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UNAS-SMK-03-01 
(0) Agrobisnis mempunyai beberapa macam 

klasifikasi.  
(0) Agrobisnis dalam skala kecil bisa kita lakukan 

dengan memanfaatkan pekarangan untuk ber-
budidaya sayuran, bunga potong menanam empon-
empon atau beternak.  

(0) Hasilnya bisa langsung kita jual kepada konsumen 
atau kepada pedagang perantara.  

(0) Agrobisnis dalam skala besar memerlukar lahan 
yang luas, modal besar, dan berorientasi pada 
ekspor.  

(0) Komoditi hasil Agrobisnis yang diekspor di 
antaranya sayuran segar, buah-buahan segar atau 
anggrek potong.  

Kalimat utama pada paragraf di atas ditandai dengan 
nomor ... 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 
E. (5) 
 

UNAS-SMK-03-02 
Ada lima unsur penting dalam kegiatan berpidato, yaitu 
komunikator, pesan, sarana, komunikan, dan situasi. 
Arti kata komunikator dan komunikan dalam kalimat di 
atas ialah ... 
A. jenis pesan dan sifat pesan  
B. bentuk pesan dan isi pesan  
C. penyampai.pesan dan penerima pesan 
D. sarana komunikasi dan situasi komunikasi  
E. yang dikomunikasikan dan cara mengkomunikasi-

kan 
 

UNAS-SMK-03-03 
Pemerintah seharusnya segera melakukan reboisasi 
agar tidak terjadi longsor, sesudah para pemegang HPH 
menebangi kayu hutan untuk diekspor. 
Makna kata reboisasi yang tepat ialah ...  
A. penanaman kembali hutan yang telah gundul  
B. menjaga hutan agar tidak rusak pepohonannya  
C. melestarikan hutan sebagai sumber daya alam  
D. melindungi hutan dari penebangan kayu ilegal  
E. membersihkan hutan dari tanaman pengganggu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNAS-SMK-03-04 
Makanan berlemak jenuh akan meningkatkan kadar 
kolesterol dalam darah. Kadar kolesterol yang tinggi 
dalam darah dapat menyebabkan pengerasan, 
penyempitan, atau bahkan penyumbatan pembuluh 
darah. Jika keadaan itu terjadi pada anggota badan, hal 
itu akan menimbulkan komplikasi, seperti hilangnya 
fungsi dan rasa. Jika penyempitan atau penyumbatan 
itu terjadi pada pembuluh darah jantung (arteria 
coronaria), maka dapat mengakibatkan penyakit 
jantung koroner. Dan, jika terjadi pada pembuluh darah 
otak, hal itu menimbulkan stroke. 
Gagasan utama bacaan di atas ialah ... 
A. makanan yang berlemak jenuh 
B. kadar kolesterol dalam darah 
C. akibat dari kadar kolesterol yang tinggi dalam 

darah  
D. komplikasi yang terjadi dari tingginya kolesterol 

dalam darah  
E. penyebab terjadinya penyakit jantung koroner dan 

stroke 
 

UNAS-SMK-03-05 
Yang kedua, kita menyayangkan generasi muda yang 
merusak masa depan mereka dengan menyia-nyiakan 
kesempatan. Padahal setiap tahun jutaan pelajar SLTA 
tidak mampu meneruskan pendidikan ke PT karena 
kesulitan ekonomi. Padahal dari waktu ke waktu syarat 
untuk bisa bersaing mendapatkan tempat bekerja 
semakin berat. Artinya, mahasiswa tidak cukup lagi 
menguasai ilmu yang dipelajarinya di kampus tetapi 
juga kemampuan ekstra lainnya.  
Paragraf di atas mengandung pesan/amanat ...  
A. Generasi muda hendaknya tidak menyia-nyiakan 

kesempatan dan merusakkan masa depannya 
sendiri.  

B. Setiap pelajar hendaknya diberi kesempatan untuk 
melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi.  

C. Mahasiswa hendaknya memiliki berbagai keahlian 
untuk masa depannya.  

D. Mahasiswa hendaknya menguasai ilmu yang 
dipelajarinya untuk bersaing mendapatkan tempat 
bekerja.  

E. Generasi muda hendaknya memiliki tanggung 
jawab untuk dirinya sendiri maupun untuk 
masyarakat. 

 



UNAS-SMK-03-06 
Dalam bagian dari suatu laporan kunjungan ke sebuah 
pabrik ditemukan pekerja di bawah umur (anak-anak).  
Hal di bawah ini yang bukan tanggapan positif ter-
hadap problema di atas adalah ...  
A. anak-anak membantu orang tua mencari 

penghasilan.  
B. anak-anak meluangkan waktu untuk kegiatan yang 

bersifat produktif.  
C. menghindarkan anak-anak dari kegiatan yang tidak 

terarah.  
D. anak-anak kehilangan waktu bermain.  
E. anak-anak memperoleh kegembiraan dan uang 

saku 
 

UNAS-SMK-03-07 
Pelayaran saya dengan perahu cadik dari Jakarta ke 
Padang bersama orang Jepang merupakan awal 
petualangan laut saya. Lantas disusul dengan 
petualangan-petualangan lain. Pada 1987 saya berlayar 
sendiri ke Pulau Bangka dengan Cadik Nusantara. Nah, 
pada 1988 saya lanjutkan ke Brunei Darussalam. Itulah 
pelayaran saya yang paling spektakuler. . 

