terus-menerus belajar 
menulis di mading,para pelajar secara otomatis belajar 
menjadi  jurnalis atau wartawan. 

Agus Permadi akan menjual sepeda motor Yamaha 
V-Ixion tahun 2009,warna merah,plat Lampung 
Selatan, terawat dengan baik. Motor tersebut akan 
dijual dengan harga Rp16 juta. Peminat dapat 
menghubunginya di nomor HP 081379984637. 
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10. Bacalah paragraf berikut! 
 

 

 

 

 

 

 

Kutipan di atas merupakan resensi pada bagian .... 
A. pendahulian 
B. identitas buku 
C. isi 
D. penutup 

 
11. Bacalah paragraf berikut! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Suntingan kalimat-kalimat di atas adalah …. 
A. Marco Simoncelli tak mampu melawan cedera 

parah akibat kecelakaan di sirkuit Sepang, 
Malaysia. 

B. Meskipun sempat mendapatkan perawatan medis, 
“Supersic” akhirnya menghembuskan nafas 
terakhir. 

C. Kecelakaan mengerikan itu terjadi pada lap ke-2 
ditikungan ke-11. 

D. Simoncelli terjatuh saat berebut posisi ke empat 

dengan Alvaro Bautista.   

12. Tujuan ekonomi indonesia adalah keadilan sosial bagi 
seluruh masyarakat indonesia. 

 
Penggunaan huruf kapital yang tepat pada kalimat 
tersebut adalah …. 
A. Tujuan Ekonomi Indonesia adalah keadilan sosial 

bagi seluruh masyarakat Indonesia. 
B. Tujuan ekonomi Indonesia adalah keadilan sosial 

bagi seluruh masyarakat Indonesia. 
C. Tujuan ekonomi Indonesia adalah keadilan sosial 

bagi seluruh Masyarakat Indonesia. 
D. tujuan ekonomi Indonesia adalah keadilan sosial 

bagi seluruh masyarakat Indonesia. 
 
 
 
 
 
 
 

13.  Bacalah paragraf berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kalimat tidak padu dalam paragraf tersebut ditandai 
nomor .... 
A. (6) 
B. (5) 
C. (4) 
D. (3) 

 
14. Perhatikanlah kutipan lagu Alamat Palsu berikut! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Kata-kata yang harus diganti atau dihilangkan agar 
bait lagu di atas baku adalah …. 
A. sama, bilang, membuat 
B. sama, semua, tahu 
C. bilang, telah, frustasi 
D. tetapi, telah, dibuatnya 

  
15. Bacalah kutipan syair berikut! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tema kutipan syair di atas adalah .... 
A. Hutan penuh duri. 
B. Perjuangan hidup seorang raja. 
C. Kasih sayang Baginda kepada Putri. 
D. Penderitaan Baginda dan Putri. 

 
16. Bacalah kutipan syair berikut! 

 
 
 
 
 

 
 

Marco Simoncelli tak mampu melawan cedera parah, 
akibat kecelakaan di sirkuit Sepang, Malaysia. 
Meskipun sempat mendapatkan perawatan medis 
“Supersic” ahirnya menghembuskan napas terakhir. 
Kecelakaan mengerikan itu terjadi pada lap ke2 
ditikungan ke11. Simoncelli tergelincir saat berebut 
posisi ke empat dengan Alvaro Bautista.   

Tribunnews.com 

(1) Ada banyak potensi wisata alam di daeah kita. (2) 
Tempat wisata ini umumnya terletak di pedalaman 
kampung. (3)Sebut saja air terjun Curup Gangsa di 
Tanjung Jaya Kasui, air terjun Putri Malu di Banjit, dan 
air panas belerang di Juku Batu Banjit. (4) Dinas 
Pariwisata tengah berupaya agar potensi wisata di 
Way Kanan dapat diakses dengan mudah. (5) 
Sayangnya, objek wisata di daerah kita belum dikelola 
dengan baik. (6) Terlebih lagi, kini telah hadir tempat 
rekreasi Galaksi Waterboom. 
 

