UJIAN NASIONAL 2004
BAHASA INDONESIA

UNAS-SMP-04-01
Meskipun bukan termasuk sehat, kopi memiliki efek
yang baik untuk kesehatan gigi. Penelitian terbaru dari
negeri Capuccino, Italia, menguatkan fakta tersebut.
Carlo Pruzzo, dari Universitas Ancona menjelaskan,
senyawa yang terkandung di dalam kopi menghentikan
bakteri yang menempel ke gigi sintetis. Senyawa
tersebut juga efektif membasmi bakteri yang bisa
merusak gigi.
Gagasan pokok paragraf tersebut adalah ....
A. kopi bisa menyehatkan gigi
B. kopi bukan minuman sehat
C. kopi membasmi bakteri pada gigi
D. kopi merusak gigi

UNAS-SMP-04-04
(1) Olahraga tenis banyak digemari orang.
(2) Cabang olahraga ini dapat mengangkat nama
negara melalui Yayuk Basuki.
(3) Apabila dikelompokkan cabang. olahraga ini
termasuk olahraga keras.
(4) Melihat aktivitas tersebut mereka yang menderita
penyakit jantung tidak dianjurkan untuk memainkan cabang olahraga ini.
Kalimat yang berisi fakta terdapat pada kalimat bernomor ....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

UNAS-SMP-04-02
Meskipun perekonomian mulai membaik, jumlah
pekerja kategori anak pada sektor formal di Jateng pada
tahun 2002 tercatat 22.578 orang di 1.293 perusahaan.
Jumlah tersebut lebih tinggi dibandingkan tahun 1999
ketika perekonomian nasional:masih berantakan. Saat
itu, jumlah pekerja anak 21.000 orang.
Kesimpulan isi paragraf tersebut adalah ....
A. keadaan perekonomian di Jateng semakin
meningkat
B. jumlah pekerja dengan jumlah perusahaan tak
seimbang
C. jumlah pekerja anak di Jateng mengalami kenaikan
D. perusahaan merupakan sektor formal para pekerja
anak

UNAS-SMP-04-05
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberantasan
penyakit cacing kurang berpengaruh terhadap status
gizi anak balita., Usaha itu harus dipadukan lagi dengan
pemberian obat cacing usus secara berkala, makanan
tambahan, vitamin, dan penyuluhan gizi.
Kalimat tanggapan berdasarkan paragraf tersebut
adalah ....
A. Usaha-usaha pemberantasan penyakit cacing perlu
ditingkatkan.
B. Pemberian obat cacing usus sebaiknya dilakukan
secara berkala.
C. Sebaiknya dipadukan dengan cara lain agar
hasilnya memuaskan.
D. Perlu diberi makanan tambahan serta vitamin dan
penyuluhan gizi.

UNAS-SMP-04-03
Ada jutaan anak usia sekolah di Indonesia terpaksa
berhenti sekolah. Bukan kemauan mereka berhenti.
sekolah dan bukan pula kemauan orang tuanya.
Keadaanlah yang menyebabkan semua itu. Untuk
membantu mereka, peranan orang tua asuh sangat
diperlukan. Akan tetapi, untuk mewujudkan program
orang tua asuh diperlukan dukungan dari semua pihak
yang terkait.
Rangkuman paragraf tersebut yang tepat adalah ....
A. Banyak anak di Indonesia berhenti sekolah karena
tidak mendapat perhatian dari orang tua asuh dan
dukungan dari masyarakat,
B. Anak-anak di Indonesia berhenti sekolah karena
kemampuan mereka kurang dan mereka tidak
mendapat bantuan dari orang lain.
C. Anak-anak Indonesia banyak yang tidak sekolah
disebabkan oleh kurangnya bantuan dari pihak
yang terkait.
D. Banyak anak usia sekolah di Indonesia berhenti
sekolah karena faktor keadaan dan peranan orang
tua asuh yang sangat diperlukan.

UNAS-SMP-04-06
Data hasil ulangan harian (UH) Bahasa Indonesia
sebagai berikut
No
Nama siswa
UH 1 UH 2 UH 3
1 Andi Suprapto
6,50
6,00
7,50
2 Budi Raharjo
7,50
6,00
8,00
3 Candra Alim Susanto
6,50
7,50
6,50
4 Dita Anggraeni
8,50
8,00
7,50
5 Eko Prasetya
8,50
8,00
7,50
Berdasarkan tabel tersebut, siswa yang memperoleh
nilai tertinggi adalah ....
A. Andi Suprapto pada ulangan harian ke-1
B. Budi Raharjo pada ulangan harian ke-3
C. Dita Anggraeni pada ulangan harian ke-1
D. Eko Prasetya pada ulangan harian ke-2
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UNAS-SMP-04-07
Pada era gelobalisasi, kita dituntut mempunyai
kreatifitas yang tinggi dan tidak gagap tehnologi
modern;
Perbaikan penulisan kata yang bercetak miring tersebut
adalah....
A. globalisasi, kreatifitas, teknologi, modern
B. globalisasi; kreativitas, tehnologi, modern
C. globalisasi, kreativitasvteknolpgi, modern
D. globalisasi, kreatifitas, teknologi, modern