Dari: Majalah Paron 
Kalimat Lantas disusul dengan petualangan- 
petualang lain dalam paragraf di alas termasuk kalimat 
yang ... 
A. menggunakan ragam bahasa tidak resmi dan 

berstruktur tidak baku 
B. menggunakan ragam bahasa resmi, tetapi 

berstruktur kalimat tidak baku  
C. menggunakan ragam bahasa baku dan berstruktur 

kalimat baku 
D. menggunakan ragam bahasa baku, tetapi tidak 

menggunakan ejaan baku  
E. tidak menggunakan bahasa resmi dan tidak 

menggunakan ejaan baku 
 

UNAS-SMK-03-08 
Bagian surat berikut ini membedakan surat resmi dari 
surat keluarga ...  
A. alamat/sasaran surat  
B. tanggal surat  
C. isi surat 
D. salam pembuka surat  
E. kepala surat 
 

UNAS-SMK-03-09 
FORMULIR PERMOHONAN KTP 

Nama lengkap :  ……………………………… 
Tempat/tgl lahir :  ……………………………… 
Agama :  ……………………………… 
Pekerjaan :  ……………………………… 
Alamat :  ……………………………… 
Hobi :  ……………………………… 

 
Dalam formulir sederhana di atas terdapat data penting 
yang belum dicantumkan, yaitu ... 
A. Nama kecil 
B. Jenis kelamin 
C. Pangkat 
D. Jabatan 
E. Keperluan 

UNAS-SMK-03-10 
Si Bapak mengambil map, diserahkan kepada perwira 
yang masih tertegun dengan wajah muram.  
Bapak  :  Bawa! Didalamnya penuh dokumen rahasia-

rahasia militer. Mungkin juga kunci sandi 
dinas rahasia tentara kolonial. Sebab dia 
ternyata opsir dalam Dinas Rahasia tentara 
kerajaan.  

Perwira menerima map. 
Bapak :  Nak.izinkan aku bertanya. Apa yang akan 

kalian lakukan terhadapnya sekiranya ia 
sampai tertangkap kalian?  

Perwira :  Hukum tembak.sampai mati.  
Bapak :  Itu sudah terlaksana dengan tanganku 

pribadi.  
Bungsu :  Tapi, kenapa mesti bapak sendiri yang 

menghakimi.  
Bapak  :  Karena dia anak kandungku pribadi. Karena 

aku cinta padanya. 
Di bawah ini yang tidak termasuk unsur intrinsik pada 
penggalan drama di atas adalah ... 
A. tema 
B. amanat 
C. setting lokasi 
D. penokohan 
E. alur 
 

UNAS-SMK-03-11 
Karena ibu Monang sudah menjadi "nyonya" terlebih 
dahulu, ia mempunyai hak terbesar terhadap anaknya. 
Sudah begitu banyak modal yang ditanamnya dalam 
anaknya itu. Dikirim ke Jakarta untuk sekolah, 
kemudian ke ITB, dan sekarang ingin dimakannya 
bualmya. Bukankah untuk itu orang mempunyai anak, 
agar di hari tua dapat makan bunganya?  
Seperti Tabanas saja ... 

Raumanen oleh Mariano Katopo.  
Amanat yang disampaikan dalam penggalan novel di 
atas ialah ... 
A. Ibu Monang adalah nyonya besar. 
B. Ibu Monang sudah banyak mengeluarkan biaya 

untuk sekolah Monang- 
C. Tugas seorang ibu adalah membesarkan dan 

memajukan anaknya.  
D. Ibu memetik hasil dari keberhasilan anak-anaknya. 
E. Ibu tidak berharap akan balasan dari anaknya yang 

sukses. 
 



UNAS-SMK-03-12 
Sri sedang berpindah tempat mengikuti 

suaminya yang diplomat itu. Sri mulai mengerti 
kelakuan suaminya yang lekas marah, keras, lagi egois. 
Pertengkaranpun sering terjadi. Sri yang semula 
seorang wanita yang lembut dan penurut akhirnya 
menjadi wanita yang keras dan pembantah. 

Sri dan suaminya hendak berlibur ke Perancis. 
Charles memutuskan bahwa mereka akan berangkat 
dari Jepang. Setelah sampai di Saigon, mereka 
berpisah. Dari sana Charles melepas istri dan anaknya 
dengan sebuah kapal Marseille. Charles hendak 
singgah dahulu ke India. 

Dari: Pada SebuahKapal  
Watak tokoh cerita dalam penggalan novel di atas ialah 
... . 
A. watak tokoh Sri memang lembut dan penurut.  
B. watak tokoh Sri yang semula lembut dan penurut 

berubah jadi keras dan pembantah  
C. watak Charles ramah lembut, dan sayang kepada 

istrinya 
D. watak Charles yang semula ramah dan lembut 

berubah jadi pemarah, keras, dan egoistis.  
E. watak Sri maupun Charles sama-sama keras dan 

egoistis. 
 

UNAS-SMK-03-13 
Simpanlah di tempat yang kering. Jauhkan dari sinar 
matahari secara langsung. Hasil uji klinis menunjuk-
kan bahwa obat ini tidak menimbulkan efek negatif. 
Untuk pemakaian jangka panjang, sebaiknya ber-
konsultasi dengan dokter. Obat ini efektif dipakai 
hingga sebelum 20 Juli 2002.  
Petunjuk penggunaan obat di atas menyatakan hal-hal 
seperti di bawah ini, kecuali ...  
A. setiap orang secara leluasa boleh memakai obat itu  
B. dari penelitian diketahui bahwa obat itu tidak 

berefek negatif 
C. obat itu tidak boleh dipakai setelah 20 Juli 2002  
D. obat itu harus disimpan di tempat kering yang 

tidak terkena sinar matahari secara langsung  
E. meskipun tidak berefek negatif untuk pemakaian 

berjangka panjang harus dikonsultasikan dengan 
dokter. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNAS-SMK-03-14 
Pada tahun 2050 nanti diperkirakan jumlah penduduk 
dunia akan mencapai 9,8 miliar. Pertumbuhan 
penduduk di negara-negara yang maju dan yang kurang 
maju tergambar sebagai berikut:  

A = Afrika : 34%  
B = India : 18%  
C = Cina : 7%  
D = Asia/Oceania ; 31%  
E = Amerika Latin : 10%  

Pernyataan yang tidak sesuai dengan grafik lingkaran . 
di atas adalah ... 
A. salah satu negara di Afrika pada tahun 2050 nanti 

berjumlah penduduk tertinggi dibandingkan 
dengan negara lainnya di dunia.  

