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UJIAN NASIONAL
SMP/MTs

Tahun Pelajaran 2009/2010

1. Hasil dari (16: 2) + (–5 × 2) – (– 3) adalah …
A. –5    C. 15
B. 1    D. 24

2. Ina membagikan 12 kg kopi kepada 
beberapa orang. Jika tiap orang mendapat 
1
4

 kg kopi, maka banyak orang yang 

menerima kopi adalah …
A. 3 orang   C. 24 orang
B. 16 orang  D. 48 orang

3. Proyek perbaikan jalan harus selesai 
selama 30 hari dengan pekerja sebanyak 15 
orang. Setelah 6 hari pelaksanaan, proyek 
tersebut dihentikan selama 4 hari karena 
sesuatu hal. Jika kemampuan bekerja 
setiap orang sama dan agar proyek dapat 
selesai tepat waktu, pekerja tambahan 
yang diperlukan adalah ….
A. 1 orang   C. 6 orang
B. 3 orang   D. 9 orang

4. Seorang pedagang membeli 3 lusin buku 
dengan harga Rp 64.800,00. Dua lusin 
buku terjual dengan harga Rp 2.500,00 per 
buah dan 1 lusin buku dengan harga Rp 
1.750,00 per buah. Presentase keuntungan 
yang diperoleh pedagang itu adalah …
A. 20%   C. 25%
B. 22,5%   D. 30%

5. Seorang meminjam uang di koperasi 
sebesar Rp 6.000.000,00 dan diangsur 
selama 12 bulan dengan bunga 1,5% per 
bulan. Besar angsuran tiap bulan adalah …
A. Rp 507.500,00 C.   Rp 640.000,00
B. Rp 590.000,00 D.   Rp 650.000,00   

6. Gambar berikut adalah segitiga yang 
disusun dari batang korek api.

1 2 3 4

Mata Pelajaran  : Matematika (P14)
Tingkat     : SMP/MTs
Hari/Tanggal  : Rabu, 31 Maret 2010
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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Banyak batang korek api yang diperlukan 
untuk membuat pola ke-6 adalah …
A. 25    C. 45 
B. 30     D. 63 

7. Dua suku berikutnya dari barisan 1, 3, 7, 
13, …, adalah …
A. 21 dan 31  C. 19 dan 25 
B. 19 dan 27  D. 17 dan 23 

8. Hasil dari (x + 5)(2x – 2) adalah …
A. 2x2 – 12x – 10   
B. 2x2 + 12x – 10 
C. 2x2 + 8x – 10
D. 2x2 – 8x – 10 

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

10. Bentuk paling sederhana dari 
2

2

2x 5x 12
4x 9
- -

-
 

adalah …

A. x 4
2x 3

+
-

   C. x 4
2x 9

+
+

B. x 4
2x 3

-
-

   D. x 4
2x 9

-
-

11. Jika 2x + 7 = 5x – 5, maka nilai dari x – 1 
adalah …
A.   4    C. 2
B.   3    D. 1

12. Diketahui himpunan-himpunan:
M = {x | 1 ≤ x ≤ 9, x ∈ bilangan prima} 
N = {x | 1 < x < 9, x ∈ bilangan ganjil}, 
M ∪ N = …
A. {3, 5, 7}   C. {1, 2, 3, 5, 7}
B. {2, 3, 5, 7}  D. {1,2, 3, 5, 7, 9} 

13. Dari 100 orang yang disurvei tentang 
kegemaran menonton acara televisi, 
diperoleh 68 orang gemar menonton 
sinetron, 42 orang gemar menonton berita, 
dan 10 orang tidak gemar kedua acara 
tersebut. Banyak orang yang hanya gemar 
menonton berita adalah …
A. 20 orang  C. 32 orang
B. 22 orang  D. 36 orang

14. Ditentukan fungsi f(x) = –x – 1. Nilai f(–3) 
adalah …
A. 4    C. –2
B. 2    D. –4

15. Gradien garis dengan persamaan
5x – 4y – 20 = 0 adalah …

A. 5
4

    C. -4
5

 

B. 4
5

    D. -5
4

 

16.	 Perhatikan	grafik!
Persamaan garis g adalah ... 
A. 3x + 2y – 6 = 0   

2

3g

0

y

x

B. 3x + 2y + 6 = 0 
C.   2x + 3y – 6 = 0 
D.   2x + 3y + 6 = 0 

17.	 Grafik	garis	dengan	persamaan	–3x	+	2y	=	
12 adalah ...
A.      C.

 

B.     D. 
 

-4

4

4

-4

-4

6

-6

6

0

0

0

0

y

y

y

y

x

x

x

x

18. Penyelesaian dari sistem persamaan
3x + 2y = –7 dan x – 5y = –25 adalah x dan y. 
Nilai 6x + 4y adalah …
A. 14    C. –14
B. 56    D. –56

19. Harga 5 pensil dan 2 buku Rp 26.000,00, 
sedangkan harga 3 pensil dan 4 buku Rp 
38.000,00. Jika harga 1 pensil dinyatakan 
dengan a dan harga 1 buku dinyatakan 
dengan b, maka sistem persamaan linear 
dua variabel yang berkaitan dengan 
pernyataan di atas adalah …
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A. 5a + 2b = 26.000 dan 4a + 3b = 38.000
B. 5a + 2b = 26.000 dan 3a + 4b = 38.000
C.   2a + 5b = 26.000 dan 3a + 4b = 38.000
D.   2a + 5b = 26.000 dan 4a + 3b = 38.000

20.	 Perhatikan	gambar!
Panjang BC adalah …  

C B

A

15 cm
12 cm

 
A. 3 cm
B. 6 cm
C.   8 cm
D.   9 cm

21.	 Perhatikan	gambar!

A B E

CD

ABCD adalah jajargenjang dengan CD = 7 
cm. AD = 25 cm, dan AE = 22 cm. Panjang 
CE adalah …
A. 17 cm
B. 20 cm
C.   22 cm
D.   24 cm 

22.	 Perhatikan	gambar!
4 cm

25 cm

35 cm

20
 c

m

8 
cm

12 cm

Daerah yang diarsir adalah sketsa tanah 
yang ditanami rumput. Luas hamparan 
rumput tersebut adalah …
A. 954 m2   C. 454 m2

B. 904 m2   D. 404 m2

23.	 Perhatikan	gambar	di	bawah!

A B

CD

P Q

RS

26 cm

22 cm

4 cm

8 cm

Keliling daerah yang diarsir adalah … 
A. 46 cm   C.   116 cm
B.   96 cm   D.   126 cm

24. Seorang pelari mengelilingi lapangan 
berbentuk lingkaran dengan diameter 
140 meter sebanyak 10 kali. Jarak yang 
ditempuh adalah …
A. 1.400 m   C. 2.800 m   
B. 2.200 m   D. 4.400 m

25. Perhatikan gambar belahketupat ABCD.
A : B 1: 2∠ ∠ =  .

Besar C∠  adalah … 

A

B

C

D

A. 60o 
B. 90o

C.  120o

D.  150o

26.	 Perhatikan	gambar	berikut!

m

l 4
1

2

35

6

Besar sudut nomor 1 adalah 95o, dan besar 
sudut nomor 2 adalah 110o. Besar sudut 
nomor 3 adalah ...   
A.   5o 
B.   15o 
C.   25o

D.   35o

27.	 Perhatikan	gambar	di	samping	ini!
Diketahui O adalah titik pusat lingkaran. 
Besar sudut AOB adalah … 
A. 15°   

30oO

A

C

B

B. 30°
C.   45o

D.   60o  

28. Pada	gambar	berikut!

A B

CD

E F

18 cm

12 cm

E dan F adalah titik tengah AC dan BD. 
Panjang EF adalah …
A. 3 cm  C.   6 cm
B. 4 cm  D.   8 cm
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29. Sebuah foto berukuran 32 cm x 40 cm 
dipasang pada sebuah bingkai. Lebar 
bingkai bagian kiri dan kanan 4 cm. Jika 
foto dan bingkai sebangun, sedangkan 
lebar bingkai bagian atas dan bawah sama, 
maka lebar bingkai bagian bawah adalah ...
A. 4 cm   C. 8 cm
B. 5 cm   D. 10 cm