Kutanya sama teman-teman semua 
Tetapi mereka bilang tidak tahu 
Sayang mungkin diriku telah tertipu 
Membuat aku frustasi dibuatnya 

 
                       Ayu Ting Ting 

Buku yang  berjudul  “Jangan Jadi Bebek” ini ditulis 
oleh O.Solihin. Dalam buku tersebut Solihin 
manganalogikan manusia dengan bebek. Bebek adalah 
binatang yang berjalan dengan berbaris rapi, sering 
diidentikkan dengan budaya antri. Di sisi lain, bebek 
yang selalu mengikuti  tuannya pergi  bisa juga 
diidentifikasikan dengan orang yang tidak memunyai 
pendirian. Biasanya ia hanya menurut dan ikut-ikutan. 
Kondisi ini mirip dengan remaja sekarang yang hanya 
meniru kebudayaan dan gaya hidup orang barat, tanpa 
memperdulikan apakah hal tersebut menyelamatkan 
mereka atau  malah menjerumuskan. 

 

Sampailah baginda di dalam hutan, 
Tubuhnya luka berkerat-keratan, 
kena terkait duri rotan, 
Tambahan putri dengan keberatan. 
 
Sakitnya tiada lagi terperi, 
Belas memandang kelakuan istri, 
Tiada terbawa tubuh sendiri, 
Oleh Baginda dipimpin jari. 

 

Baiklah anakanda kita tinggalkan, 
Kepada Alloh kita serahkan, 
Mudah-mudahan untungnya Alloh tolonglah, 
Diambil orang dipelihara. 
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Pesan yang ingin disampaikan penyair adalah .... 
A. Kita harus meninggalkan anak. 
B. Kita harus memudahkan urusan. 
C. Kita harus meminta tolong kepada Alloh. 
D. Kita harus berserah diri kepada  Alloh. 

 
17. Bacalah kutipan syair berikut! 

 
 
 
 

 
 

Majas yang terdapat pada bait syair tersebut adalah 
.... 
A. perumpamaan 
B. personifikasi 
C. metafora 
D. alegori 

 
18. Bacalah kutupan cerpen berikut! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Latar tempat dari kutipan cerpen tersebut adalah .... 
A. di kamar tidur 
B. di rumah 
C. di rumah sakit 
D. di ruang UKS 

 
19. Bacalah kutipan puisi berikut! 

 
 
 
 
 
 
 
 

Suasana yang tergambar pada bait puisi tersebut 
adalah .... 
A. semangat 
B. duka 
C. haru 
D. rindu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bacalah kutipan cerpen Seribu Bulan berikut kemudian 
kerjakan soal nomor 20 – 23! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
20. Tema kutipan cerpen di atas adalah .... 

A. Kemiskinan Jumadi 
B. Kesenjangan hidup 
C. kerja keras 
D. keluhan Jumadi 

 
21. Latar yang menonjol  pada kutipan tersebut adalah .... 

A. budaya 
B. sosial 
C. religius 
D. moral 

 
22. Watak tokoh Jumadi pada kutipan cerpen tersebut 

adalah sebagai berikut,KECUALI ... 
A. pengeluh 
B. pengiba 
C. penyabar 
D. pemalas 

 
23. Nilai kemanusiaan yang dapat dipetik dari kutipan 

cerpen di atas adalah sebagai berikut, KECUALI .... 
A. keluarga berencana 
B. kepedulian sesama 
C. kewajiban menafkahi keluarga 
D. kesabaran menerima kemiskinan 

 
24. Pengalaman pribadi  yang dapat dijadikan tema 

sebuah cerpen adalah .... 
A. musim durian tiba 
B. pesona si putri malu 
C. kenangan di ujung tahun 
D. akhir penantianku 

 

Hati laksana kerajaan dalam tubuh, 
Jikalau lalim segala anggota pun luluh, 
Apabila dengki sedah bertanah, 
Datanglah daripadanya beberapa anak panah. 

 

Entah kapan aku berada di ruangan ini. 
Tanganku digelangi selang infus. Mulutku 
dibekap dan dari situ keluar udara yang dingin 
dan segar.  Perban dikepalaku dipenuhi  bercak 
merah. Itu darah. Bukan obat merah. Di 
ruangan ini tak ada orang lain. Di mana 
bapak,ibu. Bapak ... maafkan aku. Ibu ... aku 
selalu melawanmu. Aku ingin mencium kakimu. 
Aku lelah ... tapi mengapa aku begini? Aku 
kenapa? Erik,dimana kau???  Sekujur tubuhku 
sakit. Seperti habis dipukuli. Nyeri sekali ... 

