UJICOBA UJIAN NASIONAL (UCUN) TAHAP II
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN AJARAN 2014/2015
KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
NO.

JAWABAN

1.

A

2.

A

3.

A

4.

B

5.

D

6.

D

7.

D

PAKET A

PEMBAHASAN
Letak kalimat utama bisa terdapat di awal paragraph, akhir paragraf, atau pada awal
dan pada akhir paragraf (campuran). Kalimat utama bersifat umum dan akan
dijelaskan oleh kalimat penjelas. Kalimat (1) dijelaskan oleh kalimat (2), (3) dan (4).
Ditandai dengan Ragamnya  (kalimat 2) dan Bentuknya / (kalimat 3)
Gagasan utama merupakan ide dari paragraf. Gagasan utama ini didukung gagasangagasan penjelas. Gagasan utama paragraf tersebut terdapat pada awal paragraf
yakni gejala keracunan jamur dan kalimat selanjutnya merupakan kalimat penjelas dari
gejala-gejala keracunan jamur.
Kedua teks berita itu menyampaikan persamaan informasi tentang alokasi dana
pendidikan.
Perbedaan penyajian kedua teks berita tersebut adalah kutipan teks berita I diawali
dengan Kecelakaan sebuah kapal cepat (apa), sedangkan kutipan teks berita II diawali
dengan Selasa (17/2) (kapan).
Keistimewaan adalah sesuatu yang khas/unik dan tidak semua orang memilikinya.
Soedirman mendapat gelar Jenderal Besar Anumerta sebagai hal yang istimewa.
Sikap Teuku Umar yang patut diteladani terdapat pada kalimat ketiga (3) yaitu cerdas,
pemberani dan kalimat keenam (6) dipertegas lagi yaitu cerdas dan pemberani.
Fakta dalam iklan adalah sesuatu yang kebenaraannya sudah tidak diragukan lagi.
Fakta pada iklan tersebut adalah Hubungi Bimbingan Belajar di Tanah Kusir, Kebayoran
Lama, Jakarta Selatan, Telepon 021-7242424.

8.

C

9.

B

10.

D

11.

B

12.

C

13.

A

14.

B

15.

D

16.

A

17.

D

18.

A

19.

C

20.

A

21.

A

Maksud kalimat nomor empat (4) adalah mengimbau seluruh warga masyarakat yang
belum memiliki E-KTP agar segera mengurus E-KTP secepatnya.
Simpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian informasi. Berdasarkan
paragraf tersebut dapat disimpulkan bahwa praktisi internet Indonesia tidak rela pasar
internet dikuasai asing.
Simpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian informasi. Berdasarkan grafik
tersebut dapat disimpulkan bahwa pengunjung perpustakaan mengalami peningkatan
dari pekan ke pekan.
Pernyataan yang sesuai dengan tabel tersebut adalah pekerjaan terbanyak orang tua
siswa kelas VII adalah pedagang.
Pertanyaan yang jawabannya terdapat pada bagan tersebut adalah kepada siapa
wakil ketua kelas bertanggung jawab?
Arah perjalanan yang paling efektif sesuai dengan denah tersebut adalah melalui
Jalan Dewi Sartika, Jalan Cililitan Besar, ke Jalan Suakdron, Jalan Kerja Bakti, Jalan
Pusdik Depnaker, Jalan Sumur Jambu, Jalan Kp Pulo, Jalan Riban lalu masuk ke
lokasi.
Tema puisi tersebut kasih Ibu tak kan terbalas. Kata kuncinya perhatikan larik
pertama, kedua, ketiga pada bait kedua.
Larik kedua dan keempat tersebut bermajas personifikasi.
Untuk mengetahui bagaimana pengarang menggambarkan watak tokoh dalam
cerpennya, bisa melalui dialog antartokoh, penggambaran fisik, penyebutan langsung,
atau penceritaan tokoh lain. Watak tokoh Helen dalam kutipan cerpen tersebut
diketahui dari dialog tokoh.
Kalimat (1) memberitakan atas usul siapa kelompok belajar tersebut dan kalimat (2)
ide membuat kelompok belajar karena kakaknya..., sedangkan kalimat (4) dan (5)
sebagai bukti dari perbuatan belajarnya (tokoh aku rajin belajar).
Latar selalu berhubungan dengan waktu, tempat, dan suasana. Latar waktu dan
tempat pada kutipan cerita tersebut pagi hari di dalam kereta.
Konflik disebut juga permasalahan atau pertentangan. Hal itu tergambar pada anggota
band Venus terutama Zaki dan Joe yang tidak bisa menerima pengunduruan diri Anes
padahal band tersebut sudah menyiapkan lagu-lagi religi (adanya perbedaan
keinginan Anes dan anggota lain band Venus).
Latar sosial merupakan kondisi masyarakat setempat dalam sebuah novel. Hal itu
tergambar dari dialog atau pelukisan yang disampaikan pengarangnya. Pada kutipan
novel I menggambarkan kondisi masyarakat petani, sedangkan pada kutipan novel II
menggambarkan masyarakat miskin yang tinggal di rumah kardus.
Latar selalu berhubungan dengan waktu, tempat, dan suasana. Latar waktu pada
kutipan naskah drama tersebut adalah menikmati sunset tergambar pada petunjuk
prolog kutipan drama tersebut yang ditandai dengan nomor (1).
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22.