B. jika dibandingkan dengan jumlah penduduk negara 
lain di dunia, pada tahun 2050 nanti penduduk 
Cina terkecil jumlahnya  

C. jumlah penduduk Asia pada tahun 2050 nanti akan 
mencapai 3 kali lipat jumlah penduduk Amerika 
Latin.  

D. pada tahun 2050 nanti jumlah penduduk India 2 
kali lebih dari penduduk Cina.  

E. pada tahun 2050 nanti jumlah penduduk Oceania 
mencapai 3 kali lebih dari penduduk Amerika 
Latin 

 
UNAS-SMK-03-15 

Sungai Penghabisan 
aku kembara  
yang tahu jalan pulang  
pada sesiapa telah kutanyakan  
namun tiada jawaban  
aku kehilangan tanda-tanda  
pohon randu dan srikaya  
di samping gapura desa 

Oleh: Diah Hadaning  
Tema puisi di atas adalah ...  
A. hidup dengan pengembaraan  
B. berpetualang lupa pulang  
C. pengembaraan tanpa teman dan pedoman  
D. mati tanpa bekal petunjuk agama  
E. mati dalam kesesatan dan kemungkaran 
 

UNAS-SMK-03-16 
Pada Suatu bulan yang Cerah 

(M. Poppy Hutagalung) 
 
pada suatu bulan yang cerah 
kupasrahkan hatiku atasnya 
dan ia menyambutku 
dan dunia ketawa gelak 
kami gelak 
ia rumah yang teduh dan aku penghuni yang setia 
kami bersatu 
 
Dalam penggalan puisi di atas, rumah yang teduh 
melambangkan ... 
A. tempat yang tenang dan damai 
B. tempat mencurahkan segala keluhan 
C. tempat untuk beristirahat melepas lelah 
D. tempat untuk mengadukan nasib 
E. tempat tinggal yang baik 



UNAS-SMK-03-17 
berakit-rakit ke hulu 
berenang-renang ke tepian 
bersakit-sakit dahulu 
bersenang-senang kemudian 

 
Puisi di atas berbentuk pantun, dan termasuk majas … 
A. asosiasi 
B. alegori 
C. alusio 
D. anafora 
E. epifora 
 

UNAS-SMK-03-18 
Cemara menderai sampai jauh 
Terasa hari akan jadi malam 
Ada beberapa dahan ditingkap merapuh 
Dipukul angin yang terpendam 

Simpulan isi penggalan puisi di atas ialah .... 
A. kecemasan 
B. kesepian 
C. kerinduan 
D. kesenduan 
E. kesunyian 
 

UNAS-SMK-03-19 
Hati gajah sama dilapah, hati tungau sama dicacah. 
Peribahasa di bawah ini sama artinya dengan peri-
bahasa di atas, kecuali ... 
A. Tegak sama tinggi, duduk sama rendah 
B. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul 
C. Terapung sama hanyut, tenggelam sama basah 
D. Menyunduk sama bungkuk, melompat sama patah 
E. Senasib sepenanggungan 
 

UNAS-SMK-03-20 
Harapkan burung terbang tinggi punai di tangan 
dilepaskan. 
Peribahasa di atas artinya ...  
A. banyak penghasilan banyak pula pengeluarannya  
B. barang siapa membuat tipu daya kepada orang lain 

maka ia sendiri akan celaka  
C. memimpikan sesuatu yang belum pasti, melepas-

kan yang sudah pasti  
D. mengharapkan pertolongan yang tidak bisa 

menolong  
E. mendapatkan keuntungan jauh lebih besar dari 

yang diharapkan 
 

UNAS-SMK-03-21 
Bila kita akan diwawancarai, hal di bawah ini yang 
tidak perlu diperhatikan adalah ... 
A. saat dipersilakan masuk menatap muka mengucap-

kan salam lalu memperkenalkan din  
B. berbicara seperlunya, sesuai dengan pertanyaan  
C. sekali-sekali boleh menggunakan bahasa daerah 

atau istilah asing  
D. bahasa tidak berbelit-belit, dan langsung menuju 

sasaran  
E. selesai wawancara mengucapkan terima kasih 

sambil memberi salam 
 
 

UNAS-SMK-03-22 
Sehubungan dengan terjadinya gangguan penyaluran 
tenaga listrik di daerah yang dipasok dari Gardu Induk 
(GI) New Pulo Mas pada hari Minggu, 27 Mei 2001 
pukul 17.15 WIB yang disebabkan Saluran Udara 
Tegangan Tinggi (SUTT) antara Cipinang-Pulo Mas 
terkena benang layang-layang dan gangguan pada 
Saluran Kabel Tegangan Tinggi (SKTT) antara Pulo 
Mas-Manggarai, dengan ini PT PLN (Persero) Unit 
Bisnis Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang 
Menyampaikan maaf. 

Suara Pembaruan, 28 Mei 2001 
Isi pengumuman di atas ialah ...  
A. penyampaian kesalahan  
B. pemberitahuan gangguan  
C. permohonan maaf  
D. penyaluran tenaga listrik  
E. pelayanan PLN 
 

UNAS-SMK-03-23 
Yang tidak merupakan bagian dari kerangka karangan 
deskripsi tentang Pantai Sanur di Bali ialah ... 
A. letak geografinya 
B. perjalanan menuju lokasi 
C. keindahan pemandangannya 
D. wisatawan yang berkunjung 
E. upaya pengembangan pariwisata 
 

UNAS-SMK-03-24 
Kalimat berikut yang tidak menggunakan ragam 
bahasa baku ialah ... 
A. Atas perhatiannya, kami haturkan terima kasih.  
B. Bagi kami, hal itu tidaklah menjadi masalah.  
C. Sekian saja sambutan saya, apabila ada kata yang 

kurang berkenan dihati, mohon dimaafkan. 
D. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. 
E. Demikianlah pemberitahuan ini kami sampaikan, 

semoga saudara maklum. 
 
 
 

Separuh lebih dari 650.000-an pasien pusat 
rehabilitasi dan rumah sakit narkotika adalah 
mahasiswa. Data itu dikutip Direktur Pembinaan 
Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat (PKPM) 
Ditjen Dikti Depdiknas, Sudharmadi WS, dan Badan 
Kordinasi Narkotika Nasional (BNN) sebagaimana 
dimuat surat kabar ini, Selasa (18/6). 