UNAS-SMP-04-11
Ketua OSIS menyusun acara pembukaan bazar di
sekolah sebagai berikut:
(1) Sambutan Kepa!a Sekolah
(2) Pembukaan bazar
(3) Sambutan panitia
(4) Penutup
(5) Doa
Urutan acara yang tepat, adalah....
A. (1),(2),(3),(4),(5)
B. (2);(3),(1),(4),(5)
C. (3Xa),ai'(5),<4)
D. (5), (1), (3), (2), (4)

UNAS-SMP-04-08
Suratmu telah kuterima dua hari yang lalu. Aku senang
kamu telah menyadari perbuatan burukmu. Semoga
kamu tidak akan mengulanginya. Aku.yakin kamu tulus
mengakuinya.
Isi surat tersebut merupakan bagian dari surat....
A. pengajuan
B. harapan
C. permohonan
D. balasan
UNAS-SMP-04-09
Lahan untuk pemukiman di DKI Jakarta termasuk
barang langka. Kalaupun ada, harganya sungguh
selangit. Sementara itu, upaya pengembangan areal
permukiman ke wilayah timur, selatan, maupun barat
mulai tersendat-sendat.
Apa kesimpulan paragraf tersebut?
A. Hambatan terhadap pengembangan pemukiman di
DKI Jakarta.
B. Pengembangan areal pemukiman di DKJ Jakarta
sangat sulit.
C. Permasalahan pengembangan kawasan pemukiman di DKI Jakarta.
D. Permasalahan lahan pemukiman pemda DKI
Jakarta langka.

UNAS-SMP-04-12
Dalam kompetisi pelajar tahun ini kesebelasan SLTP 11
Yogyakarta berada di papan atas. Keberhasilan ini
berkat kerja sama para pemain dan pelatihnya yang
tidak mau berpangku tangan. Di samping itu juga
karena kepiawaian ujung tombaknya. Asalkan tidak ada
kesebelasan yang main sabun, dapat dipastikan untuk
menuju babak final jalan terbuka lebar-lebar.
Selanjutnya kita tinggal menunggu bagaimana hasil
akhir. Apakah akan seperti pungguk merindukan bulan
atau seperti kejatuhan bulan.
Ulasan yang tepat untuk teks bacaan tersebut adalah....
A. Keberhasilan sebuah tim tak lepas dari kerja sama
para pemain dan pelatih.
B. Ujung tombak penentu keberhasilan menjadi juara
berkat dukungan sekolah.
C. Permainan yang bersih akan menghasilkan juara
yang terampil dan tangguh.
D. Jalan terbuka lebar-lebar untuk team yang
tangguh dalam menggapai kejuaraan.

UNAS-SMP-04-10
Peraturan menetapkan bahwa semua orang yang naik
kendaraan bennotor harus menggunakan helm. Maka
dari itu, kesadaran Anda masing-masing sebagai
pengemudi kendaraan bermotor benar-benar diperlukan.
Kalimat poster yang sesuai dengan ilustrasi tersebut
adalah ...
A. Jadilah pemakai helm yang baik!
B. Diperlukan kesadaran memakai helm pengaman!
C. Dengan memakai helm berati menyelamatkan jiwa
Anda!
D. Memakai helm melindungi jiwa pengemudi!

UNAS-SMP-04-13
Kedatangan Bapak/Ibu dalam acara malam kesenian
adalah suatu kehormatan bagi kami sebagai panitia.
Selain hal tersebut, jika Bapak/Ibu masih berkenan
menyisihkan sebagian dana untuk malam kesenian,
kami siap menjemput di kantor atau di rumah.
Maksud kutipan surat undangan tersebut adalah ...
A. edaran mengharapkan kehadiran para donatur
B. permohonan sumbangan dana malam kesenian
C. undangan siap menjemput dari rumah atau kantor
D. panitia diberi kehormatan atas kehadirannya
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UNAS-SMP-04-14
Paragraf yang mempunyai hubungan perbandingan
adalah....
A. Para mantan jenderal pertegas penolakan amandemen UUD. Padahal mereka pendiri negara ini.
B. Pertamina memamerkan kejutan bagi ibu rumah
tangga. Hal ini dilakukan untuk menghindari
pemalsuan BBM.
C. Minyak tanah wama hijau lebih murah daripada
warna bening. Hal ini diungkapkan oleh
masyarakat pengguna minyak tanah.
D. Di Gorontalo becak bebas kejar-kejar pejabat, di
Jakarta becak dikejar-kejar dan dijadikan rumpon.

UNAS-SMP-04-17
Di Jakarta, pada tahun 1983 PT KaryaUnipress teIah
menerbitkan sebuah buku yang berjudul Pengantar
Novel Indonesia. Pengarangnya Jakob Sumardjo.
Penulisan daftar pustaka yang tepat sesuai dengan data
tersebut adalah..,.
A. Jakob Sumardjo, Novel Indonesia Pengantar.
JakartamryaUnipress, 1983.
B. 1983, Karya Unipress.Pengoniar Novel Indonesia.
' Jakob Sumardjo.
C. Sumardjo, Jakob. 1983. Pengantar Novel
Indonesia. Jakarta:Karya Unipress.
D. Pengantar Novel Indonesia. 1983 .Jakob
Sumardjo. Jakarta: Karya Unipress.

