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1. Gagasan utama sebuah paragraf umumnya terdapat dalam kalimat utama. Gagasan ini biasanya

diwakilkan pada sebuah kalimat utama yang letaknya di awal, tengah, akhir, awal dan akhir, atau

dalam keseluruhan paragraf. Gagasan utama paragraf pertama teks bacaan tersebut adalah

peningkatan tajam kasus HIV/AIDS.

Jawaban : A

2. Kalimat utama sebuah paragraf terletak di awal (deduktif), akhir (induktif), dan campuran (awal

dan akhir).

Kalimat utama dapat diidentifikasi oleh adanya penggunaan kata pokoknya …., pada dasarnya

….., dengan demikian …., jadi …., yang penting :

Kalimat utama paragraf kedua terdapat pada kalimat kedua, yaitu Hal ini karena masalah

HIV/AIDS diibaratkan gunung es, permukaan tampak sedikit bagian bawah bisa jadi lebih

besar.

Jawaban : C

3. Berita diartikan sebagai sebuah laporan tentang peristiwa nyata (faktual). Kritikan terhadap

penduduk berdasarkan berita tersebut adalah Penduduk harus berpartisipasi dengan membuang

sampah pada tempatnya.

Jawaban : C

4. Kesamaan informasi; pada kedua teks berikut adalah mobil pribadi dan kemacetan lalu lintas.

Jawaban : B

5. Isi berita tersebut adalah kawanan monyet menyerang pemukiman penduduk karena kehilangan

habitat.

Jawaban : B

6. Kalimat berita adalah kalimat yang isinya memberitahukan suatu peristiwa atau keadaan. Unsur-

unsur atau rumusan berita yang umum dikenal adalah 5 w + 1 h (what, when, why, dan how).

Perbedaan penyajian kedua teks berikut adalah :

Teks 1 : berapa, apa, bagaimana

Teks 2 : kapan, siapa, apa

Jawaban : D

7. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap suatu hal. Kalimat opini

adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pendapat, pandangan, dan anggapan. Jadi,

kalimat yang berisi opini pada teks berikut terdapat pada nomor 3, yaitu sebagian orang

mengatakan makna Sumpah Pemuda sekarang ini sudah luntur.

Jawaban : C

8. Simpulan paragraf tersebut adalah Kenaikan harga bahan bakar minyak akan menambah beban

PEMBAHASAN DAN JAWABAN
PREDIKSI UJIAN AKHIR NASIONAL SMP/MTs

TAHUN PELAJARAN 2008/2009
BAHASA INDONESIA
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bagi industri makanan.

Jawaban : D

9. Gagasan utama sebuah paragraf umumnya terdapat dalam kalimat utama.

Gagasan utama tajuk tersebut adalah Pertimbangan mengadili Presiden Suharto.

Jawaban : D

10. Fakta adalah suatu hal (keadaan atau peristiwa) yang merupakan kenyataan dan benar-benar

terjadi atau ada. Kalimat fakta pda kutipan tajuk tersebut ditandai nomor 4.

Jadi, fakta pada tajuk rencana tersebut adalah Beliau bahkan harus membayar kelemahan itu

dengan melepaskan jabatannya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998.

Jawaban : D

11. Tajuk rencana merupakan tulisan dalam sebuah surat kabar atau media massa yang berisi

pendapat atau pandangan dari dewan redaksi terhadap suatu permasalahan aktual. Dari tajuk

tersebut kita tahu bahwa penulis lebih berpihak kepada pemerintah. Hal tersebut terdapat dalam

kalimat. Bisa jadi argumen penolakan itu benar, namun di sisi lain ujian nasional mempunyai

dampak positif terhadap pembelajaran, di SMP Kota Malang dan Surabaya, guru-guru terpacu

bekerja keras agar anak didik lolos ujian nasional.

Jawaban : D

12. Kesimpulan tajuk tersebut adalah pemerintahan mempertahankan ujian nasional karena

berdampak positif terhadap pembelajaran.

Jawaban : C

13. Grafik adalah gambar pasang surut suatu keadaan yang dilukiskan dengan garis atau gambar.

Grafik tersebut menggambarkan harga beras. Berdasarkan grafik tersebut jenis beras yang

mengalami kenaikan harga Rp. 250.000 setiap bulannya adalah Raja Lele.