Ada dua hal yang dapat kita katakan melihat fakta 
di atas. Yang pertama, sudah menjadi rahasia umum 
bahwa kampus merupakan tempat peredaran narkoba, 
khususriya dikota besar. Selama ini aparat keamanan 
sulit masuk ke sana karena kampus seolah ada tempat 
yang sakti dari intervensi. Polisi kerap mendiamkan 
masalah sejauh itu terjadi di dalam kampus, dan 
menyerahkannya pada mekanisme yang diciptakan 
kampus sendiri. Akibatnya peredaran, narkoba semakin 
marak. 
 



UNAS-SMK-03-25 
Perianda hubungan antara paragraf ke-1 dengan para-
graf ke-2 pada wacana di atas menggunakan kata 
penghubung ...  
A. ada dua hal 
B. ada yang dapat kita katakan  
C. dua hal dapat kita katakan  
D. ada dua hal yang dapat kita katakan  
E. melihat fakta di atas 
 

UNAS-SMK-03-26 
Usulmu itu terlalu  ... tetapi tidak kamu perhitungkan 
beberapa kendalanya. 
Kata serapan yang paling tepat untuk melengkapi 
kalimat di atas ialah ... 
A. realis 
B. realisasi 
C. idealistis 
D. idealisme 
E. realitas 
 

UNAS-SMK-03-27 
Hal yang dapat dicantumkan dalam mengakhiri 
karangan/tulisan ialah ...  
A. simpulan dan saran-saran  
B. daftar pustaka dan lampiran 
C. lampiran dan daftar riwayat penulis  
D. simpulan dan daftar pustaka  
E. simpulan dan lampiran 
 

UNAS-SMK-03-28 
Surat adalah lembaran kertas yang ditulis atas nama 
pribadi penulis atau atas nama kedudukannya dalam 
organisasi yang ditujukan kepada alamat tertentu dan 
memuat informasi tertentu. Pengertian lain dari surat 
adalah alat komunikasi tertulis untuk menyampaikan 
isi hati atau maksud kepada orang lain. Orang lain 
dalam hal ini dapat diartikan perseorangan ataupun 
badan (organisasi atau instansi), 
Paragraf di atasterrnasuk jenis paragraf ... 
A. deskritif 
B. deduktif 
C. induktif 
D. naratif 
E. campuran deduktif-induktif 
 

UNAS-SMK-03-29 
Susunan Acara Reuni 
(1)   Pembukaan 
(2)   Sambutan:  

a.    .......... 
b.    Sambutan dari Dewan guru 

(3)   ............. 
(4)   Istirahat/Hiburan 
(5)   Penutup/Do'a 
Kelengkapan susunan acara di atas secara urut adalah 
… 
A. Sambutan kepala Sekolah; Berjabat tangan 
B. Prakata Ketua Panitia; Temu Rasa 
C. Sambutan mantan Ketua OSIS; Pembagian Hadiah 
D. Sambutan Kepala Sekolah; Pembagian Hadiah  
E. Sambutan mantan Ketua OSIS; Temu Rasa 
 

UNAS-SMK-03-30 
Acara derni acara sudah kita lalui, dan Pernyataan yang 
tepat untuk melengkapi kalimat pembawaan acara di 
atas ialah ... 
A. malam ini kita punya acara selesai dan ditutup  
B. selamat jalan, salam hangat untuk keluarga  
C. sampai disinilah acara kita pada hari ini  
D. sampai di sini perjumpaan kita pada hari ini  
E. semoga acara yang tersaji, memuaskan Anda 
 

UNAS-SMK-03-31 
Hal yang tidak perlu dicantumkan dalam proposal 
bakti sosial ialah ...  
A. dasar pemikiran  
B. tujuan 
C. usulan, pendapat, dan saran  
D. bentuk/jenis kegiatan  
E. pelaksanaan 
 

UNAS-SMK-03-32 
Rambut rontok dialami oleh setiap manusia. Namun, 
kerontokan yang berlebihan dapat menjadi problem 
serius bagi seseorang. 
Kalimat itu akan menjadi pendapat untuk mempenga-
ruhi orang lain jika ditambah dengan kalimat … 
A. Salah seorang teman mengeluh kepada saya 

tentang kerontokan rambutnya.  
B. Jangan takut terhadap problem itu karena Tonik 

Spesial siap mengatasinya. 
C. Problem kerontokan rambut merupakan hal yang 

bisa terjadi pada manusia.  
D. Rambut rontok berarti lepasnya rambut dari kulit 

kepala manusia. 
E. Sebenarnya, hampir semua permukaan kulit 

ditumbuhi oleh rambut. 
 

UNAS-SMK-03-33 
Baru, Cepat, dan Profesiorial 
Kami siap membantu segala hal tentang servis 
Komputer. Tehnisi kami siap 24 jam. Harga paling 
murah. Hubungi Bowo elektrik. Jl. Delima 1/6 
Kerawang. 
Kata yang tidak baku dalam teks iklan di atas ialah … 
A. profesional 
B. elektrik 
C. tehnisi  
D. komputer 
E. servis 
 



UNAS-SMK-03-34 
Notula Rapat OSIS SMK Budi Daya pengunjung 
Perpustakan. Dalam rangka meningkatkan sekplah. 
Hari/Tgl :  Senin, 12 Agustus 2002 
Waktu   :  Pukul 10.00 WIB 
Tempat        :  Aula 
Pemimpin rapat  :  Dani (Ketua OSIS) 
Jumlah peserta  :  25 orang (tidak hadir 5 orang) 
Susunan acar :  1. Pembukaan 

2. Sambutan 
3. Pembahasan  
4. Penutup 

Pokok-pokok pembicaraan: 
 Ani mengusulkan ditambahkan aneka buku bacaan 
 Yudi berpendapat perlu ditambah petugas pelayan 

perpustakaan 
 Beberapa peserta rapat setuju jika semua guru 

berperan aktif dalam meningkatkan pengunjung 
perpustakan, contohnya memberi tugas kepada 
siswa untuk membaca buku-buku yang ada di 
perpustakaan. 

