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1. Hasil dari (–4 + 6) × (–2 – 3) adalah …
A. –10    C. 10
B. –2    D. 50

2. Skor pada kompetisi adalah 4 untuk setiap 
jawaban yang benar, 0 untuk soal yang 
tidak dijawab dan –1 untuk setiap jawaban 
yang salah. Dari 50 soal yang diberikan, 
Budi tidak menjawab 6 soal dan salah 5 
soal. Skor yang diperoleh Budi adalah …
A. 150    C. 156
B. 151    D. 180

3. Nilai pecahan yang ditunjukkan oleh 
daerah yang diarsir pada gambar di bawah 
adalah …

A. 1
2

    C.  1
6

B. 1
3

    D.  
1
9

4. Pak Tedi memiliki sebidang tanah yang 
luasnya 360 m2. Dari tanah tersebut, 
3
8

 bagian ditanami jagung, 1
3

 bagian 

ditanami singkong, dan sisanya digunakan 
untuk kolam ikan. Luas tanah yang 
digunakan untuk kolam ikan adalah … m2.
A. 90    C. 110
B. 105    D. 120

5. Diketahui jarak dua kota pada peta 25 cm. 
Jika skala peta tersebut 1 : 250.000, jarak 
sebenarnya dua kota itu adalah …
A. 1.000 km  C. 100 km
B. 625 km   D. 62,5 km

UJIAN NASIONAL
SMP/MTs

Tahun Pelajaran 2008/2009

Mata Pelajaran  : Matematika
Tingkat     : SMP/MTs
Hari/Tanggal  : Rabu, 29 April 2009
Waktu     : 08.00 - 10.00

Petunjuk Umum

1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang tersedia dengan menggunakan 
pensil 2B, sesuai petunjuk di Lembar Jawaban Komputer (LJK).

2. Waktu yang disediakan 120 menit untuk mengerjakan tes.
3. Jumlah soal sebanyak 40 butir.
4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
5. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
6. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat hitung lainnya.
7. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.
8. Lembar soal boleh dicoret-coret, untuk mengerjakan hitungan.
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6. Sebuah proyek dikerjakan oleh 8 orang 
selesai dalam waktu 15 hari. Supaya 
proyek selesai dalam waktu 12 hari, banyak 
pekerja yang perlu ditambah adalah …
A. 2 orang   C. 4 orang 
B. 3 orang   D. 10 orang 

7. Toko “A” memberikan diskon 20%. Di toko 
“A”, Lina membeli satu celana panjang 
dengan harga Rp160.000,00 dan satu kaos 
dengan harga Rp60.000,00. Jumlah uang 
yang harus dibayar Lina adalah …
A. Rp 166.000,00 C. Rp 176.000,00 
B. Rp 172.000,00 D. Rp 200.000,00

8. Pak Alan meminjam uang di koperasi 
sebesar Rp2.000.000,00 dengan bunga 2% 
per bulan. Jika lama meminjam 5 bulan, 
besar angsuran yang harus dibayar setiap 
bulan adalah …
A. Rp 450.000,00 C. Rp 420.000,00 
B. Rp 440.000,00 D. Rp 410.000,00

9. Pak Iwan menumpuk kursi berukuran 
sama panjang yang tingginya masing-
masing 100 cm. Tinggi tumpukan 4 kursi 118 
cm. Tinggi tumpukan 12 kursi adalah …
A. 156 cm   C.  166 cm
B. 158 cm   D.  168 cm

10. Rumus suku ke-n suatu barisan adalah Un 
= 5n – 7. Nilai dari U1 + U5 adalah …
A. 20    C.  16
B. 18    D.   6

11. Hasil dari (x + 2)(2x – 1) adalah …
A. 2x2 – 5x – 2   C. 2x2 – 3x – 2  
B. 2x2 – 5x + 2  D. 2x2 + 3x – 2 

12. Bentuk sederhana dari 
2

2

3x 12x
x 16

−
−

 adalah 

…
A. x

4
    C. 3x

x 4+

B. 9x
16

    D.  x
x 4+

13. Hasil dari 2

2 4:
3x 5x

 adalah …

A. 5x
6

    C. 8x
9

B. 5
6x

    D.  8
9x

14. Jika 5(x – 6) = 2(x – 3), maka nilai dari x + 3 
adalah …
A. 19    C. 7
B. 11    D. –9

15. Diketahui A = {x | x < 8, x  C} dan B = {x | 
3 < x ≤ 9, x  B}, maka A ∩ B adalah …
A. {4, 5, 6, 7}  C. {3, 4, 5, 6, 7}
B. {4, 5, 6, 7, 8} D. 3, 4, 5, 6, 7, 8} 

16. Dari sekelompok anak dalam kelas, 
tercatat 20 anak gemar bahasa Inggris, 
30 anak gemar bahasa Indonesia, dan 15 
anak gemar bahasa Inggris dan bahasa 
Indonesia. Banyak anak dalam kelompok 
tersebut adalah …
A. 65 anak   C. 45 anak 
B. 50 anak   D. 35 anak 

17. Relasi yang tepat 
dari himpunan 
A ke himpunan 
B untuk diagram 
panah di sam-
ping adalah …
          
A. kurang dari  
B. faktor dari 
C. dua kurangnya dari 
D. dua lebihnya dari

18. Rumus suatu fungsi dinyatakan dengan 
f(x) = 2x + 5. Jika f(a) = 7, nilai a adalah …
A. –1    C. 2
B. 1    D. 3

19. Penyelesaian dari sistem persamaan 3x + 
5y = –9 dan 5x + 7y = –19 adalah x dan y. 
Nilai 4x + 3y adalah …
A. –41    C. –23
B. –36    D.  –12

20. Harga 2 kg salak dan 3 kg jeruk adalah 
Rp32.000,00, sedangkan harga 3 kg salak 
dan 2 kg jeruk adalah Rp33.000,00. Harga 1 
kg salak dan 5 kg jeruk adalah …
A. Rp 49.000,00 C. Rp 37.000,00
B. Rp 41.000,00 D. Rp 30.000,00

21. Perhatikan persamaan garis berikut!
I. 2y = x + 5  III. 4y = 2x – 12
II. 2y = 6x – 8   IV. 2y = –6x + 4
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Persamaan garis yang grafiknya sejajar 
adalah …
A. I dan III  C.  II dan III
B. II dan IV  D.  I dan IV 

22. Grafik garis dengan persamaan 3y – x = 6 
adalah …
A. y

x

2

0
-6

B. x
y

0
2

-6

C.  y

x

2

0

D.  y

x
0

2

6

23. Di bawah ini adalah ukuran sisi-sisi segitiga 
(dalam cm).
I. 9, 12, 13   III. 16, 20, 30
II. 5, 12, 15  IV. 7, 24, 25
Yang merupakan ukuran sisi-sisi segitiga 
siku-siku adalah …
A.  I     C. III
B. II    D.   IV

24. Keliling bangun pada gambar di bawah 
adalah …

30 cm

12 cm

13
 c

m

5 
cm

A. 113 cm   C. 94 cm   
B. 106 cm   D. 88 cm

25. Perhatikan gambar di bawah. Luas daerah 
yang diarsir adalah … (π = 3,14).
     

16 cm 12 cm

A. 122 cm2 
B. 218 cm2 

C. 1.064 cm2 

D.  1.160 cm2

26. Pekarangan Pak Jupri berbentuk persegi 
panjang dengan ukuran 24 m × 18 m. Di 
sekeliling pekarangan akan dipasang tiang 
lampu dengan jarak antara tiang 3 m. 
Banyak tiang lampu yang dapat dipasang 
adalah …
A. 14 buah  C.   28 buah 
B. 21 buah  D.   144 buah

27. Perhatikan gambar di bawah. Besar ∠ABD 
adalah …
   D

C
BA

7xo 5xo

A.  98° 
B. 105°
C.  112°
D.   119°

28. Pada gambar di bawah, O adalah pusat 
lingkaran. Besar ∠AOC adalah …
    

42o

O

A
C

B

A. 48° 
B. 58° 
C.  84°  
D.  126°

29. Perhatikan gambar di bawah. Nilai y 
adalah ...
    

A
E F

DB

C

3y

102o

A. 24° 
B. 25° 
C. 26° 
D. 34°

30. Perhatikan gambar di bawah. BD = 4 cm 
dan AD = 3 cm. Panjang BC adalah …

B D C

A
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A. 5 cm   C. 8 cm 
B. 6,25 cm   D.   8,25 cm 

31. Perhatikan gambar di bawah. Jika ABC 
dan PQR kongruen, panjang sisi PR 
adalah …

C

A

B

R

P

Q10 cm

8 cm 7 c
m

A. 10 cm   C. 7 cm
B. 8 cm   D. 6 cm

32. Di bawah sinar matahari, panjang 
bayangan sebuah pohon 12 m. Pada saat 
yang sama, panjang bayangan Roy yang 
tingginya 150 cm adalah 2 m. Tinggi pohon 
sebenarnya adalah … 
A. 6 m    C. 9 m
B. 8 m    D. 16 m

33. Banyak sisi pada prisma dengan alas segi-6 
adalah … 
A. 7    C. 12
B. 8    D. 18

34. Perhatikan gambar jaring-jaring kubus di 
bawah. Jika persegi nomor 5 adalah alas 
kubus, tutup alas kubus adalah persegi … 
   

1 2 4 6

5

3

A. 1
B. 2
C. 3
D. 6

35. Diketahui sebuah prisma tegak yang 
alasnya berbentuk belah ketupat dengan 
panjang diagonal 24 cm dan 10 cm. Jika 
luas permukaan prisma 1.020 cm2, volume 
prisma tersebut adalah . . . cm3. 
A. 1.020  C.  1.800
B. 1.700  D.  1.820 

36. Gambar bangun di bawah terdiri dari 
tabung dan kerucut. Jika tinggi tabung 
sama dengan 2 kali tinggi kerucut dan 
diameter alas kerucut 14 cm, volume 
bangun itu adalah … cm3.

 ( 22
7

π = )

    

27
 c

m

 
A. 2.234  
B. 3.134
C. 3.234   
D. 4.158

37. Sebuah aquarium berbentuk tabung tanpa 
tutup dengan panjang jari-jari alas 14 cm 
dan tinggi 100 cm. Jika aquarium terbuat 
dari kaca, luas kaca yang diperlukan untuk 
membuat aquarium adalah … 
A. 10.032 cm2   C. 9.032 cm2 
B. 9.416 cm2   D. 8.416 cm2

38. Tabel di bawah ini menyatakan nilai 
ulangan harian matematika.

Nilai Jumlah Siswa
5 3
6 8
7 12
8 10
9 7

Banyak siswa yang mendapat nilai kurang 
dari nilai rata-rata adalah …
A. 11 orang  C. 20 orang
B. 12 orang  D. 23 orang

39. Nilai rata-rata tes matematika 15 siswa 
adalah 6,6. Bila nilai Dina dimasukkan, 
nilai rata-rata menjadi 6,7. Nilai tes 
matematika Dina adalah …
A. 8,4    C. 7,8
B. 8,2    D. 7,6

40. Diagram lingkaran di bawah menunjukkan 
mata pelajaran yang paling disukai oleh 
siswa “SMP Bahari” dengan jumlah siswa 
540 orang. Banyak siswa yang menyukai 
matematika …

     

IPA

M
atem

atika

Bahasa 
Indonesia
100o IPS

100o

 
A. 140 orang 
B. 150 orang 
C. 180 orang 
D. 210 orang
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1. (–4 + 6) × (–2 – 3) = 2 × (–5) = –10
    Jawaban: A
2. Skor pada kompetisi adalah 4 untuk setiap 

jawaban yang benar, 0 untuk soal yang 
tidak dijawab dan –1 untuk setiap jawaban 
yang salah. 
Dari 50 soal yang diberikan, Budi tidak 
menjawab 6 soal dan salah 5 soal.
Soal yang dijawab sebanyak 
 = 50 – 6 = 44 soal
Soal yang dijawab dengan benar adalah 
 = 44 – 5 = 39 soal
Skor yang diperoleh Budi adalah 
 =(39 × 4) + (5 × (–1) = 156 + (–5) = 151

Jawaban: B
3. Perhatikan kembali gambar pada soal 

sebagai berikut.

Nilai pecahan yang ditunjukkan oleh 
daerah yang diarsir pada gambar di atas 

adalah: 3 1
9 3

=
Jawaban: B

4. Pak Tedi memiliki sebidang tanah yang 
luasnya 360 m2. Dari tanah tersebut, 
3
8

 bagian ditanami jagung, 1
3

 bagian 

ditanami singkong, dan sisanya diguna-
kan untuk kolam ikan.
Luas tanah yang digunakan untuk kolam 
ikan adalah:

=360 – ( 3
8

 × 360) – ( 1
3

 × 360)

= 360 – 135 – 120 = 105 m2

Jawaban: B

5. Diketahui jarak dua kota pada peta 25 cm. 
Skala peta tersebut 1 : 250.000, artinya jarak 
1 cm pada peta mewakili jarak 250.000 cm 
= 2,5 km pada jarak sebenarnya.
Jarak sebenarnya dua kota itu adalah
= 25 cm × 2,5 km = 62,5 km

Jawaban: D
6. Sebuah proyek dikerjakan oleh 8 orang 

selesai dalam waktu 15 hari. Proyek 
diharapkan selesai dalam waktu 12 hari.
Misalkan a adalah jumlah pekerja yang 
dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek 
dalam waktu 12 hari. Semakin banyak 
pekerja yang ada maka semakin cepat 
terselesaikannya pekerjaan tersebut. 
Berarti berbanding terbalik.

Jadi, banyaknya tambahan pekerja 
yang diperlukan untuk menyeleseaikan 
pekerjaan dalam waktu 12 hari adalah 
= 10 – 8 = 2 orang

Jawaban: A
7. Toko “A” memberikan diskon 20%. Di toko 

“A”, Lina membeli satu celana panjang 
dengan harga Rp 160.000,00 dan satu kaos 
dengan harga Rp 60.000,00.
Harga celana dengan diskon 20% adalah:
80 Rp 160.000,00 Rp 128.000,00

100
× =

Harga baju dengan diskon 20% adalah:
80 Rp 60.000,00 Rp 48.000,00

100
× =

Jumlah uang yang harus dibayar Lina 
adalah 
= Rp 128.000,00 + Rp 48.000,00
= Rp 176.000,00

Jawaban: C

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL
MATEMATIKA SMP/MTs

Tahun Pelajaran 2008/2009
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8. Pak Alan meminjam uang di koperasi 
sebesar Rp 2.000.000,00 dengan bunga 2% 
per bulan. Lama meminjam 5 bulan.
Bunga pinjaman selama 5 bulan adalah:
 = (2% × 5) × Rp 2.000.000,00
 = Rp 200.000,00
Besar pinjaman dalam 5 bulan adalah 
 = Rp 2.000.000,00 + Rp 200.000,00 
 = Rp 2.200.000,00
Besar angsuran yang dibayar setiap bulan 
adalah 
 = Rp 2.200.000,00 : 5 = Rp 440.000,00

Jawaban: B
9. Pak Iwan menumpuk kursi berukuran 

sama panjang yang tingginya masing-
masing 100 cm. Tinggi tumpukan 4 kursi 
118 cm. Tinggi tumpukan kursi akan 
membentuk deret aritmetika, dengan
a = 100 cm dan U4 = 118 cm. 
U4  = a + 3b = 118 cm
 = 100 cm + 3b = 118 cm 
 = 3b = 18 cm
Jadi, b = 6 cm
Tinggi tumpukan 12 kursi atau U12 adalah 
a + 11b  = 100 cm + 11(6 cm) 
  = 100 cm + 66 cm = 166 cm

Jawaban: C
10. Rumus suku ke-n suatu barisan adalah

Un = 5n – 7
U1 = a = 5(1) – 7 = 5 – 7 = –2
U5 = 5(5) – 7 = 18
Nilai dari U1 + U5 adalah –2 + 18 = 16

Jawaban: C

11. Hasil dari (x + 2)(2x – 1) adalah:
(x + 2)(2x – 1)  = x(2x – 1) + 2(2x – 1) 
    = 2x2 – x + 4x – 2 
    = 2x2 + 3x – 2

Jawaban: D

12. ( )
( )( )

2

2

3x x 43x 12x 3x
x 16 x 4 x 4 x 4

−−
= =

− + − +
Jawaban: C

13. 
2

2

2 4 2 5x 5x:
3x 5x 3x 4 6

= × =
   Jawaban: A
14. 5(x – 6) = 2(x – 3)

⇔ 5x – 30 = 2x – 6 
⇔ 3x = 24
⇔ x = 8

Nilai dari x + 3 adalah 8 + 3 = 11.
Jawaban: B

15. Diketahui:
A = {x | x < 8, x ∈ C} = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}
B = {x | 3 < x ≤ 9, x ∈ B} = {4, 5, 6, 7, 8, 9}
A ∩ B  
 = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7} ∩ {4, 5, 6, 7, 8, 9}

  = {4, 5, 6,7}
Jawaban: A

16. Dari sekelompok anak dalam kelas, 
tercatat 20 anak gemar bahasa Inggris, 
30 anak gemar bahasa Indonesia, dan 15 
anak gemar bahasa Inggris dan bahasa 
Indonesia.
Banyak anak yang hanya menyukai bahasa 
Inggris adalah = 20 – 15 = 5 anak.
Banyak anak yang hanya menyukai bahasa 
Indonesia adalah = 30 – 15 = 15 anak.
Banyak anak dalam kelompok tersebut 
adalah
= 5 + 15 + 15 = 35 anak

Jawaban: D
17. Relasi dari himpunan A ke himpunan B 

adalah:
0 dua kurangnya dari 2
1 dua kurangnya dari 3
2 dua kurangnya dari 4
3 dua kurangnya dari 5

Jawaban: C
18. Rumus suatu fungsi dinyatakan dengan

f(x) = 2x + 5
Diketahui f(a) = 7. Dengan demikian, 
2a + 5 = 7
⇔ 2a = 7 – 5 
⇔ 2a = 2
⇔ a = 1

Jawaban: B
19. 3x + 5y = –9  |× 5| 15x + 25y = –45

5x + 7y = –19 |× 3| 15x + 21y = –57   –
           4y  = 12
           y = 3
3x + 5y = –9
⇔ 3x + 5(3) = –9
⇔ 3x = –24
⇔  x = –8
Nilai 4x + 3y adalah 
= 4 (–8) + 3(3) = –32 + 9 = –23.

Jawaban: C
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20. Harga 2 kg salak dan 3 kg jeruk adalah 
Rp32.000,00, sedangkan harga 3 kg salak 
dan 2 kg jeruk adalah Rp33.000,00.
Dari permasalahan di atas, dapat diperoleh 
sistem persamaan linear berikut.
Misalkan:
harga 1 kg salak dilambangkan s;
harga 1 kg jeruk dilambangkan j. 
Diperoleh:
2s + 3j = 32.000 |× 3| 6s + 9j = 96.000
3s + 2j = 33.000 |× 2| 6s + 4j = 66.000  –
      5j  = 30.000
        j  = 6.000
Bila harga 1 kg jeruk adalah Rp6.000,00 
maka:
2s + 3(Rp 6.000,00) = Rp 32.000,00
⇔  2s + Rp 18.000,00 = Rp 32.000,00
⇔  2s = Rp 14.000,00
⇔  s = Rp 7.000,00
Harga 1 kg salak dan 5 kg jeruk adalah 
= Rp 7.000,00 + 5(Rp6.000,00) 
= Rp37.000,00

Jawaban: C
21. Persamaan garis yang grafiknya sejajar 

memiliki gradien yang sama.
I. 2y = x + 5

1 5y x
2 2

⇔ = +

Jadi, gradiennya m = 1
2

.
II. 2y = 6x – 8

y 3x 4⇔ = −
Jadi, gradiennya m = 3.

III. 4y = 2x – 12
1y x 3
2

⇔ = −

Jadi, gradiennya 1m
2

= .
IV. 2y = –6x + 4

y 3x 3⇔ = − +
Jadi, gradiennya m = –3.

Garis I dan garis III merupakan dua buah 
garis sejajar karena memiliki gradien yang 

sama, yaitu m = 1
2

.   
Jawaban: A

22. Persamaan 3y – x = 6 memiliki titik potong:
- Terhadap sumbu x, syarat y = 0, maka:

3(0) – x = 6 ⇔ x = –6.
Jadi, titik potong terhadap sumbu x : 
(–6, 0).

- Terhadap sumbu y, syarat x = 0, maka:
3y – 0 = 6 ⇔ 3y = 6 ⇔  y = 2.
Jadi, titik potong terhadap sumbu y : 
(0, 2)
Grafik garis dengan persamaan 3y – x = 
6 adalah grafik A.

y

x

2

0
-6

Jawaban: A
23. Bila sebuah segitiga ABC siku-siku di 

B dengan panjang sisi a, b, dan c maka 
berlaku: b2 = a2 + c2.
Jadi, ketiga sisi segitiga ABC tersebut harus 
memenuhi triple Pythagoras. 
I. 9, 12, 13 → 92 + 122 ¹ 132

II. 5, 12, 15 → 52 + 122 ¹ 152

III. 16, 20, 30 → 162 + 202 ¹ 302

IV. 7, 24, 25 → 72 + 242 = 252

Jadi, ukuran sisi-sisi segitiga siku-siku 
adalah 7, 24, dan 25.