 

Tubuh biru 
tatapan mata biru 
lelaki terguling di jalan. 
Dengan tujuh lubang pelor 
diketok gerbang langit 
dan menyala mentari muda 
melepas hasrat. 

Pahitnya ludah karena sedang  berpuasa sepahit 
jalan hidup yang kini tengan ia lakoni. Karena sudah hampir 
setahun ini,ia jadi pengangguran. Karena itu pula ia merasa 
sangat sedih. Untuk menghilangkan rasa sedih itulah Jumadi 
mencoba mengalihkannya dengan tidur sepanjang hari. 

Akan tetapi baru saja ia menarik  sarung untuk 
menutupi tubuhnya,pintu kamar dibuka dengan kasar. 
Bersamaan dengan itu,terdengar pula istrinya 
berseru,”Mas,bangun dong,Mas! Jalan sana,cari 
kerja.Jangan molor melulu. Mumpung masih ada waktu. 
Jangan sampai lebaran nanti kita tidak membuat ketupat 
sayur. Malu,Mas,maluu...sama tetangga.” Sang istri ngomel 
panjang lebar sambil menimang anaknya yang baru berusia 
sepuluh bulan. 

Sesaat emosi Jumadi meluap. Tetapi ketika menatap 
wajah istrinya yang kurus dan pucat,rasa marah itu lumer 
berganti dengan rasa iba. Bahkan ia merasa berdosa karena 
tak dapat menafkahi istri dan ketiga anaknya secara layak. 
Perlahan Jumadi bangkit dari tidur. Ia duduk di kursi bambu 
reot di teras rumahnya. Tatapannya menerawang  ke depan 
membentur gedung-gedung megah mencakar langit. Jumadi 
menghela napas berat. Hatinya teriris.”Ya,Alloh mengapa 
harus ada orang yang terlalu kaya,ketika masih teramat 
banyak orang yang terlalu miskin?”keluhnya.  

Ia menyapukan pandangannya kesekeliling:rumah-
rumah berdempet-dempet,berdinding tripleks,beratap 
potongan seng bekas,dikelilingi got-got mandek. 
Kumuh.Sedangkan di depan sana,di pinggir jalan 
protokol,gedung-gedung perkantoran berdiri megah. Angkuh  
 
(Malam Seribu Bulan,Toto M. Rianto) 

 



Ujian Akhir Semester Ganjil/Bahasa Indonesia/9/2011 MKKS – SMP Way Kanan                         hal. 5 

 

25. Bacalah kutipan dialog berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Hal penting yang diungkap pada kutipan dialog di atas 
adalah .... 
A. visi dan misi pendidikan Kabupaten Way Kanan 
B. mencipatakan layanan terbaik dalam pendidikan 
C. guru yang bermartabat 
D. program bebas buta baca Quran 

 
26. Bacalah kutipan dialog berikut! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Komentar yang tepat terhadap pendapat narasumber 
dalam kutipan dialog tersebut adalah .... 
A. Supaya aman jangan menggunakan botol plastik 

bekas untuk  tempat minuman. 
B. Masyarakat tidak merasakan adanya dampak 

negatif  tersebut. 
C. Semestinya pabrik pemproduksi minuman 

kemasan menggunakan bahan plastik yang aman. 
D. Kenyataannya angka-angka itu sulit dipahami oleh 

konsumen. 
 

27. Kalimat pujian yang bertujuan memberikan motivasi 
kepada seseorang adalah .... 
A. Melihat Anda saya sangat simpati. Apa pun karya 

Anda pasti berkesan di hati karena saya 
pengagum berat Anda. Teruslah berkarya. 

B. Saya kagum dengan puisi-puisi religius Anda yang 
dapat membuat pembaca merenungi kembali 
untuk apa sebenarnya kita hidup. Teruslah 
berkarya. 

C. Puisi Anda akan lebih banyak diminati masyarakat 
apabila tidak selalu menumpahkan  air mata. Itu 
melemahkan mental pembaca,tetapi teruslah 
berkarya. 