Di antara kalimat-kalimat berikut yang bukan merupa-
kan kesimpulan notula rapat di atas ialah ... 
A. Untuk menarik minat baca pengunjung 

perpustakaan sekolah perlu ditambah aneka buku 
bacaan. 

B. Petugas perpustakaan harus ditambah 
C. Guru harus memberi tugas kepada siswa untuk 

membaca buku yang ada di perpustakaan 
D. Dana penunjang perpustakan perlu ditambah 
E. Siswa mengunjungi perpustakaan karena setiap 

guru menugasi untuk membaca buku-buku yang 
ada di perpustakaan^ 
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Di bawah ini yang tidak terrnasuk unsur resensi sebuah 
cerpen adalah ... 
A. tema cerita 
B. alur cerita/plot 
C. karakterisasi/penokohan 
D. kehidupan pengarang 
E. latar/setting 
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Kalimat yang santun dan efektif untuk mengajukan 
pertanyaan/pendapat di dalam diskusi adalah ... 
A. Maaf, saya akan bertanya, mengapa Anda 

berpendapat seperti itu, bukankah pendapat itu 
sangat tidak logis dan tidak relevan dengan topik 
diskusi kita?  

B. Sehubungan pendapat yang Anda sampaikan, saya 
mohon Anda dapat mengemukakan argumentasi 
yang mendasari pendapat itu.  

C. Saya akan bertanya kepada Anda, argumentasi apa 
yang mendasari dicetuskannya pendapat seperti 
itu? Tolong.jawab pertanyaan saya ini  

D. Maafkan saya karena harus bertanya, "Apakah 
argumentasi yang mendasari pendapat Anda?"  

E. Kepada Anda saya akan menanyakan tentang 
alasan-alasan yang menyebabkan Anda 
mengemukakan pendapat seperti itu. Terima kasih 
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Kalimat di bawah ini yang paling santun untuk 
mendukung pendapat penyaji dalam sebuah diskusi 
ialah ... 
A. Ideal sekali pendapat Saudara, sayang penjelasan 

Saudara tidak menjurus.  
B. Pendapat penyaji memang benar, namun hal itu 

belum tentu baik. 
C. Pendapat penyaji memang betul, tetapi apakah 

mungkin dapat terlaksana. 
D. Pendapat Saudara memang luar biasa, hanya tidak 

didukung fakta dandata.  
E. Sungguh menarik pendapat Saudara, kenyataan 

menunjukkan demikian. 
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Surat Saudara telah kami terima dengan baik. Atas 
dasar surat itu, bersama surat ini kami kirimkan 
barang-barang yang Saudara pesan.  
Kalimat pembuka surat pengiriman barang itu kurang 
tepat karena ... 
A. tidak diwakili dengan ucapan terima kasih;  
B. tidak disebutkan identitas (tanggal, nomor, dan 

hal) surat yang dijawab 
C. tidak dijelaskan maksud/tujuan surat itu; 
D. pemakaian kata Saudara untuk menyebut pihak 

yang memesan barang;  
E. pemakaian kata kami untuk rnenyebutkan pihak 

pemilik barang/penjual, 
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Sesuai dengan penawaran Saudara nomor 
12/PN/VII/22 tertanggal 23 Juli 2002 yang lalu, maka 
dengan ini kami menerima dengan senang hati. 
Agar menjadi kalimat pembuka surat permintaan 
penawaran yang benar, kalimat tersebut memerlukan 
perbaikan sebagai berikut ... 
A. Berkaitan dengan penawaran Saudara tanggal 23 

Juli 2002 nomor 12/PN/VII/22, oleh karena itu 
kami menerimanya dengan senang hati.  

B. Berhubung dengan penawaran Saudara tanggal 23 
Juli 2002 nomor 12/PN/VII/22, maka kami 
menerima tawaran itu dengan senang hati.  

C. Sehubungan dengan penawaran Saudara melalui 
surat Saudara tanggal 23 Juli 2002 nomor 
12/PN/VII/22, dengan senang hati kami menerima 
tawaran tersebut. 

D. Setelah menerima penawaran Saudara pada surat 
Saudara tanggal 23 Juli 2002 nomor 12/PN/VII/22, 
oleh karena itu maka dengan senang hati kami 
menerima tawaran itu.  

E. Sehubungan dengan penawaran Saudara tertanggal 
23 Juli 2002 nomor 12/PN/VII/22, kami siap 
menerima tawaran itu dengan senang hati, 
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Pada suatu ketika seorang Kepala Instansi tertentu 
menugasi salah seorang stafnya untuk mempersiapkan 
daftar hadir, buku notula dan SK pengangkatan panitia 
peringatan Hari Kemerdekaan RI. Berkas-berkas itu 
perlu disediakan untuk mengadakan rapat koordinasi 
hari Rabu, 31 juli 2002. 
Jika pesan pejabat di atas disampaikan dalam bentuk 
memo, susunannya yang singkat dan jelas ialah ...  
A. Siapkan daftar hadir, notula, SK panitia HUT 

Kemerdekaan RI pada hari Rabu, 31 Juli 2002.  
B. Mohon dengan hormat agar disiapkan daftar hadir, 

notula, SK panitia HUT Kemerdekaan RI untuk 
rapat.  

C. Saya harap dengan hormat untuk dipersiapkan 
daftar hadir, notula, SK panitia HUT Kemerdekaan 
RI untuk bahan rapat koordinasi hari Rabu, 31 Juli 
2002.  

D. Untuk rapat koordinasi Rabu, 31 Juli 2002, harap 
disiapkan daftar hadir, notula, SK panitia HUT 
Kemerdekaan RI  

E. Sebagai bahan koordinasi dalam rapat hari Rabu, 
tanggal 31 Juli 2002, mohon disiapkan daftar 
hadir, notula, SK panitia HUT Kemerdekaan RI 
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la tampak malu, menghindari pertanyaan tanpa kata 
terucap, tipe seorang ibu yang baik.  
"Aku suka kau tidak merokok atau tidak minum-
minuman keras".  
"Itu bisa dikatakan jelek".  
"Yah mungkin aku lupa menghentikahnya." Aku 
berharap ia tidak memikirkan hal itu". 