B

23.

B

24.

C

25.

D

26.

C

27.

B

28.

A

29.

B

30.

D

31.

A

32.

A

33.

C

34.

C

35.

A

36.

C

37.

D

38.

B

39.

B

PEMBAHASAN
Konflik tergambar pada saat tokoh Mama meminta Ertia menuruti nasihat mama. Ertia
mau menuruti kehendak mama dengan catatan ia boleh mengikuti kursus.
Isi buku harian terdiri atas pengalaman paling berkesan dan waktu yang dituangkan
dengan kalimat yang ekspresif. Biasanya dalam pengungkapannya penulis
menggunakan kata ganti orang pertama (saya, aku). Jawaban juga harus
memperhatikan pengalaman yang sesuai dengan ilustrasi.
Isi pesan singkat harus singkat, jelas, dan dan mudah dipahami. Selain syarat
tersebut, isi pesan singkat sesuaikan dengan ilustrasi.
Menyusun kalimat-kalimat laporan agar urut harus memperlihatkan keruntutan berpikir
yang dapat dilihat dari keterkaitan antarkalimat yang ditandai antara lain dengan
konjungsi, pengulangan, dan kata ganti. Jawaban D paling runtun berpikir dilihat dari
keterkaitan antarkalimatnya.
Paragraf laporan menggambarkan data dalam tabel secara menyeluruh dan tepat
isinya adalah jawaban C.
Pengumuman dibuat untuk menginformasikan suatu gagasan, pikiran kepada pihak
lain. Pesan yang disampaikan harus benar, jelas, dan sesuai tujuan dan tentu saja
sesuai dengan ilustrasi yang disajikan.
Resensi buku merupakan pertimbangan atau ulasan tentang sebuah buku. Dalam
membuat resensi buku, kita perlu melakukan penilaian terhadap kualitas buku ditinjau
dari berbagai segi. Penilaian yang dilakukan didasarkan pada argumentasi dan bukti
yang dapat dipertanggungjawabkan. Jawaban A paling sesuai dengan bukti data di
dalam ilustrasi
Surat pribadi adalah surat yang ditulis oleh perorangan yang ditujukan kepada individu
yang di dalamnya berisikan informasi yang bersifat pribadi. Pembuka, isi, dan penutup
surat harus sesuai dengan ilustrasi.
Paragraf isi surat yang tepat yaitu pada pilihan D. Pada pilihan A, B, dan C tidak
sesuai dengan ilustrasi.
Penutup surat berisi harapan dan ucapan terima kasih. Pilihan jawaban yang tepat A.
Surat pembaca merupakan surat yang berisi keluhan, ketidaksetujuan, kekecewaan,
permohonan, permintaan, atau harapan yang ditujukan kepada instansi atau
perorangan. Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat pembaca tersebut adalah
jawaban A.
Rangkuman adalah bentuk ringkas dari sebuah paragraf/wacana, tetapi tetap memuat
informasi penting dari paragraf tersebut. Merangkum dapat dilkukan dengan cara
menggabungkan gagasan-gagasan dari tiap paragraf menjadi satu kalimat. Gagasan
utama paragraf 1: penyakit tetanus disebabkan kuman tetanus dan paragraf 2:
gambaran umum penderita penyakit tetanus.
Berita merupakan informasi, keterangan, pemberitahuan, atau kabar. Menulis berita
harus sesuai dengan fakta-fakta berita. Berdasarkan ilustrasi berita yang tepat adalah
jawaban C.
Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan
mudah diingat untuk memberitahukan sesuatu. Tujuannya menolong memadamkan
bila ada kebakaran dan merupakan pantangan bagi pegawai Dinas Kebakaran itu
kembali pulang sebelum api padam. Ciri bahasa slogan: ajakan tersirat dan berima.
Kata kunci: pantang pulang sebelum padam.
Iklan merupakan pemberitahuan tentang barang atau jasa kepada khalayak umum
dengan maksud memberitahu, membujuk, atau mempengaruhi. Iklan baris merupakan
jenis iklan yang menekankan pada efektivitas kata sehingga menggunakan singkatan,
tetapi tetap mempertahankan isi. Jawaban C tepat merujuk data dan singkat.
Menyusun petunjuk berarti memaparkan langkah-langkah prosedural untuk melakukan
sesuatu secara tepat. Yang harus diperhatikan adalah logika berpikir dan keruntutan
kalimat. Mengurutkan sebuah petunjuk melakukan sesuatu juga harus memperhatikan
keterkaitan antarkalimatnya.
Melengkapi kalimat petunjuk hal yang harus diperhatikan adalah logika berpikir dan
keruntutan kalimat. Melengkapi petunjuk dilakukan dengan cara mencermati kalimat
petunjuk sebelum dan sesudah kalimat petunjuk yang dirumpangkan atau
dikosongkan. Cari kalimat yang berkaitan dengan kalimat sebelum dan sesudah
dirumpangkan.

Menulis pidato harus disesuaikan dengan ilustrasi. Cermati apakah pidato tersebut
bagian pembuka, isi, atau penutup pidato. Cermati juga kata ganti yang digunakan.
Bagian pidato: pembuka pidato (ucapan puji syukur dan terima kasih); isi pidato (inti
yang disampaikan); penutup pidato (harapan, permohonan maaf).
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NO.