Jawaban: D
24. Perhatikan gambar berikut

30 cm

12 cm
13

 c
m

5 
cm

Perhatikan gambar segitiga sama kaki. 
Akan dicari panjang sisi miring segitiga 
tersebut. 
Alas segitiga adalah
 = 30 cm – (2 × 12 cm) = 6 cm
Tinggi segitiga adalah
 = (13 cm – 5 cm) : 2 = 4 cm.
Panjang sisi miring segitiga tersebut adalah

 = 2 23 4 9 16 25 5+ = + = =  cm
Keliling bangun di atas adalah
= 13 cm + 12 cm + 2(5 cm) + 12 cm + 13 cm 
 + 12 cm + 2(5 cm) + 12 cm
= 94 cm

Jawaban: C
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25. Perhatikan gambar berikut!

16 cm 12 cm

Panjang sisi miring segitiga di dalam 
lingkaran adalah

= 2 216 12 256 144 400 20+ = + = =  cm

Untuk mencari jari-jari lingkaran luar 
segitiga (R) dapat digunakan cara berikut:

abc 16 12 20R 10cm14L 4 16 12
2

× ×
= = =

× × ×

Luas daerah yang diarsir adalah
= luas lingkaran – luas segitiga

( )

( )

2

2

1r a t
2

13,14 10 10 16 12
2

314 96 218 cm

 = π − × ×  

 = × × − × ×  

= − =

Jawaban: B
26. Pekarangan Pak Jupri berbentuk persegi 

panjang dengan ukuran 24 m × 18 m. Di 
sekeliling pekarangan akan dipasang tiang 
lampu dengan jarak antara tiang 3 m.
Keliling pekarangan Pak Jupri adalah
= 2 × (24 m + 18 m) = 84 m
Banyak tiang lampu yang dapat dipasang
= 84 : 3 = 28 buah

Jawaban: C
27. Perhatikan gambar berikut!

D

C
BA

7xo 5xo

∠ABD + ∠CBD = 180°
⇔  7x° + 5x° = 180°
⇔ 12x° = 180°
⇔ x° = 15°
Besar ∠ABD = 7x° = 7(15°) = 105°

Jawaban: B

28. Pada gambar di bawah.

42o

O

A
C

B

Sudut pusat = 2 × sudut keliling
⇔  ∠AOC = 2 × ∠ABC
⇔  ∠AOC = 2 × 42° = 84°

Jawaban: C
29. Perhatikan gambar berikut.

A
E F

DB

C

3y

102o

Berlaku: 
∠BAE sehadap dengan ∠CEA.
∠CEA = 180° – 102° = 78°
Dengan demikian, 
3y = 78° 
y = 26°
Jadi besar y = 26°.

Jawaban: C
30. Perhatikan gambar berikut.

B D C

A

BD = 4 cm dan AD = 3 cm  AB = 5 cm
Menggunakan konsep kesebangunan 
antara segitiga ADB dan segitiga ADC 
diperoleh

Panjang BC adalah 
= BD + CD = 4 cm + 2,25 cm = 6,25 cm

Jawaban: B
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31. Perhatikan gambar berikut.

C

A

B

R

P

Q10 cm

8 cm 7 c
m

Diketahui ∆ABC dan ∆PQR kongruen, 
artinya
∠C = ∠R dan ∠A = ∠Q
Dengan demikian, ∠B = ∠P
Sehingga:
BC = PR = 10 cm
AC = QR = 6 cm
AB = PQ = 7 cm
Panjang sisi PR adalah 10 cm

Jawaban: A
32. Di bawah sinar matahari, panjang 

bayangan sebuah pohon 12 m. Pada saat 
yang sama, panjang bayangan Roy yang 
tingginya 150 cm adalah 2 m. 
Ukuran bayangan pohon sebangun dengan 
ukuran bayangan Roy. 
Misalkan x adalah tinggi pohon sebenar-
nya.
Berlaku:

12 x
2 1,5

2x 18
x 9

=

⇔ =
⇔ =

Jadi, tinggi pohon sebenarnya adalah 9 m. 
Jawaban: C

33. Banyaknya sisi pada selimut prisma adalah 
6. 
Banyaknya sisi pada alas dan tutup adalah 2. 
Banyak sisi pada prisma dengan alas segi-6 
adalah 
= 6 + 2 = 8 buah. 

Jawaban: B
34. Perhatikan gambar jaring-jaring kubus di 

bawah. 

1 2 4 6

5

3

Jika persegi nomor 5 adalah alas kubus, 
tutup alas kubus adalah persegi 3.

Jawaban: C
35. Diketahui sebuah prisma tegak yang 

alasnya berbentuk belahketupat dengan 
panjang diagonal 24 cm dan 10 cm. 
Luas alas prisma = luas tutup prisma yaitu

= 1
2  

× 24 × 10 = 120 cm2

Panjang sisi belah ketupat
2 2

2 2

1 124 10
2 2

12 5 144 25

169 13 cm

   = × + ×      

= + = +

= =

Misalkan tinggi prisma dilambangkan t. 
Dengan demikian:
(2 × 120) + (4 × 13 × t) = 1.020
⇔  240 + 52t = 1.020
⇔  52t = 780 ⇔  t = 15 cm
Volume prisma tersebut adalah
= Luas alas × tinggi
= 120 × 15 = 1.800 cm3

Jawaban: C
36. Perhatikan gambar berikut.

27
 c

m

Gambar bangun di atas terdiri atas tabung 
dan kerucut. Diketahui tinggi tabung sama 
dengan 2 kali tinggi kerucut dan diameter 
alas kerucut 14 cm.
( 22

7
π = )

Tinggi tabung dan tinggi kerucut = 27 cm, 
dengan demikian:
2t + t = 27 cm 
⇔  3t = 27 cm
⇔  t = 9 cm
Tinggi tabung = 2 × 9 cm = 18 cm
Tinggi kerucut = 9 cm
Jari-jari kerucut = jari-jari tabung 
= 14 cm : 2 = 7 cm
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Volume tabung 

= π  × r2 × t = 22
7

 × 7 × 7 × 18  = 2.772 cm3

Volume kerucut 

= 1
3

 × π  × r2 × t

= 1
3

 × 22
7

 × 7 × 7 × 9

= 462 cm3

Volume bangun itu adalah 
= Volume tabung + Volume kerucut
= 2.772 + 462 =  3.234 cm3

Jawaban: C
37. Sebuah aquarium berbentuk tabung tanpa 

tutup dengan panjang jari-jari alas 14 cm 
dan tinggi 100 cm. Diketahui aquarium 
terbuat dari kaca.
Luas kaca yang diperlukan untuk membuat 
aquarium adalah luas selimut + luas alas 
tabung.
Diperoleh:
= 2 rt + r2

= (2 × 22
7

 × 14 × 100) + ( 22
7

 × 142) 

= 8.800 + 616
= 9.416 
Jadi, luas kaca yang diperlukan 9.416 cm2.

Jawaban: B
38. Tabel di bawah ini menyatakan nilai 

ulangan harian matematika.
Nilai Jumlah Siswa

5 3
6 8
7 12
8 10
9 7

Jumlah nilai siswa seluruhnya adalah
= (5 × 3) + (6 × 8) + (7 × 12) + (8 × 10) + (9 × 7)
= 15 + 48 + 84 + 80 + 63 = 290
Jumlah siswa adalah
= 3 + 8 + 12 + 10 + 7 = 40
Rata-rata nilainya adalah

jumlah nilai siswa seluruhnya
jumlah siswa

290 7,25
40

=

= =

Banyak siswa yang mendapat nilai kurang 
dari nilai rata-rata atau < 7,25 adalah jumlah 
siswa yang mendapat nilai 5, 6, dan 7 
sebanyak
= 3 + 8 + 12 = 23 orang siswa

Jawaban: D
39. Nilai rata-rata tes matematika 15 siswa 

adalah 6,6. Bila nilai Dina dimasukkan, 
nilai rata-rata menjadi 6,7. 
Misal, nilai tes matematika Dina adalah x, 
maka:
( )15 6,6 x 6,7

15 1
107,2 99 x

x 8,2

× +
=

+
= +
=

Jadi, nilai tes matematika Dina adalah 8,2. 
Jawaban: B

40. Diagram lingkaran di bawah menunjukkan 
mata pelajaran yang paling disukai oleh 
siswa “SMP Bahari” dengan jumlah siswa 
540 orang. 

IPA

M
atem

atika

Bahasa 
Indonesia
100o IPS

100o

Besar sudut Matematika
= 360° – 100° – 30° – 90° 
= 140°
Banyak siswa yang menyukai matematika 
adalah

o

o

140 540 210 anak
360

= × =

Jawaban: D
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UJIAN NASIONAL
SMP/MTs

Tahun Pelajaran 2008/2009

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia
Tingkat     : SMP/MTs
Hari/Tanggal  : Senin, 27 April 2009
Waktu     : 08.00 - 10.00

Petunjuk Umum

1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang tersedia dengan menggunakan 
pensil 2B, sesuai petunjuk di Lembar Jawaban Komputer (LJK).

2. Waktu yang disediakan 120 menit untuk mengerjakan tes.
3. Jumlah soal sebanyak 50 butir.
4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
5. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
6. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat hitung lainnya.
7. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.
8. Lembar soal boleh dicoret-coret, untuk mengerjakan hitungan.

1.  Kesatuan dan kekompakan tim menjadi 
kunci utama keberhasilan Spanyol. 
Kesatuan dan kekompakan itu pula yang 
membuat Spanyol menjuarai Piala Eropa 
2008. Kejuaraan itu berlangsung di Station 
Ernst Happel, Vienna, Austria. Mereka 
bermain dengan semangat kesatuan dan 
kekompakan. Pernyataan itu ditegaskan 
oleh Luis Aragones, pelatih Spanyol, saat 
jumpa pers usai pertandingan.

Gagasan utama paragraf tersebut adalah….
A. juara Piala Eropa 2008 di Austria
B. kunci utama keberhasilan Spanyol
C. soal jumpa pers usai perlombaan
D. tempat kejuaraan Piala Eropa 2008

Bacalah kutipan teks berikut dengan saksama 
kemudian kerjakan soal nomor 2 dan 3. 
Teks Berita 1
 Setelah menekan sirine tanda peresmian 
beroperasinya bus gandeng pada pukul 11.45. 
Fauzi Bowo mengajak hadirin menikmati 
perjalanan secara gratis. Mereka yang 
diundang adalah para pejabat Pemprov DKI, 
wartawan, Organda, Dewan Transportasi 
Kota Jakarta, dan tokoh masyarakat. Mereka 
diundang karena mempunyai kontribusi 
banyak terhadap jalannya transportasi.
Teks Berita 2

 Minggu kemarin Fauzi meresmikan 10 
bus gandeng. Sepuluh bus ini adalah bagian 
dari 30 bus gandeng yang akan disediakan. 
Sebanyak 13 bus lainnya masih dalam 
proses produksi dan selebihnya menyusul. 
Diresmikannya bus gandeng tersebut diharap-
kan dapat memperlancar masyrakat dalam 
menggunakan transportasi



mata_elang_media@yahoo.co.id

2. Kesamaan informasi pada kedua teks 
berita di atas adalah…. 
A. Fauzi Bowo mengajak hadirin naik bus 

gandeng. 
B. Fauzi Bowo mengundang pejabat 

Pemprov DKI naik bus.
C. Sebanyak 30 bus gandeng beroperasi 

di Jakarta.
D. Fauzi Bowo meresmikan beroperasinya 

bus gandeng.

3. Perbedaan penyajian kedua teks berita 
tersebut adalah….

Teks berita 1 Teks berita 2

A. Kapan, siapa, 
mengapa

Kapan, apa, 
bagaimana

B. Kapan, di mana, 
siapa

Siapa, apa, 
bagaimana

C. Mengapa, 
kapan, siapa

Kapan, dimana, 
mengapa

D. Apa, kapan, 
siapa

Apa,siapa, 
kapan

4. (1) Konflik dan kekerasan dalam tubuh 
tujuh tahun terakhir ini di Indonesia 
telah meluluhlantakkan banyak hal, 
ikatan kekerabatan, persaudaraan, dan 
solidaritas social. (2) Belum lagi ribuan 
nyawa yang melayang sia-sia, harta benda 
yang terjarah dan hangus terbakar, ikut 
serta meninggalkan pemiliknya. (3) Tidak 
sedikit di antara mereka yang menjadi 
korban

Kalimat utama paragraf tersebut adalah 
kalimat nomor….
A. (1)     C. (3)
B. (2)    D.  (4)

5. Presiden RI dalam memperingati Hari 
Aksara di Bogor, Jawa Barat, mengatakan 
bahwa di Indonesia minat membaca dan 
belajar di kalangan masyarakat masih  
sangat kurang. Kurangnya minat membaca 
di kalangan masyarakat disebabkan 
oleh berbagai faktor di samping faktor 
kemalasan. Misalnya masyarakat tidak 
mampu membeli buku yang harganya 
relatif mahal sehingga tidak terjangkau 
oleh masyarakat yang penghasilnnya 
rendah.

Kritikan terhadap isi bacaan tersebut adalah 
…. 
A. Buku itu gudang ilmu, dan dapat 

dibeli d isetiap toko buku.
B. Mahalnya harga buku tidak masalah 

jika minat baca masyarakat tinggi.
C. Membaca buku adalah kunci keber-

hasilan, walaupun mahal harganya.
D. Meningkatkan minat membaca, muncul 

dari diri sendiri walaupun mahal harganya.

6. Para petani mengeluhkan mahalnya harga 
benih tanaman pangan seperti benih padi, 
jagung, dan kedelai. Sejak musim tanam, 
harga benih padi naik sekitar 60 persen, 
sementara harga benih jagung dan kedelai 
mulai musim tanam kali ini naik 75 persen 
dan 90 persen. Kenaikan harga benih 
tanaman pangan yang tertinggi kedelai.

Pernyataan yang merupakan isi berita 
tersebut adalah...
A. Harga benih tanaman padi mengalami 

kenaikan 60 persen.
B. Sejak musim tanam harga benih 

tanaman naik terus.
C. Kenaikan harga benih tanaman pangan 

relatif sama.
D. Petani mengeluh harga benih tanaman 

jagung naik hingga 90 persen.

7. (1) Novel  The Da Vinci Code merupakan 
karya Brown. (2) Dalam bidang 
musikLaskar Cinta adalah karya musisi 
Ahmad Dhani. (3) Kecenderungan Brown 
dan Ahmad Dhani mungkin terletak pada 
medianya. (4) Brown berkarya lewat sastra, 
sedangkan Dhani berkarya lewat musik.

Kalimat utama paragraf tersebut adalah 
kalimat nomor...
A. (1)    C. (3)
B. (2)    D. (4)

8. Sebuah negara perlu diatur dengan sistem 
pemerintahan yang dianggap bisa mengatasi 
dan mengayomi masyarakat. Salah satu 
sistem pemerintahan tersebut adalah 
demokrasi. Negara yang masyarakatnya 
berpendidikan cukup, sistem demokrasi 
yang bisa memajukan negara. Akan tetapi, 
negara yang masyarakatnya masih kurang 
berpendidikan, demokrasi adalah suatu 
bencana.
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Simpulan paragraf tersebut...
A. Sistem pemerintahan bisa mengayomi 

masyarakat.
B. Sistem pemerintah adalah sistem demo-

krasi.
C. Sistem demokrasi mempunyai kelemahan 

dan kelebihan.
D. Sistem demokrasi bisa memajukan 

negara.

Bacalah tajuk berikut dengan sasama 
kemudian kerjakan soal nomor 9 s.d. 12!

 Kenaikan harga sembako terjadi dimana-
mana tanpa dapat dicegah pemerintah. Hal 
itu membuat masyarakat mengeluh. Bahkan, 
saking beratnya kehidupan di zaman sekarang 
ini sudah banyak warga masyarakat yang 
melakukan tindakan di luar aturan.
 Keluhan masyarakat atas kenaikan harga 
kebutuhan pokok terjadi cukup lama. Harga 
beras sudah mencapai Rp 6.000,00 per kg 
sementara pendapatannya hanya Rp 15.000,00 
sehari. Apa yang dapat dilakukan untuk 
kebutuhan keluarganya? Pastilah sulit.
 Justru itu, pemerintah menggulirkan beras 
murah. Namun hal itu tidak banyak menolong. 
Sebab, keperluan masyarakat kelas bawah 
tidak hanya beras, tetapi mereka perlu lauk-
pauk, kebutuhan sandang, papan, pendidikan, 
kesehatan dll.

9. Gagasan utama tajuk tersebut adalah...
A. Dampak kenaikan harga sembako bagi 

masyarakat
B. Tindakan di luar aturan tidak dibenarkan. 
C. Keperluan masyarakat semakin 

meningkat.
D. Pemerintah menggulirkan beras murah.

10. Dalam tajuk tersebut, fakta ditunjukkan 
pada...
A. kalimat pertama paragraf kedua
B. kalimat kedua paragraf pertama
C. paragraf kedua kalimat kedua
D. kalimat ketiga paragraf  ketiga

11. Dalam tajuk tersebut, penulis berpihak kepada 
....
A. pemerintah

B. guru
C. profesi
D. masyarakat

12. Simpulan isi tajuk tersebut adalah...
A. Rangkap jabatan dalam BUMN bisa 

dilakukan, jika pimpinan dikaruniai 
kemampuan lebih

B. Rangkap jabatan dalam BUMN dapat 
dilakukan asal fokus pada jabatan 
utama dan sebaliknya.

C. Rangkap jabatan dalam BUMN tidak 
boleh dilakukan, karena dampak 
negative dan merugikan masyarakat.

D. Rangkap jabatan bole dilakukan asal 
tidak memboroskan uang negara dan 
tidak menjadikan BUMN sebagai 
lembaga sambilan

13. Grafik Hasil Susu Kedelai Tahun 2008.
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Simpulan isi grafik tesebut adalah….
A. Kenaikan hasil susu kedelai terbanyak 

dari bulan sebelumnya terjadi pada 
bulan Maret

B.  Produksi susu kedelai bulan Januari 
ke Februari dan bulan Juni ke Juli 
seimbang.

C. Produksi susu kedelai selalu naik 
daripada empat bulan terakhir.

D.   Kenaikan susu kedelai bulan Mei dan 
Juni rendah.

14. INFORMASI KANDUNGAN 
MINUMAN KESEHATAN “Nutrisi”

No Isi Jumlah
1 Vitamin C 1.000 mg
2. Energi 65 kcal
3. Zat Protein 0 g
4. Zat Lemak 0 g
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5. Karbohidrat total 16 g
6. Gula 6 g
7. Nitrium 99 mg
8. Vitamin al 1,0 mg
9. Vitamin E 2,3 mg
10. Niacin 2,3 mg

Kalimat pernyataan yang sesuai isi tabel 
tersebut adalah….
A. Minuman “Nutrisi” memiliki 2,3 mg 

vitamin al.
B. Zat lemak pada minuman kesehatan 

“Nutrisi” berkalori 10 g.
C. Kandungan energi pada meminuman 

kesehatan “Nutrisi” mencapai 65 kcal.
D. Karbohidrat total yang terkandung 

dalam minuman “Nutrisi” sebanyak 65 g.

15. Perhatikan bagan berikut!

Media 
Massa

Cetak

Surat 
Kabar

Majalah Radio Televisi

Elektronik

Pernyataan yang sesuai dengan isi bagan 
tersebut adalah….
A. Televisi merupakan media massa jenis 

siaran. 
B. Majalah dapat dijadikan alat 

komunikasi tertulis.
C. Media massa yang berupa cetak terdiri 

atas surat kabar dan majalah. 
D. Media eketronik sangat cocok untuk 

membantu informasi dari surat kabar.

16. Tepat hari Rabu, 4 Juni 2008 kurang lebih 
pukul 06.30 Rani terserempet sepeda motor 
di pertigaan menuju sekolahnya. Waktu itu 
ia bersepeda berjajar dengan teman dari 
sekolah lain. Tiba-tiba ada sepeda motor 
masuk di antara sepeda mereka. Sepeda 
Rani terseret sepeda motor tersebut. Aku 
dan temanku terjatuh di jalan raya. Aku 
merasa malu bercampur sedih. 

Kalimat yang tepat ditulis Rani dalam 
buku harian adalah...

A. Rabu, 4 Juni 2008 pukul 06.30 aku 
terserempet sepeda motor di pertigaan 
menuju sekolahku dan aku terjatuh di 
jalan raya. Wah, malu hatiku waktu 
teman-teman melihatku berpakaian 
kotor.

B. Aku terserempet sepeda motor di 
pertigaan menuju sekolahku berjajar. 
Hukuman pelanggaran lalu lintas 
telah terjadi.

C. Rabu pukul 06.30 aku terserempet 
sepeda motor yang melewatiku di 
pertigaan menuju sekolahku. Luar biasa, 
peristiwa yang sangat mengharukan.

D. Waktu aku bersepeda berjajar dengan 
temanku tiba-tiba dari belakang masuk 
sepeda motor dan menyerempet aku 
dan temanku. Aku terjatuh tertimpa 
sepeda.

17. Pembina OSIS sedianya akan memimpin 
rapat kerja program tahunan, tetapi 
tiba-tiba ia ditugasi oleh Kepala Sekolah 
untuk rapat di Dinas Pendidikan Kota 
mewakili beliau. Pembina OSIS menulis 
pesan singkat kepada ketua OSIS untuk 
memimpin rapat kerja, hasil rapat program 
kerja diaporkan kepada Pembina OSIS.

