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KATA PENGANTAR 
 

 
Dalam rangka sosialisasi kebijakan dan persiapan penyelenggaraan Ujian Nasional 
Tahun Pelajaran 2006/2007, Pusat Penilaian Pendidikan Balitbang Depdiknas 
menyiapkan panduan materi untuk setiap mata pelajaran yang diujikan pada Ujian 
Nasional. Panduan tersebut mencakup: 
1. Gambaran Umum  
2. Standar Kompetensi Lulusan (SKL)  
3. Contoh Soal dan Pembahasan 
 
Panduan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi sekolah/madrasah dalam 
mempersiapkan peserta didik menghadapi Ujian Nasional 2006/2007. Khususnya 
bagi guru dan peserta didik,  buku panduan ini diharapkan dapat menjadi  acuan 
dalam mewujudkan proses pembelajaran yang lebih terarah, sesuai dengan 
Standar Kompetensi Lulusan yang berlaku pada satuan pendidikan.  
 
Semoga buku panduan ini bermanfaat bagi semua pihak yang terkait dalam 
persiapan dan pelaksanaan Ujian Nasional Tahun Pelajaran 2006/2007.  
 
 
 
 Jakarta,     Desember 2006 
 
 Kepala Pusat    
  
  
 
  
  
 Burhanuddin Tola, Ph.D. 
 NIP 131099013 
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•  Pada ujian nasional tahun pelajaran 2006/2007, bentuk tes 

Bahasa Indonesia tingkat SMK berupa tes tertulis sebanyak 50 

soal dengan alokasi waktu 120 menit.  

•  Acuan yang digunakan dalam menyusun tes ujian nasional adalah 

standar kompetensi lulusan tahun 2007 (SKL–UN–2007).  

•  Materi yang diujikan untuk mengukur kompetensi tersebut 

meliputi berbagai bacaan nonsastra dan berbagai jenis teks 

sastra, pemahaman menulis berbagai wacana nonsastra dan 

berbagai keperluan, pemahaman kebahasaan yang meliputi ejaan, 

kata/istilah, ungkapan, peribahasa, majas, macam-macam 

kalimat. 

GAMBARAN UMUM 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 
(SKL) 

URAIAN 

1. Siswa mampu memahami isi 
berbagai bentuk wacana nonsastra 
dan menanggapi secara kritis isi 
berbagai ragam wacana, seperti 
tabel, grafik, laporan 
pengamatan/percobaan, artikel 
ilmiah, hasil penelitian, resensi, dan 
berbagai jenis paragraf. 

• Memahami dan menanggapi berbagai 
ragam informasi tulis seperti: 
berbagai jenis teks nonsastra, tabel, 
grafik, laporan 
pengamatan/percobaan, artikel 
ilmiah, hasil penelitian, dan resensi, 
mencakup: 
- isi tersurat yang dibaca 
- penyimpulan isi tersurat 
- tanggapan isi 
- penentuan gagasan pokok dan 

gagasan penjelas 
2. Siswa mampu menulis berbagai 

jenis karangan dan menyunting isi 
dan bahasa suatu karangan. 

• Menulis berbagai surat dan berbagai 
jenis karangan seperti: narasi, 
deskripsi, eksposisi, argumentasi, 
dan persuasi dengan menggunakan 
pilihan kata yang bervariasi, kalimat 
efektif, dan Ejaan yang 
Disempurnakan, mencakup: 
- penyusunan kerangka karangan 
- pengembangan kerangka 

karangan 
- penulisan berbagai surat seperti: 

surat resmi, keluarga, niaga, 
lamaran pekerjaan, undangan, 
dan surat perjanjian 

• Menyunting isi dan bahasa suatu 
karangan, mencakup: 
- pengidentifikasian kesalahan isi, 

ketepatan maupun urutannya 
- pengidentifikasian kesalahan 

bahasa misalnya penggunaan 
kata, istilah, gabungan kata, 
struktur kalimat, kepaduan dan 
kelengkapan paragraf, ejaan dan 
tanda baca 

- perbaikan kesalahan isi dan 
bahasa 
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3. Siswa mampu mengapresiasi 
berbagai bentuk karya sastra dari 
aspek isi, bahasa, dan bentuk. 