JAWABAN

PEMBAHASAN
Rumusan masalah tidak boleh keluar dari tema yang diteliti atau dibahas. Rumusan
masalah menggunakan kata tanya bagaimana, mengapa, apakah. Rumusan masalah
akan dijawab atau dijelaskan setelah dilakukan penelitian atau pembahasan.
Saran dalam sebuah karya tulis merupakan implementasi dari hasil sebuah penelitian.
Kalimat saran berarti kalimat yang berisi imbauan untuk melakukan sesuatu
berdasarkan hasil penelitian .
Kalimat efektif menggunakan kata-kata yang tepat, tanpa ada kata tambahan yang
bersifat mubazir (berlebihan) dan ambigu (bermakna ganda). Kata para dan semua
serta kata agar dan supaya dalam kalimat tersebut mubazir.
Memperbaiki kesalahan penggunaan ejaan dan tanda baca harus sesuai dengan
kaidah penggunaan EYD. Penggunaan tanda kutip dua (“) pada kalimat langsung.
Pilihan kata itu harus dikaitkan dengan makna yang kita maksud. Bentuk kata yang
sama, misalnya, dapat bermakna lain kalau kita kemukakan dalam konteks yang
berbeda. Kata memotong seharusnya memutuskan, meninggikan seharusnya
menaikkan, dan yang seharusnya secara.
Syarat-syarat pantun: tiap bait terdiri atas 4 baris, tiap baris terdiri atas 8 s.d. 12 suku
kata, bersajak abab, 2 baris pertama sampiran, dan 2 baris terakhir isi. Jawaban C
sesuai dengan syarat-syarat pantun.
Pantun balasan isinya menjawab atau merespon pantun yang sebelumnya. Pilihan
jawaban yang tepat A.
Larik tersebut menggunakan majas personifikasi.
Dalam melengkapi sebuah puisi selain memperhatikan kebulatan makna juga
harus diperhatikan keruntutan bunyi. Kita dapat melengkapi puisi rumpang dengan
memperhatikan larik sebelum dan sesudah bagian yang dirumpangkan.

40.

D

41.

A

42.

A

43.

B

44.

D

45.

C

46.

A

47.

D

48.

A

49.

B

Memberi petunjuk lakuan dalam kutipan naskah drama, harus mencermati isi dialog
kutipan naskah drama tersebut.

50.

A

Melanjutkan dialog drama pada dasarnya melanjutkan pembicaraan tokoh-tokohnya.
Untuk melengkapi kalimat dialog yang sesuai, harus melihat konteks sebelum dan
sesudah yang dirumpangkan dari dialog drama tersebut.
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UJICOBA UJIAN NASIONAL (UCUN) TAHAP II
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
TAHUN AJARAN 2014/2015
KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
No