Jawaban : C

14. Tabel adalah daftar berisi ikhtisar sejumlah data informasi yang biasanya berupa kata-kata dan

bilangan yang tersusun secara bersistem ( urut ke bawah dalam baris dan kolom tertentu dengan

garis pembatas).

Pernyataan yang sesuai dengan table tersebut adalah Pengunjung Museum Perjuangan Bogor

tiap bulannya selalu mengalami peningkatan.

Jawaban : B

15. Isi bagan tersebut adalah peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh

presiden harus disetujui oleh DPR, jika tidak harus dicabut.

Jawaban : C

16. Latar adalah tempat, hubungan waktu, dan lingkungan social tempat terjadinya peristiwa yang

ada dalam novel atau cerpen. Latar tempat peristiwa dalam kutipan cerpen tersebut adalah

puncak bukit.

Jawaban : B

17. Amanat yang terkandung dalam cerpen tersebut adalah jangan mudah tergiur oleh uang banyak.

Jawaban : B

18. Watak tokoh “Fajar” dalam kutipan drama tersebut adalah “jujur”. Hal ini bersifat melalui

kalimat tapi aku takut (ketika akan membuka dompet, ia berlari).

Jawaban : C

19. Buku harian adalah buku yang berisi catatan kegiatan sehari-hari. Tulisan yang tepat di buku

harian sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah Senin, 21 Januari 2008. Hari itu aku senang sekali
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menjadi salah satu petugas upacara, yaitu sebagai pengibar bendera. Aku melaksanakannya

dengan baik. Teman-temanku juga memuji kemampuanku.

Jawaban : B

20. Kalimat pembuka surat tersebut adalah Tri sudah lama kita tidak bertemu. Apa kabarmu? Aku di

Bandung dalam keadaan sehat. Semoga kamu pun beserta keluarga selalu sehat.

Jawaban : D

21. Isi surat undangan yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah :

Dengan hormat, kami mengundang, Bapak/Ibu untuk mengikuti studi wisata yang akan kami

selenggarakan pada,

hari, tanggal : Kamis, 6 Maret 2008

waktu berangkat : pukul 07.00

tempat berkumpul : SMPN 2 Cicurug

Jawaban : B

22. Memo atau memorandum yang berarti bentuk komunikasi yang berisi saran atau arahan. Isi

memo bisa berupa perintah, pernyataan, pemberian informasi, dan lain-lain. Memo mirip dengan

surat dinas yang lain, tetapi di buat secara ringkas/singkat. Isi memo yang tepat sesuai dengan

ilustrasi tersebut adalah mohon di data petugas TU yang paling rajin dan disiplin untuk diberi

penghargaan.

Jawaban : C

23. Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi laporan yang sistematis bila disusun dengan urutan 4-1-

3-5-2.

Jawaban : A

24. Kalimat-kalimat pada soal tersebut merupakan sebuah Petunjuk Cara Membuat Saus Tomat.

Langkah mengurutkan sebuah petunjuk, yaitu :

urutkan dengan logis sesuai dengan urutan kegiatan

urutkan secara sistemis. Maksudnya kalimat-kalimat disusun menurut kegiatan awal, kegiatan

pokok, dan kegiatan akhir.

Jadi, langkah yang tepat cara pembuatan Saus Tomat secara sistematis dan kronologis adalah

(4), (1), (6), (3), (5), dan (2).

Jawaban : B

25. Rangkuman yang tepat berdasarkan kutipan tersebut adalah Penyu dilindungi oleh undang-

undang karena terancam punah. Penyu yang terancam punah adalah penyu belimbing, Kemp’s

Ridley, penyu sisik, penyu hijau, penyu lekang, dan penyu tempayan. Penyu yang tidak terancam

punah adalah penyu pipih.