• Memahami dan menanggapi berbagai 
bentuk karya sastra seperti: puisi, 
prosa-fiksi, dan naskah drama, 
mencakup: 
- penentuan bentuk karya sastra 
- unsur intrinsik dan ekstrinsik 
- komentar terhadap isi 
- penemuan majas, ungkapan, dan 

peribahasa 
- penentuan peribahasa dan 

ungkapan yang relevan dengan isi 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1. Siswa mampu memahami isi 
berbagai bentuk wacana nonsastra 
dan menanggapi secara kritis isi 
berbagai ragam wacana, seperti 
tabel, grafik, laporan 
pengamatan/percobaan, artikel 
ilmiah, hasil penelitian, resensi, 
dan berbagai jenis paragraf. 
 

RUANG LINGKUP MATERI  Menjawab pertanyaan isi tersurat 
wacana. 
 

INDIKATOR  Siswa dapat menangkap isi tersurat 
bacaan yang disajikan. 
 

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN NASIONAL 
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 Bacalah teks berikut dengan cermat! 
 
 Gasifikasi merupakan proses konversi termokimia yang mengubah biomassa 

menjadi bahan bakar gas dengan panas pembakaran sekitar 20 MJ/kg. 
Sebagai bahan perbandingan, bahan bakar minyak kira-kira bisa 
menghasilkan panas pembakaran 40 MJ/kg, dan batu bara 32 MJ/kg. 

 
 Paragraf di atas menginformasikan tentang .... 
 
  a. konversi biokimia sebagai pengubah biomassa menjadi bahan 

bakar gas 

  b. bahan-bahan yang dapat menghasilkan energi, termasuk 

biomassa 

  c. perbadingan potensi energi antara biomassa, minyak, dan batu 

bara 

  d. besarnya energi yang dibutuhkan untuk membakar biomassa 

  e.  besarnya energi yang dihasilkan oleh minyak dan batu bara 

 

 
 
 
 
 
 

 Kalimat pertama (no.1) berisi informasi utama pada paragraf tersebut. 
 

No. Soal 

1 

Contoh Soal 

a. 

Kunci 

A 

Pembahasan 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1. Siswa mampu memahami isi 
berbagai bentuk wacana nonsastra 
dan menanggapi secara kritis isi 
berbagai ragam wacana, seperti 
tabel, grafik, laporan 
pengamatan/percobaan, artikel 
ilmiah, hasil penelitian, resensi, 
dan berbagai jenis paragraf. 
 

RUANG LINGKUP MATERI  Menjawab pertanyaan isi tersurat 
dari grafik. 
 

INDIKATOR  Disajikan grafik, siswa dapat 
mengartikan isi grafik tersebut. 
 

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN NASIONAL 
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 Cermati grafik berikut! 
 
 GRAFIK PRODUKSI GABAH DI MAGELANG TAHUN 2001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kalimat yang tidak sesuai dengan pengungkapan grafik di atas adalah ... 

  a. Produksi gabah terendah yang dialami Magelang tahun 2001 
terjadi pada bulan Februari. 

  b. Produksi gabah setiap bulan di Magelang selama tahun 2001 
relatif stabil. 

  c. Produksi gabah tertinggi di Magelang terjadi pada bulan Mei 2001. 

  d. Setelah produksi menurun pada bulan Februari 2001, empat bulan 
berikutnya mengalami peningkatan. 

  e. Selama enam bulan terakhir tahun 2001 produksi gabah di daerah 
Magelang relatif stabil. 

 
 
 
 
 
 

Produksi gabah di Magelang selama tahun 2001 tidak stabil. Grafik turun 
pada bulan Februari dan meningkat drastis pada bulan Mei. 

 

 

No. Soal 

2 

Contoh Soal 

b. 

Kunci 

B 

Pembahasan 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1. Siswa mampu memahami isi 
berbagai bentuk wacana nonsastra 
dan menanggapi secara kritis isi 
berbagai ragam wacana, seperti 
tabel, grafik, laporan 
pengamatan/percobaan, artikel 
ilmiah, hasil penelitian, resensi, 
dan berbagai jenis paragraf. 
 

RUANG LINGKUP MATERI  Menyimpulkan isi wacana non-
sastra  
 

INDIKATOR  Disajikan paragraf, siswa dapat 
menyimpulkan isi paragraf 
tersebut. 
 

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN NASIONAL 
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 Bacalah teks berikut dengan cermat! 
 