30.	 Perhatikan	gambar!

A PB O

C T

Segitiga ABC kongruen dengan segitiga 
POT. Pasangan sudut yang sama besar 
adalah …
A. BAC dan POT 
B. BAC dan PTO
C. ABC dan POT 
D. ABC dan PTO 

31.	 Perhatikan	gambar	kubus	ABCD.EFGH!

A

E

B

F

C

G

D

H

Banyak diagonal ruangnya adalah …
A. 2    C. 6
B. 4    D. 12

32.	 Perhatikan	gambar	di	bawah!

(I) (II) (III) (IV)

Yang merupakan jaring-jaring balok 
adalah … 
A. I dan II   C. III dan IV
B. II dan III  D. I dan IV

33. Volume balok dengan panjang 3 cm, lebar 
5 cm, dan tinggi 12 cm adalah … 
A. 80 cm3   C. 180 cm3

B. 90 cm3   D. 222 cm3

34. Tabung dengan panjang jari-jari alas 
10 cm berisi minyak setinggi 14 cm. Ke 
dalam tabung itu dimasukan minyak lagi 
sebanyak 1,884 liter. Tinggi minyak dalam 
tabung sekarang adalah … (π = 3,14).
A. 16 cm   C. 19 cm
B. 18 cm   D. 20 cm

35. ABCD.EFGH pada gambar di samping 
adalah prisma dengan ABFE sejajar DCGH. 
Panjang AB = 4 cm, BC = 6 cm, AE = 8 cm, 
dan BF = 5 cm. Luas permukaan prisma 
adalah …

6 cm

8 cm
5 cm

4 cm
A B

E F
D C

G
H

A. 156 cm2 

B. 158 cm2

C.   184 cm2

D.   236 cm2   

36. Sebuah kubah menara berbentuk setengah 
bola dengan diameter 7 meter. Bagian luar 
kubah tersebut akan dicat, dan setiap 11 m2 
memerlukan 1 kaleng cat. Berapa kaleng 
cat yang diperlukan untuk mengecat 

kubah tersebut? ( 22
7

π = )

A. 7 kaleng  C. 21 kaleng 
B. 14 kaleng  D. 28 kaleng

37.	 Perhatikan	tabel!

Skor Frekuensi
35 7
36 20
37 12
38 10
39 4
40 1

Median dari data di atas adalah …
A. 36     C. 37 
B. 36,5    D. 37,5
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38. Nilai rata-rata siswa wanita di suatu kelas 
65, sedangkan nilai rata-rata siswa pria 
72. Jika jumlah siswa di kelas itu 35 orang 
dan nilai rata-rata seluruh siswa 69, maka 
banyak siswa pria adalah …
A. 15 orang  C. 20 orang
B. 17 orang  D. 25.orang

39. Data penjualan buku took “Amelia” selama 
lima hari pada minggu pertama bulan 
Januari 2010 adalah sebagai berikut.

0
1
2
3
4
5
6
7

Se
ni

n

Se
la

sa

Ra
bu

K
am

is

Ju
m

at

Ba
ny

ak
ny

a 
pe

ng
un

ju
ng

(d
al

am
 p

ul
uh

an
)

Jumlah buku yang terjual selama lima hari 
adalah …
A. 42   C. 180
B. 70   D. 210

40.	 Perhatikan	diagram	garis	berikut!

34
35
36
37
38
39
40

Su
hu

 (d
er

aj
at

 c
el

ci
us

)

Waktu
12.00 12.30 13.00 13.30 14.00 14.30 15.00

Suhu badan pasien pada pukul 14.30 
adalah  …
A. 36oC  C. 38oC
B. 37oC  D. 39oC
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1. Konsep: Operasi Hitung Bilangan Bulat
Kerjakan yang ada di dalam tanda kurung 
terlebih dahulu.
(16: 2) + (–5 × 2) – (–3) = 8 + (–10) + 3 = 1

Jawaban: B
2. Konsep: Perbandingan

Banyak kopi Jumlah orang
¼ kg 1 orang

12 kg n orang
Merupakan masalah perbandingan senila.
Mencari n:
 12 n
1 14

12n x1 481
4

=

= = 

Sehingga ada 48 orang yang menerima 
kopi.

Jawaban: D
3. Konsep: Perbandingan 

Waktu Jumlah pekerja
24 hari 15 orang

20 hari n orang
Merupakan masalah perbandingan berbalik 
nilai.
Mencari n:

24 n
20 15

24n x15 18
20

=

= = 

Sehingga membutuhkan 18 – 15 = 3 pekerja 
tambahan.

Jawaban: B
4. Konsep: Aritmatika Sosial

Diketahui: 
Pembelian 3 lusin buku = Rp 64.800,00
Penjualan:
2 lusin × Rp 2.500,00/buah = Rp 60.000,00

1 lusin × Rp 1.750,00/buah = Rp 21.000,00
Total penjualan         = Rp 81.000,00
Untung  = Penjualan – Pembelian
   = Rp 81.000,00 – Rp 64.800,00 
   = Rp 16.200,00

16.200%untung x100% 25%
64.800

= =
Jawaban: C

5. Konsep: Aritmatika Sosial
Diketahui: uang pinjaman = Rp 6.000.000,00
   bunga = 1,5% per bulan
Ditanyakan: angsuran tiap bulan jika 
meminjam selama 12 bulan.
Jawab:
Bunga tiap bulan = 

1,5
x6.000.000 90.000100 =

Angsuran tiap bulan  = 
6.000.000

90.00012 +

      = Rp 590.000,00
Jawaban: B

6. Konsep: Deret dan Barisan Bilangan
3    9    18   30 U6….?
   6    9     12
      3     3

Un = an2 + bn + c
Dari ketiga deret di atas, diperoleh 3 
persamaan:
(1)   a + b + c = 3
(2)   3a + b = 6
(3)   2a = 3
Dari persamaan (3) diperoleh nilai 3a

2
=

Dari persamaan (2) diperoleh 

33 b 6
2
9 b 6
2

9b 6
2

12 9 3
2 2 2

  + =  

+ =

= -

= - =

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL
MATEMATIKA SMP/MTs

Tahun Pelajaran 2009/2010
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Dari persamaan (1) diperoleh

a b c 3
3 3 c 3
2 2

c 0

+ + =

+ + =

=

Diperoleh  
2

n
3 3U n n
2 2
3 n(n 1)
2

= +

= +

6
3U 6 (6 1)
2
9 7 63

= × × +

= × =
Jawaban: D

7. Konsep: Deret dan Barisan Bilangan
1, 3, 7, 13, …, …
Deret berikutnya diperoleh dari deret 
sebelumnya ditambah dengan deret 
bilangan genap mulai dari 2.
Sehingga,  13 + 8 = 21
   21 + 10 = 31
Jadi. deret berikutnya 21 dan 31.