Kunci

1

D

2

B

3

A

4

C

5

D

6

C

7

B

8

C

9

D

10

C

11

B

12

D

13

D

14

C

15

B

16

B

17

B

18

B

PAKET B

Pembahasan
Kalimat utama bacaan tersebut terdapat pada kalimat (5). Kalimat (1) menerangkan jenis
rasa makanan dessert. Kalimat (2) dan (3) menjelaskan akibat dari rasa manis. Kalimat (4)
menjelaskan rasa lain selain rasa manis. Jadi kalimat (1), (2), (3), dan (4) merupakan kalimat
penjelas, menjelaskan mengenai dessert. Apa itu dessert dikemukakan pada kalimat (5).
Gagasan utama paragraf merupakan hal inti/pokok yang dibicarakan pada bacaan tersebut.
Gagasan utama paragraf tersebut yaitu ciri-ciri walik kembang. Pilihan A dan D merupakan
ciri-ciri walik kembang, sedangkan pilihan C pernyataannya masih sangat umum dan tidak
berhubungan dengan usaha (cara).
Persamaan informasi kedua kutipan berita tersebut, yaitu dampak banjir di Jakarta. Pada
pilihan B, informasi tersebut dikemukakan sekilas pada berita II. Pilihan C, informasi tersebut
hanya terdapat pada berita I. Pilihan D, tidak dijelaskan secara spesifik pada kedua berita
tersebut.
Pola penyajian berita I, yaitu apa (kecelakaan pesawat kembali +), kapan (pada Selasa
(10/2)+..), bagaimana (meskipun tidak ada korban jiwa insiden itu +). Pola penyajian berita
II, yaitu mengapa ( ...disebabkan dua mesinnya mati), apa (data itu terekam ...), kapan
(Kemarin ...).
Keistimewaan tokoh merupakan kemampuan seseorang yang tidak dimiliki atau jarang yang
memiliki kemampuan atau sifat tersebut. Dari keempat pilihan tersebut, pilihan D merupakan
keistimewaan tokoh (Mario Teguh). Hal ini karena pilihan A, B, dan C merupakan hal biasa
yang orang lain pun banyak yang memilikinya.
Perbuatan yang patut diteladani merupakan perbuatan tokoh yang positif dan bermanfaat
serta semua orang dapat meneladaninya dengan kemampuan. Perbuatan tokoh yang patut
diteladani yaitu selalu bersyukur dalam keadaan apa pun.
Kalimat yang berisi fakta pada iklan tersebut terdapat pada pernyataan (1) dan (4),
sedangkan pernyataan (2), (3), dan (5) merupakan sebuah pendapat.
Maksud iklan tersebut yaitu menawarkan/menjual gudang serba guna di Daan Mogot harga
2,4 miliar dapat dicicil 54 kali dan harga akan naik pada 30 Maret 2015. Pada pilihan A,
kesalahan terletak pada harga 2,4 miliar bukan cicilannya. Pilihan B, kesalahannya tidak
semua gudang yang ada di Daan Mogot harganya 2,4 miliar. Kesalahan pada pilihan D,
pernyataan tersebut baru pembukaan dan belum menyampaikan maksud yang
sesungguhnya.