Jawaban : A

26. Kalimat iklan yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah Djl. Sepeda motor Honda Revo.

Mulus. Satu tangan. Rp 10 jt. Hub (0251) 647206

Jawaban : C

27. Sambutan yang tepat untuk membuka kegiatan tersebut adalah dengan mengucapkan puji syukur

saya nyatakan acara pentas seni tahun pelajaran 2007/2008 di buku. Semoga sukses, lancar,

dan Tuhan Yang Maha Esa selalu bersama kita.

Jawaban : B

28. Daftar pustaka (bibliografi) adalah daftar yang berisi judul buku-buku, artikel-artikel, dan bahan-
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bahan penerbitan lainnya yang mempunyai pertalian dengan sebuah atau sebagian karangan

yang disertainya. Unsur-unsur daftar pustaka meliputi :

1) nama pengarang, yang dikutip secara terbalik;

2) tahun penerbitan;

3)judul buku, termasuk judul tambahannya;

4) data publikasi, yang meliputi : penerbit, kota terbit, tahun terbit.

Jadi,penulisan daftar pustaka yang tepat berdasarkan data buku di atas adalah Lingga, Pinus.

2004. Hidroponik Bercocok Tanam Tanpa Tanah. Jakarta: Penebar Swadaya.

Jawaban : D

29. Rumusan masalah yang tepat berdasarkan tema tersebut adalah Bagaiman cara penanganan

sampah?

Jawaban : C

30. Latar belakang masalah suatu penelitian adalah hal-hal yang melatarbelakangi kita melakukan

penelitian tersebut. Dengan kata lain, kita berusaha menjawab pertanyaan “mengapa atau apa

alasan kita melakukan penelitian tersebut?” Latar belakang yang tepat untuk identifikasi masalah

tersebut di atas adalah Daun srikaya dan tembakau ternyata dapat dijadikan pestisida untuk

menhalau hama wereng. Penggunaan daun-daun tersebut sebagai upaya pengganti zat kimia

dalam pertanian organik.

Jawaban : A

31. Ciri-ciri pantun, yaitu :

1. terdiri dari empat baris;

2. tiap baris terdiri dari dua belas suku kata;

3. berumus a-b-a-b;

4. Baris pertama lampiran;

5. baris kedua baris terakhir adalah isis;

Larik yang tepat untuk melengkapi pantun rumpang tersebut adalah lebih baik bergirang hati.

Jawaban : D

32. Kata yang tepat untuk melengkapi kutipan puisi tersebut agar berirama sama dengan baris

pertama adalah berbelah.

Jawaban : C

33. Drama merupakan karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog. Kalimat yang tepat untuk

melengkapi bagian rumpang penggalan drama tersebut adalah saya sadari, saya kurang tegas

dalam hal ini. Tapi tindakan saya yang kurang tepat ini tidak ada maksud apa-apa. Dalam

menghadapi persoalan ini saya tidak mau grusa-grusu.

Jawaban : D

34. Suasana yang tergambar dalam kutipan drama tersebut adalah terlalu kaku.

Latar memberikan pijakan cerita secara konkret dan jelas. Hal ini penting untuk

memberikan/menciptakan suasana tertentu yang seolah-olah sungguh-sungguh ada dan terjadi.

Jawaban : B

35.Watak, perwatakan, atau karakter merujuk pada sifat dan sikap para tokoh yang menggambarkan

kuaitas pribadi seorang tokoh. Bukti bahwa Jagabaya mempunyai watak berani mengemukakan

pendapat terdapat pada dialoh bernomor (2).

Jawaban : B
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36.Kalimat tidak efektif dalam paragraf tersebut di atas adalah kata “khusus” yang terdapat pada

kalimat khusus di Bogor Barat terdapat Gunung Salak Endah yang memiliki ketinggian 2.211 m

dpl dihilangkan.

Jawaban : B

37. Kalimat tidak padu adalah kalimat yang tidak memiliki kekoherenan dengan kalimat lain dalam

paragraf tersebut. Agar menjadi paragraf yang padu perbaikan kalimat nomor (3) yang tepat

adalah Pakistan dan dunia berkabung atas kepergian seorang perempuan yang memberikan

banyak inspirasi bagi perjuangan kaumnya.