UNAS-SMP-04-15
Hari Sabtu, 26 Oktober 2002 sepulang dari sekolah,
tubuh Farah demam. Sore hari, dia pergi ke dokter,
Menurut dokter, dia hanya mengalami gejala influenza
dan segera sembuh setelah minum obat. Sehubungan
hal tersebut, Farah menitipkan surat kepada temannya
karena tidak dapat hadir pada rapat acara liburan
semester 1 kelas I B yang dipimpin oleh wali kelas
pada hari Minggu, 27 Oktober 2002.
Cuplikan surat permohonan izin yang sesuai dengan
ilustrasi tersebut adalah ....
A. Melalui surat ini, saya mohon izin kepada Ibu
karena tidak dapat hadir dalam rapat acara liburan
semester 1 kelas I B yang Ibu pimpin. Hal ini saya
lakukan karena kondisi saya saat ini sedang
terserang sakit influenza.
B. Sepulang dari sekolah kemarin tubuh saya demam.
Menurut dokter, saya terserang gejala influenza
dan segera sembuh setelah minum obat. Karena
kondisi tersebut, saya mohon izin tidak dapat hadir
pada rapat hari ini.
C. Hari Sabtu, 26 Oktober 2002 saya terkena serangan
penyakit influenza. Karena itu saya. tidak dapat
hadir dalam rapat acara liburan semester 1 kelas I
B yang Ibu pimpin. Mudah-mudahan Ibu berkenan
memaafkannya.
D. Dalam rapat yang Ibu pimpin hari ini, saya tidak
dapat hadir karena sakit. Menurut dokter, saya
terserang penyakit influenza dan harus beristirahat.
Semoga saya segera sembuh sehingga hari Senin
dapat bersekolah lagi.

UNAS-SMP-04-18
1. Mengisi formulir
2. Mendaftar ulang bagi siswa yang diterima
3. Mengifcuti tes/ujian selesai
4. Mengambil formulir pendaftaran
5. Melihat pengumuman penerimaari
6. Menyerahkan formulir yang sudah diisi
Pernyataan:tersebut akan menjadi sebuah petunjuk
pendaftaran yang tepat bagi siswa baru bila disusun
dengan urutan nomor....
A. 6-5-1-4-2-3
B. 4-6-3-1-2-5
C. 4-3-5-2-1-6
D. 4-1-6-3-5-2
UNAS-SMP-04-19
Laut Indonesia sangat berkualitas. Tidak hanya menghasilkan ikan dan potensi wisata bahari, tetapi lebih
kecil lagi, laut Indonesia juga menyimpan harta karun.
Kata yang tepat untuk menggantikan kata bercetak
miring tersebut adalah ....
A. produktif, khusus
B. potensial, spesifik
C. menarik, istimewa
D. bermutu, sempit
UNAS-SMP-04-20
(1) Perpustakaan sekolah merupakan tulang punggung
kemajuan bangsa.
(2) Perpustakaan bagi siswa sebagai gudang ilmu.
(3) Perpustakaan tersedia ragam buku.
(4) Buku ada yang mahal ada yang murah.,
(5) Buku berisi ilmu pengetahuan.
(6) Para pembaca buku berarti pembuka jendela ilmu.
(7) Bulan ini akan diadakan lomba perpustakaan.
Kalimat sumbang dalam paragraf tersebut ditandai
dengan angka …
A. l dan 3
B. 2 dan 4
C. 4 dan 7
D. 5 dan 6

UNAS-SMP-04-16
Sebelum berangkat ke sekolah Pak RT datang ke
rumahmu. Kebetulan ayahmu tidak ada di rumah. Pak
RT berpesan agar ayahmu datang ke rumah Pak RT
pukul 19.00 membawa buku daftar warga.
Memno yang kamu tulis.kepada ayahmu yang tepat
adalah...
A. Karena ayah tidak ada di rumah pesan Pak RT
saya yang menerimanya.
B. Ayah dimohon datang ke rumah Pak RT pukul
19,00, membawa buku daftar warga.
C. Pak RT diharapkan datang bersama ayah dengan
membawa daftar warga pukul 19.00
D. Tadi siang Pak RT datang ke sini menanyakan
ayah dan ayah disuruh datang ke rumahnya.
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UNAS-SMP-04-21
Penggunaan tanda baca titik (.) yang tepat terdapat
dalam paragraf ....
A. Pada suatu hari, mereka memutuskan untuk
berlayar dengan perahu lading. Setelah mendapat
restu dari orang tua masing-masing diberi hadiah
sebilah keris, sebagai senjata untuk berjaga-jaga
kalau-kalau nanti di perjalanan ada marabahaya.
B. Di manakah tempat yang cocok bagi nyamuk
untuk berkembang biak. Menurut penyelidikan,
nyamuk itu lebih banyak di kota daripada di desa.
Biasanya bertelur di tempat yang digenangi air.
Jarang sekali nyamuk itu bertelur di pot bunga atau
bak mandi.
C. Piring kecil untuk roti Anda tergeletak di sebelah
kiri piring utama. Jangan salah ambil. Sebab nanti
tetangga Anda sebelah kamar "kecekik" kalau
hendak memakan rotinya karena Anda mengambil
roti dari piring kecil sebelah kanan. Bisa dapat
senyuman yang "nyengir" dari sebelah, bukan?
D. Ke.mana mesti dibuang sampah dari rumah dan
pabrik, Ditumpuk di pekarangan, bau busuk akan
memenuhi udara. Di mana-mana di seluruh dunia
terdengar peringatan akan bahaya pengotoran air
dan udara atau polusi.