Simpulan isi bacaan tersebut yaitu banyak hal yang keliru tentang luar angkasa. Pilihan A,
simpulan pada pilihan ini kontradiktif dengan isi bacaan. Pilihan B, tidak dijelaskan apakah
manusia bisa hidup atau tidak di luar angkasa. Pilihan C, tidak dijelaskan perbedaan dalam
hal apa.
Simpulan isi grafik tersebut yaitu penerimaan pajak setiap tahun meningkat. Pernyataan ini
selain menyangkut seluruh bagian dari grafik tersebut juga faktanya benar (sesuai dengan
grafik).
Pernyataan yang sesuai dengan isi tabel terdapat pada pilihan B. Pernyataan pada pilihan A,
Sawitri pada tabel tidak dijelaskan jenis kelaminnya, namun kalau diperhatikan dari namanya
sepertinya seorang wanita. Kesalahan pada pilihan C, berdasarkan fakta pada tabel yang
membawakan tarian rata-rata sudah berumur bukan remaja. Kesalahan pada pilihan D,
walaupun diberi nama Mbok Darinah namun fakta dia seorang laki-laki.
Pertanyaan yang sesuai dengan isi bagan merupakan pertanyaan yang jawabannya
tersurat/termaktub pada bagan tersebut. Pertanyaan A, tidak dicantumkan wali kelasnya,
pertanyaan B dan C, tidak tertera secara tersurat.
Perjalanan paling efektif dan benar dari A ke B adalah dari Jln. Bhineka, Jln. Garuda Raya,
Jln. Bintang ke timur Jln. Rantai ke utara sampai di lokasi B. Perhatikan tanda panah
merupakan jalan yang hanya bisa dilalui sesuai dengan arah tanda panah.
Puisi tersebut bertema masalah kenangan masa lalu, walaupun media yang digunakannya
yaitu stasiun, tetapi masalah pokoknya masalah kenangan.
Larik bermajas pada puisi tersebut terdapat pada larik (2) majas metafora, larik (5) majas
personifikasi, dan larik (8) metafora.
Penggambaran watak tokoh Rizki pada kutipan cerita tersebut yaitu dengan diceritakan
tokoh lain. Fakta pada cerita tersebut tokoh Rizki yang baik, motivator, menyenangkan dan
sebaginya diketahui dari tokoh aku.
Bukti watak tokoh supir seorang yang ramah dan supel terdapat pada bagian (3). Pada
bagian (1) dan (4) penggambaran tokoh ‘aku’ bukan tokoh supir. Pada bagian (5) belum
menggambarkan dengan jelas masalah supelnya.
Latar cerita tersebut yaitu siang hari, Yogyakarta, akrab. Ketika peristiwa tersebut terjadi
masih di Yogyakarta dan waktu siang hari (matahari bergeser dua meter ke barat), suasana
yang terjadi cukup akrab antara tokoh dengan seorang pegawai.
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No
19

Kunci

Pembahasan

B

Konflik dalam cerita merupakan persoalan puncak atau rumitan dalam sebuah cerita. Konflik
pada cerita tersebut kemarahan mandor kepada para pegawainya.