 Langkah-langkah pendisiplinan perlu dilakukan. Ketidakdisiplinan terjadi 

melalui proses erosi yang berlangsung lama, penanggulangannya pun perlu 
dilakukan secara sedikit demi sedikit. Itu berarti bahwa erosi disiplin perlu 
diatasi dengan proses sedimentasi disiplin. Melalui proses sedimentasi disiplin, 
sedikit demi sedikit nilai-nilai kedisiplinan diendapkan ke dalam masyarakat. 

 
 Kesimpulan bacaan di atas adalah .... 
 
  a. Pendisiplinan itu mutlak diperlukan 

  b. Pendisiplinan itu mustahil akan berhasil 

  c. Ketidakdisiplinan menimbulkan erosi disiplin 

  d. Erosi disiplin menimbulkan sedimentasi disiplin 

  e. Nilai-nilai disiplin dapat diendapkan di masyarakat 

 

 
 
 
 
 
 

Paragraf diawali dengan mengemukakan hal yang umum, lalu diikuti oleh 
hal-hal yang khusus. Kesimpulan semacam itu termasuk kesimpulan yang 
menggunakan penalaran deduktif. 

 

No. Soal 

3 

Contoh Soal 

a. 

Kunci 

A 

Pembahasan 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1. Siswa mampu memahami isi 
berbagai bentuk wacana nonsastra 
dan menanggapi secara kritis isi 
berbagai ragam wacana, seperti 
tabel, grafik, laporan 
pengamatan/percobaan, artikel 
ilmiah, hasil penelitian, resensi, 
dan berbagai jenis paragraf. 
 

RUANG LINGKUP MATERI  Memberi tanggapan terhadap isi 
wacana nonsastra.  
 

INDIKATOR  Disajikan penggalan berita, siswa 
dapat menanggapi isi berita 
tersebut. 
 

 

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN NASIONAL 
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 Bacalah teks berikut dengan saksama! 
 
 Pemerintah siap mencarikan bantuan dana kemanusiaan, baik dari dalam 

maupun luar negeri untuk pembangunan daerah-daerah yang sedang dilanda 
konflik, seperti di Aceh, Maluku, Irian Jaya, dan lainnya. Meski demikian, 
pemerintah belum mau menyebutkan jumlah dana khusus yang dialokasikan 
kepada masing-masing daerah. 

 
 Kalimat yang mengandung tanggapan positif terhadap berita di atas adalah ... 

  a. Memang itu urusan pemerintah, mengapa kita harus berpikir? 

  b. Seharusnya daerah mampu mengatasi masalahnya sendiri. 

  c. Perlu kita sambut dengan baik upaya pemerintah itu. 

  d. Paling-paling dana akan menguap sebelum sampai tujuan. 

  e. Masalah bangsa ini memang terlalu rumit dipikirkan 

 

 
 
 
 
 
 

Tanggapan diberikan secara logis berdasarkan fakta sebagaimana tertulis 
dalam bacaan. Merupakan tanggapan positif karena merupakan persetujuan, 
dukungan terhadap program pemerintah dalam mencarikan dana 
kemanusiaan untuk pembangunan daerah-daerah yang sedang dilanda 
konflik, serta optimisme terhadap sikap pemerintah tersebut.  

 

No. Soal 

4 

Contoh Soal 

c. 

Kunci 

C 

Pembahasan 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 1. Siswa mampu memahami isi 
berbagai bentuk wacana nonsastra 
dan menanggapi secara kritis isi 
berbagai ragam wacana, seperti 
tabel, grafik, laporan 
pengamatan/percobaan, artikel 
ilmiah, hasil penelitian, resensi, 
dan berbagai jenis paragraf. 
 

RUANG LINGKUP MATERI  Penentuan gagasan pokok wacana  
 

INDIKATOR   Siswa dapat menentukan gagasan 
pokok wacana yang disajikan. 
 

 

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN NASIONAL 
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 Bacalah teks berikut dengan cermat! 
 
 Pada hakikatnya pekerja adalah aset perusahaan yang perlu mendapat 

perlindungan mengenai keselamatan dan kesehatan kerjanya. Pada masa lalu 
program keselamatan kerja bersifat mengatasi kecelakaan yang sudah terjadi, 
tetapi sekarang lebih bersifat preventif yakni memperkirakan apa yang akan 
terjadi. Bila akibat kerja dapat dihindarkan perlu dilakukan upaya kuratif dan 
rehabilitatif. Pekerja yang mengalami cacat kerja akan dievaluasi serta 
ditetapkan tingkat kecocokannya sebelum menerima Jamsostek. 