Kalimat memo yang tepat untuk ilustrasi 
tersebut adalah….
A. Rapat kerja tetap kalian laksanakan, 

meskipun saya tidak ada. Laksanakan 
dengan baik hasilnya laporkan kepada 
saya.

B. Saya ke Dinas Pendidikan Kota 
mewakili Kepala Sekolah. Tolong 
rapat kerja kamu pimpin, laporannya 
serahkan kepada saya besok.

C. Saya ke Dinas Pendidikan Kota, rapat 
kalian akan dipimpin oleh ketua OSIS, 
laporan pertanggung-jawabannya saya 
tunggu.

D. Apapun hasil rapat kalian saya akan 
terima setelah kembali dari rapat di 
Dinas Pendidikan Kota, jadi jangan 
main-main.

18. Pada seleksi POPDA 2008 tingkat kota, 
OSIS sekolah kami mengirimkan atlet 
untuk nomor bola voli, bola basket, bulu 
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tangkis, tenis meja, dan renang. Prestasi 
yang diperoleh yaitu juara I bola voli 
putra, juara III bulu tangkis tunggal putra, 
juara II tenis meja tunggal putri, dan juara 
III renang gaya kupu-kupu putri.

Paragraf laporan yang sesuai dengan data 
tersebut adalah...
A. Kita patut berbangga karena pada 

seleksi POPDA 2008 tingkat kota 
sekolah kta berhasil mengalahkan 
sekolah lain. Sekolah kita berhasil 
mengalahkan sekolah lain. Sekolah 
kita berhasil menang sebagai juara I 
bola voli putra, juara III buku tangkis 
tunggal putra, juara II tenis meja 
tunggal putri, dan juara III renang 
gaya kupu-kupu putra.

B. Seleksi POPDA 2008 tingkat kota 
yang kita ikuti hasilnya cukup 
menggembirakan. Dari lima nomor 
lomba yang kita ikuti, emat nomor 
berprestasi, yakni juara I bola voli 
putra, juara III bulu tangkis tunggal 
putra, juara II tenis meja tunggal putri, 
dan juara III renang gaya kupu-kupu 
putri.

C. Prestasi sekolah kita pada seleksi 
POPDA 2008 tingkat kota tidak 
diragukan lagi. Atlet kita terbukti 
dapat menggilas atlet dari sekolah lain 
dengan merebut juara I bola voli putra, 
juara III bulu tangkis tunggal putri, 
juara II tenis meja tunggal putri, dan 
juara III renang gaya kupu-kupu putri.

D. Seleksi POPDA 2008 tingkat kota 
merupakan ajang unjuk prestasi bagi 
sekolah kita. Atlet sekolah lain dengan 
menggondol juara I bola voli putri, 
juara III bulu tangkis tunggal putra, 
juara II tenis meja tunggal putri, dan 
juara III renang gaya kupu-kupu putri.

19. (1) Perjalanan wisata ke Wisata Bahari 
Lamongan itu akan kami jadikan 
kegiatan rutin tahunan.

(2) Kami berangkat menuju Wisata Bahari 
Lamongan hari Sabtu tanggal 3 Mei 
2008 pukul 02.00

(3) Sesampai di sana banyak temuan yang 
kami catat sebagai tambahan ilmu 

pengetahuan.
(4) Objek Wisata Bahari Lamongan merupa-

kan pilihan utama tujuan wisata bahari
(5) Rombongan kami berjumlah 200 orang 

dengan 5 bus
(6) Kami dipandu oleh bapak ibu guru 

sebanyak 20 orang
Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi lapor-
an sistematis bila disusun dengan urutan ....
A. (1), (2), (6), (5), (3), (4)
B. (3), (6), (5), (2), (1), (4)
C. (5), (3), (2), (4), (6), (1)
D. (4), (2), (5), (6), (3), (1)

20. Desi yang baik,

(….)
Desi, sesuai janjiku padamu dulu, aku 
akan melanjutkan sekolah di kotamu. 
Kamu senang bukan? Semoga kita dapat 
satu sekolah sehingga bisa belajar bersama.
Bagian pembuka surat yang tepat untuk 
melengkapi surat pribadi tersebut adalah....
A. Desi, kamu pasti sudah lulus bukan? 

Jadi kita ketemu.
B. Bersama surat ini aku beritahukan 

sesuatu padamu.
C. Bagaimana kabarmu? Semoga baik-

baik saja seperti keadaanku.
D. Desi, aku bangga akhirnya kita lulus 

SMP. Kamu senang bukan?

Bacalah kutipan surat berikut dengan seksama 
kemudian kerjakan soal nomor 21 dan 22!

(….) (1)
Dengan hormat
 Kami mengharapakan kehadiran 
Saudara pada
hari dan tanggal: Senin, 16 Maret 2008
waktu   : Pukul 09.00 s.d 10.00
tempat   : Ruang Aula SMP Tunas
acara   : Sosialisasi Ujian Nasional 

2008/2009
(….) (2)

21. Alamat surat yang tepat untuk mengisi 
bagian (1) pada surat tersebut adalah….
A. Kepada Yth. Kepala Sekolah SMP 

Damai
 Jalan Delman Utama Kebayoran Lama 
 Jakarta
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B. Kepada Yth. Bapak/ Ibu Kepala 
Sekolah 

 Jalan Delman Utama Kebayoran Lama
 Jakarta
C. Yth. Kepala SMP Primadona
 Jalan Kemerdekaan No. 45
 Jakarta
D. Yth. Bapak Kepala SMP Damai
 Jalan Kemerdekaan No. 45
 Jakarta

22. Kalimat yang tepat untuk melengkapi 
bagian (2) surat resmi tersebut adalah...
A. Atas partisipasinya, kami ucapkan 

terima kasih
B. Atas kehadiran Saudara, kami meng-

ucapkan terima kasih.
C. Demikianlah, informasi ini dan terima 

kasih.
D. Demikian undangan ini, semoga 

semua lancar.

23. Gladi bersih pagi peserta lomba paduan 
suara akan diselenggarakan sehari sebelum 
pelaksanaan. Pelaksanaan lomba paduan 
suara pada tanggal 11 September 2008. 
Untuk itu, panitia membuat undangan 
kegiatan
Isi surat resmi yang sesuai dengan ilustrasi 
tersebut adalah...
A. Kami memohon kehadiran Saudara 

tepat pada tanggal 11 September 2008 
di Gedung Aula Serba Lestari dalam 
rangka mengikuti gladi bersih.

B. Dengan hormat, kami mengundang 
Saudara pada tanggal 11 September 
2008 di Gedung Aula Serba Guna 
Lestari akan diadakan lomba paduan 
suara.

C. Dengan ini kami mengundang Saudara 
pada tanggal 10 September di Gedung 
Aula Serba Guna Lestari. Untuk 
mengikuti paduan suara.

D. Kami mengharapkan kehadiran 
Saudara pada tanggal 10 September 
2008 di Gedung Aula Serba Lestari 
dalam rangka mengikuti gladi bersih.

24. Osis SMP Bakti Karya dan OSIS SMP 
Karya Muda akan mengadakan kegiatan 
amal bakti dalam rangka cinta lingkungan. 

Kegiatan-kegiatan yang direncanakan 
yaitu melakukan kegiatan penanaman 
seribu pohon dan pemberian bibit pohon. 
Penanaman akan dilakukan di hutan yang 
terancam gundul. Sedangkan pemberian 
bibit pohon diberikan kepada setiap kepala 
RT di setiap desa sekitar sekolah.

Slogan yang tepat sesuai dengan ilustrasi 
tersebut adalah….
A. Cinta lingkungan bukti cinta pada 

anak cucu kita.
B. Mari kita lestarikan lingkungan alam 

demi anak cucu kita.
C. Lestarikan alamku, demi masa depan 

keturunan.
D. Hijaukan alamku, lestarilah 

lingkunganku.

25.  Gempa dahsyat telah menewaskan 
sedikitnya enam orang dan melukai 200 
orang lainnya. Gempa yang mengguncang 
daerah Miyagi dan Iwata yang terletak 
300 km sebelah utara Tokyo itu merusak 
bangunan, jembatan, merobohkan pohon, 
dan memutuskan jalan raya. Sebanyak 
260 bangunan rusak. Menurut pejabat 
meteorology dan geofisika, gempa susulan 
yang tergolong kuat mungkin akan terjadi.
 Lebih dari 1.000 anggota regu 
penyelamat termasuk tentara dikerahkan 
ke lokasi gempa dahsyat berkekuatan 7.2 
SR yang mengguncang wilayah Jepang. 
Sabtu (14/6)
Rangkuman bacaan tersebut yang tepat 
adalah….
A. Akibat gempa dahsyat di Miyagi dan 

Iwana yang menewaskan 6 orang dan 
melukai 200 orang lainnya, dikerahkan 
regu penyelamat untuk mencarinya.

B. Gempa berkekuatan 7.2 SR 
mengguncang wilayah Jepang bagian 
utara, dan gempa susulan yang juga 
tergolong kuat mungkin akan terjadi.

C. Tentara dikerahkan untuk mencari 
korban gempa dahsyat yang 
mengguncang wilayah utara Jepang 
hari Sabtu 14 Juni 2008.

D. Gempa yang menewaskan sedikitnya 
6 orang dan melukai 20 orang lainnya 
mengguncang daerah Miyagi dan 
Iwata sebelah utara Tokyo.
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26. Petunjuk Membuat Roti Manis
(1) Larutkan gula dan garam di air!
(2) Masukkan susu bubuk dalam tepung 

yang sudah disediakan!
(3) Campurkan semuanya beserta ragi 

pengembang dalam air!
(4) (…)
(5) Masukkan margarin dan kocoklah 

sampai adonan mengembang!
Kalimat yang tepat untuk melengkapi 
petunjuk tersebut adalah…. 
A. Oleskan margarine pada tempat secara 

keseluruhan!
B. Tambahkan sedikit air dan aduk 

sampai merata!
C. Cairkan sedikit margarin dan 

masukkan dalam adonan!
D. Satukan adonan pertama sampai 

ketiga!

27. Langkah-langkah mengarang
(1) Tentukan judul karangan
(2) Tentukan tema karangan
(3) Buatlah kerangka karangan
(4) Kembangkan kerangka karangan
(5) Edit karangan yang telah jadi
Langkah-langkah mengarang yang tepat 
adalah….
A. (3),(2), (5), (4), (1)
B.   (3), (1), (4), (2), (5)
C. (2), (3), (4), (5), (1)
D.   (2), (5), (3), (4), (1)

28. Dalam rangka memeriahkan Hari Olahraga, 
Pengurus OSIS SMP Karya Bersama 
mengundang Saudara Alfian, alumnus 
SMP tersebut sebagai pembicara. Beliau 
berprestasi sebagai atlet PON. Sebelum 
acara inti, Ketua OSIS menyampaikan 
pidato sambutan di hadapan Kepala 
Sekolah, Guru, dan Siswa SMP tersebut.

Penulisan bagian pidato yang sesuai 
dengan ilustrasi tersebut adalah….
A. Saudara-saudara, Kepala SMP Karya 

Bersama Bapak dan Ibu Guru yang saya 
hormati. Mudah-mudahan dengan 
kedatangan Saudara Alfian ini dapat 
memotivasi kita semua agar lebih 
giat berlatih. Marilah kita tingkatkan 
prestasi olahraga di sekolah kita.

B. Saudara-saudara, Kepala SMP, Bapak 
dan Ibu Guru yang terhormat. Untuk 
menjadi seorang atlet yang berprestasi 
seperti Saudara Alfian tentu saja tidak 
mudah. Sejak SD beliau merupakan 
sosok pelajar yang ulet dan displin 
dalam berlatih. Kemenangannya 
dalam berbagai even olahraga bukan 
mengalir begitu saja.

C. Sebagai generasi muda, kita patut 
meneladani keuletan dan kedisplinan 
yang telah dilakukan oleh Kakak 
kita Saudara Alfian. Tentu saja 
kehadiran Alfian-alfian yang lain 
sangat diharapkan. Dengan demikian, 
sekolah kita akan menjadi sekolah yang 
banyak mencetak atlet-atlet berprestasi 
nantinya.

D. Kepala SMP Karya Bersama dan Bapak 
Ibu Guru yang saya hormati, serta 
teman-teman yang saya sayangi. Puji 
syukur kita panjatkan kepada Tuhan 
Yang Mahaesa karena pada ini kita 
dapat memeriahkan Hari Olahraga 
dengan menghadirkan Saudara Alfian. 
Beliau alumnus SMP Karya Bersama 
yang telah berhasil mengukir prestasi 
sebagai atlet PON.

29. Assalammu’alaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua,

Marilah kita bersama-sama bersyukur hari 
ini kita dapat berkumpul di sini dalam 
rangka pertemuan rutin anggota Karang 
Taruna Mekar. (….) Terima kasih saya 
sampaikan kepada seluruh anggota yang 
telah menghadiri undangan ini.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi 
pidato tersebut adalah…
A. Kesimpulannya, rapat akan 

dilaksanakan dua minggu mendatang. 
Demikian yang dapat saya sampaikan, 
mudah-mudahkan pada rapat 
mendatang, semua anggota dapat 
hadir tepat pada waktu.  

B. Akhir kata, kami mendukung kepada 
semua pihak yang turut berperan serta 
sehingga acara kita dapat berjalan 
dengan baik. Begitulah harapan kami.
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C. Maksud pertemuan kali ini, kita akan 
membahas tentang program kerja dan 
tanggung jawab sesuai dengan bidang 
tugasnya masing-masing. Intinya 
kita harus satu visi supaya kelurahan 
kita dapat mempertahankan juara 
kebersihan pada tahun ini.

D. Demikian sambutan yang dapat 
saya sampaikan, mohon maaf segala 
kekurangan dan sekali lagi selamat 
bekerja semoga semuanya dapat 
berjalan lancar tanpa hambatan.

30. Tema karya ilmiah: Pengaruh sinetron 
remaja terhadap perilaku siswa.
Rumusan masalah yang tepat berdasarkan 
tema karya tulis tersebut adalah…
A. Apakah peranan remaja dalam 

sinetron?
B. Bagaimana pengaruh sinetron remaja 

terhadap perilaku siswa?
C. Sinetron-sinetron apa saja yang 

mempengaruhi perilaku siswa?
D. Apakah mungkin sinetron dapat 

mempengaruhi siswa?

31. Identifikasi masalah.
1) Apakah ada pengaruh koleksi perpus-

takaan dengan jumlah pengunjung?
2)  Apakah ada pengaruh koleksi perpus-

takaan dengan minat membaca siswa?
3) Apakah ada pengaruh koleksi perpus-

takaan dengan prestasi belajar siswa?
Paragraf latar belakang yang sesuai dengan 
identifikasi masalah tersebut adalah…
A. Keberadaan perpustakaan di sekolah-

sekolah bukanlah hal yang asing bagi 
siswa. Namun, perpustakaan yang 
koleksinya kurang akan mengakibatkan 
siswa enggan berkunjung ke per-
pustakaan yang belum memadai juga 
akan menambah keengganan siswa 
membaca. Akibatnya minat membaca 
siswa rendah yang berpengaruh 
terhadap prestasi belajar siswa. 

B.   Siswa yang enggan membaca koleksi 
buku perpustakaan akan membawa 
pengaruh terhadap prestasi belajar 
siswa. Untuk itu, jumlah koleksi 
perpustakaan harus diperbanyak. 

Dengan demikian jumlah pengujung 
perpustakaan meningkat maka minat 
membaca siswa pun menjadi tinggi.

C. Perpustakaan sangat penting. Oleh 
karena itu jumlah koleksi buku 
perpustakaan harus diperbanyak. 
Jika buku diperbanyak maka minat 
membaca siswa tinggi. Dengan demikian 
pengunjung perpustakaan meningkat 
dan prestasi belajar siswa tinggi.

D.  Untuk meningkatkan presasi belajar 
siswa, hal utama yang harus dilakukan 
adalah menambah koleksi buku. Koleksi 
buku yang beragam akan meningkatkan 
jumlah pengunjung perpustakaan. 
Jumlah pengunjung menunjukkan 
minat membaca siswa yang tinggi. 

32. (1) Pada saat musim kemarau, kini 
sebagian wilayah di Indonesia mengalami 
kekeringan. (2) Jumlah wilayah yang 
menderita kekeringan dari tahun ke tahun 
semakin meningkat. (3) Banyak pihak 
menduga masalah ini akibat rusaknya 
lingkungan di daerah resapan air.

Kalimat efektif hasil perbaikan dari kalimat 
pertama adalah...
A. Pada musim kemarau, sebagian wilayah 

di Indonesia mengalami kekeringan
B. Musim kekeringan, kini wilayah 

Indonesia akan mengalami kekeringan
C. Pada kemarau, sebagian wilayah 

Indonesia akan mengalami kekeringan.
D. Saat kemarau, kini Indonesia akan 

mengalami kekeringan.

33. Film laskar pelangi yang diadaptasi dari 
novel laris dengan judul sama melakukan 
syuting perdana di Pulau Belitung. Film 
ini diproduksi oleh Mira Lesmana dan 
disutradari oleh Riri Reza.
Perbaikan penggunaan huruf kapital 
tersebut yang tepat adalah….
A. judul menjadi Judul
B. laskar pelangi menjadi Laskar Pelangi
C. novel menjadi Novel
D. perdana menjadi Perdana
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34. Pihak sekolah memberlakukan proses 
pendaftaran sesuai syarat(1). Artinya, 
ada ukuran(2) dalam proses pemasukan(3) 
sekolah. Misalnya persyaratan bahwa 
usia calon siswa yang dipilih (4) adalah 
7-12 tahun. Lalu, tempat tinggal dan 
administrasi.
Perbaikan pilihan kata yang bercetak 
miring pada paragraf tersebut adalah...

Pilihan kata 
salah Perbaikan

A.
syarat
ukuran
pemasukan
dipilih

prosedur
syarat
penerimaan
diprioritaskan

B.
syarat
ukuran
pemasukan
dipilih

prosedur
kriteria
pendaftaran
diprioitaskan

C.
syarat
ukuran
pemasukan
dipilih

cara
syarat
pemasukkan
diutamakan

D.
syarat
ukuran
pemasukan
dipilih

cara
kriteria
penerimaan
diseleksi

Bacalah puisi berikut dengan seksama, 
kemudian kerjakan soal nomor 35 dan 36!

…..
Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku
Menghadapi kemerdekaan tanpa cinta
Kau tak akan mengerti segala lukaku
Karena cinta telah menyembunyikan pisaumu
Membayangkan wajahmu adalah siksa
Kesepian adalah ketakutan dan kelumpuhan
Engkau telah menjadi racun bagi darahku
Apabila aku dalam kangen dan sepi
Itulah berarti
Aku tungku dan api.

35.  Tema puisi tersebut adalah….
A. kemerdekaan C. kerinduan
B. kelumpuhan D.  ketakutan

36. Suasana yang tergambar pada puisi 
tersebut adalah….
A. bosan   C. jenuh
B. sedih   D. sepi

Bacalah kutipan cerpen berikut dengan 
seksama kemudian kerjakan soal nomor 37 
s.d. 39!

 (1) Rasanya berat untuk berpikiran bahwa 
orang seperti dia bisa melakukan tindakan tak 
terpuji. (2) Tapi ia pa boleh buat, ada dugaan 
kuat bahwa paling tidak ia telah berbuat salah 
yang membuatnya begitu resah. (3) Dan inilah 
peristiwa yang mengawali dugaan itu, seperti 
berulang kali diceritakan ibu. (4) “Waktu 
itu, kelihatan sekelebatan orang keluar.” (5) 
“Waktu mau balik, tiba-tiba ada perasaanku 
tidak enak. (6) “Lalu saya ke tempat 
menyimpan kendaraan ayah.” (7) “Ternyata 
bukan Darmin”

37. Bukti latar tempat dalam kutipan cerpen 
tersebut terdapat pada kalimat bernomor… 
A. (4)    C. (6)
B. (5)    D. (7)

38. Konflik yang terdapat pada kutipan cerpen 
tersebut adalah….
A. sekelebat bayangan mencurigakan
B. kecurigaan kepada seseorang
C. tindakan yang tidak terpuji
D.  kewaspadaan yang berlebihan

39. Amanat pada kutipan cerpen tersebut 
adalah ….
A. membantu orang yang ditimpa 

masalah
B. memaafkan kesalahan orang lain 

dengan ikhlas
C. jangan menyimpan barang tidak ada 

tempatnya.
D.  jangan menuduh kalau tidak ada bukti, 

waspada boleh saja.

40. Kutipan Novel 1
Aku meninggalkannya…
 Dan bertanya, apakah yang telah ku 
lakukan itu benar atau salah? Membikinnya 
marah atau jengkel, benar atau salah? Dan 
apa sebenarnya yang ku ingini ketika dulu 
kuhadirkan ke rumah? Ya ya…aku ingin 
menaklukkannya. Aku ingin menaklukkan 
lelaki yang kaya, bandel, dan terkenal 
suka merendahkan orang lain itu. Entah 
demi sahabatku Tining, entah untuk 
kepuasanku sendiri.
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Kutipan Novel 2
 Tiba-tiba seperti halilintar menggores 
langit, mengkilatlah suatu pikiran yang 
terang dan tegas dalam hati Hasan. Seakan-
akan sinar ilham yang terang benderang 
menyibakkan tabir gelap dalam jiwa yang 
bimbang. Terang, terang sekali seakan-
akan pikirannya.
Berpikirlah ia: “Ayah sudah tidak ada lagi. 
Tapi aku, ibu, Fatimah masih ada, masih 
hidup. Kalau Tuhan betul bikinan khayal 
manusia seperti Rush dan Anwar…
Perbedaan karakteristik kedua kutipan 
novel tersebut adalah….