Jawaban: A
8. Konsep: Operasi Bentuk Aljabar

(2x – 2)(x + 5)  = 2x2 + 10x – 2x – 10
    = 2x2 + 8x – 10

Jawaban: C
9. Konsep: Operasi Bentuk Aljabar

3(x + 2) – 5x – 5 = 3x + 6 – 5x – 5 
        = –2x + 1 

Jawaban: B
10. Konsep: Operasi Bentuk Aljabar

2

2

2x 5x 12 (2x 3)(x 4) x 4
4x 9 (2x 3)(2x 3) 2x 3
- - + - -

= =
- + - -

 

Jawaban: B
11. Konsep: Operasi Bentuk Aljabar

2x + 7 = 5x –  5
⇔ 7 + 5 = 5x – 2x 
⇔ 12 = 3x 
⇔ x = 4
Nilai dari x  – 1 adalah 4 – 1 = 3

Jawaban: B
12. Konsep: Himpunan

Diketahui: M = {x | 1 ≤ x ≤ 9, x ∈ bilangan 
prima} = {2, 3, 5, 7}
N  = {x | 1 < x < 9, x ∈ bilangan ganjil} 
 = {3, 5, 7} 
Ditanyakan: M ∪ N

Jawab: M ∪ N = {2, 3, 5, 7}
Jawaban: B

13. Konsep: Himpunan
S = {orang yang disurvei}, n(S) = 100
A = {gemar sinetron}, n(A) = 68
B = {gemar berita}, n(B) = 42
n(A∪B)c = 10
X = {hanya gemar berita saja}
Ditanyakan: n(X)
Jawab:
n(A∪B) = n(S) – n(A∪B)c = 100 – 10 = 90
n(A∩B) = n(A) + n(B) – n(A∪B)
        = 68 + 42 – 90
       = 20
n(X) = n(B) – n(A∩B) 
  = 42 – 20 = 22

 Jawaban: B
14. Konsep: Relasi dan Fungsi

Rumus suatu fungsi dinyatakan dengan
f(x) = –x – 1 
Ditanyakan: f(–3)?
Jawab: 
f(–3) = –(–3) – 1 = 3 – 1 = 2

Jawaban: B
15. Konsep: Gradien dan Persamaan Garis 

Lurus
Gradien garis 5x – 4y – 20 = 0 adalah 

a 5 5m - -
b -4 4

= = =
    

Jawaban: A
16. Konsep: Gradien dan Persamaan Garis 

Lurus
Rumus persamaan garis: ax + by = a.b
Sehingga, 3x + 2y = 3.2
           3x + 2y = 6
           3x + 2y – 6 = 0

Jawaban: A
17. Konsep: Gradien dan Persamaan Garis 

Lurus 
Grafik	–3x	+	2y	=	12

x 0 –4
y 6 0

Jawaban: A
18. Konsep: Sistem Persamaan Linear dua 

Variabel
3x + 2y = –7  |× 1| 3x + 2y   = –7
 x  – 5y = –25 |× 3| 3x – 15y = –75   –
             17y  = 68
            y = 4
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3x + 2y = –7
⇔ 3x +2(4) = –7
⇔ 3x = –15
⇔  x = –5
Nilai 6x + 4y adalah 
= 6 (–5) + 4(4) = –30 + 16 = –14

Jawaban: C
19. Konsep: Sistem Persamaan Linear Dua 

Variabel
Diketahui:
harga pensil dinyatakan dalam= a
Harga buku dinyatakan dalam= b
Dengan demikian, persoalan tersebut 
dapat diubah menjadi bentuk sistem 
persamaan linear dua variable sebagai 
berikut:
5a + 2b = 26.000
3a + 4b = 38.000

Jawaban: B
20. Konsep: Teorema Pythagoras 

      C B

A

15 cm
12 cm

2 2 2

2 2

2 2

BC AB AC

BC AB AC

15 12

225 144

81
9

= -

= -

= -

= -

=
=

Jawaban: D
21. Konsep: Teorema Pythagoras

A B E

CD
       BE = 22 – 7 = 15

2 2 2

2 2

2 2

CE BC BE

CE BC BE

25 15

625 225

400
20

= -

= -

= -

= -

=
=

Jawaban: B

22. Konsep: Bangun Datar
4 cm

25 cm

35 cm

20
 c

m

8 
cm

12 cm

I IIIII

LI = p × l = 20 × 4 = 80 m2

LII = s × s = 12 × 12 = 144 m2

III

2(a b) (4 19)L t 20 230 m
2 2
+ +

= = =

Luas Hamparan Rumput = LI + LII + LIII
       = 80 + 144 + 230 
       = 454 m2

Jawaban: C
23. Konsep: Bangun Datar

A B

CD

P Q

RS

26 cm

22 cm

4 cm

8 cm

Keliling  bangun 
= CD + DA + AB +BQ + QP + PS + SR + RC 
= 26 + 22 + 26 + 8 + 10 + 10 + 10 + 4
= 116 cm

 Jawaban: C
24. Konsep: Lingkaran 

Diketahui: diameter = 140 m
   n = 10
Ditanyakan: jarak yang ditempuh?
Jawab:
Kel.l int d

22 x140 440 m
7

= π

= =

Jadi, jarak yang ditempuh
=  440 × 10 = 4.400 m

 Jawaban: D
25. Konsep: Bangun Datar

A 1 B 2 A
B 2

∠
= → ∠ = ∠

∠

 

o

o

o

o

A C
A B 180

A 2 A 180
3 A 180

A 60 C

∠ = ∠

∠ + ∠ =

∠ + ∠ =

∠ =

∠ = = ∠

Jawaban: A

cm
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26. Konsep: Sudut

m

l 4
1

2

35

6

   

o

o

o

1 95
2 110
5 1 95
3 ......

∠ =

∠ =

∠ = ∠ =
∠ =

o

o o

o

6 180 2
180 110
70

∠ = - ∠

= -

=

o

o o o

o o

o

3 180 ( 5 6)
180 (95 70 )
180 165
15

∠ = - ∠ + ∠

= - +

= -

=
Jawaban: B

27. Konsep: Sudut 

30oO

A

C

B

 
      

o

o

o

ACB 30
AOB 2x ACB

2x30
60

∠ =
∠ = ∠

=

=

Jawaban: D
28. Konsep: Kesebangunan

A B

CD

E F

18 cm

12 cm

DF = FB = x  DO 2
OB 3

=
 DO = 2

x – OF = 2
OF = x – 2 

 OB = 3
x + OF = 3
x + x – 2 = 3
2x = 5

 
5 5 1x OF 2
2 2 2

= → = - =

Sehingga, perbandingannya:

1
2

DO OF
DC EF
2 EF 3

12 EF

=

= → =

Jawaban: A
29. Konsep: Perbandingan 

32 cm

x cm

40
 c

m

40
 c

m  

32 32 8
40 40 2x
4 40
5 40 2x

4(40 2x) 5.40
40 2x 50

2x 10
x 5

+
=

+

=
+

+ =
+ =

=
=

 
 

Jawaban: B
30. Konsep: Kekongruenan

Pasangan sudut yang sama besar adalah   
ABC dan POT.

Jawaban: C
31. Konsep:  Bangun Ruang

Banyak diagonal ruang kubus adalah 4. 
Jawaban: B

32. Konsep:  Bangun Ruang
Yang merupakan jaring-jaring balok 
adalah I dan IV.

Jawaban: D
33. Konsep: Bangun Ruang 

Volume Balok  = p  l  t
    = 3  5  12
    = 180 cm3

Jawaban: C
34. Konsep: Bangun Ruang 

Diketahui: r = 10 cm
         t = 14 cm
Volume tambah = 1,884 liter = 1884 cm3

Ditayakan: tinggi minyak dalam tabung 
sekarang?

 Jawab: 
V awal = L.alas x tinggi
  =  2r tπ
  = 3,14  102  14
  = 4396 cm3

V baru  = V awal + V tambah
  = 4396 + 1884 = 6280 cm3

cm

cm
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V baru = 2r tπ
    6280 = 3,14  102  t
    6280 = 314  t 
  

   

6280 t
314

20cm t

=

=
Jawaban: D

35. Konsep: Bangun Ruang
   

6 cm

5 cm 5 cm

4 cm

4 cm

3 cm

A B

E

F
D C

G

H

              
2 2EF 4 3

16 9

25 5

= +

= +

= =

Luas Permukaan Prisma 
= 2 Luas ABFE + Keliling ABFE × BC

= 2  (5 8) 4
2
+ + (4 + 5 + 5 + 8) × 6

= 13 × 4 + 22 × 6 = 52 + 132 = 184 cm2

Jawaban: C
36. Konsep: Bangun Ruang

Diketahui: Diameter = 7 m
            Setiap 11 m2 butuh 1 kaleng cat
Ditanyakan: Berapa banyak kaleng cat 
yang diperlukan?
Jawab:
Luas permukaan  = 2 r2