UNAS-SMP-04-24
Sebagai ketua OSIS, kamu ditugasi mengundang
pengurus OSIS untuk hadir di ruang rapat pada pukul
14.00 dalam rangka membahas program kerja. Untuk
hal tersebut, kamu membuat pengumuman.
Kalimat pengumuman yang sesuai ilustrasi tersebut
adalah ....
A. Semua pengurus OSIS harap hadir di ruang rapat
hari ini untuk membahas program kerja.
B. Untuk membahas program kerja, pengurus OSIS
diharapkan hadir di ruang rapat pukul 14.00.
C. Semua pengurus OSIS diminta hadir di ruang rapat
pukul 14.00.
D. Pengurus OSIS diminta hadir di ruang rapat pukul
14.00 untuk membahas program kerja.
UNAS-SMP-04-25
(1) … Kebersihan lingkungan: sekolah selalu terjaga.
Semua ruang, termasuk kelas, selalu bersih. Wali kelas
tidak mengetahui hal itu. (2) …
Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian awal dan
akhir paragraf tersebut ialah ....
A. (1) Di SD Fajar Harapan Parjan bertugas dengan
baik dan tak pernah pamer.
(2) Mereka berharap agar semua siswa selalu
menjaga kebersihan kelasnya.
B. (l) Setiap hari pak Parjan bekerja sebagai tenaga
honorer di SD Fajar Harapan.
(2) Mereka berharap agar semua siswa selalu
menjaga kebersihan kelasnya.
C. (1) Di SD Fajar Harapan, Parjan bertugas dengan
baik dan tak pernah pamer.
(2) Itu terwujud karena Parjan bekerja dengan baik
dan tidak banyak bicara.
D. (l) Setiap hari pak Parjan bekerja sebagai tenaga
honorer di SD Fajar Harapan.
(2) Mereka mengira kebersihan itu berkat kerja
keras siswa yang dibimbingnya.

UNAS-SMP-04-22
(1) Buku ini terbitan Balai Pustaka.
(2) Buku sastra ini sangat perlu dibaca oleh pelajar.
(3) Buku itu mengulas tentang sejarah sastra.
(4) Juga menjelaskan aliran sastra dan toksohnya.
(5) Hanya saja, harga buku tersebut sangat mahal bagi
ukuran kantong.pelajar.
Kalimat yang menyatakan keunggulan buku adalah
nomor....
A. (1), (2), (3)
B. (1), (3), (4)
C. (2), (3), (4)
D. (2), (4), (5)

UNAS-SMP-04-26
Hari Minggu yang lalu saya naik bus kota menuju Pasar
Minggu. Baru saja duduk, seorang ibu hamil mencari
tempat duduk. Karena sudah penuh, ibu itu terpaksa
berdiri. Melihat hal tersebut saya langsung menawarkan
tempat duduk saya.
Bahasa.yang tepat untuk menawarkan bantuan tersebut
adalah ....
A. Karena ibu.sedang hamil, silahkan duduk di sini,
Bu. Saya berdiri saja.
B. Silahkan duduk, Bu. Saya berdiri saja sebentar lagi
turun.
C. Ibu duduk di sini saja. Tidak baik wanita hamil
berdiri di dalam bus.
D. Kalau saya turun Ibu bisa duduk di sini, kasihan
ibu sedang hamil.