Kutipan Novel 1 Kutipan Novel 2

A.

Sarat dengan 
nilai budaya, 
menggunakan 
gaya hiperbola

Sarat dengan 
niali sosial, 
menggunakan gaya 
deskriptif

B.

Sarat dengan 
nilai keagamaan, 
menggunkan 
gaya deskriptif

Sarat dengan nilai 
sosial, menggunkan 
gaya hiperbola

C.

Sarat dengan 
nilai moral, 
menggunakan 
gaya deskriptif

Sarat dengan 
nilai kegamaan, 
menggunakan gaya 
hiperbola

D.

Sarat dengan 
nilai sosial, 
menggunakan 
gaya deskriptif

Sarat dengan 
nilai budaya, 
menggunakan gaya 
hiperbola

Bacalah kutipan novel berikut kemudian 
kerjakan soal nomor 41 dan 42!

 Sardi laki-laki berusia 50 tahun sedang 
gelisah di tempat duduknya. Beberapa kali 
topi dipasang di kepalanya dan dilepaskan 
lagi tanpa tujuan tertentu. Akhirnya Sardi 
keluar mengambil sesuatu di bagasi motornya. 
Sebuah botol persegi dibawanya masuk ke 
rumah. Penantian yang menggelisahkan harus 
ditemani minuman keras, pikirnya. Namun 
pikirannya berubah, minumannya itu tidak 
menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Lalu 
minuman itu dia buang.

41. Bukti nilai moral yang terkandung dalam 
novel tersebut adalah…

A. Sardi sedang gelisah di tempat 
duduknya.

B. Minuman keras diambil dari motornya.
C.  Sardi sadar lalu membuang minuman 

keras itu.
D. Sardi beberapa kali memasang topi

42. Watak tokoh Sardi dalam cerita tesebut 
adalah….
A. sombong, penakut
B. tidak sabar, kasar
C. pemarah, sabar
D. kesal, pembenci

Bacalah kutipan naskah berikut dengan 
seksama, kemudian kerjakan soal nomor 43 
dan 44!

Razak : Sebentar sebentar, kamu tadi mendengar 
tidak suara orang menangis.

Amri   : Ah, Zak kamu jangan terlau meng-
hiraukan suara-suara itu (sambil 
memegang tengkuknya),

Siti      : Zak, Zak kamu jangan suka membuat 
hati orang berdebar-debar.

Razak : Ini benar, tadi aku mendengar suara 
perempuan yang menangis. Dari 
sana! (jari telunjuknya menunjuk ke arah 
bunga kamboja yang tumbuh rimbun 
disinari rembulan)

Siti      : Sudah, sudah. Kalau begini caranya 
lebih baik aku pulang saja.

43. Suasana yang tergambar dalam kutipan 
drama tersebut adalah….
A. senang   C. takut
B. haru   D.  tenang

44. Latar waktu yang tergambar dalam kutip-
an drama tersebut adalah….
A. pagi hari  C. sore hari
B. senja hari  D.  malam hari

45. Pak Heru sudah lama memperhatikan 
Pak Gatot. Pak Heru berpendapat kalau 
Pak Gatot orangnya pendiam tetapi teliti 
dalam pekerjaannya. Lain halnya dengan 
Pak Martono yang kerjanya cepat tetapi 
hasilnya kurang memuaskan.
Pantun yang tepat untuk melukiskan Pak 
Gatot adalah….
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A. Naik ke gunung mencari batu
Bawa surat dari Priangan
Bekerja saling membantu
Pekerjaan berat jadi ringan

B. Kayu kering api membara
Pepaya muda masih mengkal
Bekerja dengan sedikit bicara
Pasti nanti hasilnya maksimal

C. Dua ditambah dua empat 
Ambil bambu buat tusukan
Bekerjalah dengan cepat
Agar hasilnya memuaskan

D.  Ada tamu bawa ubin
Kunyit putih dibuat jamu
Jika kamu jadi pemimpin
Perhatikan anak buahmu

46. Anak ayam berpuluh-puluh
Buat barisan di tepi jalan
(….)
(….)
Isian yang tepat untuk melengkapi pantun 
tersebut adalah…
A. Sebagai alat penerang jalan 

Malam hari pancarkan suluh
B. Tuntut ilmu bersungguh-sungguh

Sebagai bekal hari kemudian
C. Pakai baju jangan lusuh

Pakai celana jangan kesopanan
D. Obat ini sangat ampuh

Dijual di pinggir trotoar

47. Senja yang kelabu…
Mentari sembunyi di balik awan
Pepohonan enggan bergerak
(….)
Larik bermajas untuk melengkapi bait 
puisi tersebut adalah….
A. Satwa digiring ke kandang
B. Burung diam membisu
C. Dahan mulai mongering
D. Camar berterbangan

48. Kembang melati, putih (…)
Semerbak harummu
Ingin rasa hati tuk memetikmu
Kau kuselipkan di(….)
Kata yang tepat untuk melengkapi puisi 
tersebut adalah….
A. merah, rambutku
B. hatimu, telingaku

C. warnamu, rambutku
D. daunmu, telinga

49. 

Puisi yang temanya sesuai dengan gambar 
tersebut adalah…
A.  Danau teduh nan indah

Di tengah kedamaian
Pucuk-pucuk pinus
Takjub pada-Mu selalu

B.  Tenggelam malam
Lusuh anak jalanan
Kais butiran nasi
Sejimpit tiada irit

C.  Setia jalankan tugas-Mu
Pancarkan sinar tertebar mekar
Aku iri denganmu
Sampai kapan aku menemu

D. Jalan sendiri
Terangi bumi bumi pertiwi
Aku ingin berdiri 
Kelak akan mati

50. (1) Suami : Dompet itu telah aku bawa?
(2) Istri  : Ya
(3) Suami : Tak seorang pun 

mengikutimu?
(4) Istri  : Tidak. Aku sendiri pun tak 

bisa lari cepat.
(5) Suami  : (….)
6) Istri  : Tidak ada yang mendorong. 

Wanita tua itu menaruh 
dompet di dekat jariku. 
Ketika aku mengambilnya dia 
tidak memperhatikanku.

Kalimat yang tepat untuk melengkapi 
dialog drama tersebut adalah….
A. Apakah kamu tidak takut kepada 

orang tua?
B. Apa yang mendorongmu melakukan 

semua itu?
C. Siapa yang hendak melakukan semua 

itu?
D. Tidak ada yang melihatmu waktu waktu 

itu kan?
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1.  Setiap paragraf mempunyai gagasan pokok 
(utama) sebagai pengendali. Dikatakan 
sebagai pengendali karena gagasan pokok 
itu mengendalikan uraian selanjutnya 
sehingga gagasan pokok dan penjelasnya 
membentuk satuan makna. Gagasan 
utama disebut pula dengan pikiran pokok 
atau ide utama. Pada umumnya, gagasan 
pokok terletak pada kalimat pertama atau 
kalimat terakhir dalam paragraf itu.
Gagasan utama pada paragraf itu dapat 
diidentifikasi dari kalimat pertama atau 
kalimat paragraf. Akan tetapi, pada paragraf 
itu gagasan utama terletak di kalimat 
pertama, yaitu kunci utama keberhasilan 
Spanyol.

Jawaban: B
2. Informasi adalah keseluruhan keterangan, 

pemberitahuan, kabar, atau berita tentang 
sesuatu. Kesamaan informasi dari  
beberapa teks adalah kesamaan  gagasan 
pokok dari setiap teks itu. Gagasan pokok 
dapat diidentifikasi lewat kemunculan 
kata-kata yang sama dari beberapa teks.  
Dari teks tersebut ditemukan kata-kata yang 
sama, yaitu 

Teks berita 1 Teks berita 2

Peresmian 
(kalimat 1)

Meresmikan (kalimat 1)
Diresmikannnya (kalimat 3)

Jadi, kesamaan informasi pada kedua teks 
tersebut adalah masalah peresmian. Informasi 
yang sama secara lengkap, yaitu Fauzi Bowo 
meresmikan beroperasinya bus gandeng.

Jawaban: D
3. Pola penyajian berita biasanya berbentuk  

5W + 1H:
1. What ‘apa’.
2. Who ‘siapa.
3. Where ‘di mana’.
4. When ‘kapan’.
5. Why  ‘mengapa’.

6. How ‘bagaimana’.
Cara  mengidentifikasinya adalah dengan 
menerapkan pola di atas. Hal itu tampak 
pada bagan berikut ini:

Isi berita 1 Pola Isi berita 2 Pola

a. kalimat 1 Kapan a. kalimat 1 Kapan

b. kalimat 2 Siapa b. kalimat 2 Apa

c. kalimat 3 Mengapa c. kalimat 3 Bagaimana
Jawaban: A

4. Setiap paragraf mempunyai gagasan pokok 
(utama) sebagai pengendali. Gagasan 
pokok itu dapat dipahami lewat kalimat 
utama. Kalimat utama merupakan suatu 
kalimat yang mengandung gagasan utama 
dari suatu paragraf. Kalimat utama pada 
umumnya berada pada awal ataupun pada 
akhir paragraf. Kalimat itu mengandung 
kata umum yang merangkum isi kalimat-
kalimat lainnya.
Kata kuncinya adalah kata-kata umum 
yang sifatnya merangkum dan biasanya 
terletak pada kalimat pertama atau kalimat 
terakhir. Kalimat utama pada teks tersebut 
terletak pada kalimat pertama. Kalimat 
tersebut mempunyai sifat lebih umum dan 
merangkum dari kalimat-kalimat lainnya 
yang merupakan penjelasnya. Jadi, dapat 
dipastikan bahwa kalimat pertama itulah 
yang menjadi kalimat utamanya. 

Jawaban: A
5. Kritik adalah tanggapan suatu hal yang ter-

kadang disertai uraian dan pertimbangan. 
Contoh:
a. Dia itu ternyata mudah putus asa padahal 

Pak Kosasih sudah menasihatinya.
Di dalam isi bacaan itu, tanggapan itu adalah:
1. Minat baca dan belajar di kalangan 

masyarakat masih kurang
2. Harga buku relatif mahal.

Tidak ditemukan jawaban yang benar
Jawaban: -

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL
BAHASA INDONESIA SMP/MTs

Tahun Pelajaran 2008/2009



mata_elang_media@yahoo.co.id

6. Pola penyajian berita biasanya berbentuk  
5W + 1H dan letaknya pada bagian awal 
berita.
Pada umumnya isi pokok berita terdapat 
pada awal berita.
Pernyatakan yang merupakan isi berita 
pada teks berita tersebut terletak pada 
kalimat pertama, yaitu harga benih berbagi 
jenis tanaman yang naik terus. 

Jawaban: B
7. Pendapat adalah suatu pikiran atau 

anggapan tentang sesuatu hal. Pendapat 
itu tergantung pada pandangan, pendirian, 
ataupun penilaian seseorang. 
Kalimat dalam mengungkapkan pendapat 
biasanya ditandai dengan kemunculan 
kata kecenderungan atau mungkin. Kata-
kata tampak pada  kalimat (3), yaitu 
kecenderungan perbedaan Brown dan Ahmad 
Dhani mungkin terletak pada medianya.

Jawaban: C
8. Simpulan adalah sesuatu yang disimpul-

kan atau ikhtisar dari suatu uraian 
sebelumnya. Kesimpulan dapat ditelaah 
melalui gagasan utama dan atau pernyataan 
umum dari suatu uraian dan juga melalui 
hubungan dari kalimat-kalimatnya.
Pemecahannya, yaitu dilihat dari hubungan 
antar kalimat-kalimat pada paragraf 
tersebut. Hubungan kalimat ke-3 dan ke-
4, mengandung kesimpulan bahwa sistem 
demokrasi mempunyai kelebihan dan kelemahan.

Jawaban: C
9. Tajuk rencana adalah kolom yang terdapat 

di dalam media massa yang merupakan 
tanggapan redaksi terhadap suatu 
peristiwa. Isi dari suatu tajuk rencana 
dapat diketahui dari gagasan utama yang 
ada pada setiap paragrafnya. Gagasan 
utama sama dengan gagasan pokok. 
Gagasan utama tajuk juga dapat diketahui 
melalui kata-kata yang dominan dari 
setiap paragrafnya.
Cara menemukan gagasan utama salah 
satunya melalui kalimat pertama. Kalimat 
pertama itu menjelaskan tentang kenaikan 
harga sembako yang membawa dampak 
kepada masyarakat.

Jawaban: A

10. Kalimat fakta merupakan suatu kalimat 
yang mengandung suatu hal yang 
sungguh-sunguh terjadi. Biasanya disertai 
dengan keterangan waktu, tempat dan 
keterangan yang lainnya.
Kata kuncinya adalah munculnya 
kata keterangan seperti harga, waktu, 
tempat dan sebagainya. Tajuk tersebut 
memunculkan keterangan harga, yaitu 
Harga beras sudah mencapai Rp6.000,00 per kg 
sementara pendapatannya hanya Rp15.000,00 
sehari (lihat paragraf kedua kalimat kedua).

Jawaban: C
11. Penulis tajuk merupakan seorang 

redaksi pada suatu surat kabar. Penulis 
biasanya menunjukkan keberpihakannya. 
Keberpihakan tersebut terkadang kepada 
pemerintah, masyarakat, ataupun 
golongan tertentu. Keberpihakan biasanya 
muncul pada pargraf awal, tengah atau 
akhir.
Kata kunci yaitu awal paragraf, tengah 
paragraf, akhir paragraf.
Dari paragaf akhir tajuk itu diketahui 
bahwa penulisnya berpihak kepada 
masyarakat. Hal itu dibuktikannya dengan 
cara mengkritik pemerintah.

Jawaban: D
12. Cukup jelas

Kata kuncinya adalah paragraf awal atau 
paragraf terakhir. Pertanyaan tidak sesuai 
dengan soal, sehingga tidak ada jawaban  
yang benar.

Jawaban: -
13. Grafik adalah suatu lukisan atau gambaran 

pasang surut suatu keadaan dengan garis 
vertikal dan garis horizontal. Kesimpulan 
isi grafik adalah gagasan umum yang 
menunjukkan isi grafik itu melalui 
hubungan antara titik-titik koordinatnya 
secara keseluruhan.
Perhatikan pernyataan setiap opsi, lalu 
dicocokkan dengan isi grafiknya. Jadi, 
dapat diketahui bahwa kenaikan harga 
kedelai pada bulan Maret itu terbanyak, 
yakni sekitar 200 liter darpada bulan 
sebelumnya(Februari) yang hanya 100 liter.

Jawaban: A
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14. Tabel merupakan suatu daftar yang berisi 
ringkasan suatu informasi secara lebih jelas 
dan lebih menarik. Kehadiran tabel dapat 
menyajikan suatu uraian yang berkalimat-
kalimat secara lebih ringkas. Langkah-
langkah membacanya adalah sebagai berikut.
1. judulnya
2. maksud utamanya yang terdapat pada 

baris pertama dan kolom pertama/ 
kedua.

3. hubungan antara maksud baris dengan 
kolomnya. 

Dengan langkah-langkah sesuai di atas, 
dapat diketahui pernyataan yang sesuai 
adalah kandungan energi (baris kedua) pada 
Nutrisi sebesar 65 kilo kalori.

Jawaban: C
15. Bagan merupakan suatu gambaran yang 

menunjukkan hubungan antarbagian yang 
satu dengan bagian yang lainnya secara 
hierarkis. Isi bagan dapat ditelaah melalui 
hubungan antara bagian atasan dengan 
bagian yang ada di bawahnya.
Berdasarkan bagan tersebut, pernyataan 
yang sesuai dengan bagan itu adalah jenis 
media cetak adalah surat kabar dan majalah. 

Jawaban: C
16. Buku harian (diary) dapat dipahami 

sebagai suatu  buku yang berisikan catatan 
sehari-hari yang bersifat pribadi. Catatan 
itu berupa kegiatan-kegiatan yang akan 
dilakukan, ungkapan-ungkapan perasaan 
ataupun pengalaman-pengalaman yang 
dialami setiap hari. Selain itu, berisi juga 
tentang catatan waktu terjadinya kegiatan 
ataupun pengalaman itu. 
Kata kuncinya, yaitu menemukan ide-ide 
pokok dari pernyataan itu.
Kata kunci yang ada pada pernyatan itu 
adalah
a. Rani terserempet
b. Rani bersepeda sejajar.
c. Rani jatuh.
Dari kata-kata kunci itu dapat dibuat 
kalimat yang sesuai dengan pernyataan itu, 
yaitu  Waktu aku bersepeda berjajar dengan 
temanku tiba-tiba dari belakang masuk sepeda 
motor dan menyerempet aku dan temanku. 
Aku terjatuh tertimpa sepeda.

Jawaban: D

17. Dalam urusan kedinasan, pesan singkat 
atau yang disebut memo adalah surat yang 
berisi pesan pendek dan sifatnya tidak 
resmi. Memo biasanya dibuat oleh pihak 
atasan kepada bawahan ataupun kepada 
teman sejawatnya. 
Ciri-ciri memo:
1. Bersifat kedinasan, dibuat dari atasan 

ke bawahan atau kolega (pejabat 
sederajat),

2. Kata-kata yang digunakan bisa meng-
gunakan ragam tidak resmi, misalnya 
saya, kamu.

3. Isinya ringkas, berupa pemberitahuan 
atau instruksi.

Kata kunci adalah ide pokok dari hal yang 
akan disampaikan pada ilustrasi soal. 
Lalu, dicocokkan dengan opsi. 
Opsi yang sesuai dengan ide pokok adalah 
Saya ke Dinas Pendidikan Kota mewakili Kepala 
Sekolah. Tolong rapat kerja kamu pimpin, 
laporannnya serahkan kepada saya besok.

Jawaban: B
18. Laporan merupakan suatu cara 

penyampaian informasi yang berisi catatan 
kegiatan atau peristiwa kepada seseorang 
atau suatu instansi yang disusun atas 
dasar tanggung jawab yang dibebannya. 
Isinya bersifat lugas dan apa adanya.
Opsi yang sesuai dengan ilustrasi tersebut 
adalah Seleksi POPDA 2008 tingkat kota yang 
kita ikuti hasilnya cukup menggembirakan…

Jawaban: B
19. Laporan (perjalanan) yang sistematis yakni 

sebuah laporan yang susunannya runut. 
Kerunutan tersebut antara lain,
1. penetapan tujuan/ objek yang 

dikunjungi
2. jadwal pemberangkatan
3. jumlah peserta
4. rangkaian kegiatan di lokasi
5. tindak lanjut
Berdasarkan ciri-ciri di atas susunan yang 
sistematis dari laporan itu adalah kalimat 
4-2-5-6-3-1.

Jawaban: D
20. Surat pribadi merupakan suatu surat yang 

dibuat oleh perseorangan atau atas nama 
pribadi. Surat pribadi pada umumnya 
menggunakan bahasa yang informal. 
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Surat pribadi terdiri atas pembuka, isi, dan 
penutup.
Jadi, pilihlah opsi yang menanyakan 
kabar. Bagian pembuka surat pribadi yang 
sesuai adalah  Bagaimana kabarmu….?”

Jawaban: C
21. Alamat surat harus bertuliskan nama 

dan alamat orang atau instansi yang akan 
dituju.
Hal-hal yang harus diperhatikan di dalam 
menulis alamat surat.
1. Kata kepada digunakan pada alamat 

surat bagian luar. Akan tetapi, kata 
itu tidak digunakan pada alamat surat 
bagian dalam.

2. Kata-katanya harus efisien, antara lain 
tidak menggunakan kata sapaan di 
depan nama jabatan atau kelembagaan. 
Misalnya, 

Benar Salah
Yth. Kepala SMP Yth. Bapak Kepala SMP
Yth. Dra. Iin Surtiah Yth. Ibu Dra. Iin Surtiah

3. Di bagian akhir tidak digunakan tanda 
titik (.).

Alamat surat yang ditanyakan adalah 
alamat bagian dalam. Jadi, tidak 
digunakan kata kepada. Oleh karena itu, 
alamat surat yang benar adalah
Yth. Kepala SMP Primadona
Jalan Kemerdekaan No. 45
Jakarta

Jawaban: C
22. Surat terdiri atas tiga bagian, yaitu 

pembuka. isi, dan penutup. Bagian 
penutup merupakan suatu bagian penutup 
surat yang berisi ucapan terima kasih atau 
harapan-harapan. Bagian penutup harus 
seuai dengan isi surat. Contohnya, jika 
suatu surat berisi tentang undangan maka 
bagian penutupnya berisi harapan dan 
ucapan terima kasih.
Surat tersebut adalah surat undangan. 
Jadi, bagian penutupnya berisi harapan 
kehadiran dan ucapan terima kasih. 
Bagian penutup yang tepat adalah Atas 
kehadiran Saudara, kami mengucapkan terima 
kasih.