D. Tema religius yang mendominasi karya-karya 
Anda banyak dijadikan bahan dalam diskusi sastra 
maupun sekedar dijadikan puisi wajib dalan kontes 
baca puisi para pelajar. 

 

28. Bacalah paragraf berikut! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsur peristiwa yang tidak terungkap di dalam uraian 
laporan peristiwa di atas adalah .... 
A. apa 
B. siapa 
C. kapan 
D. di mana 

 

29. Teks iklan yang menggunakan kalimat opini  terdapat 
pada .... 
A.  

 
 
 
 

B.  
 

 

 
C.  

 
 
 

D.  
 

 
 
30. Bacalah teks iklan berikut!                                                 
 
 
 
 
 
 

Kalimat fakta yang tepat untuk melengkapi iklan 
tersebut adalah .... 
A. Hub. H Syaifulloh 082880986666. 
B. tmpt strtgs,di pst kt,pst maju. 
C. hrg 75jt NEGO! 
D. Minat dengan ruku ini?  

 

31. Perhatikan indeks Ensiklopedi Indonesia berikut ini! 
 
I 
impor 14,16,18,21 
Ir.Soekarno 35,36,37 
investor 119 
iklim 200,202,204,206,220,232,235 
Irian Barat 237,238,239,240,241,242 

 
Berdasarkan indeks ensiklopedi di atas,pernyataan berikut 
ini adalah benar, kecuali ....  
A. Kata iklim terdapat pada tujuh halaman. 
B. Kata investor hanya terdapat pada satu halaman. 
C. Kata Irian Barat paling banyak dimuat. 
D. Kata Ir.Soekarno terdapat pada halaman 35,36,dan 

37. 

Perlu gr keyboard handl? ahli  sgl  
program,pkr  segala jns lagu. 

Hubungi Hengki (021) 7467111 

Jl rmh lt/lb 150/145 Graha Estetika 
Bdl,130W,PAM, 

Bp. Aji (021) 123456 

Jual Kijang Super’90, New Armada Biru 

Muda, 38 jt nego, Ph 081379650000. 

Dibthkn pnj tko: wnt, llsn SMK, mak 20 

th,lmrn: jl Ikan Balur 120,Brdt,WK. 

RUKO DIJUAL 
Ruko 3 lt,full,2 pnt 1 jndl,12X8m,SHM,IBM,cck u 

toko/kantor. 
........................ 

 

Apa yang akan Anda lakukan untuk pendidikan di 
Way Kanan? 
Dinas Pendidikan menyelaraskan visi-misi dengan  
pemerintah daerah. Kami akan menciptakan layanan 
terbaik dalam dunia pendidikan. Guru ditempatkan 
pada kedudukan yang terhormat dan bermartabat. 
Selain itu,kami intens terhadap program wajib belajar 
dua belas tahun dan program bebas buta baca 
Quran bagi umat muslim. 

 

Pemerintah Provinsi Lampung mengadakan 
Lampung Expo di Graha Wangsa Bandarlampung. 
Pameran yang diselenggarakan untuk menggaet 
investor lokal maupun luar negeri ini diikuti oleh  
berbagai instansi dari semua kabupaten/kota se-
Lampung.  

 

Benarkah tidak semua botol plastik bekas minuman 
aman digunakan? 
 
Benar sekali. Sembarang menggunakan botol 
tersebut untuk tempat minuman sangat berbahaya 
karena dapat mengakibatkan iritasi kulit,gangguan 
hormon,gangguan saluran pernafasan,dan kanker. 
Cara mengenali botol plastik yang aman sangat 
mudah. Kita dapat mengetahuinya dari angka yang 
berada di dalam logo daur ulang berbentuk segitiga di 
bawah kemasan. Angka 1 sampai dengan 7 
menunjukkan bahan pembuat plastik tersebut. 
Singkatnya,botol  plastik minuman yang aman 
digunakan bertanda angka 4,5,dan 7 (kecuali PC). 
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lada 82,83 
lampung 82 
Blambangan 52,75 
 
Kesultanan Banten muncul sebagai kekuatan baru di Pulau 
Jawa setelah Demak mengalami kemunduran. Pada masa 
pemerintahan Maulana Hasanuddin,Banten memperluas 
wilayah kekuasaan hingga ke Lampung. Ia mendorong 
penanaman lada di berbagai penjuru wilayah sehingga 
Banten menjadi pemasok utama lada ke Cina sekitar tahun 
1550. 