20

B

21

B

22

B

23

B

24

C

25

C

26

C

27

A

28

D

29

C

30

B

31

D

32

D

33

D

Perbedaan latar sosial pada pada kedua kutipan berita tersebut pada kutipan novel I
kehidupan sosial seorang pelayan dengan majikan seorang berkebangsaan barat,
sedangkan kehidupan sosial pada kutipan novel II kehidupan anak sekolah yang yang orang
tuanya sudah meninggal.
Latar pada kutipan naskah drama tersebut yaitu pagi (dialog Fina yang kedua), di kelas
dengan suasana menyenangkan.
Konflik pada kutipan naskah drama tersebut yaitu mengenai kesalahpahaman antara Widi
dengan Gentha. Pada pilihan A, perasaan Gentha tidak ada hubungannya dengan bersalah
tetapi hanya perasaan tak enak (itu yang tergambar pada dialog), pilihan C, usaha melerai
yang dilakukan Felia bukanlah sebuah konflik, pilihan D, tidak sesuai dengan fakta yang
terdapat pada dialog tersebut perhatikan dialog terakhir)
Catatan buku harian merupakan catatan seseorang tentang suatu peristiwa atau hal lain
yang dialaminya. Oleh karena itu, sudut pandang yang digunakan yaitu sudut pandang
orang pertama. Ilustrasi tersebut berisi peristiwa yang dialami Dian Nurhasanah yang dikejarkejar orang gila, sehingga dia masuk sambil menangis ke sebuah warung. Pada pilihan A,
peristiwanya belum terjadi. Pilihan C, peristiwa kurang lengkap atau tidak sesuai dengan
ilustrasi.
Isi pesan singkat ketua kepada anak-anak di kelasnya sesuai dengan ilustrasi tersebut yaitu
pada pilihan C. Pada pilihan A, tidak dijelaskan maksud membawa alat-alat kebersihan,
pilihan B, tidak perlu disebutkan latar belakang pesan singkat dan tidak tercantum membawa
alat-alat kebersihannya. Pilihan D, tidak dikemukakan dalam rangka apa dan itu pesan
singkat ketua OSIS kepada ketua kelas.
Menyusun paragraf laporan dari kalimat acak perlu memperhatikan kalimat yang akan
digunakan sebagai kalimat pertama. Kalimat pertama pada sebuah laporan tidak dimulai dari
kalimat penjelas. Laporan yang tepat dimulai dari kalimat (3), (5), (1), (4) dan diakhiri kalimat
(2).
Laporan hasil pengamatan merupakan pemaparan sebuah fakta yang terdapat pada objek
yang diamatinya. Laporan yang tepat sesuai dengan ilustrasi tersebut terdapat pada pilihan
C. Pada pilihan A, bukan sebuah laporan, tetapi sebuah kutipan cerita (narasi), pilihan B dan
D, bukan laporan pengamatan, melainkan menjelaskan kantin di suatu sekolah (eksposisi).