 
 Gagasan utama paragraf di atas adalah .... 
 
  a. Pekerja adalah aset perusahaan yang perlu perlindungan 

  b. Keselamatan dan kesehatan pekerja perlu dijaga 

  c. Program keselamatan kerja dulu bersifat mengatasi kecelakaan 

  d. Program keselamatan kerja sekarang bersifat produktif 

  e. Pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menerima Jamsostek 

 

 
 
 
 
 
 

Pernyataan pada jawaban A merupakan ide pokok/gagasan yang menjiwai 
paragraf di atas. 

 
 

No. Soal 

5 

Contoh Soal 

a. 

Kunci 

A 

Pembahasan 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 2. Siswa mampu menulis berbagai 
jenis karangan dan menyunting isi 
dan bahasa suatu karangan. 
 

RUANG LINGKUP MATERI  Penyusunan kerangka karangan. 
 

INDIKATOR  Disajikan tema, siswa dapat 
menyusun kerangka karya tulis 
yang logis dan sistematis. 
 

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN NASIONAL 
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 Untuk karya tulis yang bertema teknik bertanam tumbuhan tertentu, 

kerangka karya tulis yang baik ialah .... 

 a. pemeliharaan tanaman; pengaturan jarak tanam; pemilihan bibit; 
pemberantasan hama/penyakit; penanaman hasil 

 b. pengaturan jarak tanaman; pemilihan bibit; pemberantasan 
hama/penyakit; pemeliharaan tanaman; pemanenan hasil 

 c. pemberantasan hama/penyakit; pemeliharaan tanaman; 
pemilihan bibit; pengaturan jarak tanam; pemanenan hasil 

 d. pemilihan bibit; pengaturan jarak tanam; pemeliharaan tanaman; 
pemberantasan hama/penyakit; pemanenan hasil 

 e. pemilihan bibit; pemeliharaan tanaman; pemberantasan 
hama/penyakit; pengaturan jarak tanam; pemanenan hasil 

 

 
 
 
 
 
 
 

Karena kerangka karangan yang baik dan logis terdapat pada jawaban D. 
 

No. Soal 

6 

Contoh Soal 

d. 

Kunci 

D 

Pembahasan 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 2. Siswa mampu menulis berbagai 
jenis karangan dan menyunting isi 
dan bahasa suatu karangan. 
 

RUANG LINGKUP MATERI  Pengembangan kerangka karangan. 
 

INDIKATOR  Siswa dapat mengembangkan 
kerangka karangan menjadi 
karangan yang baik. 
 

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN NASIONAL 
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 Cermati kalimat utama berikut! 
 
 Tenaga listrik merupakan energi sekunder yang dapat dengan mudah 

dikonversikan menjadi bentuk terakhir seperti cahaya, panas, dan gerak. 

(1) Apalagi semakin pesat pertumbuhan ekonomi dan industri masyarakat, 

kebutuhan listrik pun secara nasional akan meningkat. 

(2) Karena konversinya mudah, listrik banyak dimanfaatkan untuk, sumber 

energi berbagai alat rumah tangga maupun industri. 

(3) Hal yang demikian dapat pula dimanfaatkan lebih maksimal mengingat 

kebutuhan listrik yang terus meningkat, pemerintah dalam hal ini PLN – 

perlu memproyeksikan kebutuhan listrik untuk 5 – 10 tahun ke depan. 

 

 Untuk membentuk paragraf pendahuluan yang baik, kalimat utama tersebut, 

dilanjutkan dengan urutan kalimat .... 

  a. (1), (2), (3) 

  b. (1), (3), (2) 

  c. (3), (1), (2) 

  d. (3), (2), (1) 

  e.  (2), (3), (1) 

 

 
 
 
 
 
 

Karena E merupakan pengembangan yang bernalar dan berkesinambungan. 

No. Soal 

7 

Contoh Soal 

e. 

Kunci 

E 

Pembahasan 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 2. Siswa mampu menulis berbagai 
jenis karangan dan menyunting isi 
dan bahasa suatu karangan. 
 

RUANG LINGKUP MATERI  Penulisan berbagai surat seperti: 
surat resmi, keluarga, niaga, 
lamaran pekerjaan, undangan, dan 
surat perjanjian. 
 