Jawaban: B
23. Surat resmi merupakan suatu surat 

yang berisi masalah kedinasan ataupun 

organisasi. Bahasa yang digunakan adalah 
bahasa ragam formal.  Surat resmi dapat 
berisi undangan, pemberitahuan, himbauan 
dan sebagainya. Sebuah surat undangan 
ditandai oleh kata-kata seperti berikut:
a. kami mengundang,
b. kami memohon kehadiran
c. kami mengharapkan kehadiran
Penggunaan kata-kata harus disesuaikan 
dengan kedudukan pengundang dengan 
pihak yang diundang. Kalau sederajat, 
kita dapat menggunakan mengundang 
atau mengharapkan kehadiran. Adapun kata 
memohon digunakan  untuk atasan atau 
tokoh masyarakat.
Ilustrasi tersebut berisi tentang undangan 
atau pemberitahuan. Di dalam surat 
undangan, harus tercantum kata waktu, 
tempat, dan nama kegiatan.
Jadi, kalimat yang dimaksud adalah Kami 
mengharapkan kehadiran Saudara........

Jawaban: A
24. Slogan disebut juga semboyan atau moto 

merupakan sebuah perkataan atau kalimat 
pendek yang digunakan sebagai dasar 
tuntutan (pegangan hidup). Slogan yang 
baik adalah kalimatnya ringkas, padat 
makna, subjeknya diresapkan dan kata-
katanya berirama (selaras).
Kata kuncinya adalah kalimatnya ringkas, 
padat makna, dan kata-katanya paling 
selaras. 
Ilustrasi tersebut bertema penghijauan 
dan pelestarian lingkungan. Jadi slogan 
yang tepat adalah hijaukan alamku, lestarilah 
lingkunganku.

Jawaban: D
25. Rangkuman disebut juga ringkasan atau 

ikhtisar merupakan suatu kalimat ringkas 
yang merupakan ide-ide pokok dari suatu 
uraian atau rangkaian kalimat yang lebih 
besar. 
Kata kuncinya adalah ringkasan dari ide-
ide pokok pada tiap paragraf.
1. ide pokok paragraf pertama adalah 

gempa di Miyagi dan Iwata menewaskan 6 
orang dan melukai 200 orang.

2. ide pokok paragraf kedua adalah regu 
penyelemat dikerahkan untuk mencarinya.
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Jika ide-ide pokok itu dijadikan satu atau  
dipadukan maka rangkumannya adalah 
Akibat gempa dahsyat di Miyagi dan Iwata…

Jawaban: A
26. Petunjuk adalah suatu karangan yang berisi 

langkah-langkah melakukan sesuatu dan 
disusun secara sistematis supaya pembaca 
mudah memahami dan melaksanakannya 
secara benar. Kalimat penyusun petunjuk 
biasanya kalimat perintah.
Kata kuncinya adalah sistematis. 
Kalimat (3) berisi tentang pencampuran 
semua bahan pembuat roti. Jadi, langkah 
tersebut tentunya memerlukan air dan 
proses pengadukan. Dengan demikian, 
langkah selanjutnya yang sesuai adalah 
menambahkan air dan mengaduknya sampai 
rata. 

Jawaban: B
27. Langkah-langkah yang sistematis dalam 

membuat karangan adalah sebagai berikut.
1. Tentukan tema karangan
2. Buatlah kerangka karangan
3. Kembangkan kerangka karangan
4. Tentukan judul
5. Edit  karangan yang telah jadi
Berdasarkan langkah-langkah di atas 
maka langkah-langkah mengarang yang 
tepat adalah 2-3-4-5-1

Jawaban: C
28. Pidato merupakan suatu ragam lisan yang 

terdiri atas pembukaan, isi, dan penutup. 
Ketiga bagian itu harus memiliki kepaduan 
baik dari segi tata bahasa maupun makna. 
Bagian pembukaan suatu pidato biasanya 
berisi:
1.  Salam pembuka dan sapaan kepada 

beberapa pihak.
2. Ucapan puji syukur.
3. Penyampaian tujuan atau pengantar 

tema pidato.
Berdasarkan tiga isi di atas maka bagian 
pembuka yang tepat adalah Kepala SMP 
karya Bersama dan Bapak Ibu Guru yang saya 
hormati…

Jawaban: D
29. Ilustrasi tersebut adalah ilustrasi bagian 

pembuka pada pidato. Lihat pembahasan 
no. 28. 

Ihwal yang belum ada pada bagian 
pembuka tersebut adalah penyampaian 
tujuan. Jadi yang sesuai adalah maksud 
pertemuan kali ini.........

Jawaban: C
30. Bagian pendahuluan dalam suatu karangan 

ilmiah biasanya terdiri atas latar belakang 
masalah, rumusan masalah, tujuan dan 
manfaat penelitian, dan seterusnya. 
Rumusan masalah merupakan salah 
satu bagian dalam karangan ilmiah dan 
rumusannya harus sesuai dengan tema 
karya ilmiah serta biasanya dinyatakan 
dalam bentuk pertanyaan. Kata tanya yang 
umum digunakan antara lain bagaimana 
atau mengapa.
Kata kuncinya adalah rumusan masalah 
harus sesuai dengan tema. Dengan 
demikian, perumusan masalah yang tepat 
dengan ilustrasi tersebut  adalah Bagaimana 
pengaruh…

Jawaban: B
31. Latar belakang merupakan sesuatu 

gambaran tentang fakta yang berkaitan 
dengan tema karangan ilmiah dan biasanya 
berisi pertentangan dari dua hal.
Kata kuncinya adalah fakta dan perten-
tangan antara  dua hal. 
Latar belakang masalah yang sesuai 
dengan ilustrasi tersebut adalah Keberadaan 
perpustakaan di sekolah-sekolah bukanlah hal 
yang asing bagi siswa.

Jawaban: A
32. Kalimat efektif merupakan rangkaian 

dari kata-kata, frasa, atau klausa yang  
mengungkapkan suatu maksud secara 
tepat, jelas dan tidak ada pemborosan kata.
Kata kuncinya, jelas, tepat, dan tidak ada 
pemborosan kata. 
Ketidakefektifan pada kalimat adalah 
penggunaan  kata penunjuk waktu yang 
berlebihan. Kata yang dimaksud adalah 
saat dan kini dan adanya penggunaan 
kata yang tidak jelas dan tidak perlu, 
yakni akan. Jadi, kalimat efektifnya adalah 
Pada musim kemarau sebagian wilayah di 
Indonesia mengalami kekeringan.

Jawaban: A
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33. Huruf kapital biasanya digunakan pada 
kata awal dalam penulisan judul, nama bulan, 
nama hari, nama orang, dan sebagainya.
Dari ilustrasi di atas ditemukan penulisan 
judul yang salah, laskar pelangi seharusnya 
Laskar Pelangi. 

Jawaban: B
34. Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan 

dengan pemilihan kata adalah ketepatan 
makna kata itu sendiri, dan kesesuaian 
kata itu dengan konteks kalimatnya.
Kata-kata tersebut lebih tepatnya adalah 
prosedur, kriteria, pendaftaran, dan diprioritaskan.

Jawaban: B
35. Tema puisi merupakan suatu ide pokok 

atau gagasan utama yang menjadi dasar 
penyair di dalam menulis puisi. Tema 
puisi biasanya ditunjukkan dengan kata-
kata yang dominan dan semakna dengan 
puisi.
Kata kuncinya adalah kata yang dominan 
dan semakna. Kata-kata yang dominan dan 
semakna di dalam puisi tersebut adalah 
kesepian, membayangkan wajahmu, kangen, 
sepi. Kata-kata itu tersebut menunjuk pada 
makna ‘kerinduan’

Jawaban: C
36. Suasana merupakan suatu gambaran keadaan 

jiwa pembaca setelah membaca sebuah karya 
sastra. Suasana termasuk ke dalam unsur 
batin karya sastra. Suasana dalam suatu karya 
sastra dapat diidentifikasi melalui kata sifat 
yang digunakan. Hal itu dikarenakan kata 
sifat biasanya menimbulkan suasana tertentu 
pada pembacanya.
Kata kuncinya adalah kata sifat. Kata 
yang dimaksudkan adalah sepi.

 Jawaban: D
37. Latar adalah suatu gambaran tempat, 

waktu, budaya dan suasana dalam sebuah 
karya sastra.  Jadi, latar meliputi tempat, 
waktu, budaya, dan suasana.
Kata kuncinya, tempat, waktu, budaya, 
dan suasana. Dari ilustrasi cerpen di atas 
ditemukan latar tempat pada kalimat ke 
tempat menyimpan kendaraan ayah pada 
kalimat 6. 

Jawaban: C

38. Konflik merupakan suatu gambaran 
pertentangan antara dua hal dalam sebuah 
karya sastra. Konflik ada beberapa macam, 
antara lain konflik dengan diri sendiri, 
konflik dengan orang lain, konflik dengan 
lingkungan, dan konflik dengan budaya.
Kata kuncinya adalah munculnya perten-
tangan antara dua hal. Pertentangan pada 
cerpen tersebut dinyatakan dalam bentuk 
kecurigaan kepada seseorang. Hal itu 
tampak pada kalimat 2-3.

Jawaban: B
39. Amanat merupakan suatu pesan yang 

disampaikan di dalam karya sastra oleh 
pengarangnya. Amanat ada yang tersirat 
dan tersurat. Amanat itu harus ada 
hubungannya dengan tema karya sastra.
Tema cerita pendek tersebut adalah tentang 
kecurigaan. Amanat yang disampaikan 
oleh pengarangnya adalah jangan menuduh 
kalau tidak ada bukti, waspada boleh saja.

Jawaban: D
40.  Nilai adalah suatu gambaran-gambaran 

luhur yang berkaitan dengan budaya, 
agama, moral, dan sosial. Nilai-nilai itu 
biasanya digambarkan secara deskriptif, 
naratif, ataupun ungkapan-ungkapan 
yang hiperbola (melebih-lebihkan).
Kata kuncinya adalah nilai agama, nilai 
moral, nilai budaya, dan nilai sosial. Nilai 
yang terdapat dalam kutipan itu adalah 
nilai agama dan nilai moral. Nilai agama 
itu dinyatakan secara hiperbolisme, yakni 
ditandai dengan menggunakan kata-
kata seperti halilintar menggores langit, 
mengkilatkan suatu pikiran. Nilai moral 
itu dinyatakan secara deskriptif, yakni 
ditandai dengan banyaknya penggunaan 
kata sifat di dalamnya: marah, jengkel, kaya, 
bandel, terkenal.

Jawaban: C
41. Nilai adalah suatu gambaran-gambaran 

luhur yang berkaitan dengan budaya, 
agama, moral, dan sosial. Nilai-nilai itu 
biasanya digambarkan secara deskriptif, 
naratif, ataupun ungkapan-ungkapan 
yang hiperbola (melebih-lebihkan). Nilai 
moral berkaitan dengan baik dan buruknya 
perbuatan.
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Kata kuncinya adalah nilai agama, nilai 
moral, nilai budaya, dan nilai sosial. 
Nilai moral tercermin pada kalimat: Sardi 
sadar, lalu membuang minuman keras itu.

Jawaban: C
42. Watak adalah suatu karakter yang dimiliki 

oleh masing-masing tokoh dalam karya 
sastra. Watak dari tokoh biasanya digam-
barkan melalui tingkah laku, perkataan, 
penampilan, kondisi lingkungan, perkataan 
langsung pengarang, dan pembicaraan 
tokoh lain.
Watak seorang tokoh dapat diketahui 
melalui tingkah lakunya Sardi dalam 
novel tersebut digambarkan dalam dua 
tingkah laku, pertama, gelisah, berkali-
kali memasang dan melepaskan topinya 
menunjukkan bahwa ia tidak sabar. Kedua, 
membuang minuman keras merupakan 
pertanda bahwa ia memiliki sifat kasar.

Jawaban: B
43. Suasana drama dapat diketahui melalui 

perkataan tokohnya yang menggambarkan 
suatu keadaan.
- Perkataan Razak dan Siti tersebut me-

nunjukkan bahwa ia sedang ketakutan.
Jawaban: C

 44. Latar waktu biasanya ditandai dengan 
kemunculan kata-kata yang menggambarkan 
waktu, misalnya sinar rembulan (malam 
hari), sang surya bersinar terang (tengah 
hari), mentari di ufuk barat (sore hari). 
Di dalam kutipan tersebut ditemukan kata 
disinari rembulan. Kata-kata itu menun-
jukkan bahwa latar kutipan drama itu 
adalah malam hari.

Jawaban: D
45. Pantun didefinisikan sebagai suatu jenis 

puisi yang biasanya terdiri atas empat 
baris. Dua baris pertama disebut sampiran 
dan dua baris berikutnya disebut isi.
Ilustrasi tersebut mengilustrasikan bahwa 
Pak Gatot sedikit bicara, tetapi teliti atau 
maksimal dalam pekerjaannya. Jadi, isi 
pantun yang sesuai adalah Bekerja dengan 
sedikit bicara/ Pasti nanti hasilnya maksimal. 

Jawaban: B
46. Pantun biasanya memiliki kesesuaian rima 

antara sampiran dengan isinya. Misalnya 

a. apabila baris ke-1 berima akhir atau 
bersuku kata /a/, maka isinya pada 
baris ke-3 harus /a/ pula

b. apabila baris ke-2 berima akhir atau 
bersuku kata /i/, maka isinya pada 
baris ke-4 harus /i/ pula.

Jadi, pantun itu berima a-a-b-b.
Rima atau suku akhir dari baris ke-1 
adalah /uh/ dan dan ke-2 itu adalah  /an/. 
Jadi, isi pantun itu harus /uh/ dan /an/ 
juga. Isi pantun yang memilki pola rima 
seperti itu adalah 
Tuntut ilmu bersungguh-sungguh
Sebagai bekal di hari kemudian.

Jawaban: B
47. Majas adalah sebuah bahasa kiasan 

yang bermaksud untuk menimbulkan 
efek imaginatif pada pembaca atau 
pendengarnya. Majas sering ditemui di 
dalam puisi. Jenis-jenis majas itu antara 
lain metafora, personifikasi, paralelisme, 
dan sebagainya.
Ketiga baris kutipan puisi pada soal 
mengilustrasikan suasana alam pada 
senja hari. Baris yang mengandung majas 
tampak pada baris Burung diam membisu. 
Majasnya adalah majas personifikasi, yaitu 
majas yang menggambarkan benda atau 
binatang seolah-seolah bisa berperilaku 
seperti manusia.

Jawaban: B
48. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam 

pemilihan kata di dalam puisi adalah 
kesesuaian makna kata, dan sesuai rima 
dengan kata-kata di sekitarnya.
Kata-kata yang tepat untuk melengkapi 
penggalan puisi tersebut adalah  warnamu 
dan rambutku.
1. Warnamu memiliki keserasian dengan 

putih yang mendahuluinya. Kata itu 
juga memiliki kesesuaian rima dengan 
kata harummu yang ada pada baris 
kedua.

2. Rambutku berkesesuaian makna dengan 
kuselipkan.

Jawaban: C
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49.  Tema puisi adalah suatu ide pokok yang 
menjadi dasar penulisan suatu puisi. 
Misalnya, keindahan alam, kemanusiaan, 
ketuhanan, dan sebagainya.
Gambaran tersebut adalah keadaan 
sebuah danau dengan pohon-pohon pinus 
di sekitarnya. Kata-kata kunci yang sesuai 
dengan gambar itu adalah danau, pucuk-
pucuk pinus.

Jawaban: A

50.  Drama adalah sebuah karya sastra yang 
berbentuk dialog-dialog yang saling 
berkaitan antara dua tokoh atau lebih. 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi 
dialog drama tersebut adalah  Apa yang 
mendorongmu melakukan semua itu?

Jawaban: B
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Read the following text to answer question 
number 1

CAUTION!
SWITCH OFF THE ENGINE 

WHILE FILLING 
UP A GAS TANK

1. Where do you usually find the sign above?
A. At the railway station
B. At a bus station
C. At a station wagon
D. At a petrol station

Read the text and answer question 2

To: Ruth.
I’d like to congratulate you on passing your 
exam. I do hope you are always successful.

Love
Joushua

2. Why does Joshua send the card? Because…. 
A. he wants to tell Ruth about his exam. 
B. he wants to congratulate Ruth.
C. his exam is difficult to do.
D. he wants to be successful.

Read the text and answer question 3 & 4
Dear Mira,

I’m sorry I have to tell you that I can’t come to 
your house to work on our project as we have 
planned before. Unexpected thing happens. 
My grandma must be hospitalized soon. I’ll 
tell you about our plan later.

Dinda 

3. From the message above we know that….
A. Dinda dan Mira have to work together 

on their project.
B. Dinda’s grandma involves in project 
C. Dinda dan her grandma will meet Mira 

at the hospital

UJIAN NASIONAL
SMP/MTs

Tahun Pelajaran 2008/2009

Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris
Tingkat     : SMP/MTs
Hari/Tanggal  : Selasa, 28 April 2009
Waktu     : 08.00 - 10.00

Petunjuk Umum

1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang tersedia dengan menggunakan 
pensil 2B, sesuai petunjuk di Lembar Jawaban Komputer (LJK).

2. Waktu yang disediakan 120 menit untuk mengerjakan tes.
3. Jumlah soal sebanyak 50 butir.
4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
5. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
6. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat hitung lainnya.
7. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.
8. Lembar soal boleh dicoret-coret, untuk mengerjakan hitungan.
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D. Dinda expects Mira to stay in the 
hospital with her.

4. What did Dinda’s purpose to write such 
kind of message?
A. To tell about her sick grandma. 
B. To give information about the delay of 

an activity
C. To ask Mira to work on their project
D.  To persuade Mira to change the project

Read the text and answer question 5 and 6

Please join us
As we celebrate our

 40th Anniversary 
Paul and Opal Wright 

Friday, May 7th

6.30p.m -10.00p.m

Our New House
Komplek TSI Surikosambi Cengkareng

(Dinner will be serve)
RSPV 54390186

(Elsa/ Natalia/ Eliza)

5. Paul is…husband.
A. Opal’s
B. Eliza’s
C. Elsa’s
D. Natalia’s

6. What is the purpose of the text above?
A. To promote an everlasting relationship
B. To invite someone to join the party
C. To announce a wedding ceremony
D. To describe a certain party.

Read the text and answer question 7 to 9

Holiday clases at learning center for Nursery.
Kindergarten and primary school children

 Supervised reading programme
 Creative writing
 Poetry appreciation
 Art in action
 Speech training
 Grooming and etiquette

- Qualified teachers
- Friendly atmosphere
- Two-hour class twice a week

Call 03-23860505

7. Which of the following statements is NOT 
CORRECT according to the announcement 
above?
A. Classes are held twice a week
B. Each session will last for two hours
C. Only kindergarten students can attend 

the class
D. There are six programmes for the holiday.

8. How many programs does the learning 
center offer? 
A. one    C. six
B. three   D. nine

9. “Friendly” atmosphere.
What does the underlined word mean?
A. Easy   C. Pleasant
B. Helpful   D. Dull

Read the text and answer question 7 to 9

 Most people in the world have a pet. I also 
have it. My pet is a dog, named Miko. Its color 
is brown. It has brown eyes, too. I got this pet 
from my friend at the beginning of 2009. He 
bought it from a pet shop in this country. Once 
a week, my mother bathes him. He is funny 
and smart. It often plays with my neighbor’s 
dog. I love him very much because he can be 
my friend, too. 

10. Miko’s eyes are….
A. black   C. brown
B. white   D. dark brown

11. The writer got the pet from…
A. his neighbor C. his friend
B. a pet shop  D. his mother

12. What is the text about?
A. My lovely dog
B. My best friend
C. My pet shop
D. his mother
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Read the text and answer question 13 to 15

 Hexa and I camped in the mountain last 
weekend. It was very beautiful and very quiet 
there. The air was fresh. The location of our 
campsite was on the top of a hill, so we could 
see the scenery around us. It was amazing. It 
was near a small river. You see the water is as 
clear as crystal. We brought a lot of food from 
home. There were noodles, cans of sardines, 
soft drink, and biscuits. Hexa brought cooking 
utensils for cooking noodles.
 On the first day, we spent our time setting 
up tent and exploring the surrounding area. 
I was happy to find that there were many 
campers. We chatted and played guitar. It was 
fun meeting people who had the same hobby. 
It was not frightening at all at night in the forest 
as it was very noisy that night. We laughed 
and sang, and some campers even danced. We 
went to bed almost dawn. No wonder we got 
up late the following day. We hiked with others 
campers until afternoon. We did not realize 
that it was almost 5 in the afternoon and we 
had to go there again on the next long holiday. 
I would ask other friends to join.

13. What was amazing according to the writer 
of the text?
A. The location of the campsite
B. The fresh air of the mountain
C. The scenery around the campsite
D.   The small river in the mountain

14. What did the writer do on the second day 
of their camping activity? 
A. They chatted and played guitar
B. They had a greet and meet activity
C. They hiked with other campers
D. They laughed and sang sing together

15. “….we spent our time setting up tent 
an exploring the surrounding area.” 
(paragraph 2)
What does the underlined word mean?
A. Travelling through to learn about it. 
B. Going backward and forward to watch 

something.
C. Observing carefully to examine something.
D. Looking for something in surrounding 

area. 

Read the text and answer question 16 to 18

Meat Floss Porridge

Ingredients
- 250 cc hot water
- 50 gram instant porridge
- 1 spoon soya sauce
- 1 spoon chili sauce
- Crackers
- 10 gram meat floss

Suggested Preparation
1. Put instant porridge into a bowl.
2. Pour 250cc hot water, stir well

Leave it for about 3 minutes until 
porridge thickened.