Jodoh yang Sempuma 
Nilai budaya yang tidak sesuai dengan budaya 
Indonesia dalam penggalan cerpen terjemahan di atas 
ialah ... 
A. Merasa malu  
B. minum-minuman keras  
C. merokok di depan orang  
D. menghindari pertanyaan  
E. ibu yang pemalu 
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Hujan deras yang disertai angin kericang 

kemarin petang (15/6) telah membuat kota Semarang 
kegelapan. Pasalnya, sejumlah gardu listrik meledak 
karena terjadi hubungan singkat dari kabel-kabel utama 
yang bergesekan dengan pohon-pohon di sepanjang 
jalan. 

Koresponden yang datang ke beberapa 
kelurahan mendapat kabar bahwa kejadian tersebut 
mengakibatkan banyaknya pencurian yang sempat 
merugikan warga masyarakat. 

Wawasan, 16 Juni 2001 
Penggalan .berita di atas berisi unsur-unsur penulisan 
laporan peristiwa seperti di bawah ini, kecuali ...  
A. mengapa (penyebab peristiwa)  
B. apa (nama peristiwa)  
C. kapan (waktu terjadinya)  
D. di mana (lokasi kejadian)  
E. bagaimana (akibat dari peristiwa) 
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Di antara kalimat berikut yang merupakan kalimat 
pembuka surat lamaran yahg efektif ialah ...  
A. Dengan ini saya melamar pekerjaan di Kantor yang 

Bapak pimpin. 
B. Kami harapkan bapak menerirna lamaran saya.  
C. Berdasarkan iklan lowongan kerja Mataram Baru, 

dengan ini saya mengajukan lamaran  
D. Berkenaan iklan Saudara, saya mengajukan 

lamaran 
E. Atas dasar inforrnasi, saya mengajukan lamaran. 
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Dengan homat. 
.... 
Untuk itulah bersama ini saya lampirkan : 
(1)  Fotokopi ijasah SMK 
(2)  Surat keterangan berbadan sehat 
(3)  Fotokopi sertifikat bahasa inggris 
Kalimat penutup yang mengandung pengharapan untuk 
melengkapi isi surat lamaran di atas yang paling tepat 
ialah ... 
A. Demikian kualifikasi saya dan saya menunggu 

balasan Saudara, terima kasih.  
B. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan 

saya menanti balasannya.  
C. Balasah Saudara sangat kami tunggu dengan penuh 

harapan agar diterima.  
D. Harapan kami Saudara segera membalas surat 

lamaran ini karena kami menantinya.  
E. Saya berharap semoga Saudara sehat dan segera 

dapat membalas surat ini. 
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Di bagian bawah iklan penawaran lowongan pekerjaan 
yang termuat di Surat Kabar Kompas, 5 Juli 2002, 
tertulis kalimat: 

Kirim Lamaran Lengkap ke 
PO BOX 1138 JKP 

Jakarta 
Atas dasar penggalan iklan di atas, penulisan alamat 
surat lamaran pekerjaan yahg tepat ialah ... 
A. Kepada yth  

Direktur PO BOX 1138 JKP  
B. Yth, Bapak Pimpinan  

PO BOX 1138 JKP  
C. Yth Bapak Dirut  

PO BOX 1138 JKP  
Di Jakarta 

D. Bapak Pimpinan Perusahaan  
 PO BOX 1138 JKP  
 Jakarta 

E. Yth.Pemilik POBOX 1138 JKP  
Jakarta 
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Sebuah kerangka karangan terdiri atas hal-hal sebagai 
berikut: 
(0) Pendahuluan 
(0) Penggolongan Puskesmas 
(0) Sasaran Puskesmas 
(0) Jenis layanan di Puskesmas: Pemeriksaan, peng-

obatan, penyuluhan 
(0) Penutup; 
Tema yang tepat untuk kerangka karangan itu adalah 
… 
A. Peranan Puskesmas bagi masyarakat 
B. Puskesmas adalah singkatan dan pusat kesehatan 

masyarakat 
C. Cara kerja Puskesmas  
D. Masyarakat pengguna Puskesmas  
E. Penggolongan Puskesmas 
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Pagelaran wayang Indonesia damai memberi rnakna 
yang besar dalam kehidupan masyarakat dewasa ini. 
Ngedem-edem Swasana (mendinginkan sUasana) agar 
suasana yang panas ini menjadi reda.  
Tanggapan yang positif atas berita di atas tampak 
dalam kalimat ... 
A. Tidak mungkin ada pengaruhnya.  
B. Indonesia memang sedang panas.  
C. Pagelaran tersebut sebuah upaya yang baik.  
D. Ada  hubungannya pagelaran wayang dengan 

suasana.  
E. Pasti acara itu hanya membuang biaya. 
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Episode kedua dari sinetron Bella Vista II 
memaparkan kerja sama Bella (Vena Melinda) dengan 
Indra (Jeremy Thomas) yang menunjukkan kemajuan 
pesat. Untuk itu, keduanya merencanakan pergi ke 
Eropa guna menjajaki kerja sama dengan pihak luar 
negeri. Malam sebelum keberangkatan itu, Bella 
menuntaskan hasratnya sebagai istri pada suami 
tercintanya, Dicky (Deddy Rizaldi). Kebahagiaan 
memancar di hati suami istri itu, walaupun ada sedikit 
ganjalan. Mereka sudah beberapa bulan menikah, tetapi 
tanda-tanda kehamilan tak kunjung tampak. Hati Dicky 
pun risau, jangan-jangan ada yang tidak beres di antara 
mereka berdiia. 

Dikutip dari: Bintang, No. 221/V Mei 1995, h.14. 
Nilai kehidupan masyarakat yang terdapat dalam 
penggalan ulasan pertunjukan film/sinetron di atas 
ialah ...  
A. wanita yang telah bersuami tidak boleh berbisnis 

dengan lelaki lain.  
B. wanita yang telah bersuami tidak boleh pergi ke 

luar negeri bersama lelaki lain.  
C. sebelum bepergian jauh, seorang istri perlu 

menuntaskan hasratnya kepada suami.  
D. Kebahagiaan selalu memancar di hati suami-istri 

yang saling mencintai.  
E. ketidakhadiran keturunan mengancam kebahagiaan 

setiap pasangan suami-istri. 
 