UNAS-SMP-04-23
Menurut catatan organisasi (1) kesehatan dunia, di
seluruh dunia saat ini, terdapat 300 ribu orang
meninggal dunia per tahun karena kecelakaan lalu
lintas. Para korbannya mengisi l0 persen dari jumlah
fasilitas (2) tempat tidur di berbagai rumah sakit.
Semua disebabkan oleh kurangnya disiplin (3) berlalu
lintas, pengabaian atas ketertiban, dan kurang
sempurnanya jalur transportasi (4).
Urutan secara alfabetis dari istilah yang bercetak miring
adalah....
A. (l)-(2)-(3)-(4)
B. (2)-(1)-(3)-(4)
C. (3)-(2)-(l)-(4)
D. (4)-(3)-(2)-(l)
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UNAS-SMP-04-27
Dalam rangka seleksi penerimaan karyawan di sebuah
perusahaan, akan diadakan tes wawancara. Maka perlu
disiapkan beberapa pertanyaan.
Pertanyaan-pertanyaan berikut yang tepat digunakan
untuk berwawancara adalah....
A. 1 .Apa tujuanAnda bekerja di sini?
2. Anda ingin bekerja sebagai apa?
3. Apakah Anda ingin gaji yang besar?
4. Bagaimana sikap Anda bila tidak diterima di
sini?
B. 1. Apakah Anda pernah bekerja?
2. Berapa tahun Anda pemah bekerja?
3. Keterampilan apa yang Anda miliki?
4. Apa yang Anda inginkan terhadap perusahaan
ini?
C. 1. Apakah Anda ingin bekerja?
2. Berapa gaji yang Anda inginkan?
3. Anda ingin bekerja sebagai apa?
4. Dari mana Anda tahu tentang perusahaan ini?
D. 1. Kapan Anda ingin bekerja?
2. Mengapa Anda ingin bekerja di sini?
3. Siapa yang memberitahu bahwa di sini ada
lowongan pekerjaan?
4. Mengapa Anda tidak bekerja di tempat lain?

UNAS-SMP-04-29
Aksi kekerasan dan tawuran kini semakin marak dan
memprihatinkan berbagai pihak. Untuk mencegah
tindak kekerasan ini berbagai kalangan mendesak perlu
nya peningkatan komunikasi di kalangan masyarakat
dan juga penanaman nilai-nilai agama dan keimanan
secara terus-menerus. Pengasuh pondok pesantren Al
Itishom, Marzuki Arman Abdul mengutarakan aksi
kekerasan dan tawuran dapat dihindari jika pendidikan
agama dan nilai-nilai keimanan ditanamkan sejak dini
pada anak-anak.
Tanggapan yang tepat terhadap berita tersebut adalah
....
A. Aksi tawuran dan kekerasan sebaiknya ditindak
dengan hukum secara tegas, penanaman nilai-nilai
agama tidak berperan banyak kalau hukum tidak
tegak.
B. Aksi kekerasan dan tawuran dapat dicegah dengan
pendidikan agama dan nilai-nilai keimanan yang
dilakukan bukan hanya di sekolah saja, tetapi di
rumah dan masyarakat.
C. Pendidikan agama tidak ada artinya kalau anakanak itu tidak mau menyadari kelemahan dirinya.
D. Cara yang tepat untuk mengatasi tawuran adalah
dengan memperbanyak jam pelajaran PPKn.

UNAS-SMP-04-28
Pada acara perpisahan, siswa perwakilan kelas III
menyampaikan sambutan.
Sapaan yang tepat dalam sambutan tersebut adalah .....
A. Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak/lbu Guru,
dan undangan yang saya hormati serta temanteman yang saya sayangi
B. Bapak Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak/Ibu
guru yang terhormat, Undangan yang terhormat
dan teman yang saya sayangi.
C. Kepala Sekolah yang terhormat, Bapak/Ibu Guru
dan undangan yang terhormat serta teman yang
saya sayangi.
D. Kepala Sekolah yang kami hormati, Bapak Ibu
guru yang mulia, dan teman-teman yang saya
hormati.

UNAS-SMP-04-30
Partai itu setuju dengan pemilihan Presiden secara
langsung. Juga sepakat menghindari terjadinya voting
dan dead lock dalam sidang tahunan Agustus
mendatang.
Sanggahan yang tepat untuk menanggapi pernyataan
tersebut adalah ....
A. Saya tidak setuju dengan sikap partai ini karena
partai itu hanya pandai mengobral kata tanpa ada
bukti.
B. Saya sangat tidak setuju dengan sikap partai itu
karena itu hal yang mustahil dan tidak beralasan.
C. Saya kurang sependapat dengan partai itu karena
apabila pemilihan presiden dilakukan secara
langsung butuh waktu yang sangat lama apalagi
jumlah penduduk Indonesia sangat banyak.
D. Saya menolak sikap partai itu karena dia mau
enaknya sendiri dalam pemilu.
UNAS-SMP-04-31
(1) Lingkungan sekolahku terlihat indah dan bersih.
(2) Pekarangannya penuh dengan bunga tertata rapi.
Seperti mawar, melati, dan anggrek.
(3) Aku merasa nyaman dan betah bila berada di sana.
(4) Di tempat itu pula sering terlihat para siswa
duduk-duduk di teras sambil membaca berita tentang pejabat teras yang sedang mengadakan rapat.
Kata yang berhiponim dalam paragraf tersebut terdapat
pada kalimat nomor....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
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UNAS-SMP-04-32
Meski banyak orang mencibirkan dan memandangnya
dengan sebelah mata, entah karena citra usaha ini yang
... kurang ... dan sebagainya, tak sedikit pula yang
bersimpati dan "habis-habisan" membantu sehingga
mienjadi tangguh dan mandiri, terlebih pada waktu
sekarang.
Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf adalah ....
A. kompetitif, proaktif
B. kontroversi, produktif
C. konservatif, profesiortal
D. konvergensi, dinamis