INDIKATOR  Siswa dapat menafsirkan isi surat 
keluarga yang disajikan. 
 

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN NASIONAL 
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 Bacalah penggalan surat berikut ini dengan saksama! 
 

.... 

Sebenarnya ingin sekali saya datang pada pesta pertunanganmu ini, tetapi 

sayang waktunya bersamaan dengan keberangkatan orang tuaku ke tanah 

suci. Lewat surat ini saya minta maaf tidak dapat memenuhi undanganmu. 

Mudah-mudahan kelak dapat hadir saat pesta pernikahanmu. 

.... 

 Maksud utama isi surat pada penggalan surat keluarga di atas ialah .... 

  a. Berharap dapat hadir pada pesta pernikahan sahabatnya 

  b. Memberitahukan bahwa orang tuanya berangkat ke tanah suci 

  c. Memberitahukan keinginan hadir di pesta pertunangan sahabatnya 

  d. Memberitahukan tidak dapat hadir pada pesta pertunangan 

sahabatnya 

  e.  Memberitahukan waktunya bersamaan dengan keberangkatan 

orang tuanya 

 

 
 
 
 
 
 

Inti isi surat terdapat pada kalimat kedua. 

No. Soal 

8 

Contoh Soal 

d. 

Kunci 

D 

Pembahasan 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 2. Siswa mampu menulis berbagai 
jenis karangan dan menyunting isi 
dan bahasa suatu karangan. 
 

RUANG LINGKUP MATERI  Penulisan berbagai surat seperti: 
surat resmi, keluarga, niaga, 
lamaran pekerjaan, undangan, dan 
surat perjanjian. 
 

INDIKATOR  Siswa dapat menentukan kalimat 
pembuka surat permintaan 
penawaran. 
 

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN NASIONAL 
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Di antara kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat pembuka surat 

permintaan penawaran adalah ... 

  a. Kiriman dua unit televisi merek Nasional telah kami terima. Ketika 

peti-peti tersebut kami buka ternyata satu peti isinya rusak. 

  b. Karena sekolah kami membutuhkan tambahan komputer, kami 

mohon Saudara mengirimkan brosur model komputer yang 

terbaru. 

  c. Dengan gembira kami sampaikan bahwa kiriman Saudara .... 

  d. Dengan ini kami mengajukan penawaran untuk servis komputer .... 

  e.  Sesuai dengan surat permintaan penawaran Bapak No. 

22/BS/V/99 tanggal 31 Desember 1999 untuk mesin tik listrik 

merk IBM .... 

 

 
 
 
 
 
 

Karena kalimat tersebut memohon atau meminta. 

No. Soal 

9 

Contoh Soal 

b. 

Kunci 

B 

Pembahasan 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 2. Siswa mampu menulis berbagai 
jenis karangan dan menyunting isi 
dan bahasa suatu karangan. 
 

RUANG LINGKUP MATERI  Penulisan berbagai surat seperti: 
surat resmi, keluarga, niaga, 
lamaran pekerjaan, undangan, dan 
surat perjanjian. 
 

INDIKATOR  Siswa dapat menyusun kalimat 
pembuka surat lamaran pekerjaan 
yang efektif. 
 

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN NASIONAL 
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 Kalimat pembuka surat lamaran kerja berikut yang efektif ialah .... 

 a. Berdasarkan iklan PT ... pada harian ... pada tanggal ... dengan ini 
kami menyampaikan lamaran 

 b. Berdasarkan iklan Saudara, dengan ini kami menyampaikan 
lamaran .... 

 c. Dengan sungguh-sungguh kami menyampaikan lamaran ini 

 d. Kami telah membaca iklan Saudara, dengan ini kami 
menyampaikan lamaran .... 

 e. Dengan penuh rasa hormat, saya mengajukan lamaran kerja .... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Karena kalimatnya efektif 

No. Soal 

10 

Contoh Soal 

d. 

Kunci 

D 

Pembahasan 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 2. Siswa mampu menulis berbagai 
jenis karangan dan menyunting isi 
dan bahasa suatu karangan. 
 

RUANG LINGKUP MATERI  Pengidentifikasian kesalahan isi, 
ketepatan maupun urutannya. 
 

INDIKATOR  Siswa dapat mengurutkan rincian 
bagian karya tulis secara tepat. 
 

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN NASIONAL 



SMK                                ©Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan – BALITBANG – DEPDIKNAS               25 

 

 
 
 
 
 
 
 Cermatilah kerangka karangan berikut ini! 