           = 222 3,5 3,5
7

× × ×

           = 77 m2

Jadi, banyak kaleng yang dibutuhkan 

adalah 77 7
11

= kaleng.
Jawaban: A

37. Konsep: Statistik
Diketahui: Frekuensi = 54
Ditanyakan: median?
Jawab: 
Letak median ada di antara data ke 27 dan 
28.
Jadi, 36 37me 36,5

2
+

= =
Jawaban: B

38. Konsep: Statistik 
Diketahui: nilai rata-rata siswa wanita
= wx 65=
 nilai rata-rata siswa pria = px 72=
banyak siswa ns = 35
nilai rata-rata seluruh siswa = sx 69=
Ditanyakan: Banyak siswa pria np?
Jawab:

p wp w
s

s

p p

p p

p

p

p

p

n x n x
x

n
n 72 (35 n )65

69
35

69x35 72n 65n 65x35
69x35 65x35 7n

35(69 65) 7n
5x4 n

20 n

+
=

+ -
=

= - +
- =

- =
=
=

Jadi, banyak siswa pria adalah 20 orang.
Jawaban: C

39. Konsep: Statistik
Jumlah buku yang terjual selama 5 hari 
adalah
Senin  = 20
Selasa  = 50
Rabu  = 40
Kamis  = 70
Jumat  = 30
    210

Jawaban: D
40. Konsep: Statistik

Suhu badan pasien pada pukul 14.30 adalah 
37oC.

Jawaban: B
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UJIAN NASIONAL
SMP/MTs

Tahun Pelajaran 2009/2010

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia (P14)
Tingkat     : SMP/MTs
Hari/Tanggal  : Senin, 29 Maret 2010
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. Perhatikan kutipan paragraf berikut!
 (1) Semua orang tua tentu berharap 
agar kelak anaknya menjadi orang sukses. 
(2) Indikator dari kesuksesan biasanya 
dilihat dari pekerjaan. (3) Oleh sebab itu, 
banyak orang tua memilih pendidikan 
yang tepat, agar anaknya dapat bersaing 
di dunia kerja. (4) Pendidikan yang tepat 
memang akan membuat peluang kerja di 
masa depan semakin terbuka luas.
Kalimat utama paragraf tersebut terdapat 
pada kalimat....
A.  4    C.  2
B.  3   D.  1

2.  Perhatikan kutipan paragraf berikut!
 Untuk menambah kompetensi di 
dunia kerja, bahasa Inggris perlu dikuasai. 
Penguasaan bahasa Inggris memiliki nilai 
penting untuk mendongkrak kemajuan 
karier. Pada era persaingan dunia kerja 

yang semakin kompetitif, seseorang yang 
menguasai bahasa Inggris otomatis memiliki 
peluang kerja. Seseorang yang tidak 
menguasai bahasa Inggris peluangnya lebih 
kecil untuk diterima sebagai karyawan.
Gagasan utama paragraf tersebut adalah ...
A. penguasaaan bahasa Inggris bagi 

pencari kerja
B. bahasa Inggris untuk mendongkrak 

kemajuan
C. dunia kerja semakin kompetitif dengan 

bahasa Inggris
D. peluang kerja bagi yang tidak bisa 

berbahasa Inggris

3.  Perhatikan kutipan teks berikut!
 Parman mengeluh dengan mahalnya 
biaya masuk sekolah anaknya. Ia pun 
membandingkan kondisi pendidikan 
kini dengan beberapa tahun silam. 
“Dulu sekolah tidak semahal ini. Saya 
ini sebenarnya mau protes, tetapi protes 
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kepada siapa,” tuturnya. 
Menjual tahu goreng menjadi pekerjaan 
sehari-hari Parman di Jalan Kusumanegara 
Yogyakarta. Aktivitas dagangnya dimulai 
pukul 17.00 hingga 21.00. Dari hasil 
penjualannya ini ia bisa mengumpulkan 
keuntungan bersih sekitar Rp 30.000,00 
per hari. Uang itu selalu habis untuk 
kebutuhan hidup sehari-hari.
Kritikan yang tepat atas sikap orang tua 
dalam bacaan tersebut adalah ....
A.  Mengeluh itu kurang baik, yang 

penting meningkatkan penghasilan 
untuk keluarga.

B.  Orang tua perlu mendampingi anak-
anaknya hingga mereka dewasa.

C. Menjual makanan untuk biaya 
pendidikan anak sangat lumrah.

D. Orang tua dapat membandingkan 
biaya pendidikan antarsekolah.

Bacalah teks berikut kemudian kerjakan soal 
nomor 4 dan 5

Berita I
 Pesawat Hercules jatuh dan terbakar 
di persawahan Desa Nggeplak, Kecamatan 
Karas, Kabupaten Magetan, sekitar pukul 
07.00 WIB, Rabu (20/05/2009). Lokasi jatuhnya 
pesawat Hercules milik TNI AU itu jaraknya 
4 kilometer dari Lanud Iswahyudi. Pantauan 
detiksurabaya.com di lokasi, petugas gabungan 
dari PMK dan TNI AU sedang melakukn 
pemadaman. Wartawan yang berada di lokasi, 
dilarang mengambil gambar bahkan sejumlah 
wartawan yang sedang mengambil gambar 
langsung dibentak dan diusir.

Berita II
 Tadi pagi pukul 06.25 WIB, satu pesawat 
jenis Hercules jatuh di Purwodadi, Madiun, 
Jawa Timur. Pesawat itu jatuh di kawasan 
persawahan. Belum ada data resmi mengenai 
pesawat tersebut. Diduga pesawat itu milik 
TNI Angkatan Udara.

4. Kesamaan informasi kedua teks berita 
tersebut adalah...
A. Pesawat Hercules jatuh karena 

terbakar.

B. Pesawat Hercules milik TNI AU jatuh 
di persawahan.

C. Hingga saat ini, bangkai pesawat 
belum dapat dipadamkan.

D. Warga di kawasan kecelakaan itu 
membantu mengevakuasi korban.

5.  Perbedaan penyajian kedua teks berita 
tersebut adalah...
A. Berita I diawali dengan pokok berita 

apa, berita II diawali dengan kapan.
B. Berita I diawali dengan pokok berita 

apa, berita II diawali dengan di mana.
C. Berita I diawali dengan pokok berita di 

mana, berita II diawali dengan kapan.
D. Berita I diawali dengan pokok berita 

di mana, berita II diawali dengan 
bagaimana.

6.  Perhatikan kutipan berikut!
 Para pelancong zaman dahulu harus 
membawa atau menarik barang-barang 
mereka. Kemudian mereka melatih hewan 
untuk membawa muatan dan menarik 
kereta luncur. Sekitar tahun 3.500 SM, 
orang Sumeria mulai menggunakan kereta 
beroda. Sejak saat itu, orang bepergian 
dengan menggunakan berbagai jenis 
kereta yang ditarik oleh hewan, khususnya 
kuda. Namun, belum ada jaringan jalan 
yang dibuat secara khusus. Baru setelah 
penemuan mobil, konstruksi jalan raya 
untuk kendaraan bermotor tersebar di 
banyak negara. 
Isi kutipan berita tersebut adalah
A. Perkembangan kebudayaan orang 

Sumeria.
B. Perkembangan sarana dan prasarana 

transportasi.
C. Perkembangan budaya transportasi di 

Sumeria.
D. Perkembangan kontruksi jalan raya di 

banyak negara.