 
 

UNAS-SMK-03-49 
Indonesia memiliki beraneka ragam kesenian daerah, 
baik berbentuk film maupun tarian. Misalnya film 
Malin Kundang, Angling Darma, Lenong Betawi, Tari 
Bali, Tarling dari Cirebon dan lain-lain, yang sampai 
saat ini masih digandrungi masyarakat. 
Salah satu nilai positif dalam kehidupan masyarakat 
terhadap kesenian daerah ialah ...  
A. membuat masyarakat menjadi anti budaya asing  
B. membuat masyarakat menjadi fanatik terhadap 

kesenian milik sendiri  
C. mendorong untuk memodifikasi kesenian 

daerahnya sendiri  
D. membangkitkan kesadaran akan perlunya pengaruh 

kesenian modern  
E. melestarikan warisan leluhur yang yang merupa-

kan bagian dari budaya bangsa 
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 Diponegoro 
Di masa pembangunan ini 
Tuan hidup kembali 
Dan bara kagum menjadi api  
Di depan sekali tuan menanti 
Tak gentar, lawan seribu kali 
Pedang dikanan, keris dikiri 
Berselempang semangat yang tak bisa mati 
 
Kelebihan karya sastra di atas adalah ... 
A. Diponegoro pahlawan terkenal 
B. Makna perjuangan sangat ditonjolkan 
C. Bahasanya halus 
D. Karya tersebut berbentuk pantun 
E. Pesan karya itu sentimentil 
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Penulisan judul karya tulis berikut yang sesuai dengan 
EYD adalah ...  
A. Penyaluran dan Pemasaran Hasil Tembakau Dari 

Desa Karang Tengah  
B. Penyaluran dan Pemasaran Hasil Tembakau Dari 

desa Karang'Tengah  
C. Penyaluran Dan Pemasaran Hasil Tembakau dari 

Desa Karang Tengah  
D. Penyaluran dan Pemasaran Hasil Tembakau dari 

Desa Karang Tengah  
E. Penyaluran dan Pemasaran Hasil Tembakau dari 

desa Karang Tengah 
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Karya tulis ini berjudul Tinjauan Terhadap Proses 
Pembuatan Susu Kedelai di Perusahaan Makanan dan 
Minimum TETAP SEGAR karena karya tulis ini 
merupakan bentuk pertanggungjawaban penulis setelah 
melakukan peninjauan di perusahaan tersebut. 
Perusahaan makanan dan minuman 'Tetap Segar" 
dipilih sebagai sasaran peninjauan karena selain 
lokasinya yang tidak jauh dari lokasi penulis, produk 
perusahaan itu terkenal berkualitas bagus, dan 
pemasarannya sudah meluas ke hampir seluruh kota 
besar di Indonesia. Bagusnya kualitas itu terbukti 
dengan telah diterimanya penghargaan dari Dirjen 
POM setahun yang lalu. 
Gagasan utama penggalan bab pendahuluan karya tulis 
di atas adalah ...  
A. penegasan judul karya tulis  
B. alasan pemilihan judui  
C. alasan pemilihan lokasi  
D. penegasan kualitas produk  
E. jangkauan pemasaran produk 
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Kalimat pembuka untuk surat balasan lamaran 
pekerjaan yang berisi penolakan ialah ... 
A. Surat lamaran Anda telah kami terima, sayang 

sekali Anda kurang cocok untuk pekerjaan yang 
tersedia. 

B. Dengan sangat menyesal lamaran Saudara ditolak.  
C. Setelah kami mempertimbangkan lamaran 

Saudara, maka kami beritahukan bahwa Anda 
ditolak.  

D. Terima kasih atas lamaran Saudara, namun kami 
belum bisa menerima Anda.  

E. Kami mengucapkan terima kasih atas lamaran 
Saudara. Namun dengan, sangat menyesal kami 
belum dapat memenuhi permintaan Saudara. 
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Demikianlah, kami harap Saudara maklum. 
Jika kalimat di atas adalah kalimat penutup surat balas-
an lamaran pekerjaan yang berisi penolakan, akan lebih 
baik jika diperbaiki menjadi ... 
A. Kiranya Saudara dapat memaklumi keadaan, dan 

tidak lupa kami mohon maaf yang sebesar-besar-
nya.  

B. Harapan kami, Saudara dapat memaklumi keadaan 
dan tidak berputus asa atas usaha Saudara.  

C. Mudah-mudahan; Saudara maklum, dan bila kelak 
ada lowongan pekerjaan lagi, Saudara akan 
kamipanggil.  

D. Kiranya, kami yakin bahwa Saudara tidak berkecil 
hati untuk mengisi lowongan pekerjaan pada 
kesempatan yang lain.  

E. Demikianiah, harap menjadikan maklum adanya. 
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Buku unsur religius dalam sastra Jawa karangan Dojo 
Santoso diterbitkan Aneka Ilmu semangat tahun 1985. 
Penulisan dalam Daftar Pustaka menjadi ...  
C. Santosa, Dojo unsur Religius dalam Sastra Jawa 

1985  
Semarang Aneka ilmu. 

C. Dojo, Santpsa. 1985. UnsurRetigius dalam Sastra 
Jawa. 

Semarang. Aneka ilmu 
C. Dojo, Semarang. Unsur Religius dalam Sastra 

Jawa.  
Semarang. Aneka Ilmu 

C. Santosa, Dojo. 1985. Unsur Religius dalam Sastra 
Jawa  

Semarang: Aneka Ilmu 
C. Santosa, Dojo. 1995. UnsurReligius dalam Sastra 

jawa 
Aneka Ilmu: Semarang. 
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Apresiasi sastra adalah kegiatan menggauli cipta sastra 
dengan sungguh-sungguh hingga tumbuh pengertian, 
penghargaan, kepekaan pikiran kritis, dan menunjuk-
kan perasAan yang baik terhadap cipta sastra.  
(Drs. S. Effendi, Bimbingan Apresiasi Putsi, Nusa 
Indah, Flores, 1973, h.l8) 
Jika penulis karya tulis mengutip pendapat di atas, 
penulisannya yang benar dalam karya tulis adalah ... 
A. Mengenai apresiasi, Drs. S. Effendi dalam 

bukunya Bimbingan Apresiasi Puisi (Flores : Nusa 
Indah, 1973), h.18 menyatakan: "Apresiasi sastra 
adalah kegiatan menggauli cipta sastra dengan 
sungguh-sungguh hingga tumbuh pengertian, 
penghargaan, kepekaan pikiran kritis dan kepekaan 
perasaan yang baik terhadap cipta sastra." 