halaman 82 
Sebelum wafat pada tahun 1389,Hayam Wuruk 
mengangkat menantunya yaitu Wikramawardhana sebagai 
penggantinya. Wikramawardhana adalah suami dari putri 
mahkota Kusumawardhani. Langkah ini ditentang oleh Bhre 
Wirabhumi,putra hayam Wuruk dari selir,yang pada saat itu 
berkuasa di Blambangan.    
                                                               halaman 52 
Setelah berhasil mengamankan kedudukan di Jawa 
Barat,Demak berusaha memperluas kekuasaan wilayahnya 
ke pedalaman dan ujung timur Pulau Jawa. Meskipun 
berhasil menguasai pedalaman Jawa Tengah dan bagian 
selatan Jawa Timur,Demak gagal menaklukkan 
Pasuruan,Panurukan,dan Blambangan yang masih 
memeluk agama Hindu pada tahun 1546  
                                                  halaman 75 

 

32. Bacalah indeks dalam Ensiklopedi Sejarah dan 
Budaya: Kepulauan Nusantara Awal berikut! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

Informasi yang benar berdasarkan ensiklopedi 
tersebut adalah .... 
A. Lada merupakan komoditi ekspor utama banten ke 

Cina. 
B. Lada merupakan tanaman yang hanya ditanam di 

Banten saat itu. 
C. Meskipun mampu menguasai Pulau Jawa,Banten 

tidak mampu menundukkan lampung. 
D. Pada tahun 1546 Blambangan berhasil ditaklukkan 

oleh Demak. 
 

33. Dijual rmh LB 7x12 m2,LT 10x25 m2,3 KT,2 KM,lt 
keramik,10 jt ng, hub Sofian 085278765431. 
Singkatan dan kepanjangan dalam iklan tersebut yang 
benar adalah .... 
A. LB  lebar bangunan,LT  lebar tanah,KT  kamar 

tidur,KM  kamar mandi,ng  non-garasi. 
B. LB  luas bangunan,LT  luas tanah,KT  kamar 

tidur,KM  kamar mandi,ng  non-garasi 
C. LB luas bahan,LT  luas tanah,KT  kamar tidur,KM  

kamar mandi,ng  nego 
D. LB  luas bangunan,LT  luas tanah,KT  kamar 

tidur,KM  kamar mandi,ng  nego 
 

34.  Bacalah kutipan resensi berikut! 
 
 
 
 
 
 

 
 

Menurut peresensi, kelebihan buku tersebut adalah  
.... 
A. penyajian materi sederhana dan menggunakan 

media gambar 
B. banyak bertutur tentang  dunia genetika 

C. berisi kartun sehingga digemari anak-anak 
D. materinya mudah dipahami anak-anak 

 

35.  Meskipun sudah saling mengenal satu sama 
lain,tetapi Farid tetap diam tidak bicara. 
Agar menjadi kalimat yang efektif,kata-kata yang 
harus dihilangkan adalah .... 
A. meskipun,saling,diam 
B. sudah,tetapi,diam 
C. sudah,saling,tidak bicara 
D. satu sama lain,tetapi,tidak bicara 

 

36. Anggota dewan sedang membicarakan tentang 
masalah peningkatan mutu pendidikan kita. 
Kata yang mubazir pada kalimat tersebut adalah .... 
A. tentang 
B. masalah 
C. sedang 
D. anggota 

 

Bacalah paragraf berikut ini kemudian kerjakan soal nomor 
37 – 38! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

37. Hal  yang harus disunting dalam paragraf di atas 
adalah .... 
A. penggunaan huruf kapital 
B. penggunaan tanda baca 
C. kesatuan tema 
D. pilihan kata 

 

38. Perbaikan kalimat pada judul tajuk tersebut adalah .... 
A. Kecerobohan Paspampres Kita. 
B. Kecerobohan Paspampres Kita 
C. KECEROBOHAN PASPAMPRES KITA. 
D. KECEROBOHAN PASPAMPRES KITA 

 

Bacalah kutipan bait syair berikut,kemudian kerjakan sol 
nomor 39 – 41! 