7.  Perhatikan kutipan paragraf berikut!
 (1) Kecelakaan berbagai jenis peralatan 
utama sistem persenjataan milik TNI sering 
terjadi. (2) Sepanjang tahun 2009 saja, 
tercatat sudah 76 anggota TNI tewas dalam 
kecelakaan tersebut. (3) Tak hanya dari 
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prajurit TNI, korban jiwa juga berjatuhan 
dari kalangan sipil. (4) Komdisi seperti 
ini dikhawatirkan semakin menjatuhkan 
moral prajurit TNI dan ditakutkan makin 
mengikis kebanggaan sebagai TNI.
Kalimat pendapat yang terdapat dalam 
paragraf tersebut ditandai dengan nomor 
.....
A.  1   C.  3
B.  2   D.  4

8.  Perhatikan kutipan teks berikut!
 Demam berdarah dengu banyak 
berjangkit di daerah tropis dan subtropis 
di seluruh belahan dunia. Asia menempati 
urutan pertama dalam jumlah korban 
tiap tahun. Hal ini mungkin dipengaruhi 
oleh curah hujan di Asia yang sangat 
tinggi terutama di Asia Timur dan 
Selatan. Jumlah penderitanya tiap tahun 
meningkat, hampir 95 % menyerang anak 
di bawah umur 15 tahun.
Simpulan bacaan tersebut adalah ....
A. Demam berdarah dengu banyak me-

nyerang anak-anak di bawah usia 15 
tahun. 

B. Demam berdarah dengu banyak 
menyerang anak-anak di bawah usia 15 
tahun di Asia Timur dan Selatan saja.

C. Demam berdarah dengu banyak 
menyerang anak-anak rata-rata berusia 
berusia 15 tahun di daerah tropis dan 
subtropis.

D. Demam berdarah dengu banyak 
menyerang anak-anak di bawah usia 15 
tahun di daerah tropis dan subtropis.

Bacalah teks berikut, kemudian kerjakan 
soal nomor 9 s.d. 12!
 Demokrasi kita masih transisi sehingga 
banyak sekali menimbulkan persoalan. 
Bermacam persoalan itu merugikan warga. 
Namun, semua itu masih bisa dianggap wajar 
asal jangan kebablasan sehingga menimbulkan 
kesan kacau. Unjuk rasa disertai kekerasan 
terjadi minggu kemarin di kota Makassar.
 Unjuk rasa dapat dipicu oleh persoalan 
yang dibiarkan berlarut-larut, seperti penggu-
suran,	 konflik	 kekuasaan	 kelompok,	 gaji,	

penghasilan, dan lain-lain. Kenaikan harga 
atau kelangkaan kebutuhan pokok juga 
memicu terjadinya unjuk rasa. Di sisi lain, 
unjuk rasa dapat mendorong mempercepat 
penyelesaian berbagai masalah. Namun, perlu 
juga dipertanyakan, seberapa jauh unjuk rasa 
yang berlebihan dapat berdampak terhadap 
penyelesaian dan pemecahan persoalan. Pihak 
DPR maupun DPRD pun masih meragukan 
hal itu.

9.  Gagasan utama tajuk tersebut adalah....
A. Pada saat ini, unjuk rasa disertai 

kekerasan.
B. Demokrasi masih menimbulkan 

persoalan yang merugikan warga.
C. Unjuk rasa dalam pelaksanaan 

demokrasi dibiarkan berlarut-larut.
D. Unjuk rasa dapat meningkatkan dan 

mempercepat penyelesaian masalah.

10. Kalimat fakta pada kutipan tajuk tersebut 
...
A.  Kalimat pertama paragraf pertama.
B.  Kalimat keempat paragraf pertama.
C.  Kalimat pertama paragraf kedua.
D.  Kalimat ketiga paragraf kedua.

11.  Pada tajuk tersebut penulis lebih berpihak 
kepada....
A.  rakyat    C.  DPRD
B.  pemerintah  D.  DPR

12.  Simpulan tajuk tersebut adalah....
A. Pemerintah tidak bisa memutuskan 

sendiri masalah yang ada.
B. Unjuk rasa dipicu oleh persoalan yang 

dibiarkan berlarut-larut.
C. Demokrasi Indonesia masih dalam 

taraf transisi sehingga banyak persoalan.
D.	 Dalam	demokrasi,	pembuatan	kebijakan	

dan pelaksanaan perlu waktu yang 
lama.
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13.  Perhatikan grafik berikut!
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Simpulan	isi	grafik	tersebut	adalah....
A. Nilai ekspor Indonesia dari triwulan 

pertama tahun 2008 sampai dengan 
triwulan pertama 2009 semakin tidak 
menentu.

B. Nilai ekspor Indonesia sepanjang tahun 
2008 sampai dengan triwulan pertama 
tahun 2009 terus mengalami penurunan.

C. Nilai ekspor Indonesia pada triwulan 
ketiga tahun 2008 lebih tinggi daripada 
triwulan kedua pada tahun yang sama.

D. Nilai ekspor Indonesia paling rendah 
pada tahun 2008 terjadi pada triwulan 
pertama.

14.  Perhatikan tabel berikut!

Harga Mineral (US$/ton)

No. Mineral 13 April 
2009

14 April 
2009

1. Tembaga 430.900 446.500
2. Aluminium 142.600 145.100
3. Nikel 1.058.500 1.075.500
4. Timah 1.086.000 1.005.500

Pernyataan yang sesuai tabel tersebut 
adalah ....
A. Harga mineral paling mahal pada 

tanggal 13 April 2009 adalah timah, 
tetapi pada tanggal 14 April adalah nikel. 

B. Harga mineral paling murah pada 
tanggal 13 April 2009 dan 14 April 
adalah timah dan tembaga.

C. Harga mineral yang sempat merosot 
pada tanggal 14 April adalah alumunium.

D. Harga mineral yang mengalami 
kenaikan pada tanggal 14 April adalah 
timah.

15.  Perhatikan bagan berikut!

STRUKTUR ORGANISASI SMP BHAKTI

Komite Sekolah Kepala Sekolah

Wakil Kepala Sekolah

Staf  
Kesiswaan

Staf  
Kurikulum

Staf  Sapras Staf  TK Staf  
Humas

Guru
Garis Komando
Garis Konsultasi
Garis Koordinasi

Kalimat tanya jawabannya terdapat pada 
bagan tersebut adalah..
A. Mengapa hanya ada 5 staf yang 

membantu kepala sekolah?
B. Siapakah yang pertama kali menangani 

masalah siswa?
C. Apa peran dan tugas komite sekolah?
D. Bagaimana cara kepala sekolah 

menegur kedisiplinan para staf?

16. Perhatikan ilustrasi berikut!
Tanggal 2 November 2009 adalah waktu 
yang ditunggu-tunggu oleh Delinda, 
dengan harap-harap cemas. Pada tanggal 
tersebut ia harus mengikuti lomba acara 
baca puisi di sekolahnya. Berkat latihan 
tak kenal lelah yang telah dilakukannya 
akhirnya ia menjadi juara.
Catatan buku harian yang sesuai dengan 
ilustrasi tersebut adalah ...
A. Jakarta, 2 November 2009

Saya cukup senang karena mendapat-
kan giliran maju dalam lomba baca 
puisi. Padahal, sebelumnya saya cemas 
apakah saya bisa. Terima kasih, ya 
Tuhanku!

B. Jakarta, 2 November 2009
Saya cukup senang dan berbahagia 
karena ternyata saya mendapatkan 
mendapatkan juara lomba baca puisi. 
Padahal, sebelumnya saya cemas apakah 
saya	bisa.	Terima	kasih,	ya	Tuhanku!
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C. Jakarta, 2 November 2009
Saya senang karena mendapatkan 
juara 1 lomba baca puisi. Saya sudah 
menduga kalau saya juaranya.

D. Jakarta, 2 November 2009
Saya ternyata mendapatkan juara 
1 lomba baca puisi. Padahal saya 
berharap jadi juara. Terima kasih.

17. Perhatikan ilustrasi berikut!
Dalam rangka memenuhi undangan 
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, 
kepala sekolah menugasi Bapak Agung 
Prihatin untuk mendampingi anak-
anak berkunjung ke Pulau Onrust pada 
Minggu, 24 Mei 2009. Semua pembiayaan 
kunjungan ke pulau tersebut ditanggung 
dinas tersebut.
Pesan singkat sesuai ilustrasi tersebut 
adalah…
A. Mohon Bapak segera mendampingi 

anak-anak ke Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan. Terima kasih.

B. Diminta Bapak bisa mencari anak-anak 
ke Pulau Onrust, 22 Mei 2009. Biaya 
ditanggung pihak Dinas Pariwisata 
dan Kebudayaan. Terima kasih.