Jawaban : B

38. Penulisan kalimat yang kurang efektif dalam paragraf tersebut adalah kalimat ketiga, yaitu

kalimat sudah sangat lama sekali bagiku peristiwa itu sudah kulupakan. Seharusnya “Sudah

lama peristiwa itu kulupakan.”

Jawaban : D

39. Majas adalah bahasa kias, bahasa indah yang dipergunakan untuk meninggikan serta

meningkatkan efek dengan jalan memperkenalkan serta memperbandingkan suatu benda atau hal

tertentu dengan benda atau hal lain yang lebih umum. Kalimat bermajas yang tepat untuk

melengkapi puisi rumpang tersebut adalah “sungai bernyanyi.”

Jawaban : D

40. Amanat dalam puisi adalah maksud, pesan, atau tujuan yang hendak disampaikan penyair.

Amanat tersebut biasanya tersirat di balik kata-kata yang disusun dan dibalik tema. Jadi, amanat

kutipan puisi tersebut adalah “ Hidup pengemis penuh liku-liku.”

Jawaban : B

41.Suasana yang diciptakan penyair dalam puisinya dapat mendukung terciptanya perasaan yang

dapat dipahami pembaca. Berdasarkan uraian tersebut suasana yang tergambar pada puisi

tersebut adalah “haru.”

Jawaban : B

42. Citraan atau pengimajian dalam puisi mampu menimbulkan suasana khusus dan menghidupkan

gambaran dalam pikiran pembaca. Citraan bait kedua kutipan puisi tersebut adalah

“penglihatan.”

Jawaban : C

43. Perbedaan karakterisrik kedua kutipan novel tersebut adalah :

Kutipan novel 1 Perempuan berada di pihak yang lemah

Kutipan novel 2 Perempuan menunjukkan kemandirian

Jawaban : A

44. Nilai moral adalah hal-hal yang baik berkaitan dengan akal, tingkah laku, atau sikap. Nilai moral

yang terdapat pada kutipan novel tersebut adalah anak-anak desa menolong Ego yang timbul

tenggelam.

Jawaban : D

45.Pelukisan watak tokoh dalam kutipan novel tersebut dilakukan dengan cara mendeskripsikan

tindakan tokoh. Hal tersebut dalam kalimat sebelum terjun, Ego mencari tempat yang lebih

tinggi. Dia ingin memperlihatkan kepandaiannya terjun dan melompat dari tempat yang tinggi.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa watak Ego sombong.

Jawaban : C

46. Paragraf pembuka pidato yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah terima kasih
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saya sampaikan kepada teman-teman yang telah hadir di tempat ini. Semoga perjalanan teman-

teman ke sini mendapat rahmat Tuhan Yanh Maha Pemurah, sehingga tujuan pertemuan kita

tentang upaya meringankan beban teman-teman kita akibat gempa bumi dan gelombang

tsunami pada 26 Desember yang lalu berlangsung lancar.

Jawaban : A

47. Poster adalah pengumuman yang disampaikan di tempat yang banyak dikunjungi orang, selain

menggunakan bahasa sebagai media penyampaian pesan, poster juga mengandalkan gambar

sebagai sarana untuk menarik perhatian orang. Kalimat poster yang tepat sesuai dengan ilustrasi

tersebut adalah Hadirilah dan saksikan, Sabtu, 17 November 2007.

Jawaban : D

48. Iklan baris yang cepat berdasarkan ilustrasi tersebut adalah Mio 2006 Jl cpt bu kds mls wn

kuning Hub. Nanang HP 08135566550.

Jawaban : A

49. Konflik utama dalam kutipan tersebut adalah Riri ingin walkman, tapi Ibu tidak membelikan.

Hal ini tersirat melalui kalimat Riri masih saja merajuk pada maminya yang lagi sibuk di dapur

memasak untuk pesanan catering.

Jawaban : A

50. Suasana dalam cerita tersebut adalah “rebut”. Hal ini tergambar dari dialog antara Riri, Mami,

dan Adoy. Riri terus merajuk dan merayu maminya minta dibelikan walkman, tapi maminya

menyuruh pinjam kepda Adoy kakaknya Riri, tapi Adoy juga bersikeras tidak meminjamkan

walkmannya kepada Riri.

Jawaban : D