3. Add soya sauce and chili sauce (as 
much as you like)

4. Then, spread crackers and meat floss. 
The porridge is ready to be observed. 

16. How much instant porridge do you need 
to make the meat floss porridge?
A. 250cc
B. 50 gram
C. 1 spoon
D. 10 gram

17. What should we do after stirring the 
porridge?
A. Put the instant porridge into a bowl
B. Add soya sauce and chili sauce
C. Add crackers and meat floss
D. Wait for 3 minutes

18. “….until porridge thickened”. 
What is the meaning of the underlined 
word?
A. to become solid
B. to get weak
C. to raise the volume
D. to become powder
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Read the text and answer question 19 to 22 

The Wolf and The Goat

 A wolf saw a goat grazing at the edge of 
a high cliff. The wolf smacked his lips at the 
thought of a fine goat dinner.
 “My dear friend,” said the wolf in his 
sweetest voice, Aren’t you afraid you will 
down from that cliff? Come down here and 
graze beside me on safe, level ground”.
 “No, thank you,” said the goat.
 “Well then,”, said the wolf, “aren’t you, 
cold up there in the wind? You would be 
warmer grazing down here beside me in this 
sheltered area.”
 “No, thank you,” said the goat.
 “But the grass taste better down here!” said 
exasperated wolf, “Why dine alone?”
 “My dear wolf, “ the goat finally said, “are 
you quite sure that it is my dinner you are 
worrying about and not your own?”

19. What did the wolf ask when he saw the 
goat grazing at edge of a high cliff?
A. To be his friend.
B. To graze on the level ground.
C. To climb up higher.
D. To be his dinner.

20. “Aren’t you cold up there in the wind?”
The word “there” refer to….
A. a high cliff
B. sheltered area
C. grass
D. ground

21. What can we learn from the story above?
A. Don’t look down to other creatures.
B. Don’t easily believe in well behaved 

creatures.
C. Don’t judge others by their appearance.
D. Don’t easily beat other creatures.

22. From the story we know ....
A. the goat was very hungry
B. the wolf was a helpful animal
C. the wolf was eager to eat the goat
D. the goat was going to fight with the 

wolf

Read the text and answer question 23  and 24
NUTRITION INFORMATION

Serving per package:Avg 2/serving 
size: 30 g Ingredients: 

Sugar, 
Cahsew, 
Milk Solid, 
Cocoa Mass, 
cocoa butter. 
Vegetable 
Fat, 
Emulsifier 
(322:Soy). 
Salt, Flavour

Average 
quantity

Per serving

Average 
quantity
Per 100 g

Energy
709 kJ 

(169 Cal)
2360Kj

Protein 3,6 g 12,0 g
Fat total 10,5 g 35, 9 g

Saturated 4,8 g 15,9 g
Carbohydrate 14,4 g 47,6g

Sugars 11,9 g 39,6 g
Sodium 45 mg 148 mg

23. How much sodium does the product 
contain per 100 g?
A. 45 mg   C. 565 mg
B. 148 mg   D. 709 mg

24. “Ingredients: Sugar, Cashew, Milk Solids 
…. etc.”
The underlined word means:…needed to 
make something.
A. the steps  C. the materials
B. the goals  D. the methods

Read the text and answer question 25 and 26

 The Eka Karya Botanical Garden is a 
unique place to visit in Bali. There, visitors 
can stroll through cool and tranquil gardens, 
visit temples, and traditional Balinese 
building and learn about Balinese botany and 
traditional.The gardens combine scientific and 
conservation goals in a cool, mountainous 
setting; with adjacent forest and lakes, wildlife 
such as birds and monkeys, and the attractive 
landscaping all joined in harmony. With a 
rich collection of 1,187 species, the Eka Karya 
botanical Garden is not only a forerunner in 
conserving Indonesia’s flora, but also ane of 
the most beautiful gardens of its kind in the 
world.
 The primary task of the Botanical Garden 
is to conduct research, inventory and protect 
Indonesian plant species, native to moist 
upland areas, particulary from eastern 
Indonesia, also to provide useful scientific 
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services and to increase public appreciation for 
conservation.

25. What is the Eka Karya Botanical Garden 
like?
A. Kind
B. Useful
C. Unique
D. Hormony

26. “There, visitors can stroll through cool…
”(paragraph 1)
What does the underlined word mean?
A. Walk slowly
B. Examine carefully
C. Observe seriously
D. Stay temporarily.

Read the text and answer question 27 to 29

 Hooray! We had Fun with English in our 
school! We enjoyed this event on Thursday, 
17th January 2008, at Yos Sudarso Primary 
School in Karawang. We had waited for it since 
September 2007. So when the day came, we 
were solors, matching picture, horse racing, 
run and find and spelling bee. We had story 
telling, too.
 All students from grade 1 to grade 6 
joined Fun with English, so there 3 slots for 
the activites. We really had fun and we could 
practice our English. We also sang together 
about parts of our body, and do-re-mi.
 Many prizes given in this event. There 
were tickets from Ice World and Gondola of 
Ancol Bay City, tickets from Water Boom of 
Lippo Cikarang, tickets from Insect World 
and Freshwater World of TMII, T-shirt, pens, 
stickers and many other merchandises.

27. The text merely tell us about…
A. Learning English at Yos Sudarso 

Primary School
B. Learning English through fun activities
C. Getting prizes in learning English
D. Getting tickets from English activities

28. What is the main idea of paragraph three? 
A. Many prizes given in the event
B. All students of the school joined the 

game
C. The student had fun during the game
D. “Fun with English” is a nice programme

29. Why were three slots for the activities? 
A. Three were so many activities to join.
B. There were some prizes to win.
C. Student from grade 1 and 6 joined the 

games.
D. All students of Yos Sudarso Primary 

School joined the games.

Read the text and answer question 30 to 33

 Jelly fish are not really fish. They are 
invertebrate animals. This mean that unlike 
fish or people, they have no backbones. In fact 
they no have bones at all.
 Jellyfish have stomach and mouths, but 
no heads. They have nervous systems for the 
sensing the world around them, but no brains. 
They are made almost entirely of water, which 
is why you can look though them.
 Some jellyfish can glow in darkness by 
making their  own light. The light is made by a 
chemical reaction inside the jellyfish. Scientists 
believe jellyfish glow for several reasons. 
For example, they may glow to scare away 
predators or to attact animals they like to eat.
 Most jellyfish live in salt water, apart from 
a few types that live in fresh water. Jellyfish are 
found in oceans and seas all over the world. 
They live in warm, tropical seas and in icy 
waters near the North and South poles.

30. Which one creates Jellyfish’s light?
A. White blood
B.   Nervous system
C. Chemical reaction
D.   Salt water

31. Which one is true about the jellyfish based 
on the text?
A. They belong to invertebrate animals
B. They have heads like other animals
C. Their brain helps them find the food 
D. They cannot live in fresh water



mata_elang_media@yahoo.co.id

32. What is the text about? 
A. Jellyfish 
B. Kinds of all fish
C. All invertebrate animals
D. Some kinds of sea animals

33. “Some jellyfish can glow in darkness by 
making their own light” (paragraph 3)
The word “glow” in the sentence means…
A. move   C. appear
B. produce  D. shine

Read the text and answer question 34 to 36

Café & Resto

New Romantic Garden Restaurant. The 
restaurant is located just outside the crowded 
centre, surrounded by Sawahs, right behind 
Hyatt Hotel. We offer traditional Indonesian 
food for reasonable prices in a romantic garden 
environment. Look for our complete menu 
at www.rumahmertua.com. For reservation 
please call phone/fax:0274-86660.
Mie Thai Casual Thai Restaurant provides 
aunthentic Thailand cuisine. Open daily for 
lunch and dine. Delivery service 0274-561486 
or just visit us at Jl. Gejayan CT X/22 Jogja
Stemboat Restaurant. The only Seafood 
Steamboat resto in Jogja. We also serve Chinese 
food. Baturetno, Banguntapan, Bantul. Ph.022-
7484947 or 0806682407.

34. According to the text, where can we find 
inexpensive traditional food?
A. New Romantic Garden Restaurant 
B. Mie Thai Cuasal Thai Restaurant
C. Steamboat Resaturant
D. Hyatt Hotel

35. Which of the following statements is 
incorrect based on the advertisement? 
A. New Romantic Garden Restaurant 

provides romantic atmosphere
B. New Romantic Garden Resaturant is in 

the centre of town
C. Mie tahi Causal Thai Resataurant can 

deliver customers order
D. We can eat Chinese food in Steamboat 

Restaurant

36. “Mie Thai Casual thai Restaurant provides 
authentic Thailand cuisine.”
The word “cuisine” has the same meaning 
as…
A. beverage
B. drink
C. food
D. snack

Read the text and answer question 37 to 40

Dear Catherine
 I’m sorry I can’t pick you up at the airport 
but luckily, my friend Steve can (He works at 
night, so he is free in the morning).
 I just want to make sure about the 
information. Your plane arrives at 11 a.m on 
June 25th and your flying on KLN Air # 1327. Is 
that right?
 I told Steve to look for a woman with two 
young girls but he wanted more information. 
Do you look the same? What about your 
daughters? You shouldn’t have a problem 
finding Steve at the airport. He’s very tall and 
thin. He has curly brown hair, a moustache, 
and a beard.
 I can’t wait to see you!
    Love
   Rony

37. How many persons will Steve meet at the 
airport? 
A. One
B. two
C. three
D. four

38. Steve will pick Catherine with her 
daughters at the airport because…
A. he is busy
B. he is free in the morning
C. he works at the airport
D. he wants more information

39. “I can’t wait to see you!” (last sentence)
What does the underlined word mean?
A. catherine
B. steve
C. the writer
D. Rony
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40.  “….but luckily my friend Steve can”
What does the underlined word mean?
A. accidently
B. actually
C. basically
D.  fortunately

Read the text and answer question 41 to 43

EASY TO USE AND EFFICIENT

 The new MegatronTM microwave oven 
brings the latest cooking technology into your 
kitchen. This microvawe oven uses state of the 
art magnectic technology to heat your food 
electronically. It is safe, clean, and most of all, 
very efficient. Just follow the steps below:
1.  Plug in the microwave. No need to press 

an ON button, the microwave is always 
ready to use! It is in a standby mode to save 
power. 

2.  Put your food in the MegaTM microwave 
bowl. Made from durable non-stick plastic. 
Multi-purpose and easy to clean. Come 
free with your purchase of the MegatronTM 
microwave oven.

3.  Put the bowl into the microwave, close the 
oven door.

4. Press the Auto Cook Button. Choose from 
the options: Meat, Vegetables, Rice, Cake, 
and Microwave Meal. 

5. Press START button. The microwave oven 
will cook the food in a matter of minutes. 
It will stop automatically when the food is 
done. 

6. When the microwave stops, press the 
OPEN button and take the bowl out of the 
oven. Your meal is ready to serve.

41. What must we do first if we want to operate 
the new Megatron microwave?
A. Put the food in the microwave oven
B. Use a standby mode
C. Press the on button
D. Plug in the microwave

42. What is the text about? 
A. How to purchase the megatron oven
B. How to stop and press the mega 

microwave bowl

C. How to use a microwave
D. How to clean a multi pupose 

microwave

43. The text shows that the product can cook 
the food….
A. very fast
B. really easily
C. rather quickly
D.  fairly slowly

For question 44 to 46 choose the suitable word 
to complete the text below.

 

The sugar glider is marsupial, 
just like many other Australian 
animals, for example, kangaroo 
and koala. 

It is very similar to “tupai” in Indonesia. The 
sugar glider is a possum. It basically ..(44)... 
in trees. It eats leaves and fruit. However, the 
Australian sugar glider has a very special..
(45)... It can jump from tree to tree..(46)…like 
the “tupai” but it can also sort of fly. In fact, it 
glides.

44. A. stays   C. lives
B. leaves   D.  plays

45.  A. mood   C. trought
B. character  D.  skill

46. A. fast    C.  low
B. high    D. aside 

For number 47 and 48 rearrangge the jumbled 
words into a good sentence

47. door- after- the- lock- out- you- go
   1       2         3      4       5      6      7
A. 4-3-1-2-6-7-5
B. 6-7-5-4-2-3-1
C. 7-5-6-4-3-1-2
D. 4-3-1-6-7-5-2
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48. although- the journey- good- well- was- 
    1             2                3       4       5
run- the weather- not 
  6           7              8
A. 7-5-3-1-2-4-6-8
B. 2-5-8-3-1-7-6-4
C. 2-6-4-1-7-5-8-3
D.  7-6-3-4-5-1-2-8

For numbers 49 and 50 rearrange the jumbled 
sentences into a good paragraph
1. One day, there was a big battle in that 

kingdom
2. The Queen was lucky because she could 

save her life by changing herself into a 
golden snail. 

3. Another day an old woman saw a snail 
and took it home.

4. Once upon a time, there was a kingdom in 
Java

5. The king asked his Queen to save her life.
6. Then she looked after it
7. In the middle of the jungle the enemies 

killed her guards.

49. A. 4-5-2-6-1-7-3
B. 4-5-7-2-3-1-6
C. 4-1-5-7-2-3-6
D.  4-3-5-1-6-2-7

50. Arrange these jumbled sentences into a 
good paragraph
1. Before lunch we fed some birds in the 

park.
2. But we were happy because wa had so 

much fun.
3. Yesterday my family went to the zoo.
4. When we returned home we were to 

the zoo.
5. In the afternoon we saw the animals 

being fed.
6. We bought some food to give to the 

animals.
The best arrangement is…
A. 5-4-6-3-2-1
B. 3-6-1-5-4-2
C. 5-1-3-6-2-4
D.  3-1-5-4-2-6
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1. Pada soal terdapat peringatan (caution) 
“SWITH OFF THE ENGINE WHILE 
FILLING UP A GAS TANK”.

 Peringatan tersebut memiliki arti “matikan 
mesin saat mengisi bahan bakar”. 

 Peringatan (Caution) ini pada umumnya 
terdapat di station pengisian bahan bakan 
umum (SPBU) atau a petrol station. 
Opsi lain memiliki maksud: 
- railway station: stasiun kereta api, 
- bus station: terminal bus, dan 
- station wagon: gerbong.

Jawaban: D
2. Perhatikan kalimat I’d like to congratulate 

you on passing your exam 
Kalimat tersebut memiliki arti: saya ingin 
mengucapkan selamat atas kelulusanmu dalam 
ujian.
Alasan Joshua mengirim kartu adalah 
karena Joshua ingin mengucapkan selamat 
kepada Ruth (he wants to congratulate Ruth).

Jawaban: B
3. Perhatikan kalimat “I can’t come to your 

house to work on our project as we have planned 
before”(Saya tidak bisa datang ke rumahmu 
untuk mengerjakan proyek kita seperti 
yang telah kita rencanakan sebelumnya).
Kalimat tersebut memberi isyarat bahwa 
Mira dan Dinda harus bekerja sama 
mengerjakan proyek mereka (Dinda and 
Mira have to work together on their project)

Jawaban: A
4. Perhatikan kalimat:

- “I can’t come to your house to work on our 
project as we have planned before”(Saya 
tidak bisa datang ke rumahmu untuk 
mengerjakan proyek kita seperti yang 
telah kita rencanakan sebelumnya), 
dan 

- “I’ll tell you about our plan later” (saya 
beritahu kamu tentang rencana kita 
nanti)

Dari kalimat tersebut kita dapat 
mengetahui bahwa tujuan Dinda menulis 
pesan tersebut (Dinda’s purpose to write such 
kind of message) adalah untuk mengabarkan 
penundaan kegiatan (to give information 
about delay of an activity) yang telah 
direncanakan.

Jawaban: B
5. Perhatikan pernyataan: “We celebrate our 

40th Anniversary Paul and Opal Wright” 
(Kami merayakan hari jadi pernikahan 
Paul dan Opal Wright).
Kalimat tersebut mengindikasikan bahwa 
Paul adalah suami dari Opal.

Jawaban: A
6. Teks yang terdapat pada soal merupakan 

teks jenis undangan.
Tujuan undangan adalah untuk mengundang 
seseorang (to invite someone).

Jawaban: B
7. - Opsi (A): “Classes are held twice a week” 

sesuai dengan baris ke-11.
- Opsi (B): “Each session will last for two 

hours” sesuai dengan baris ke-11.
- Opsi (C): “Only kindergarten students 

can attend the class” (hanya siswa 
TK yang dapat mengikuti acara) 
bertentangan dengan informasi baris 
ke-2: “Kindergarten and Primary School 
children”…yang dapat mengikuti acara 
adalah anak TK dan SD.

- Opsi (D): “They are six programmes for 
the holiday” sesuai dengan banyaknya 
program, yakni 6.

Jawaban: C
8. Ada enam program yang ditawarkan, 

yakni: 1) Supervised reading programme, 2) 
Creative writing 3) Poetry appreciation, 4) Art 
in action, 5) Speech training 6) Grooming and 
etiquette.

Jawaban: C

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL
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9. Kata friendly mempunyai arti ramah atau 
bersahabat. 
Friendly atmosphere, berarti suasana yang 
bersahabat, mempunyai pengertian yang 
sama dengan suasana yang ‘menyenangkan’ 
(pleasant).

Jawaban: C
10. Perhatikan kalimat kelima: It has brown 

eyes, too (dia juga memiliki mata coklat).
Dari kalimat tersebut, jelas bahwa mata 
Miko berwarna coklat (brown).

Jawaban: C
11. Perhatikan kalimat keenam: I got this pet 

from my friend at the beginning of 2009 (saya 
mendapatkan binatang peliharaan ini dari 
teman saya di awal tahun 2009). 
Dari kalimat tersebut, diperoleh informasi 
bahwa penulis mendapatkan binatang 
peliharaan dari temannya (the writer got the 
pet from his friend).

Jawaban: C
12. Teks pada soal membicarakan binatang 

peliharaan yang dimiliki oleh penulis, 
yakni seekor anjing yang bernama Miko 
dengan deskripsi karakteristik dan apa 
yang dilakukannya.

Jawaban: A
13. Perhatikan bahwa kata It pada kalimat 

kelima pargraf 1: It was amazing mengacu 
pada kata benda dalam pernyataan yang 
mendahuluinya, yakni ”…. so we could see 
the scenery around us”. 
Hal ini berarti yang mengagumkan (amazing) 
adalah pemandangan di sekitar tempat 
kampung (the scenery around the campsite).

Jawaban: C
14. Perhatikan kalimat ke-9 paragraf 2: “….the 

following day. We hiked others campers until 
afternoon”. Dari kalimat tersebut diperoleh 
informasi, bahwa yang penulis lakukan 
di hari kedua adalah mereka mendaki 
gunung bersama peserta camping lainnya 
(they hiked with other campers).

 Jawaban: C
15. Kata bergaris bawah: exploring memiliki 

arti “menjelajahi untuk mengetahui 
sesuatu” (travelling through to learn about it). 
Maksud pada pilihan jawaban adalah:
- Going backward and forward to wacth 

something àsurveying/inspecting
- Observing carefully to examine something 

a checking/investigating.
- Looking for something in surrounding 

areaà searching.
Jawaban: A

16. Perhatikan rincian ingredients (bahan-
bahan) pada baris ke-2, yakni: “50 gram 
instant porridge”. 

 Dari rincian tersebut, jelas bahwa untuk 
membuat bubur dengan daging serat, 
dibutuhkan 50 gram bubur instant. 

Jawaban: B
17. Perhatikan langkah kedua pada suggested 

preparation: “Pour 250 cc hot water, stir well. 
Leave it for about 3 minutes until porridge 
thickened” (tuangkan 250 cc air panas, aduk 
hingga merata; biarkan selama 3 menit 
hingga bubur mengental). 

 Dari informasi tersebut, jelas bahwa setelah 
mengaduk bubur, tahap selanjutnya 
adalah menunggu selama 3 menit (wait for 
3 minutes) hingga bubur mengental.

Jawaban: D
18. Kata bergaris bawah: thickened berarti 

mengental atau memiliki pengertian 
‘menjadi padat’ (become solid).

Jawaban: A
19. Perhatikan paparan paragraf 1 dan 2 (baris 

1 hingga 7): “A wolf saw a goat grazing at the 
edge of a high cliff. … Come down here and 
graze beside me on safe, level ground.” 
Dari paparan tersebut, kita tahu bahwa 
serigala meminta kambing untuk turun 
dari tebing dan makan rumput di tempat 
yang datar (graze on the level ground).

Jawaban: B
20. Kata there mengacu pada nama tempat yang 

disebutkan pada pernyataan sebelumnya, 
yakni: “… Aren’t you afraid you will fall down 
from that cliff?”.

Jawaban: A
21. Pelajaran yang dapat kita petik dari 

cerita tersebut adalah ‘janganlah mudah 
percaya pada makhluk yang berperilaku 
sangat baik” (don’t easily believe in well 
behaved creatures). Hal ini terlihat pada 
teks soal yang memperlihatkan bagaimana 
ucapan dan perilaku yang sok ramah, sok 
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perhatian, dan sok baik hati dari seekor 
serigala saat merayu seekor domba supaya 
domba berada di dekat serigala, yang mana 
serigala berniat untuk memangsanya.