UNAS-SMP-04-37
(1) Sekarang ini dari Jakarta ke Biak 3,5jam.
(2) Hanya beberapa jam saja dengan menggunakan
pesawat udara.
(3) Dengan pesawat jet, kota-kota besardi dunia seperti Hongkong, New York, London, Amsterdam,
Paris, dan lain-lain dapat dicapai dalam waktu
yang singkat.
(4) Transportasi udara sangat membantu.
Kalimat yang menggunakan kata umum dan kata
khusus ditandai dengan nomor..
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

UNAS-SMP-04-33
Roda kehidupan terus berputar. Suka dan duka
mengiringi perjalanan hidup manusia. Kadang di atas
kadang di bawah. Ketika di atas, hati riang gembira.
Sebaliknya, tatkala di bawah, perasaan sedih dan
gembira sering berganti.
Kata bersinonim dalam paragraf tersebut adalah....
A. suka dengan duka
B. atas dengan bawah
C. riang dengan gembira
D. sedih dengan pilu

UNAS-SMP-04-38
Untik menejemen enerji diperlukan keterampilan khusus.
Kata baku dari kata bercetak miring tersebut adalah....
A. manajement – energi
B. managemen – energi
C. manajemen – energi
D. manegemen – energi
UNAS-SMP-04-39
Nilai mata uang dolar melambung tinggi terhadap nilai
mata uang rupiah.
Antonim kata melambung tinggi pada kalimat tersebut
adalah....
A. turun ke bawah
B. merosot rendah
C. naik mendadak
D. turun drastis

UNAS-SMP-04-34
Meskipun dia anak gedongan, dia tidak sombong.
Makna kata yang bercetak miring pada kalimat tersebut
adalah anak....
A. bangsawan
B. orang kaya
C. orang rantau
D. saudagar
UNAS-SMP-04-35
(1) Pak Adun memiliki harta yang berlimpah ruah.
(2) Kekayaan tersebut dari hasil cucuran keringat dan
kerja kerasnya semenjak beliau masih muda.
(3) Di kampungnya beliau sering dipanggil si kaya.
(4) Anehnya beliau merasa sangat miskin dengan
hartanya yang berlimpah itu.
Majas paradoks yang digunakan dalam paragraf
tersebut terletak pada kalimat bemomor....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

UNAS-SMP-04-40
Mengapa dari tadi engkau seperti tersiram minyak
panas saja?
Peribahasa yang maknanya sama dengan pernyataan
tersebut adalah....
A. Seperti cacing kepanasan.
B. Seperti ular dicubit ekor.
C. Seperti rusa masuk kampung.
D. Seperti si cebol merindukan bulan.
UNAS-SMP-04-41
(1) Wulan: "Sari, coba dengarkan lagu ini!
(2) Sari : "Wah, suaranya enak sekali."
(3) Wulan: "Kamu baru tahu ya, lagu ini sedang naik
daun."
(4) Sari : "Kalau boleh, aku pinjam, ya!"
Dalam percakapan tersebut, kata yang bersinestesia
terdapat pada nomor....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

UNAS-SMP-04-36
Dalam bab ini terurai mengenai Latar Belakang
Masalah dan Masalah Penelitian.
Penggunaan kata terurai pada kalimat tersebut kurang
tepat. Kata yang tepat untuk menggantinya adalah ....
A. menguraikan
B. diuraikan
C. dikenal
D. mengenai
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UNAS-SMP-04-42
Anak-anakku (1) yang kusayang, Sebagai bangsa yang
sedang membangun kita (2) merasakan derasnya arus
perubahan menuju kemajuan. Itulah sebabnya kita
memperingati hari kemerdekaan selalu ada makna yang
khusus. Demikian pula 17 Agustus 2003, tahun ini
adalah tahun yang penuh tantangan, arus globalisasi
dan reformasi (3) semakin dirasakan. Oleh karena itu,
kalian sebagai generasi (4) penerus sudah selayaknya
mempersiapkan diri dengan belajar tekun demi masa
depan bangsa.
Kata yang mengalami perluasan makna pada paragraf
tersebut ditandai nomor ....
A. (4)
B. (3)
C. (2)
D. (1)

UNAS-SMP-04-46
A : "Berapa harga buku dua jilid ini?"
B : "Murah Pak, dengan diskon 30% Bapak cukup
membayar Rp 35.000,00."
A :"Jadi harga di bawah Rp 35.000,00?"
Kalimat tidak langsung yang tepat dari sebagian
percakapan tersebut adalah ....
A. Penjual berkata memang murah dan mendapat
diskon.
B. Pembeli menyimpulkan bahwa harga buku di
bawah Rp 35.000,00
C. Pembeli berkata bahwa harga buku Rp 35.000,00
D. Penjual mengatakan bahwa harga buku di atas
diskon 30%.
UNAS-SMP-04-47
Indonesia yang memiliki keragaman tanaman berkhasiat obat, perlu mencontoh Cina. Negara yang
terkenal ... berbagai macam obat ini mampu mengekspor ... negara lain ... hasil ekspor itu, negara
mendapat devisa sebesar sepuluh persen. Jika hal itu
sudah disadari bangsa kita sejak dulu, industri obat kita
tidak terlalu tergantung negara lain.
Penggunaan kata depan yang tepat untuk melengkapi
paragraf yang rumpang adalah ....
A. dari, untuk, dengan
B. untuk, dengan, ke
C. dengan, ke, dari
D. dari, dengan, ke