  
 PENDAHULUAN 

1. Sistematika Karya Tulis  

2. Alasan Pemilihan Judul 

3. Pengumpulan Bahan 

4. Penegasan Masalah 

 Urutan rincian bagian bab Pendahuluan karya tulis di atas salah, yang tepat 

adalah .... 

 a. (1), (3), (4), (2) 

 b. (2), (3), (4), (1) 

 c. (3), (4), (2), (1) 

 d. (4), (2), (3), (1) 

 e. (4), (3), (2), (1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Di antara empat bagian yang disajikan (2) merupakan awal yang harus 

ditampilkan. 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 2. Siswa mampu menulis berbagai 
jenis karangan dan menyunting isi 
dan bahasa suatu karangan. 
 

RUANG LINGKUP MATERI  Mengidentifikasikan kesalahan 
bahasa, misalnya penggunaan 
kata, istilah, gabungan kata, 
struktur kalimat, kepaduan dan 
kelengkapan paragraf ejaan dan 
tanda baca. 
 

INDIKATOR  Disajikan teks, siswa dapat 
mengidentifikasikan kesalahan 
ejaan. 
 

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN NASIONAL 
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 Berdasarkan iklan di atas, penulisan kata yang tidak baku adalah .... 

  a. Selamat 

  b. Sukses 

  c. Apotik 

  d. Mesrania 

  e. Apoteker 

 

 
 
 
 
 
 
 

Penulisan apotik tidak baku, seharusnya apotek. 
 

Mengucapkan Selamat dan sukses 
atas dibukanya Apotik Mesrania 
Apoteker: Fauziah 
Buka 24 Jam 
 
PT ABADI 

No. Soal 

12 

Contoh Soal 

c. 

Kunci 

C 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 2. Siswa mampu menulis berbagai 
jenis karangan dan menyunting isi 
dan bahasa suatu karangan. 
 

RUANG LINGKUP MATERI  Perbaikan kesalahan isi dan bahasa 
 

INDIKATOR  Disajikan iklan, siswa mampu 
memperbaiki kesalahan isi yang 
terdapat di dalamnya. 
 

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN NASIONAL 
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 Bacalah iklan berikut dengan cermat! 

 Bioplas terbukti efektif menghilangkan kulit Anda dari panu, kadas, dan kutu air. 

 Kaimat perbaikan yang tepat untuk kalimat tersebut adalah ... 

a. Bioplas terbukti efektif menyembuhkan kulit Anda yang menderita 

panu, kadas, dan kutu air. 

b. Bioplas buktinya efektif menghilangkan kulit Anda dari panu, 

kadas, dan kutu air. 

c. Bioplas terbuykti efektif menghilangkan Anda yang terkena panu, 

kadas, dan kutu air. 

d. Bioplas ternyata efektif menghilangkan kulit Anda dari panu, 

kadas, dan kutu air. 

e. Bioplas terbukti efektif menghilangkan daripada panu, kadas, dan 

kutu air di kulit Anda. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Karena kalimatnya bernalar dan efektif. 
 

No. Soal 
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Contoh Soal 

a. 

Kunci 

A 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 3. Siswa mampu mengapresiasi 
berbagai bentuk karya sastra dari 
aspek isi, bahasa, dan bentuk. 
 

RUANG LINGKUP MATERI  Penentuan bentuk karya sastra 
 

INDIKATOR  Siswa dapat menentukan bagian 
dari karangan prosa. 
 

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN NASIONAL 
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 Isi bagian akhir dari karangan prosa ialah .... 

a. Memperkenalkan tokoh dan karakter 

b. Memperkenalkan permasalahan di antara pelaku 

c. Memperkenalkan konflik kepentingan antarpelaku 

d. Memperkenalkan puncak pertentangan antara tokoh-tokoh pelaku 

e. Penyelesaian akhir dari permasalahan yang terjadi  

  

 
 
 
 
 
 
 

Karena E bernalar ditandai dengan kata penyelesaian akhir. 
 

No. Soal 
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Contoh Soal 

e. 

Kunci 

E 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 3. Siswa mampu mengapresiasi 
berbagai bentuk karya sastra dari 
aspek isi, bahasa, dan bentuk. 
 

RUANG LINGKUP MATERI  Unsur intrinsik karya sastra. 
 