C. Mohon Bapak mendampingi anak-
anak ke Pulau Onrust, Minggu 24 Mei 
2009. Biaya ditanggung pihak Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan. Terima 
kasih.

D. Mohon kiranya Bapak mendampingi 
pergi ke Pulau Onrust, 24 Mei 2009. 
Biaya ditanggung oleh pihak Dinas 
Pariwisata dan Kebudayaan. Terima 
kasih.

18.  Perhatikan ilustrasi berikut!
Dalam rangka kegiatan bulan bahasa, SMP 
Kenari akan mengadakan berbagai lomba. 
Lomba-lomba tersebut di antaranya lomba 
menulis cerpen dan membaca berita. 
Peserta lomba adalah siswa perwakilan 
kelas VII dan kelas VIII.
Isi  laporan yang sesuai ilustrasi tersebut 
adalah...
A. Perlombaan dalam rangka Bulan 

Bahasa SMP Kenari, akan diadakan 
seminggu sekali. Persiapan telah 

dilakukakn, mulai dari perlengkapan 
lomba sampai penunjukan juri dan 
hadiah.

B. SMP Kenari ikut mengembangkan 
penggunaan bahasa Indonesia secara 
baik dan benar dengan cara mengadakan 
lomba cipta cerpen dan baca berita.

C. Panitia pelaksana kegiatan bulan 
bahasa dimotori oleh pengurus OSIS, 
mereka sangat bertanggung jawab dan 
penuh kepercayaan diri.

D. Kegiatan Bulan Bahasa di SMP Kenari 
dimeriahkan dengan berbagai lomba, 
antara lain lomba menulis cerpen dan 
membaca berita yang diikutioleh siswa 
kelas VII dan kelas VIII

19. Perhatikan kutipan laporan berikut!
Di Pulau Nusa Dua tersedia berbagai 
macam peralatan olahraga air yang dapat 
kita sewa. Ada perahu motor atau speed 
boat, selancar ski air, dan sebagainya. 
Saya dan teman-teman menyewa perahu 
motor. Kami berputar-putar di sekitar 
pantai dengan hati-hati. Sungguh sangat 
mengasyikkan melakukan perjalanan 
di atas air. […] Setelah puas menikmati 
pemandangan pantai, kami kembali ke 
penginapan.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi 
laporan tersebut adalah…
A. Sebenarnya kami masih ingin 

menyewanya lagi, tetapi hari sudah 
sore kami pun membatalkannya.

B. Tidak terasa batas waktu menyewa 
perahu motor sudah habis lalu kami 
pun duduk-duduk di pantai menikmati 
pemandangan laut yang indah.

C. Kami melanjutkan perjalanan wisata 
laut ini ke pantai yang lain, yaitu Kuta, 
Pantai Sanur, dan Tanah Lot.

D. Rasanya berputar-putar di laut itu 
sangat membosankan, sehingga saya 
dan teman-teman memilih turun dan 
duduk-duduk di pantai.
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20.  Perhatikan kutipan surat berikut!

[ … ]
Salam persahabatan,
 Balasan surat Tina sudah kuterima. 
Aku sangat berterima kasih kamu mau 
menerima kedatanganku di saat libur 
semester nanti. Aku sudah tak sabar 
menunggu saat liburan tiba. Aku ingin 
cepat-cepat pergi ke kotamu menikmati 
suasana di sana. Tentu akan sangat 
menyenangkan liburan bersamamu. Aku 
berharap mendapat teman-teman baru dan 
pengalaman baru yang mengasyikkan.

Isian yang tepat untuk melengkapi bagian 
surat tersebut adalah...
A. Teruntuk sahabatku Tina

Jalan Mega Biru 12
Bandung Selatan

B. Dengan hormat Tina
Jalan Mega Biru 12 
Bandung Selatan

C. Yth. Tina
Jalan Mega Biru 12
Bandung Selatan

D. Sahabatku Tina
Jalan Mega Biru
Bandung Selatan

21. Perhatikan kutipan surat berikut!
Kepada Yth, Ibu Direktur Pt Abadi
Jalan Mutiara 10 Bekasi
Jawa Barat

 Dengan hormat, kami mengharapkan 
kehadiran Ibu pada
 Hari, tanggal : Kamis , 30 Juni 2009
 Waktu   : pukul 10.00 s.d. 16.00
 Tempat   : Aula Gedung A
 Acara   : Rapat Tahunan

 Atas perhatian Ibu kami ucapkan 
terima kasih.

Perbaikan yang tepat alamat surat tersebut 
adalah....
A. Yth, Ibu Direktur PT Abadi

Jln. Mutiara 10 Bekasi
Jawa Barat

B. Yth. Direktur PT Abadi
Jalan Mutiara 10 Bekasi
Jawa Barat

C. Yth. Direktur PT Abadi
Jalan. Mutiara 10 Bekasi
Jawa Barat

D. Kepada  Yth. Direktur PT Abadi
Jln. Mutiara 10 Bekasi
Jawa Barat

22.  Perhatikan kutipan surat berikut!
Nomor: 06/SMP/2009 12 Februari 2009
Berkenaan dengan hal tersebut, kami 
mohon kesediaan Bapak untuk menjadi 
pembicara pada acara tersebut dengan tema 
“Menjaga Kebersamaan di antara Teman.”
Bagan isi surat balasan yang tepat 
berdasarkan isi surat tersebut adalah...
A. Berdasarkan surat nomor 06/SMP/2009 12 

Februari 2009 saya haturkan permohonan 
maaf yang sebesar-besarnya bahwa saya 
tidak dapat menerima permintaannya.

B. Berdasarkan surat nomor 06/SMP/2009 
12 Februari 2009 saya sampaikan 
permohonan maaf yang sebesar-besarnya 
bahwa saya tidak dapat menerima 
undangan saudara.

C. Berdasarkan surat nomor 06/SMP/2009 
12 Februari 2009 saya sampaikan 
permohonan maaf bahwa saya tidak 
dapat menerima permintaan saudara, 
mungkin lain kali saja.

D. Berdasarkan surat nomor 06/SMP/2009 
12 Februari 2009, saya sampaikan 
permohonan maaf bahwa saya tidak 
dapat memenuhi undangan saudara 
menjadi pembicara.

23. Perhatikan kutipan surat berikut!
Pada acara Porseni sekolah tahun ini OSIS 
SMP Bambu Kuning mengundang grup 
band yang ada di kota Makasar untuk 
mengisi acara.
Isi surat permohonan dari OSIS SMP 
Bambu Kuning kepada grup band yang 
tepat adalah ...
A. Untuk itu sangat mengharapkan 

kesediaan grup band yang Bapak 
pimpin untuk mengisi acara Porseni 
kami.
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B. Setiap tanggal 20 Juli kami mengadakan 
Porseni. Kami sangat mengharapkan 
kehadiran saudara untuk menyaksikan 
acara tersebut.

C. Itulah yang dapat kami sampaikan. 
Atas kerja sama dan bantuannya kami 
mengucapkan terima kasih.

D. Kami yakin band-band yang ada di 
kota ini sudah dilatih. Maka kami 
ingin mengajak untuk tampil di acara 
HUT Makasar.

24. Perhatikan Ilustrasi berikut!
OSIS SMP Pohan Derana merencanakan 
kegiatan liburan dengan berdarmawisata, 
terdengar desas-desus bahwa sebagian 
siswa ragu mengikuti kegiatan tersebut. 
Untuk meramaikan rencana tersebut, 
Ketua OSIS berusaha membujuk teman-
temannya dengan slogan agar semua siswa 
mengikuti rencana tersebut.
Slogan yang tepat ditulis ketua OSIS Pohan 
Derana adalah...
A.	 Abaikan	desus-desus,	kita	berwisata!
B. Jangan ragu, darmawisata tujuan 

nyata!
C.	 Tidak	ada	kamu,	tak	“ramai”!
D.	 Kamu	ramai,	saya	senang!