UNAS-SMP-04-43
Secara (1) psikologis (2) manusia disiapkan
menghadapi (3) kebisingan. Namun bila bising itu
terlalu (4) tinggi (5) intensitasnya atau terdengar cukup
lama dapat menimbulkan (6) dampak negatif psikologis
bahkan juga bagi (7) kesehatan.
Kata kajian dalam kalimat, ditandai dengan nomor....
A. 1,5,6,7
B. 2,3,4,5
C. 3,4,5,6
D. 4,6,7,8
UNAS-SMP-04-40
(1) Ajeng masih keturunan darah biru.
(2) Ke mana pun ia pergi selalu diantar.
(3) Tak pernah sekali pun Ajeng dibiarkan pergi
seorang diri.
(4) Padahal Ajeng sendiri tidak suka diperlakukan
seperti itu.
Berdasarkan paragraf tersebut, kata yang berkonotasi
terdapat pada nomor ....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

UNAS-SMP-04-48
(1) Para politisi sering menjadi sasaran kritik dan
hujatan para pengamat.
(2) Padahal untuk menjadi seorang negarawan harus
menunjukkan peran di kancah politik dan
membela
kebenaran
serta
kesejahteraan
bangsanya.
(3) Seniman pun berpartisipasi melalui karya seninya.
(4) Jangan setiap pendapat politisi dipolitisir kembali
para pengamat.
(5) Pada akhirnya praktisi hukum yang berdebat
banyak menyita waktu.
Kalimat yang menggunakan kata berimbuhan asing
yang semakna adalah....
A. (l) dan (2)
B. (2) dan (3)
C. (3) dan (4)
D. (4) dan (5)

UNAS-SMP-04-45
Ayah bekerja di pelelangan ikan.
Kalimat yang menggunakan kata berimbuhan dan
makna imbuhannya sama dengan kalimat tersebut
adalah ....
A. Pemasaran barang-barang itu belum lancar.
B. Jenazahnya dikuburkan di pemakaman umum.
C. Penulisan buku ini memerlukan waktu lama.
D. Ibu membeli penggorengan baru di pasar.

UNAS-SMP-04-49
Batu-batuan yang telah dibersihkan oleh perajin
dibentuk kemudian digosok-gosok sampai kelihatan
mengkilat.
Makna perulangan kata yang bercetak miring pada
kalimat di atas adalah ....
A. banyak, melakukan pekerjaan
B. menyerupai, saling
C. bermacam-macam, berkali-kali
D. kumpulan, sangat
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UNAS-SMP-04-50
Perpustakaan sekolahku hanya memiliki seribu satu
buku bacaan dari kedua jenis koleksi fiksi dan nonfiksi.
Secara berurutan kata bilangan yang digunakan dalam
kalimat tersebut adalah ....
A. kumpulan dan kumpulan
B. kumpulan dan tingkat
C. utama dan kumpulan
D. utama dan tingkat

UNAS-SMP-04-54
"Bayangkan, Bune, orang setua.saya disuruh membungkuk-bungkuk menghadap utara setiap pagi untuk
menyembah dewa. Lha rak susah dan menjengkelkan
to itu? Wong sembahyang menurut agama kita sendiri
masih belum bisa, kok ini disuruh menyembah dewa
orang lain. Dan belajar lagi bahasa asing? Wong bahasa
Belanda yang di sini ratusan tahun saja belum bisa kok
sekarang saya harus belajar bahasa Nippong!
Bagaimana mungkin. Tidak Bune Saya mau pensiun
saja!
Watak tokoh saya dalam cuplikan novel tersebut
adalah.,..
A. emosi berlebihan
B. terbelakang
C. ramah
D. sabar

UNAS-SMP-04-51
Hari Senin kemarin ... sekelas mendapat nasihat dari
Bapak Guru ... diimbau untuk mengadakan belajar kelompok ... akan memberikan soal-soal untuk dikerjakan
sehari sebelumnya. Kemudian, membentuk kelompok
belajar.
Kata ganti yang tepat untuk melengkapi paragraf
tersebut adalah ....
A. aku, saya, mereka, kita
B. kita, saya, ia, aku
C. kamu, saya, dia, kita
D. kamu, kami, beliau, kami

UNAS-SMP-04-55
Aku
Kalau sampai waktuku
Ku mau tak seorang kan merayu
Tidak juga kau
Tak perlu sedu sedan itu
Aku ini binatang jalang
Dari kumpulannya terbuang
Biar peluru menembus kulitku
Aku tetap meradang menerjang
Luka dan bisa kubawa berlari
Bertari
Hingga hilang pedih perih
Aku akan lebih tidak peduli
Aku mau hidup seribu tahun lagi