Isi pengumuman yang sesuai dengan ilustrasi tersebut yaitu pada pilihan A. Pada pilihan B,
sasaran (audience) pengumuman tersebut yaitu ketua kelas bukan siswa, pilihan C dan D,
tidak dijelaskan apa yang harus dibawa oleh masing-masing kelas.
Paragraf resensi harus mengemukakan keadaan buku secara objektif, baik kelemahan
maupun keunggulan buku tersebut, selain mengemukakan tentang isi buku tersebut. Pilihan
yang mengemukakan kelemahan dan keunggulan buku terdapat pada pilihan D. Pada pilihan
A, kelemahan yang lain ‘huruf terlalu kecil belum dikemukakan’, pilihan B, belum
mengemukakan keunggulan dan salah satu kelemahannya. Pilihan C, tidak mengemukakan
kelemahan yang terdapat pada buku tersebut.
Pembuka surat pribadi umumnya berisi tentang menanyakan kabar orang yang disuratinya
dan harapan pengirim surat. Pada pilihan A, berisi isi surat bukan pembuka surat. Pilihan B,
keliru dalam menentuan tempat, Brastagi itu kota orang yang dikirimi surat. Pilihan D,
walaupun menanyakan keadaan, tetapi bukan keadaan si penerima surat melainkan keadaan
Gunung Sinabung.
Isi surat yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah pada pilihan B. Pada pilihan A, bukan
isi surat, melainkan sebagai pembuka surat. Pilihan C, salah dalam menentukan acaranya
(tidak sesuai dengan ilustrasi). Pilihan D, beriisi penutup surat.
Penutup surat yang tepat untuk mengakhiri kutipan surat dinas tersebut yaitu pada pilihan D.
Pada pilihan A, surat tersebut bukan surat permohonan melainkan baru informasi. Pilihan B,
gaya yang disampaikan pada pada pilihan ini gaya bahasa lisan, bukan bahasa surat dinas.
Pilihan C, ini bukan surat undangan. Oleh karena itu, kata ‘kehadirannya’ tidak tepat pada
kalimat tersebut.
Untuk melengkapi surat pembaca, kita harus memperhatikan kalimat sebelumnya dan kalimat
sesudahnya serta memperhatikan isi secara keseluruhan dari surat pembaca tersebut.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi surat pembaca tersebut yaitu pada pilihan D. Persoalan
pada surat pembaca ini masalah kamar kecil yang kurang nyaman. Pada pilihan A dan B,
tidak tepat untuk melengkapi kalimat yang mengatakan sangat disayangkan berarti
kelanjutannya merupakan kalimat berisi hal yang negatif. Pilihan C, tidak jelas hubungannya
dengan keadaan kamar kecil dengan ketidaknyamanan belajar pada siang hari.