INDIKATOR  Disajikan penggalan cerita, siswa 
dapat menentukan watak tokoh 
dalam cerita tersebut. 
 

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN NASIONAL 
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 Bacalah penggalan cerpen berikut dengan cermat! 
 
 “Beberapa bulan lagi Badri akan genap tiga puluh tahun. Dibandingkan 

dengan angkatannya, ia sudah dipandang sangat terlambat memperoleh istri. 
Bukan karena telunjuknya bengkok atau kopong, melainkan karena 
idealismenya yang meluap-luap dalam lapangan sosial dan kebudayaan. 
Ketika ia menyadari bahwa perjuangan takkan selesai meski ia akan hidup 
terus sebagai jejaka, namun untuk memperoleh seorang istri tidaklah begitu 
mudah baginya. 

 Ada tiga macam halangan yang tak begitu mudah ditemus akal sehatnya.” 
 
 Tokoh Badri dalam penggalan cerpen di atas berwatak .... 
 
  a. terlalu perhitungan 

  b. idealis 

  c. berprinsip 

  d. sangat emosional 

  e. sombong 

 

 
 
 
 
 
 
 

Karena watak tokoh Badri memang idealis. Hal ini terlihat dari pernyataan, 
“Bukan karena telunjuknya bengkok atau kopong, melainkan karena 
idealismenya yang meluap–luap dalam lapangan sosial dan kebudayaan”. 

No. Soal 
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b. 

Kunci 

B 

Pembahasan 



SMK                                ©Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan – BALITBANG – DEPDIKNAS               34 

 
 

 

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 3. Siswa mampu mengapresiasi 
berbagai bentuk karya sastra dari 
aspek isi, bahasa, dan bentuk. 
 

RUANG LINGKUP MATERI  Unsur intrinsik karya sastra. 
 

INDIKATOR  Disajikan penggalan puisi, siswa 
dapat menentukan unsur intrinsik 
yang mencolok pada puisi tersebut. 
 

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN NASIONAL 



SMK                                ©Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan – BALITBANG – DEPDIKNAS               35 

 

 
 
 
 
 
 
 Bacalah penggalan puisi di bawah ini dengan saksama! 
 
 ..... 
 Kalau sampai waktuku 
 Kumau tak seorang kan merayu 
 Tidak juga kau 
 Tak perlu sedu sedan itu 
     Aku, karya Chairil Anwar 
 
 Unsur intrinsik yang mencolok dalam penggalan puisi di atas adalah .... 
 
  a. rima/persajakan 

  b. intonasi 

  c. pemilihan kata 

  d. jumlah baris 

  e. tema 

 

 
 
 
 
 
 
 

Karena bunyi akhir setiap larik menggunakan fonem yang sama (u). 
 
 

No. Soal 

16 

Contoh Soal 

a. 

Kunci 

A 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 3. Siswa mampu mengapresiasi 
berbagai bentuk karya sastra dari 
aspek isi, bahasa, dan bentuk. 
 

RUANG LINGKUP MATERI  Unsur ekstrinsik karya sastra. 
 

INDIKATOR  Siswa dapat menemukan unsur 
ekstrinsik dalam penulisan resensi 
karya sastra. 
 

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN NASIONAL 
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 Berikut ini adalah unsur-unsur intrinsik karya sastra (novel) yang 

dipertimbangkan di dalam penulisan resensi novel, kecuali .... 

 
  a. tema novel yang diresensi 

  b. pandangan hidup penulis resensi 

  c. amanat yang disampaikan di dalam novel itu 

  d. karanterisasi di dalam novel itu 

  e. alur/plot yang membentuk cerita di novel itu 

 

 
 
 
 
 
 
 

Karena B bukan unsur intrinsik karya sastra. 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 3. Siswa mampu mengapresiasi 
berbagai bentuk karya sastra dari 
aspek isi, bahasa, dan bentuk. 
 

RUANG LINGKUP MATERI  Komentar terhadap isi karya sastra. 
 

INDIKATOR  Disajikan penggalan naskah drama, 
siswa dapat mengomentarinya. 
 

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN NASIONAL 
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 Bacalah penggalan naskah drama berikut dengan saksama! 

 ....  