 
 
 
 
 

 
39. Tema syair di atas adalah .... 

A. Pemuda adalah perahu 
B. Pemuda akan kekal di akhirat 
C. Kehidupan manusia menuju akhirat 
D. Kehidupan pemuda tak lama 

 
40. Pesan syair tersebut adalah  adalah sebagai berikut, 

kecuali .... 
A. Manusia harus tahu hakikat dirinya. 
B. Hidup di dunia sebentar saja. 
C. Persiapkan bekal untuk akhirat. 
D. Pemuda mesti sadar bahwa dirinya adalah perahu. 

Begitulah,buku berjudul Kartun Biologi Genetika ini 
banyak bertutur tentang seluk-beluk dunia genetik. 
Materi disajikan dengan sederhana dan 
menggunakan media gambar. Dengan demikian, hal 
ini mempermudah anak-anak memahami isi biologi 
genetika. 

 

Kecerobohan paspampres kita 
Sepandai-pandainya tupai melompat pasti kan jatuh juga, 
tampaknya peribahasa ini cocok untuk Paspampres SBY. 
Bagaimana tidak, ketika SBY Tengah membuka Asean Fair, 
“tamu tak diundang” lewat begitu saja di depan panggung 
kehormatan Presiden. Ya, tamu itu adalah seorang tukang 
kebun hotel ayodya yang menaiki sepeda dan membawa 
karung luput dari penjagaan Paspampres. Untunglah yang 
lolos itu orang yang lugu. Bayangkan kalau ia adalah Teroris! 

Media Indonesia.com 

 

Wahai muda kenali dirimu, 
Ialah perahu tamsil tubuhmu, 
Tiadalah berapa lama hidupmu, 
Ke akhirat jua kekal hidupmu 
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41. Ialah perahu tamsil 
tubuhmu,mengandung majas .... 
A. metafora  C.  personifikasi 
B. perbandingan  D.  alegori 

 

Bacalah kutipan cerpen Seribu Bulan berikut,kemudian 
kerjakan soal nomor 42 – 46! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

42. Kutipan cerpen tersebut bertema  .... 
A. usaha Jumadi mencari malam lailatul qodr. 
B. kebaikan pengendara Xenia 
C. keutamaan berdzikir  di malam lailatul qodr 
D. rahmat Allah kepada Hamba-Nya 

 

43. Pernyataan berikut ini sesuai dengan isi kutipan 
cerpen di atas, kecuali .... 
A. Jumadi sangat khusuk berdoa kepada Allah. 
B. Istri Jumadi sependapat dengan perbuatan 

Suaminya. 
C. Jumadi masih ragu apakah ia telah mendapatkan 

llailatul qodr. 
D. Pengendara Xenia akan memberikan uang kepada 

Jumadi untuk berlebaran. 
 

44. Latar kutipan tersebut adalah .... 
A. pantai, hujan deras, menggigil 
B. Pantai Ancol, malam hari, penuh haru 
C. pantai, tiga hari sebelum lebaran, khusuk 
D. Ancol, hujan deras, khusuk 

 
45. Watak tokoh Jumadi yang tampak pada kutipan 

cerpen di atas adalah .... 
A. tekun ibadah  C.  sholeh 
B. dermawan  D.  bodoh 

 
 
 
 
 

46. Bacalah kutipan berikut! 
 
 
 
 
 

 
 

Nilai pendidikan pada dialog Jumadi dengan 
pengendara Xenia tersebut adalah .... 
A. Manusia harus belajar supaya dapat melakukan 

sesuatu dengan benar. 
B. Kita harus rajin bertanya. 
C. Pekerjaan akan berhasil bila ada keyakinan. 
D. Orang pandai akan senang hidupnya. 

 

47. Bacalah kutipan syair berikut! 
 
 
 
 
 
 

Bila akan dilakukan musikalisasi terhadap bait syair 
tersebut,irama yang tepat adalah .... 
A. enerjik   C.  sahdu 
B. mencekam  D.  biasa 

 

48. Bacalah kutipan cerpen berikut! 
 

 
 
 
 
 

Pengalaman yang pernah dialami penulis sesuai 
dengn kutipan cerpen di atas adalah .... 
A. Penulis berpisah dengan orang tuanya,tetapi tetap 

berkomunikasi. 
B. Penulis tak mau berpisah dengan orang tuanya 

lagi. 
C. Penulis berpisah dengan orang tuanya selama 

sepuluh tahun. 
D. Penulis ditemukan oleh orang tuanya setelam 

lama terpisah. 
 