25. Perhatikan teks berikut!
 Melalui pertarungan berat dan berdarah 
melawan penantangnya, Hiroyuki Enoki 
(29) asal Jepang, Chris John (29) kembali 
mampu mempertahankan sabuk gelar 
juara dunia kelas bulu versi WBA untuk 
kesepuluh kalinya. Pertarungan tersebut 
dimenangkan Chris John dengan menang 
angka di Korakuen Hall, Tokyo, Jepang, 
Jumat (24/10).
 Chris John mengungkapkan bahwa 
laga berdarah tersebut memang sesuai 
perkiraan dirinya bersama sang pelatih, 
Craig Christian asal Australia. “Apa 
yang saya dan Craig perkirakan bahwa 
pertarungan akan berlangsung berat dan 
keras ternyata terbukti. Sekalipun sejak 
awal saya yakin mampu mengalahkan 
Enoki”.
Rangkuman bacaan tersebut yang tepat 
adalah…

A. Chris John berhasil mempertahankan 
gelar setelah mengalahkan Hiroyuki 
Enoki di Tokto Jepang. Pertandingan 
tersebut sangat berat dan berdarah dan 
biasa dilakukannya.

B. Pertandingan tersebut sangat berat dan 
berdarah berhasil dimenangkan Chris 
John yang senang kekerasan itu. Dia 
berhasil mempertahankan sabuk juaranya.

C. Chris John berhasil mempertahankan 
sabuk juara setelah mengalahkan Hiroyuki 
Enokidi Tokyo Jepang. Pertandingan 
tersebut sangat berat dan berdarah.

D. Pertandingan yang sangat berat dan 
berdarah dilakukan Chris John. Akhirnya 
berhasil mempertahankan sabuk juaranya.

26. Perhatikan kutipan petunjuk berikut!

PETUNJUK PEMBUATAN TELUR ASIN:
(1) Pilih telur yang bermutu baik (tidak 

retak dan tidak busuk).
(2) Bersihkan telur dengan mencuci atau 

dilap dengan air hangat.
(3) Amplas seluruh permukaan telur agar 

pori-porinya terbuka.
(4) Buat adonan pengasin yang terdiri 

dari campuran abu gosok dan garam, 
dengan perbandingan sama (1:1).

(5) Tambahkan sedikit air ke dalam 
adonan kemudian aduk sampai 
adonan berbentuk pasta.

(6) [ …]
(7) Simpan telur dalam kuali tanah atau 

ember plastik selama 15 s.d. 20 hari.
(8) Setelah selesai, bersihkan telur dari 

adonan kemudian rendam dalam 
larutan teh selama 8 hari.

Kalimat yang tepat untuk melengkapi 
petunjuk pembuatan telur asin tersebut 
adalah...
A. Bungkus telur dengan adonan satu 

persatu secara merata sekeliling 
permukaan telur kira-kira setebal 1 s.d. 
2 mm.

B. Letakkanlah telur-telur di atas adonan 
pelan-pelan dengan posisi sama agar 
rasanya enak ketika dimasak.

C. Letakkanlah telur-telur di atas suatu 
tempat dan tutuplah di atasnya dengan 
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adonan tadi sehingga tidak terlihat.
D. Bungkuslah keseluruhan telur tadi 

dengan adonan secara bersamaan dan 
letakkanlah dengan hati-hati.

27. Perhatikan kutipan petunjuk berikut!
Mengurangi Berat Badan:
(1) Hindari makan tiga hingga empat 

jam sebelum tidur agar tidak terjadi 
penumpukan lemak.

(2) Kurangi konsumsi lemak dalam menu 
sehari-hari. Pilih makanan berkadar 
lemak rendah.

(3) Pilihlah makanan yang dibakar, 
dipanggang atau direbus.

(4) Kurangi penggunaan mentega atau 
margarin saat makan roti.

(5) Ganti biskuit dan makanan ringan 
lain dengan buah-buahan segar jika 
kebetulan muncul keinginan ngemil.

(6) Jangan makan melewati waktu. Hanya 
kelaparan mendorong Anda makan 
terburu-buru dan terlalu banyak.

(7) Jangan makan ketika sedang bosan 
atau merasa tertekan. Carilah aktivitas 
lain yang positif untuk menggantikan 
perasaan tersebut.

Perbaikan yang tepat untuk menggantikan 
kalimat petunjuk nomor 6 adalah...
A. Jangan melewati waktu makan. Kela-

paran hanya mendorong Anda makan 
terburu-buru dan terlalu banyak. 

B. Melewati waktu makan jangan. 
Kelaparan hanya mendorong Anda 
makan terburu-buru dan terlalu banyak. 

C. Jangan melewati waktu makan. Hanya 
kelaparan mendorong Anda makan 
terburu-buru dan terlalu banyak. 

D. Melewati waktu makan jangan. Hanya 
kelaparan mendorong Anda makan 
terburu-buru dan terlalu banyak. 

28.	Perhatikan	ilustrasi	berikut!
 Andri menghadiri ulang tahun 
Fungky yang ke-15. Semua teman satu 
kelas Fungky hadir pada acara tersebut. 
Bahkan beberapa teman dari kelas lain 
pun ada yang hadir. Pada kesempatan ini 
Andri mewakili teman-temannya untuk 
memberikan pidato.

Isi pidato Andri yang tepat adalah…
A. Terima kasih kami ucapkan kepada 

keluarga Fungky yang sudah mengun-
dang kami. Marilah kita bersyukur 
kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. 
Berkumpulnya kita di sini pasti karena 
Tuhan jua.

B. Demikian sepatah kata yang kami 
sampaikan. Sekali lagi selamat kami 
ucapkan kepada teman tercinta kami, 
Fungky. Semoga dengan bertambahnya 
umur	akan	menambah	bijak	dan	dewasa	
lagi.

C. Ulang tahun merupakan peristiwa 
bertambahnya umur kita. Hal ini 
tentunya membawa pengaruh baik dari 
segi	fisik	dan	psikis.	Fungky	akan	lebih	
berprestasi dan kami sangat berharap 
kesuksesan ini tidak membuat kamu 
menjadi anak yang congkak. Dan ingat 
bahwa kesuksesan mungkin karena 
doa teman-temanmu.

D. Selamat, ya, mudah-mudahan teman 
kami Fungky akan lebih berprestasi 
dan kami berharap kesuksesan ini tidak 
membuat kamu menjadi anak yang 
congkak. Dan ingat bahwa kesuksesan 
mungkin karena doa teman-temanmu.

29. Perhatikan kutipan pidato berikut!
Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam	sejahtera	untuk	kita	semua!

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah 
Yang Maha Kuasa yang telah melimpahi 
kita dengan rahmat dan karunia-Nya, 
sehingga kita bertemu di aula yang cukup 
indah	ini	dalam	keadaan	sehat	walafiat.

Bagian yang tepat untuk melengkapi teks 
pidato tersebut adalah...
A. Terima kasih kepada pembawa acara 

yang telah memberi kesempatan 
kepada saya untuk memberikan 
sambutan.

B. Tak lupa saya memohon maaf setulus-
tulusnya jika ada kata-kata atau 
kalimat yang mengecewakan hadirin. 

C. Pada kesempatan ini saya berharap 
agar Bapak Ibu Guru berkenan 
memberi maaf jika ada kesalahan-
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kesalahan yang tidak sengaja.
D. Kepada adik-adik kelas VII dan VIII 

kami berpesan agar lebih giat belajar 
sehingga adik-adik nanti sukses.

30. Tema: Manfaat Rimpang Jahe untuk Kesehatan

Rumusan masalah sesuai dengan tema 
karya ilmiah tersebut adalah
A. Mengapa tanaman rimpang jahe perlu 

dibudidayakan?
B. Zat-zat apa sajakah yang terkandung 

dalam jahe?
C. Bagaimana memanfaatkan rimpang 

jahe untuk kesehatan?
D. Kapankah tanaman rimpang jahe 

bermanfaat?