UNAS-SMP-04-52
(1) Aku sudah selesai belajar.
(2) Besok aku siap ulangan.
(3) Ingin mendapat nilai yang baik, aku lebih lama
belajar dan lebih sungguh-sungguh.
(4) Mudah-mudahan aku mendapat nilai bagus pada
ulangan besok.
Kalimat majemuk dalam paragraf tersebut ditandai
nomor...
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

Suasana dalam puisi tersebut adalah ....
A. dalam keadaan menderita terus berjuang
B. penuh semangat berkemauan keras untuk berjuang
C. mengeluh perjuangan penderitaan yang tiada
berakhir
D. suatu penyesalan akan penderitaan yang
diterimanya

UNAS-SMP-04-53
(1) Aku ingin menjadi petugas palang merah.
(2) Aku akan membantu masyarakat yang tertimpa
bencana.
Kalimat hubungan pengandaian dari penggabungan
kedua kalimat tersebut yang benar adalah …
A. Aku ingin menjadi petugas palang merah karena
akan membantu masyarakat yang tertimpa
bencana.
B. Kalau aku menjadi petugas palang merah, akan
kubantu masyarakat yang tertimpa bencana.
C. Akan kubantu masyarakat yang tertimpa bencana
seperti yang dilakukan petugas palang merah.
D. Aku akan membantu masyarakat yang tertimpa
bencana setelah menjadi petugas palang merah.

UNAS-SMP-04-56
Sampai di rumah Pak Salim terus tidur,
berpura-pura sakit. Ketika ditanya oleh istrinya, ia tidak
mau menjawab. Istrinya makin ketakutan, Dibuatkannya minuman dan disediakannya jagung rebus beberapa
buah. Lepas siang hari Pak Salim berkata, "Besok, saya
mau berjualan buah-buahan dan sayuran seperti biasa,
tidak mau bekerja lain. Tuhan tidak adil mengapa orang
lain senang dan bahagia, saya tidak."
"Jangan begitu, Pak! Siapa menyuruh engkau
bekerja lain. Jangan menyalahkan Tuhan. Itu salahmu
sendiri," jawab istrinya.
Pesan moral yang terdapat pada cuplikan cerpen
tersebut adalah....
A. kita tidak boleh menyalahkan Tuhan
B. jangan menyalahkan orang lain apalagi suaminya
sendiri
C. kita tidak boleh bohong dengan cara berpura-pura
sakit
D. jangan mudah menyerah menghadapi cobaan
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UNAS-SMP-04-57
Konvoi sejam lamanya menderu
Di kota. Api kavaleri memancar-mancar
Di roda-rantai dan aspal
Secara unit, citraan yang terdapat pada cuplikan puisi
tersebut adalah ....
A. pendengaran, pendengaran, dan penglihatan
B. penglihatan, pendengaran, dan pendengaran
C. penglihatan, penglihatan, dan pendengaran
D. pendengaran, penglihatan, dan penglihatan
UNAS-SMP-04-58
Ranti : "Hai, apa yang kau lakukan, tampak sibuk
sekali."
Dina : "Ah, tidak."
Rani : "Bagaimana kalau saya bantu?"
Dina : "Tidak usah."
Rani : "Kalau saya bantu cepat selesai."
Dina : "Udah sendiri saja."
Dialog yang diucapkan dengan suasana jengkel terdapat
pada ucapan....
A. "Bagaimana kalau saya bantu?"
B. 'Tidak usah."
C. "Kalau saya bantukan cepat selesai."
D. "Udah sendiri saja."
UNAS-SMP-04-59
Bukan main pedih hati Bu Kasjab waktu itu karena
memikirkan suaminya. Semua tetangga ikut sedih
menyaksikan kejadian itu, tetapi mereka tidak dapat
berbuat apa-apa. Tentara Belanda bersenjata lengkap,
sedang penduduk tidak punya apa-apa untuk
melawannya. Tidak beberapa lama setelah kejadian itu
Gumadi pun pulang. Ia juga tidak dapat berbuat apa-apa
kecuali menyimpan saja kesedihan dan dendam
kesumat di dalam dadanya.
Jenis konflik pada cuplikan novel tersebut adalah ....
A. fisik
B. lahir
C. batin
D. ide
UNAS-SMP-04-60
Jalan Tak Ada Ujung
Pada suatu malam di London tidak lama antaranya
setelah perang dunia berakhir, saya mendapat pelajaran
yang sangat berharga. Pada waktu itu saya menjadi
pemimpin Sir Ross Smith. Selama peperangan Sir Ross
adalah raja udara Australia di Palestina. Belum lama
selang setelah perjanjian damai diikat, Sir Ross
membangkitkan keheranan dunia, karena membuat
penerbangan keliling dunia dalam tempo 30 hari.
Pemerintah Australia memberikan hadiah sepuluh ribu
poundsterling. Raja Inggris mengangkat derajat
keturunannya.
Latar yang paling banyak muncul adalah .....
A. latar waktu
B. latar tempat
C. latar sosial
D. latar peristiwa.
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