Jawaban: B
22. Perhatikan kalimat pertama dan kedua: 

“A wolf saw a goat grazing at the edge of a 
high cliff. The wolf smacked his lips at the 
thought of a fine goat dinner” (Seekor serigala 
melihat seekor kambing yang sedang 
merumput di ujung suatu tebing yang 
tinggi; si serigala mengecap-ngecapkan 
bbirnya membayangkan makan malam 
bersantapkan seekor domba yang lezat).
Dari kedua kalimat tersebut kita 
menginterpretasikan bahwa si serigala 
sangat ingin memakan si domba (the wolf 
was eager to eat the goat).

Jawaban: C
23. Perhatikan informasi yang ada pada kolom 

3 baris terakhir. Dari informasi tersebut 
kita dapat melihat bahwa jumlah sodium 
yang terkandung dalam jumlah per 100 g 
adalah 148 mg.

Jawaban: B
24. Kata bergaris bawah ingredients memiliki 

arti bahan baku atau “bahan-bahan (the 
materials) yang digunakan dalam membuat 
suatu makanan”.

Jawaban: C
25. Perhatikan kalimat pertama paragraf 1: 

‘The Eka Karya Botanical Garden is a unique 
place to visit in Bali’. Dari kalimat tersebut 
diperoleh informasi bahawa kebun raya 
Eka Karya nampak unik (unique).

Jawaban: C
26. Kata bergaris bawah scroll memiliki arti’ 

jalan-jalan’ (walk slowly). 
Jawaban: A

27. Teks pada soal menceritakan catatan 
penulis tentang belajar bahasa Inggris lewat 
kegiatan-kegiatan yang menyenangkan 
(learning English through fun activities) di 
sekolahnya.

Jawaban: B
28. Perhatikan paragraf 3. Paragraf tersebut  

menginformasikan beragam hadiah yang 
diberikan pada kegiatan belajar bahasa 
Inggris (many prizes given in the event).

Jawaban: A

29. Perhatikan kalimat pertama paragraf 2: 
“All students from grade 1 to grade 6 joined 
Fun with English, so there were 3 slots for 
activities” (semua siswa dari kelas 1 hingga 
kelas 6 mengikuti kegiatan bersenang-
senang dengan bahasa Inggris, oleh 
karenanya ada tiga pembagian untuk 
kegiatan tersebut). 
Dari kalimat tersebut jelas bahwa alasan 
diadakannya tiga pembagian untuk kegiatan 
bersenang-senang dengan bahasa Inggris 
adalah karena siswa dari kelas 1 hingga 
kelas 6 mengikuti kegiatan itu (students from 
grade 1 and 6 joined the games).

Jawaban: C
30. Seperti dinyatakan kalimat kedua 

paragraf 2: “The light is made by a chemical 
reaction inside the jellyfish”. Dari kalimat 
tersebut diperoleh informasi bahawa yang 
menimbulkan cahaya pada ubur-ubur 
adalah rekasi kimia (chemical reaction) 
dalam tubuh ubur-ubur itu.

Jawaban: C
31. - Opsi (A) They belong to invertebrate 

animals (mereka ubur-ubur) termasuk 
binatang invertebrata). Hal ini sesuai 
dengan informasi kalimat kedua paragraf 
1: “They are invertebrate animals”.

- Opsi (B) bertentangan dengan informasi 
kalimat ke-5 paragraf 1, yakni sebenarnya 
ubur-ubur tidak memiliki kepala. 

- Opsi (C) bertentangan dengan informasi 
kalimat ke-6 paragraf 1, yakni ubur-ubur 
kenyataannya tidak memiliki otak.

- Opsi (D) bertentangan dengan informasi 
kalimat pertama paragraf 4, yakni ubur-
ubur justru tinggal di air asin.

Jawaban: A
32. Teks menjelaskan tentang ubur-ubur 

(jellyfish), dengan:
- ciri fisik pada paragraf 1 dan 2, 
- keunikannya pada paragraf 3, dan 
- habitatnya pada paragraph 4. 

Jawaban: A
33. Kata bergaris bawah glow, yang memiliki 

arti ‘bersinar’ atau ‘bercahaya’, bersinonim 
dengan kata shine. 

 Kata pada pilihan lain memiliki arti: 
- move = bergerak, 



mata_elang_media@yahoo.co.id

- produce = menghasilkan, 
- appear = muncul.

Jawaban: D
34. Perhatikan informasi yang diberikan pada 

6 baris pertama: “New Romantic Garden 
Restaurant… We offer traditional Indonesian 
food for reasonable prices in a romantic 
garden environment” (New Romantic Garden 
Restaurant…kami menawarkan makanan 
tradisional Indonesia dengan harga yang 
terjangkau dalam nuasana kebun yang 
romantic).
Dari kalimat-kalimat tersebut, jelas bahwa 
makanan tradisional yang tidak mahal 
dapat diperoleh di New Romantic Garden 
Restaurant.

Jawaban: A
35. Pernyataan pada pilihan (B) berkontradiksi 

dengan informasi baris pertama: “The restaurant 
is located just outside the crowded centre…”.
Faktanya adalah New Romantic Garden 
Restaurant terletak bukan di pusat kota, 
tapi di luar keramaian kota.

Jawaban: B
36. Kata cuisine, yang memiliki arti ‘masakan’ 

atau ‘makanan’, bersinomin dengan kata 
food. Pilihan yang lain memiliki arti:
- beverage: minuman selain air,
- drink: minuman,
- snack: makanan ringan.

Jawaban: C
37. Perhatikan kalimat pertama paragraf 3: “I 

told Steve to look for woman with two young 
girls...” (saya menyuruh Steve untuk 
mencari seorang wanita yang bersama dua 
gadis kecil...)
Hal ini berarti, yang akan Steve temui 
berjumlah 3 orang. 

Jawaban: C
38. Perhatikan paragraf 1: “I’m sorry I can’t pick 

you up at the airport but luckily, my friend 
Steve can (He works at night, so he is free in 
the morning)”
Dari kalimat-kalimat tersebut, jelas bahwa 
alasan Steve dapat menjemput Catherine 
dan kedua anaknya adalah karena dia 
tidak ada kerjaan di pagi hari (he is free in 
the morning).

Jawaban: B

39. Kata you dalam surat mengacu pada orang 
yang dituju oleh surat itu. Pertanyaan “Dear 
Catherine” (Catherine yang terhormat) 
mengisyaratkan bahwa surat itu ditujukan 
kepada Catherine. 

Jawaban: A
40.  Kata luckily, yang berarti ‘untungnya’, 

bersinonim dengan kata fortunately.
Pilihan lain memiliki arti:
- accidently = secara kebetulan/tidak 

sengaja, 
- actually = sebenarnya, dan 
- basically = pada dasarnya.

Jawaban: D
41. Perhatikan langkah-langkah penggunaan 

Megatron microwave, khususnya langkah 
pertama. Dari langkah pertama tersebut,  
jelas bahwa yang harus dilakukan pertama 
kali (we must do first) adalah memasang 
stopkontak pada microwave (plug in the 
microwave).

Jawaban: D
42. Teks pada soal membahas tentang 

cara menggunakan microwave. Hal ini  
dinyatakan judul “EASY TO USE AND 
EFFICIENT”.

Jawaban: C
43. Perhatikan langkah 5: “The microwave oven 

will cook the food in a matter of minutes” 
(microwave oven akan memasak makanan 
dalam hitungan menit).
Dari langkah tersebut, kita dapat menyim-
pulkan bahwa produk yang diiklankan 
dapat memasak dengan sangat cepat (very 
fast).

Jawaban: A
44. It basically ____ in trees. (Pada dasarnya 

sugar glider __ di pohon). 
Kata pada pilihan jawaban memiliki arti: 
- stays = tinggal (sementara), 
- leaves = berangkat, 
- lives = hidup, dan 
- plays = bermain.
Secara kontkes, kata yang tepat untuk 
melengkapi kalimat rumpang pada soal 
adalah ‘hidup’ (lives). 

Jawaban: C
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45. “….the Australian sugar glider has a very 
special___” (sugar glider Australia ini 
memiliki suatu__ yang sangat khusus)
Bila kita hubungkan kalimat soal dengan 
pernyataan yang mengikutinya “It can jump 
from tree fast like the “tupai” but it can also 
sort of fly” (dia bisa melompat dari pohon 
ke pohon dengan cepat seperti tupai tapi 
dia juga bisa terbang melayang).
Kata pada pilihan jawaban memiliki arti: 
- skill = keahlian,
- mood = suasana hati, 
- character = sifat/ciri; 
- trought tidak kenal dalam kosa kata 

Bahasa Inggris.
Kata yang tepat untuk melngkapi kalimat 
soal adalah kata keahlian (skill). 

Jawaban: D
46. “It can jump from tree to tree__like the “tupai” 

but it can also sort of fly” (dia bisa melompat 
dari pohon ke pohon ___ seperti tupai 
tetapi dia juga bisa terbang melayang). 
Kata pada pilihan jawaban memiliki arti: 
- fast = dengan cepat, 
- high = tinggi, 
- low = rendah, dan 
- aside = rendah. 
Kata but (tapi) mengisyaratkan suatu 
yang kontradiksi. Kebalikan dari terbang 
melayang (pelan) adalah terbang cepat 
(fast).

Jawaban: A
47. Urutan yang benar:

Lock the door after you go out.
  4      3     1      2      6     7    5

Jawaban: A
48. Urutan yang benar:

The journey run well although the weather 
  2    6      4   1     7            
was not good.
5  8         3

Jawaban: C

49.  Susunan kalimat pada soal akan menjadi 
suatu paragraf yang padu, koheren dan 
logis dengan urutan:
(4) Once upon a time, there was a kingdom 

in Java
(1) One day, there was a big battle in that 

kingdom. 
(5) The king asked his Queen to save her 

life. 
(7) In the middle of the jungle the enemies 

killed her guards. 
(2) The Queen was lucky because she 

could save her life by changing herself 
into a golden snail.

 (3) Another day an old woman saw a snail 
and took it home.

(6) Then she looked after it
Jawaban: C

50.  Susunan kalimat pada soal akan menjadi 
suatu paragraf yang padu, koheren dan 
logis dengan urutan:
(3) Yesterday my family went to the zoo. 
(6) We bought some food to give to the 

animals.
(1) Before lunch we fed some birds in the 

park. 
(5) In the afternoon we saw the animals 

being fed. 
(4) When we returned home we were to 

the zoo. 
(2) But we were happy because we had so 

much fun.
 Jawaban: B
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UJIAN NASIONAL
SMP/MTs

Tahun Pelajaran 2008/2009

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam
Tingkat     : SMP/MTs
Hari/Tanggal   : Kamis, 29 April 2009
Waktu     : 08.00 - 10.00

Petunjuk Umum

1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang tersedia dengan menggunakan 
pensil 2B, sesuai petunjuk di Lembar Jawaban Komputer (LJK).

2. Waktu yang disediakan 120 menit untuk mengerjakan tes.
3. Jumlah soal sebanyak 40 butir.
4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
5. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
6. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat hitung lainnya.
7. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.
8. Lembar soal boleh dicoret-coret, untuk mengerjakan hitungan.

1. Perhatikan tabel berikut ini!

No Besaran Satuan
1 Panjang meter
2 Massa gram
3 Waktu jam
4 Kuat arus listrik ohm

Besaran dan satuan dalam SI yang benar 
ditunjukkan pada nomor ...
A. 1    C.    3
B. 2    D.    4

2. Perhatikan gambar!

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Buku

Panjang buku tersebut adalah ...
A. 4 cm   C.    5 cm
B. 4,5 cm   D.    7,5 cm

3. Perhatikan proses pengukuran volume 
batu berikut!

10

20

30

40

50

Tali

Batu

Gelas
berpancuran

Gelas ukuran

Air yang
keluar dari
gelas
berpancuran

cm3

Pipa

Ketika batu dimasukkan ke dalam gelas 
berpancuran, air yang terdesak batu keluar 
pipa dan ditampung pada gelas ukuran 
apabila massa batu 330 gram, maka massa 
jenisnya adalah ... 
A. 3,0 g/cm3  C.    6,6 g/cm3

B. 4,1 g/cm3  D.    11,0 g/cm3

4. Perhatikan gambar bimetal berikut !

Besi
Kuningan

α  besi = 0,000012/oC
β  kuningan = 0,000019/oC
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Jika bimetal dipanaskan, maka bimetal 
akan melengkung seperti yang ditunjukkan 
pada gambar ...
A.      C. 

Kuningan

Besi

Kuningan

Besi

B.     D. 
Kuningan

Besi

Kuningan
Besi

5. Perhatikan grafik berikut!

60

-5
0

-A
Es

Mencair Waktu
(menit)

60 Co

CB

D

Suhu ( C)o

Es yang massanya 50 gram dipanaskan 
dari -5oC menjadi air bersuhu 60o C air.
Jika kalor lebur es = 80 kal/gram, kalor 
jenis es = 0,5 kal/gram oC, kalor jenis air = 
1 kal/gram oC, maka banyaknya kalor yang 
diperlukan pada saat proses dari C ke D 
adalah ...
A. 125 kalori  C. 4.000 kalori
B. 3.000 kalori  D. 7.125 kalori

6. Perhatikan gambar berikut !

D A

BC

Seorang anak meluncur maju di jalan se-
perti pada gambar berikut tanpa mengayuh 
pedal sepedanya.
Jenis gerak lurus berubah beraturan 
(GLBB) yang terjadi pada sepeda ketika 
melalui lintasan ...

C – D A – B
A. GLBB dipercepat GLBB dipercepat
B. GLBB dipercepat GLBB diperlambat
C. GLBB diperlambat GLBB diperlambat
D. GLBB diperlambat GLBB dipercepat

7. Perhatikan gambar!

20
 c

m
 50

 c
m

 

Apabila percepatan gravitasi bumi sebesar 
10 m/s2 dan massa jenis air 1.000 kg/m3, 
tekanan hidrostatis yang dialami oleh ikan 
adalah ...
A. 2.000 N/m2  C. 5.000 N/m2

B. 3.000 N/m2  D. 7.000 N/m2

8. Perhatikan gambar rangkaian bola lampu 
senter !

6 V

I

Perubahan energi yang terjadi pada saat 
bola lampu menyala adalah ...
A. Energi kimia → energi kalor → energi 

listrik + energi cahaya
B. Energi listrik → energi kimia → energi 

cahaya + energi kalor
C. Energi listrik → energi kimia → energi 

kalor + energi cahaya
D. Energi kimia → energi listrik → energi 

cahaya + energi kalor

9. Di antara gaya-gaya yang bekerja pada 
benda dan jarak perpindahannya seperti 
pada gambar berikut, yang menghasilkan 
usaha terkecil adalah ....
A. F = 30 N F = 30 N

12 m

licin

B. 
F = 50 N F = 50 N

15 m

licin

C. F = 20 N F = 20 N

25 m

licin    

D. F = 10 N F = 10 N

25 m

licin
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10. Di antara gambar alat-alat yang bekerja 
berdasarkan pesawat sederhana berikut, 
tergolong jenis bidang miring adalah ....
A.     C. 

B.        D. 

11. Perhatikan gambar gelombang berikut!

P Q

Jika jarak PQ 50 cm, dan ditempuh selama 
0,2 detik, cepat rambat gelombang adalah 
...
A. 1,25 m/s  C. 4,50 m/s
B. 2,50 m/s  D. 5,50 m/s

12. Pernyataan yang berhubungan dengan 
bunyi:
1. Mensterilkan susu cair pada industri 

susu
2. Mengetahui jarak antara kilat dengan 

pengamat
3. Menyelidiki kerusakan logam
4. Menentukan kedalaman laut
Manfaat bunyi pantul yang benar,sesuai 
dengan pernyataan nomor ...
A. 1 dan 2   C.     2 dan 4
B. 1 dan 3   D.     3 dan 4

13. Perhatikan gambar!

2F1 F1 0 F2 2F2

lilin
lensa

Sebuah lilin menyala yang tingginya 3 cm 
diletakkan 20 cm di depan lensa. Jika jarak 
fokus lensa 15 cm, maka perbesarannya 
adalah ...

A. 0,75 kali  C.    4 kali
B. 3 kali   D.    5 kali

14. Tina mengalami cacat mata rabun jauh. 
Cacat mata ini disebabkan ...
A. Titik jauh mata bergeser menjauhi mata
B. Titik jauh mata bergeser mendekati mata
C. Titik dekat mata bergeser menjauhi mata
D. Titik dekat mata bergeser mendekati 

mata

15. Kaca yang digosok dengan kain sutra 
dapat bermuatan positif. Hal ini terjadi 
karena ...
A. Elektron berpindah dari kain sutra ke 

kaca
B. Elektron berpindah dari kaca ke sutra
C. Proton berpindah dari kaca ke kain 

sutra
D. Proton berpindah dari kain sutra ke 

kaca

16. Perhatikan gambar rangkaian berikut!

32 V

I

R  = 51 Ω

R  = 52 Ω

R  = 103 Ω R  = 154 Ω

Kuat arus yang mengalir adalah ....
A. 1 A 
B. 2 A
C. 4 A
D. 16 A

17. Rumah tangga Pak Heru menggunakan 4 
buah lampu masing-masing 18 watt, 1 buah 
pesawat radio 20 watt, 1 buah kipas angin 
100 watt. Alat-alat tersebut dihidupkan 
rata-rata 10 jam perhari. Rekening listrik 
yang harus dibayar dalam 1 bulan (30 hari). 
Jika harga per kWh Rp. 500.000 adalah ...
A. Rp. 40.050,00 
B. Rp. 44.500,00
C. Rp. 80.100,00
D. Rp. 133.500,00
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18. Gambar berikut menunjukkan cara mem-
buat magnet dengan cara menggosok!

Y Z

X

U

baja

magnet

Setelah baja menjadi magnet, ujung batang 
x, y, z secara berurutan adalah kutub-
kutub ...
A. Selatan, selatan, utara 
B. Selatan, utara, selatan 
C. Utara, utara, selatan
D. Utara, selatan, utara

19. Perhatikan gambar berikut!

matahari

Benda langit yang memiliki ciri-ciri tampak 
pada gambar adalah ...
A. Meteor   C.    Satelit
B. Komet   D.    Bintang 

20. Perhatikan gambar!

A B

C

D

bulan bumi matahari

Tingginya permukaan laut di bumi pada 
saat pasang atau surut berbeda satu tempat 
dengan tempat lainnya. Jika posisi bulan, 
bumi dan matahari seperti gambar maka 
daerah di bumi yang mengalami pasang 
air laut adalah bagian ...
A. A dan B  C.    C dan B
B. A dan C  D.    C dan D

21. Tumbuhan yang menunjukkan ciri 
pertumbuhan terdapat pada gambar ...

A B C D
Setelah 2 minggu

22. Perhatikan gambar berikut ini!

1 2 3

4 5 6

Yang merupakan hewan bertulang 
belakang adalah nomor ...
A. 1, 3 dan 5  C.    2, 4 dan 6
B. 1, 5 dan 6  D.    3, 4 dan 5

23. Perhatikan gambar jaring-jaring makanan 
berikut ini!

Jika posisi ular diburu untuk diambil 
kulitnya, yang terjadi adalah ...
A. Populasi tikus akan bertambah
B. Populasi tikus akan berkurang
C. Populasi burung akan bertembah
D. Populasi elang akan bertambah

24. Bisnis pencucian mobil dan motor sangat 
menguntungkan. Tanpa disadari limbah 
cair cucian tersebut dibuang ke saluran 
sungai. Hal ini mengakibatkan pencemaran 
air yang menyebabkan kualitas air 
menurun. Usaha untuk menanggulangi 
pencemaran air tersebut adalah...
A. Membuang limbah cair ke dalam 

tanah.
B. Memakai sabun khusus pencuci mobil 

dan motor.
C. Membatasi jumlah usaha cucian mobil 

dan motor
D. Membuat tempat penanggulangan 

limbah cair khusus
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25. Orang utan (Pongo pygmaeus) merupakan 
salah satu perimata yang paling terancam 
punah di dunia. Diperkirakan jumlah 
orang utan di Indonesia menurun 30 – 50 % 
dalam kurun waktu 10 tahun terakhir (1993 
– 2003). Kegiatan yang bukan merupakan 
upaya penyelamatan orang utan adalah ...
A. Penangkaran di luar habitatnya
B. Program rehabilitasi orang utan
C. Menangkap untuk binatang peliharaan
D. Menjadikan habitat aslinya sebagai 

cagar alam

26. Tahun 1997–1998 terjadi kebakaran hutan 
yang cukup besar di Indonesia, 80% terjadi 
di lahan gambut. Akibatnya peristiwa 
tersebut, sebanyak 0,81–2,57 gigaton 
karbon dilepaskan ke atmosfer. Hal ini 
menyebabkan ....
A. Peningkatan radiasi sinar ultraviolet
B. Penipisan lapisan ozon
C. Efek rumah kaca
D. Hujan asam

27. Perhatikan gambar berikut ini!

K

Tulang yang ditunjuk oleh huruf K adalah 
...
A. Hasta 
B. Pengumpil
C. Belikat 
D. Siku

28. Enzim yang terlibat dalam proses pencer-
naan karbohidrat pada usus halus adalah  
....
A. Amilase 
B. Lipase 
C. Protease 
D. Tripsin

29. Andri mengalami luka karena tersandung 
batu. Keesokan harinya, luka Andri agak 
membengkak. Bagian darah yang berperan 
dalam proses penyembuhan terhadap luka 

tersebut adalah ...
A. Fibrinogen
B. Sel darah putih
C. Sel darah merah
D. Trombosit

30. Proses yang dapat terganggu akibat 
kerusakan hati sehingga tidak dapat 
mengeluarkan empedu adalah ...
A. Pembentukan vitamin D
B. Pertukaran O2 dan CO2
C. Pengelmusian lemak
D. Pencernaan protein

31. Pada saat perut dalam kondisi penuh 
dengan makanan, aliran darah ke usus 
meningkat. Peningkatan aliran darah 
tersebut dipacu oleh saraf ...
A. Motorik 
B. Sensorik
C. Simpatik 
D. Parasimpatik

32. Perhatikan penampang melintang batang 
dikotil berikut ini !

s

Jaringan S berfungsi untuk ...
A. Memperluas penyerapan air
B. Cadangan makanan
C. Mengangkut air dan garam mineral 

dari dalam tanah
D. Mengangkut hasil fotosintesis 

33. Sari tanaman hias dalam pot dekat dengan 
jendela ruang tamu. Bila jendela dibuka, 
tanaman hias akan langsung terkena sinar 
matahari. Apa yang akan terjadi pada 
pertumbuhan tanaman hias tersebut?
A. Tanaman tumbuh menjauh dari 

cahaya.
B. Tanaman tidak terpengaruh cahaya.
C. Tanaman tumbuh lurus ke atas.
D. Tanaman tumbuh membelok ke arah 

cahaya.
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34. Perhatikan reaksi proses fotosintetis berikut 
ini!