B. Dalam bukunya Bimbingan Apresiasi Puisi 
(Flores; Nusa Indah, 1973), h. 18, Drs. 3. Effendi 
menjelaskan apresiasi sastra sebagai "kegiatan 
menggauli cipta sastra dengan sungguh-sungguh 
hingga tumbuh pengertian, penghargaan, kepekaan 
pikiran kritis dan kepekaan perasaan yang baik 
terhadap cipta sastra." 

C. Drs. S. Effendi menjelaskan apresiasi sastra 
sebagai "kegiatan menggauli cipta sastra hingga 
kritis dan peka terhadap cipta sastra". 

D. Pada intinya apresiasi adalah "kegiatan menggauli 
cipta sastra hingga kritis dan peka terhadap cipta 
sastra". 

E. Tujuan apresiasi sastra menurut Drs. S. Effendi 
adalah "pembangkit pikiran kritis dan kepekaan 
perasaan terhadap cipta sastra". 
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Judul buku  :  Buku dan Pengarang 
Penulis  :  Dr. J.S. Badudu 
Tahun Terbit  :  1983 
Penerbit :  PustakaPrima 
Tempat  :  Bandung 
Halaman  :  15 
Berdasarkan keterangan di atas susunan cacatan kaki 
yang benar adalah ... 
E. DR. J.S.Badudu, Buku dan Pengarang, (Pustaka 

Prima, Bandung) hlm. 15,1983.  
E. DR. J.S.Badudu, Buku dan Pengarang, (Pustaka 

Pfima, Bandung, 1983) hlm. 15.  
E. DR. J.S.Badudu, Buku dan Pengarang, (Bandung : 

Pustaka Prima, 1983) hlm.15.  
E. DR. J.S:Badudu, 1983, Buku dan Pengarang, 

(Bandung: Pustaka Prima) hlm.15.  
E. DR. J.S.Badudu, 1980. Buku dan Pengarang, 

(Bandung : Pustaka Prima) 1983, hlm. 15. 
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Beberapa waktu lalu saya membeli pot tanaman 
hortensia, sewaktu saya beli, tanaman tersebut sedang 
berbunga dan sangat bagus kelihatannya. Sesampai di 
rurnah, tanaman tersebut saya pelihara dengan baik 
dengan cara penyiramannya setiap hari. Sesekali 
bahkan saya tambahkan juga pupuk NPK. Akan tetapi, 
meskipun sudah dipelihara dengan baik dan 
pertumbuhannya juga bagus, tanaman tersebut tetap 
tidak mau berbunga lagi. Barangkali ada hal-hal khusus 
yang perlu saya lakukan untuk membuat tanaman saya 
itu bsia berbunga lagi.  
Tanggapan positif yang tepat untuk penggalan cerita 
pengalaman di atas adalah ...  
A. Ah, barangkali ibu tertipu oleh pedagang tanaman 

hias itu karena ibu kurang paham akan jenis 
tanaman itu. 

B. Kalau aku yang jadi ibu, tanaman itu aku 
kembalikan kepada penjualnya, dan minta ganti 
tanaman yang berbunga. 

C. Itu kan sudah risiko Ibu karena waktu Ibu membeli 
tanaman tersebut Ibu tidak minta garansi bahwa 
nanti pasti berbunga. 

D. Biasanya memang begitu, ketika masih pada 
penjualnya, tanaman itu banyak bunganya, tetapi 
setelah kita tanam, bunganya tak kunjung muncul. 

E. Barangkali udara di tempat Ibu berbeda dari udara 
di tempat aslinya tanaman itu hidup sehingga Ibu 
perlu melakukan penyesuaian suhu udaranya. 
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Kini tidak hanya kalangan masyarakat kelas atas yang 
mengkonsumsi ekstasi. Kalangan masyarakat 
berpenghasilan rendah pun sudah menjangkaunya. 
Bahkan, konon petani di pedesaan juga mulai 
mengenalnya. 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas 
hingga menjadi paragraf deduktif ialah ...  
A. Ekstasi adalah barang haram yang membahayakan 

masyarakat.  
B. Meski harga ekstasi sangat mahal, pemakainya 

tidak semakin berkurang.  
C. Peredaran ekstasi sudah menjangkau seluruh 

lapisan masyarakat.  
D. Peredaran ekstasi memang sulit untuk dipantau 

oleh petugas.  
E. Ekstasi merupakan salah satu jenis bahan yang 

sangat berbahaya. 
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Masalah narkotika dan obat-obatan berbahaya 
(narkoba) sebaiknya menjadi salah satu mata pelajaran 
pada setiap sekolah dasar sampai perguruan tinggi. 
Untuk menyelesaikan paragraf di atas menjadi paragraf 
deduktif, kalimat di bawah ini yang paling dapat di-
gunakan ialah ...  
A. Sebab, persoalan narkoba dampaknya sangat luas, 

bukan saja membuat seseorang sangat bergantung 
melainkan juga dapat mengancam hilangnya 
generasi suatu bangsa.  

B. Hal ini dimaksudkan agar para siswa mempunyai 
pengetahuan yang membuat mereka sadar untuk 
tidak menggunakannya.  

C. Tujuannya supaya pengetahuan para siswa lebih 
luas dalam menghadapi masa depan yang penuh 
tantangan.  

D. Mata pelajaran baru ini akan membuat siswa tidak 
lekas jenuh sehingga lebih mudah menyerap 
dengan materi pelajaran lainnya. 

E. Sesuai dengan anjuran pemerintah, para siswa 
diharapkan tidak mudah tergiur oleh rayuan para 
pengedar narkoba. 

 
 