 Sayem : Kami memang tidak menginginkan bintang. Kami tidak gila 
kekayaan. Kami inginkan hidup damai penuh kesejahteraan. 
Kelestarian alam ini, ya desa ini yang perlu kami jaga. Aku 
dibesarkan oleh tegukan air desa ini. Aku dibesarkan oleh 
harumnya nasi hasil panen padi di desa ini. Sederhana sekali jalan 
pikiran kami. Kegotongroyongan kami akan hilang. Hidup 
berdampingan kami akan luntur bila orang-orang kota macam 
engkau menginjakkan kaki di desa ini. 

 Hadi : Berani betul engkau berkata demikian di depanku. Kau betul-betul 
sudah menghina aku. Perlu sebutir peluru yang dikirim untukmu, 
barangkali? 

 Sayem : Silakan menakut-nakuti aku. Aku tak akan mundur selangkah pun 
sebab pendirianku benar. Banyak orang kemari dari kota yang 
bertujuan baik. Kami hargai mereka. 

 ....  
 (Berani karena Benar, oleh S. Hartati, dkk.) 

 

  Komentar yang sesuai dengan penggalan naskah drama di atas ialah .... 

 
 a. Menarik karena jalan pikiran Sayem mencerminkan keluguan 

orang desa 

 b. Menarik karena gambaran keadaan alam pedesaan yang mulai 

terganggu oleh ulah orang kota 

 c. Menarik karena keberhasilan Sayem dalam memancing emosi 

Hadi 

 d. Menarik karena sifat Hadi yang mudah tersinggung oleh perkataan 

Sayem 

 e. Menarik karena keberanian Sayem dalam mempertahankan 

keinginannya 

No. Soal 

18 

Contoh Soal 

e. 
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Karena E paling sesuai dengan isi penggalan naskah drama yang disajikan. 
 
 

Kunci 

E 

Pembahasan 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 3. Siswa mampu mengapresiasi 
berbagai bentuk karya sastra dari 
aspek isi, bahasa, dan bentuk. 
 

RUANG LINGKUP MATERI  Penemuan majas, ungkapan, dan 
peribahasa. 
 

INDIKATOR  Disajikan puisi, siswa dapat 
mengartikan ungkapan yang 
terdapat pada puisi tersebut. 
 

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN NASIONAL 
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 Bacalah penggalan puisi di bawah ini dengan saksama! 
 
 Padamu Jua 
 Habis kikis 
 Segala cintaku hilang terbang 
 Pulang kembali aku padamu 
 Seperti dahulu 
  Kaulah kandil gemerlap 
  Pelita jendela di malam gelap 
  Melambai pulang perlahan 
  Sabar, setia selalu 
  ..... 
 
 Kata kandil (lilin)dalam puisi di atas melambangkan .... 
 
  a. Lampu yang menerangkan ruang 

  b. Sinar yang bercahaya terang 

  c. Ilmu yang diperlukan setiap orang 

  d. Tuhan yang memberi petunjuk 

  e. Kekasih yang memberikan kebahagiaan 

 

 
 
 
 
 
 
 

Karena kata kandil melambangkan Tuhan pemberi cahaya/petunjuk bagi 
manusia. 
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STANDAR KOMPETENSI LULUSAN 3. Siswa mampu mengapresiasi 
berbagai bentuk karya sastra dari 
aspek isi, bahasa, dan bentuk. 
 

RUANG LINGKUP MATERI  Penentuan peribahasa dan 
ungkapan yang relevan dengan isi. 
 

INDIKATOR  Disajikan penggalan novel, siswa 
dapat menentukan makna 
ungkapan yang terdapat di 
dalamnya. 
 

CONTOH SPESIFIKASI UJIAN NASIONAL 
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 Bacalah penggalan novel berikut dengan cermat! 
 
 .... Ayah, Manen, melihat insinyur muda itu tiba-tiba rajin berkunjung, cuma 

mengatakan, “Selesaikan pelajaranmu dulu Manen, zaman sekarang seorang 
wanita sebaiknya dapat berdiri sendiri, apalagi kalau ia dapat membangun 
masyarakat.”  

 
 Ungkapan dapat berdiri sendiri dalam penggalan novel di atas berarti .... 
 
  a. wanita sebaiknya dapat mandiri 

  b. wanita harus bermasyarakat 

  c. pendidikan suami istri harus seimbang 

  d. wanita tidak boleh kalah oleh pria 

  e. cita-cita jangan sampai gagal 

 

 
 
 
 
 
 
 

Karena sesuai maksud dari penggalan novel tersebut. 
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