Cara umum yang dilakukan dalam merangkum sebuah bacaan adalah dengan
menggabungkan gagasan-gagasan utama dari tiap paragraf pada bacaan tersebut. Gagasan
utama paragraf pertama yaitu perayaan imlek identik dengan makan bersama, gagasan
utama paragraf kedua yaitu makanan pembuka biasanya makanan panas dan dingin.
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34

C

Membuat teks berita dari fakta yang tersaji harus memasukkan semua fakta yang ada. Pada
pilihan A, nama kereta api tidak dikemukakan secara spesifik, pilihan B, fakta (2) ‘penumpang
resah’ belum dikemukakan. Pilihan D, tidak menjelaskan fakta yang terdapat pada data
tersebut terutama fakta (2) dan (3).
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C
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C
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B
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D

48

B
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D
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Maksud ilustrasi tersebut dengan identitas diri calon penumpang akan menghilangkan praktik
percaloan tiket kereta api. Oleh karena itu, slogan yang tepat yaitu pada pilihan A.
Menulis iklan baris harus melengkapi data-data, baik objek maupun subjeknya (pemilik). Iklan
baris yang paling lengkap sesuai dengan ilustrasi yaitu terdapat pada pilihan D. Pada pilihan
A, kesalahan terletak pada letak lokasi (tanah), pilihan B, tidak dijelaskan berapa luas
tanahnya, pilihan C, tidak dijelaskan siapa yang dihubunginya.
Urutan petunjuk membeli token listrik di ATM, yaitu setelah memasukan kartu ATM dan
sudah konek, langkah selanjutnya memilih pembayaran, pilih PLN, pilih prabayar, ketik
masukkan kode ID pelanggan atau nomor meteran, lalu ketik jumlah token yang akan dibeli,
langkah terakhir nomor token akan dicetak.
Melengkapi petunjuk membeli tiket kereta api melalui gerai supermarket: tentukan kota
tujuan, pilih kereta yang dikehendaki, masuk identitas diri: nama, NIK, bayar tarif sesuai yang
tertera, kode booking akan dicetak, dan terakhir cetak tiket sesuai dengan kode booking
(biasanya di stasiun).
Penutup pidato biasanya berisi harapan dari pembicara terhadap kegiatan atau acara
tersebut. Penutup pidato pada acara pentas seni yang tepat yaitu pada pilihan C. Pilihan A
dan D, penggunaan kata ‘inilah’ terkesan kurang formal. Pilihan B, acara pentas seni tidak
mencari pemenang acara itu hanya menampilkan kreativias anak-anak.
Tema karya ilmiah ditulis dalam bentuk kalimat tanya yang jawabannya berupa gambaran
proses dan adanya peningkatan. Rumusan masalah karya ilmiah yang sesuai dengan tema
tersebut yaitu pilihan C. Objek yang akan digunakan untuk meningkatkan kemampuan
menulis laporan yaitu menyusun teks laporan hasil observasi.
Kalimat saran yang tepat untuk simpulan karya ilmiah tersebut yaitu pembelajaran
penggunaan tanda baca koma di kelas VII.5 lebih diintensifkan lagi. Pilihan B, C, dan D
sudah terangkum pada pilihan A.
Perbaikan kalimat tersebut yang tepat, yaitu: Mengunjungi kawasan konservasi Masigit
Kareumbi, belum lengkap rasanya jika tidak singgah di Curug Cinulang. Pada pilihan-pilihan
yang lain, maksud kalimat tersebut tidak jelas susunannya terbalik-balik.
Penulisan kalimat langsung: kutipan (isi pembicaraan berada dalam tanda kutip dua (“...”)
untuk memisahkan antara kutipan dengan pengiring dipisahkan dengan tanda koma.
Kata ‘merasakan’ dan kata ‘bepergian’ pada kalimat tersebut kurang tepat. Kata ‘merasakan’
diganti dengan kata ‘berpacu’ sedangkan kata ‘bepergian’ diganti dengan kata ‘berpetualang’
Melengkapi pantun selain memperhatikan rima juga isinya. Larik yang tepat untuk
melengkapi pantun tersebut, yaitu (1) rusa didapat berkaki belang, (2) jika mengerjakan soal
bahasa. Larik-larik tersebut selain berima benar juga mendukung isi pantun tersebut.
Balasan pantun tersebut yang tepat terdapat pada pilihan B. pada pilihan A, isi dari pantun
tersebut bukan balasan dari pantun yang tersaji, selain itu rimanya juga acak-acakan. Pilihan
C rimanya sudah sesuai, tetapi isinya tidak membalas pantun yang tersaji. Pilihan D, bukan
berisi minta saran.
Larik bermajas yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut yaitu ‘digendong pohon
kedondong’ (majas personifikasi)
Kata yang tepat untuk melengkapi puisi tersebut yaitu kata ‘makan’ pada bagian satu. Hal ini
selain maksud puisi tersebut kata ini berima dengan kata ‘taman’ pada larik pertama. Bagian
(2) kata yang tepat yaitu kata ‘ganggu’ ini berima dengan kata ‘sejuk’ pada larik di atasnya.
Petunjuk lakuan untuk melangkapi naskah drama tersebut ‘berlari menata ranting dan
dedaunan’ karena pada petunjuk lakuan dialog pertama yaitu menata ranting dan dedaunan’
Dialog yang tepat untuk melengkapi naskah drama tersebut, yaitu satu ton, Pak dan coba
kamu cari lagi di pengepul. Hal ini didasarkan pada dialog-dialog sebelumnya karena
melengkapi dialog naskah drama harus menghubungkan dialog sebelum dan sesudahnya.
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