49. Penulisan kalimat yang benar adalah .... 
A. Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS menguat 20 

poin tetapi ini harus diwaspadai. 
B. Bila nilai tukar rupiah ke dolar AS terlalu kuat, 

harga jual produk ekspor lebih mahal. 
C. Mata uang lain seperti bath Thailand,ringgit 

Malaysia dan peso Filipina juga naik. 
D. Namun para ekonom menilai penguatan rupiah ini 

masih dalam batas toleransi. 
 

50. Penulisan ejaan yang benar terdapat pada kalimat .... 
A. Kehidupan manusia pada hakikatnya hanya untuk 

beribadah. 
B. Setiap perbuatan buruk manusia pasti ada resiko 

yang akan diterimanya. 
C. Sekolah-sekolah dihimbau agar dapat menerapkan 

pendidikan yang berkarakter. 
D. Kritikan film relijius “Wanita Berkalung Sorban” 

hendaknya disikapi dengan hati-hati.

“Mau pergi ke mana,Mas,malam mendung 
begini?tegur istrinya.”Mau ke tepi Pantai 
Ancol,berdoa,menunggu datangnya romat malam lailatul 
qodr,”kata Jumadi mantab. “Jangan mengkhayal,Mas. ... 
Puasa saja nggak bener. Berapa kali kau batal?Tarawih juga 
hanya tiga kali,kok,ingin dapat rohmat malam lailatul qodr!” 

“Sudah,jangan berkhotbah!”suara Jumadi meninggi. 
Sang istri diam. ... Sampai di tepi pantai hujan turun dengan 
lebatnya. Halilintar bersahutan. Namun,Jumadi tak gentar. 
Dengan khusuk,ia baca wirid sebisa sebisa mungkin dengan 
tasbih berputar kencang di tangan kanannya. 

Setelah dirasa cukup,Jumadi berdoa. Entah berapa 
lama. Tubuhnya gemetar,menggigil. Tiba-tiba ada sebuah 
Xenia berhenti. Dengan kaca pintu sedikit 
terbuka,pengendara Xenia itu berteriak-teriak memanggil 
Jumadi. Tetapi Jumadi tak mendengarnya. 

Pada panggilan kesepuluh baru Jumadi 
mendengarnya. “Bapak sedang apa?”tanya pengendara 
Xenia. “Berdoa menunggu malam lailatuil qodr.”sahut 
Jumadi. “Kenapa Bapak melakukannya di tepi pantai 
begini?” “Karena saya yakin di tepi pantailah lailatul qodr 
akan turun. Lebaran tinggal tiga hari lagi. Saya tidak punya 
uang sedikit pun.” Lelaki pengendara Xenia itu terdiam. 
Rasa iba melumuri hatinya. “Kalau begitu,mari ikut ke rumah 
saya,Pak. Mungkin saya bisa memberikan sesuatu untuk 
Bapak berlebaran.” Tanpa pikir panjang Jumadi menuruti 
ajakan lelaki itu. Dalam hatinya ia bersyukur,tetapi juga 
bertanya-tanya:”Inikah yang disebut malam lailatul qodr? 
Malam seribu bulan itu? Inikah ...??” 
 

“Bapak sedang apa?”tanya pengendara Xenia. 
“Berdoa menunggu malam lailatuil qodr.”sahut 
Jumadi. “Kenapa Bapak melakukannya di tepi 
pantai begini?” “Karena saya yakin di tepi pantailah 
lailatul qodr akan turun. 

 

Akhirnya,aku bertemu dengan orang tuaku.Sepuluh 
tahun kami berpisah tanpa tahu berita. Kini aku 
angat bahagia karena bisa berkumpul kembali. Aku 
tak mau berpisah lagi .... 

 

Wahai muda kenali dirimu, 
Ialah perahu tamsil tubuhmu, 
Tiadalah berapa lama hidupmu, 
Ke akhirat jua kekal hidupmu 
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