6CO2 +   1     C6H12O6   +   2

Cahaya
Matahari

Klorofil

Pernyataan manakah yang tepat ?
A. 1 adalah Air (6H2O) 
B. 1 adalah oksigen (O2)
C. 2 adalah air (6 H2O)
D. 2 adalah mineral

35. Bunglon mengelabui musuh untuk mem-
pertahankan kelangsungan hidupnya dengan 
cara ...
A. Pura-pura mati
B. Bersuara menakut-nakuti musuhnya
C. Mengeluarkan aroma yang menyengat
D. Mengubah warna kulit sesuai dengan 

lingkungannya

36. Dilakukan persilangan antara tanaman 
kembang sepatu warna putih (mm) dengan 
tanaman kembang sepatu warna merah 
(MM). Warna merah dominan terhadap 
warna putih. Jika keturunan pertama (F1) 
disilangkan sesamanya akan dihasilkan 
keturunan pada F2 dengan perbandingan 
fenotip ...
A. Merah : ungu : putih = 1 : 2 : 1
B. Merah : ungu : putih = 1 : 1 : 2
C. Merah : putih = 3 : 1
D. Merah : putih = 1 : 1

37. Sifat-sifat yang lebih unggul dari dua 
tanaman yang berbeda dapat diperoleh 
dengan mengembangbiakkan tanaman 
melalui proses ...
A. Mencangkok dan merunduk
B. Menempel dan menyambung
C. Merunduk dan menyambung
D. Menyambung dan mencangkok

38. Manakah yang merupakan contoh produk 
bioteknologi modern?
A. Pemberantasan hama dengan jantan 

mandul
B. Pembuatan bibit unggul dengan kultur 

jaringan
C. Pembuatan tempe dengan mengguna-

kan jamur
D. Pembuatan insulin dengan mengguna-

kan bakteri

39. Dalam kemasan bahan makanan sering 
tercantum komposisi makanan sebagai 
berikut:
1. Kurkumin 
2. Karamel
3. Amaranth
4. Sunsel yellow
Manakah yang termasuk pewarna alami?
A. 1 dan 2   C.    3 dan 4
B. 2 dan 3   D.    2 dan 4

40. Orang yang mabuk sehabis minum 
minuman keras dapat berbuat diluar 
kesadarannya karena ...
A. Mengalami gangguan jiwa
B. Saraf pusatnya menjadi pasif
C. Saraf penglihatannya terganggu
D. Koordinasi motoriknya terganggu
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1. Hubungan antara besaran dan satuan yang 
benar menurut Sistem Internasional (SI) 
ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

No Besaran Satuan
1. panjang meter (m)
2. massa kilogram (kg)
3. waktu sekon (s)
4. kuat arus listrik ampere (A)

Jawaban: A
2. Diketahui: 

 
Ditanyakan : panjang buku?
Jawab :
Panjang buku : ( )− =7,5 2,5  cm 5 cm

Jawaban: C
3. Diketahui :

 m = 330 gram           
=
=
= 3

V volume batu
volume air yang terdesak keluar
30 cm

Ditanyakan : ρ (massa jenis batu)?
Jawab :

ρ = = = 3
3

330 gm 11,0 g/cm
V 30 cm

Jawaban: D
4. Jika bimetal dipanaskan, bimetal akan meleng-

kung ke arah logam yang koefisien muainya lebih 
kecil. 
Diketahui bahwa koefisien muai panjang 
besi lebih kecil dari koefisien muai panjang 
kuningan.
Sehingga, bimetal akan melengkung ke arah 
besi 

Jawaban: A

5. Diketahui :  

m    = 50 g
L   = 80 kal/g
ces   = 0,5 kal/g °C
cair   = 1 kal/g °C    
Ditanyakan : 
Q (kalor yang diperlukan saat proses CD)?
Jawab : 
Proses CD adalah proses untuk menaikkan 
suhu air dari dari 0°C sampai dengan 60°C, 
sehingga:
∆ = − =  T 60 C 0 C 60 C
Maka, kalor yang diperlukan:

= ∆

=
=

 

airQ m . c  . T
50 g . 1 kal/g C . 60 C
3.000 kalori

Jawaban: B
6. Jenis gerak lurus berubah beraturan 

(GLBB) yang terjadi pada sepeda, yaitu:
a. Gerak C – D  yaitu gerak menaiki tanjakan 

termasuk GLBB diperlambat (kecepatan  
benda berkurang secara teratur)

b. Gerak A – B yaitu gerak menuruni 
turunan termasuk GLBB dipercepat 
(kecepatan  benda bertambah secara 
teratur)

Jawaban: D
7. Diketahui : g = 10 m/s2

31.000 kg/mρ =  
h = (50 – 20) cm = 30 cm = 0,3 m 
Ditanyakan :

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL
IPA SMP/MTs

Tahun Pelajaran 2008/2009
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P (tekanan hidrostatis) yang dialami ikan?
Jawab:
Besarnya tekanan hidrostatis adalah:

= ρ × ×

= × ×

=

3 2

2

P g h
1.000 kg/m 10 m/s 0,3 m
3.000 N/m

Jawaban: B
8. Dalam batu baterai terdapat energi kimia. 

Energi kimia diubah menjadi energi listrik 
dan akhirnya dapat menyalakan lampu 
(menjadi energi cahaya dan energi kalor). Jadi 
perubahan energi yang terajdi pada saat 
bola lampu menyala adalah dari Energi 
kimia → energi listrik → energi cahaya + 
energi kalor

Jawaban: D
9. Formulasi matematika untuk usaha adalah:

= ×W F s

F (N) s (m) W (J)
A. 30 12 360
B. 50 15 750
C. 20 25 500
D. 10 25 250

Dengan demikian, yang menghasilkan 
usaha terkecil adalah benda D.

Jawaban: D
10. a.  Gambar A: catut pencabut paku 

termasuk tuas kelas kedua
b. Gambar B: sekrup termasuk golongan 

bidang miring
c. Gambar C: pembuka tutup botol 

termasuk tuas kelas kedua
d. Gambar D: jembatan

Jawaban: B
11. Diketahui : 

t (waktu P – Q) = 0,2 sekon
Jarak P – Q      = 50 cm 
Ditanyakan : 
v (cepat rambat gelombang)? 
Jawab:
Jarak P – Q = 50 cm merupakan 2 gelombang 
(n = 2) sehingga:

λ =

λ = = =

2 50 cm 
50 cm 25 cm 0,25 m

2

Maka, cepat rambat gelombang:

= λ = λ

=

=

nv  . f  . 
t
20,25 m . 

0,2 s
2,50 m/s

Jawaban: B
12. Manfaat bunyi pantul antara lain:

a. menentukan cepat rambat bunyi di 
udara,

b. melakukan survey geofisika untuk 
mende-teksi lapisan-lapisan batuan 
yang mengan-dung minyak bumi,

c. menyelidiki kerusakan logam,
d. mengukur ketebalan pelat logam,
e. menentukan kedalaman laut atau 

danau,
f. menentukan panjang gua, dan
g. mencari gerombolan ikan.

Jawaban: D
13. Diketahui :  h = 3 cm,  s = 20 cm, 

                f = 15 cm, maka R = 30 cm
Ditanyakan : M (perbesaran lensa)? 
Jawab:

=
s'M
s

Menentukan jarak bayangan (s’):

= +

= +

= −

−
= =

=

1 1 1
f s s'

1 1 1
15 cm 20 cm s'

1 1 1
s' 15 cm 20 cm
1 4 cm 3 cm 1
s' 60 cm 60 cm
s' 60 cm

Maka perbesarannya adalah:

= = =
s' 60 cmM 3 kali
s 20 cm

Jawaban: B
14. Penderita cacat mata rabun jauh (miopi) 

memiliki titik jauh terbatas di depan 
matanya, sehingga tidak dapat melihat 
benda-benda jauh dengan jelas. Hal ini 
disebabkan titik jauh mata bergeser mendekati 
mata.

Jawaban: B
15. Sebelum kaca digosok dengan kain sutra, 

keduanya tidak bermuatan listrik. Setelah 
kaca digosok dengan kain sutra maka 
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kaca bermuatan positif. Hal ini disebabkan 
elektron berpindah dari kaca ke kain sutra. 
Kain sutra menjadi kelebihan elektron, 
sehingga kain sutra bermuatan negatif.
Catatan: elektron dapat berpindah dari benda 
satu ke benda yang lain, sedangkan proton dan 
neutron tidak dapat berpindah.

Jawaban: B
16. Diketahui : 

= Ω = Ω
= Ω = Ω

1 2

3 4

R 5 , R 5 , 
R 10 , R 15 V = 32 V
Ditanyakan :
I (kuat arus listrik)? 
Jawab:
Perhatikan gambar berikut!

Menentukan RT (hambatan total 
rangkaian):
R3 dan R4 diparalel:

= +

= + =
Ω Ω Ω
Ω

= = Ω

p 3 4

p

p

1 1 1
R R R
1 1 1 5

R 10 15 30
30 R 6

5
Maka RT didapatkan dari Rp, R1, dan R2 
diseri:
 
 

= + +
= Ω + Ω + Ω
= Ω

T p 1 2R R R R
6 5 5 
16 

Dengan demikian kuat arus listriknya 
adalah:

= = =
ΩT

32 VVI 2 A
R 16

Jawaban: B
17. Diketahui : 

4 lampu, 18 W, 10 jam/hari
Pesawat radio, 20 W, 10 jam/hari
Televisi, 74 W, 10 jam/hari
Kipas angin, 100 W, 10 jam/hari
harga per kWh = Rp 500,00
Ditanyakan :
Rekening listrik yang harus dibayar selama 
1 bulan (30 hari) ?
Jawab :

= = =lampuW P . t 4 . 18 W . 10 h 720 Wh

= = =radioW P . t 20 W . 10 h 200 Wh

= = =TVW P . t 75 W . 10 h 750 Wh

= = =kipasW P . t 100 W . 10 h 1.000 Wh

Energi listrik yang dipakai setiap hari:
Wtotal =  720 Wh + 200 Wh + 750 Wh + 1.000 Wh
     = 2.670 Wh = 2,67 kWh
Dengan demikian rekening yang harus 
dibayar selama 1 bulan adalah:
Biaya  = 2,67 kWh . 30 hari . Rp 500,00
   = Rp 40.050,00

Jawaban: A

18. Perhatikan gambar berikut.

• Kutub magnet yang dihasilkan di 
ujung gosokan selalu berlawanan 
dengan jenis kutub magnet batang 
yang menggosoknya, maka:
X = kutub selatan
Y = kutub selatan
Z = kutub utara

•  Magnet baja tersebut bersifat tetap.
Jawaban: A

19. Benda langit yang dimaksud adalah 
komet (bintang berekor). Komet terdiri 
dari kepala dan ekor. Kepala terdiri atas 
gumpalan benda padat yang bentuknya 
tak teratur. Karena penagaruh gravitasi 
matahari, gumpalan benda padat ini 
terdorong ke belakang menjadi ekor 
komet. Makin dekat matahari, makin 
panjang ekor komet. Lintasan komet dapat 
berupa parabola, hiperbola atau elips.

Jawaban: B
20. Pengaruh posisi bulan terhadap kehidupan 

di bumi yang paling terlihat adalah 
peristiwa pasang surut air laut. Pasang 
surut air laut penyebab utamanya adalah 
karena gravitasi bulan.
a. Posisi A dan B mengalami pasang 

karena pada daerah itu air mengalami 
gravitasi bulan yang paling besar, 
sehingga air laut ditarik mendekati 
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bulan.
b. Posisi C dan D mengalami surut 

karena pada daerah itu air mengalami 
gravitasi bulan yang paling kecil, 
sehingga air laut menjauhi bulan.

           Jawaban: A
21. Pertumbuhan adalah bertambahnya 

ukuran tubuh makhluk hidup dan bersifat 
irreversibel
- Gambar A: pertumbuhan dari pendek 

menjadi tinggi dalam kurun waktu 2 
minggu.

- Gambar B: iritabilitas (peka rangsang) 
tumbuhan putri malu, di mana jika 
tersentuh akan menutup daunnya.

- Gambar C: gerak tigmotropi.
- Gambar D: perkembangbiakan vege-

tatif daun cocor bebek dengan tunas 
adventif pada ujung daun.

Ciri-ciri yang sesuai dengan definisi 
tumbuh adalah gambar A.

Jawaban: A
22. Hewan yang bertulang belakang yaitu:

Gambar 1, 3 dan 5 yaitu ayam termasuk 
kelompok burung (aves), katak termasuk 
kelompok amfibi (amphibia) dan ikan 
termasuk kelompok ikan (pisces)
Sedangkan Gambar 2, 4 dan 6 yaitu 
lalat, capung dan kupu-kupu termasuk 
kelompok serangga (insecta) merupakan 
golongan hewan tak bertulang belakang

Jawaban: A
23. Jika populasi ular menurun maka yang 

akan langsung terpengaruh adalah 
populasi tikus akan bertambah, karena 
pemangsa tikus yaitu ular menurun. Selain 
itu, populasi burung akan ikut turun karena 
mangsa elang yaitu ular menurun.

Jawaban: A
24. Salah satu cara untuk menanggulangi 

pencemar-an air adalah tidak membuang 
limbah cair langsung ke dalam selokan 
atau sungai, namun ditampung dulu di 
tempat penanggulangan limbah cair khusus 
kemudian diolah, sehingga mengurangi 
pencema-ran kualitas air.

Jawaban: D

25. Kegiatan yang merupakan upaya 
penyelamatan orang utan antara lain:
· penangkaran di luar habitatnya,
· program rehabilitasi orang utan,
· menjadikan habitat aslinya sebagai 

cagar alam.
Jawaban: C

26. Kebakaran hutan menghasilkan gas karbon-
dikoksida (CO2). Adanya gas CO2 yang 
berlebihan di atmosfer akan menyebabkan 
terjadinya efek rumah kaca yang dapat 
menimbulkan global warming (pemanasan 
global).

Jawaban: C
27. Gambar adalah rangka tulang lengan 

bawah. Lengan bawah terdiri dari tulang 
hasta (ulna) dan tulang pengumpil (radius). 
Huruf K pada gambar menunjukkan tulang 
pengumpil.

Jawaban: B
28. Enzim dalam sistem pencernaan manusia :

- Amilase adalah enzim yang mengubah 
amilum (zat tepung) menjadi gula.

- Lipase adalah enzim yang mengubah 
lemak menjadi asam lemak dan gliserol,

- Protease adalah enzim yang menyerang 
substansi-substansi berbahaya di dalam 
tubuh, misal asap rokok,

- Tripsin adalah enzim yang mengubah 
protein menjadi peptide dan asam 
amino.

Maka, Enzim yang terlibat dalam proses 
pencernaan karbohidrat pada usus halus 
adalah amilase.

Jawaban: A
29. Sistem peredaran darah manusia, meliputi:

- Fibrinogen berfungsi sebagai protein 
darah untuk bahan dasar dari fibrin,

- Sel darah putih berfungsi untuk 
pertahanan tubuh terhadap zat-zat 
asing yang masuk dalam tubuh,

- Sel darah merah berfungsi untuk 
mengang-kut oksigen.

- Trombosit  berfungsi untuk pembekuan 
darah

Maka, bagian darah yang berperan dalam 
proses penyembuhan terhadap luka 
adalah Trombosit.

Jawaban: D
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30. Hati merupakan salah satu kelenjar 
pencernaan yang manghasilkan empedu 
yang berfungsi untuk mengemulsikan lemak.

Jawaban: C
31. Salah satu fungsi saraf parasimpatik adalah 

untuk merangsang kerja lambung terutama 
pada saat perut dalam kondisi penuh 
dengan makanan.

Jawaban: D
32. Jaringan S adalah xilem sekunder yang 

berfungsi untuk:
· membentuk kayu pada proses pertum-

buhan ke dalam,
· mengangkut air dari tanah melalui akar 

menuju daun untuk melangsungkan 
fotosintesis.

Jawaban: C
33. Tanaman yang terkena sinar matahari dari 

satu arah saja, maka tanaman tersebut akan 
tumbuh mendekati arah sinar matahari 
yang datang, sehingga akan tumbuh 
membelok ke arah cahaya. Gerak batang ini 
dikenal dengan istilah fototropisme.

Jawaban: D
34. Reaksi proses fotosintesis dituliskan 

sebagai berikut:

6 CO2 + 6 H2O         C6H12O6 + 6 O2
   1            2                           3             4

Cahaya
Matahari

klorofil

Keterangan:
1. Karbon dioksida 3. Glukosa
2. Air     4. oksigen 

Jawaban: A
35. Makhluk hidup akan melakukan perlin-

dungan diri jika merasa dalam keadaan 
bahaya:
- Bunglon memiliki adaptasi tingkah 

laku dengan cara mimikri yaitu 
mengubah warna kulitnya sesuai dengan 
lingkungannya, hal ini untuk mengelabui 
pandangan musuhnya.

- Cicak memutuskan ekornya agar 
musuh bisa tertipu

- Cumi-cumi akan mengeluarkan zat 
tinta jika merasa dalam keadaan bahaya

- Sigung akan mengeluarkan aroma 
yang menyengat

Jawaban: D

36. M dominan terhadap m
P  :  mm  ×  MM
   (putih)  (merah)
Gamet :  m    M
F1  :  Mm
   (merah)
F1 x F1 : Mm ×  Mm
   (merah)  (merah)
Gamet :  M, m   M, m
F2  :

Sel 
kelamin
(gamet)

M m

M MM (merah) Mm (merah)
m Mm (merah) Mm (putih)

Perbandingan fenotip F2: 
merah : putih = 3 : 1

Jawaban: C
37. Jenis vegetatif buatan, antara lain:
 Menempel (okulasi) dan menyambung 

(enten) merupakan perkembangbiakan 
vegetatif buatan tumbuhan dimana 
memadukan sifat-sifat unggul dari 2 
tanaman yang berbeda sehingga didapat-
kan tanaman dengan perpaduan sifat 
unggul dari masing-masing tanaman 
induknya.

 Mencangkok dan merunduk merupa-
kan perkembangbiakan vegetatif buatan 
tumbuhan, di mana individu yang 
dihasilkan sama dengan induknya 
karena berasal dari satu tanaman induk 
dan merupakan bagian dari induknya.

Jawaban: B
38. Jenis-jenis bioteknologi antara lain:
 Pemberantasan hama dengan jantan 

mandul yaitu cara untuk membuat 
hama tidak dapat melangsungkan 
keturunan selanjutnya sehingga pada 
akhirnya akan musnah sendiri.

 Kultur jaringan adalah rekayasa repro-
duksi untuk memperbanyak tanaman 
dalam waktu yang singkat dan 
dihasilkan  tanaman yang sama dengan 
induknya.

 Pembuatan tempe dengan jamur 
adalah bioteknologi konvensional.

 Pembuatan insulin dengan menggunakan 
bakteri dengan cara menyisipkan gen 
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penghasil insulin pada gen bakteri. 
Teknologi ini disebut dengan DNA 
Rekombinan (teknologi plasmid) 
yang termasuk produk bioteknologi 
modern.

Jawaban: D
39. Beberapa bahan kimia dalam makananan 

yang sering ditemukan dalam kemasan 
yaitu:
 Kurkumin adalah zat yang terdapat 

pada kunyit sebagai pewarna alami 
warna kuning.

 Karamel adalah zat warna alami 
memberi warna cokelat gelap sebagai 
hasil dari pemecahan (hidrolisis) 
karbohidrat, laktosa, gula pasir dan 
sirup maltose.

 Amaranth adalah pewarna sintetis 
memberi warna merah.

 Sunset yellow adalah pewarna buatan 
memberi warna kuning.

Jadi, bahan kimia yang termasuk pewarna 
alami adalah kurkumin (nomor 1) dan 
karamel (nomor 2)

Jawaban: A
40. Minuman keras mengandung alkohol 

yang membe-rikan pengaruh pada sistem 
saraf pusat sebagai pengendali pikiran dan 
perilaku, sehingga orang jadi berbuat diluar 
kesadarannya.

Jawaban: B