31. Identifikasi masalah:
1. Zat-zat apa sajakah yang terkandung 

dalam jeruk nipis?
2. Apa saja manfaat jeruk nipis untuk 

kesehatan?
Paragraf	 latar	belakang	sesuai	 identifikasi	
masalah tersebut adalah...
A. Tanaman tradisinal yang mudah 

dijumpai	 adalah	 tanaman	 jeruk	 nipis.	
Tanaman ini mudah dibudidayakan. 
Banyak orang yang tidak mengetahui 
bahwa tanaman ini banyak bermanfaat 
bagi kesehatan sebagai obat tradisional. 
Hal tersebut karena saat ini orang 
sudah terbiasa menggunakan obat-
obat yang dibeli di apotek.

B. Jeruk nipis merupakan salah satu 
dari berbagai jenis tanaman obat 
tradisional yang banyak digunakan 
oleh masyarakat. Namun masyarakat 
belum banyak yang mengetahui zat-
zat yang terkandung dalam jeruk 
nipis. Jeruk nipis juga dapat digunakan 
sebagai obat penyembuh berbagai 
penyakit di antaranya hipertensi, 
disentri, vertigo, dan lain-lain.

C. Begitu mudahnya obat yang dibeli di 
apotek membuat masyarakat. Kembali 
mencari obat-obat tradisional yang 
ditawarkan untuk mengobati macam-
macam penyakit. Di antaranya jeruk 
nipis atau jeruk sambel.

D. Jeruk nipis adalah salah satu jeruk 
buah dari berbagai macam jeruk yang 
ada di dunia ini. Jeruk ini merupakan 
tanaman yang mudah didapat, mudah 
ditanam dan mudah berbuah. Buahnya 
lebat dan nyaris tidak berhenti. Jeruk 
ini banyak sekali manfaatnya. 

32. Perhatikan kutipan paragraf berikut!
 Peringatan Hari Buku Sedunia 
diperingati setiap tanggal 31 Mei. Peringatan 
Hari Buku Sedunia tahun ini, para komunitas 
peduli remaja menyelenggarakan beberapa 
kegiatan-kegiatan di Jakarta. Kegiatan-
kegiatan yang diselenggarakan di antaranya: 
lokakarya menulis, lomba membuat 
ringkasan buku, bedah buku, dan lain-lain.
Perbaikan yang tepat kalimat tidak efektif 
pada paragraf tersebut adalah ....
A. Peringatan Hari Buku sedunia setiap 

tanggal 31 Mei. untuk memperingati 
hari buku sedunia ini, komunitas peduli 
remaja menyelenggarakan beberapa 
kegiatan di Jakarta. kegiatan-kegiatan 
yang diselenggarakan di antaranya: 
lokakarya menulis, lomba membuat 
ringkasan buku, bedah buku, dan lain-
lain. 

B.  Peringatan Hari Buku Sedunia diperi-
ngati setiap tanggal 31 Mei. Untuk 
peringatan hari buku sedunia ini, 
komunitas peduli remaja diselenggarakan 
beberapa kegiatan di Jakarta. Kegiatan-
kegiatan yang diselenggarakan di 
antaranya: lokakarya menulis, lomba 
membuat ringkasan buku, bedah buku, 
dan lain-lain. 

C.  Hari Buku Sedunia diperingati setiap 
tanggal 31 Mei. Pada peringatan hari 
buku sedunia ini, komunitas peduli 
remaja menyelenggarakan beberapa 
kegiatan di Jakarta. Kegiatan-kegiatan 
yang diselenggarakan diantaranya: 
lokakarya menulis, lomba membuat 
ringkasan buku, bedah buku, dan lain-
lain. 

D.  Hari Buku Sedunia diperingati setiap 
tanggal 31 Mei. Untuk memperingati 
hari buku sedunia ini, para komunitas 
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peduli remaja menyelenggarakan 
beberapa kegiatan di Jakarta. Kegiatan-
kegiatan yang diselenggarakan di 
antaranya: lokakarya menulis, lomba 
membuat ringkasan buku, bedah 
buku, dan lain-lain. 

33. Perhatikan kutipan paragraf berikut!
 Menurut dokter Sonia Wibisono, 
“mendonorkan darah tidak menyebabkan 
pendonor kekurangan darah”. Setelah 
24 jam berdonor darah, pendonor akan 
kembali normal. Sel-sel darah merah 
dibentuk kembali dalam 4/8 minggu.
Perbaikan tanda baca pada paragraf 
tersebbut yang tepat adalah…
A. Menurut dokter Sonia Wibisono, 

mendonorkan darag tidak menyebabkan 
pendonor kekurangan darah. Setelah 
24 jam berdonor darah, pendonor akan 
kembali normal. Sel-sel darah merah 
dibentuk kembali dalam 4 - 8 minggu.

B. Menurut dokter Sonia Wibisono, 
“mendonorkan dara tidak menyebab-
kan pendonor kekurangan darah”. 
Setelah 24 jam berdonor darah, 
pendonor akan kembali normal. Sel-sel 
darah merah dibentuk kembali dalam 
4 - 8 minggu.

C. Menurut dokter Sonia Wibisono, 
mendonorkan dara tidak menyebabkan 
pendonor kekurangan darah. Setelah 
24 jam berdonor darah pendonor akan 
kembali normal. Sel-sel darah merah 
dibentuk kembali dalam 4 / 8 minggu.

D. Menurut dokter Sonia Wibisono 
mendonorkan darah tidak menyebab-
kan pendonor kekurangan darah. 
Setelah 24 jam berdonor darah pendonor 
akan kembali normal. Sel-sel darah 
merah dibentuk kembali dalam 4 / 8 
minggu.

34. Perhatikan kutipan paragraf berikut!
 Kepala sekolah saya sering sekali ke 
perpustakaan. Tadi siang, saya bertemu dia 
di perpustakaan. Saya mau menegur tetapi 
dia sedang asyik ngomong dengan Pak 
Santo tentang buku yang dipegangnya.

Pada paragraf tersebut terdapat pilihan 
kata yang tidak tepat. Perbaikan kata 
tersebut yang tepat terdapat pada paragraf 
.....
A. Kepala sekolah saya rajin ke perpustakaan. 

Tadi siang, saya bertemu beliau di 
perpustakaan. Saya ingin menegur tetapi 
dia sedang asyik ngobrol dengan Pak 
Santo tentang buku yang dipegangnya. 

B. Kepala sekolah saya rajin ke 
perpustakaan. Tadi siang, saya bertemu 
dia di perpustakaan. Saya mau menyapa 
tetapi dia sedang asyik berbicara 
dengan Pak Santo tentang buku yang 
dipegangnya. 

C. Kepala sekolah saya rajin ke perpustakaan. 
Tadi siang, saya melihat beliau di 
perpustakaan. Saya ingin menyapa tetapi 
dia sedang asyik ngomong dengan Pak 
Santo tentang buku yang dipegangnya. 

D. Kepala sekolah saya rajin ke 
perpustakaan. Tadi siang, saya melihat 
beliau di perpustakaan. Saya ingin 
menyapa, tetapi beliau sedang asyik 
berbicara dengan Pak Santo tentang buku 
yang dipegangnya.

Bacalah puisi berikut kemudian kerjakan 
soal nomor 35 dan 36!

Angin pagi menghampiriku
tertatih-tatih
Berbisik di telinga kiri
lembut, sejuk
Bulu halus di pelipis
tersibak rasa hampa 
tiba-tiba
aku sadar 
aku harus belajar

35. Maksud puisi tersebut adalah...
A.  Keengganan seseorang untuk belajar.
B.  Kesadaran seseorang yang harus belajar.
C.  Seseorang yang akan berangkat sekolah.
D.  Seseorang yang sedang belajar pada 

pagi hari.



mata_elang_media@yahoo.co.id

36.  Suasana yang tergambar dalam puisi 
tersebut adalah....
A.  Tegang   C.  Damai 
B. Sunyi   D.  Resah

Bacalah kutipan cerpen berikut, kemudian 
kerjakan soal nomor 37 dan 38!

 “Kenapa kamu tidak sekolah?”
 Kartini hanya diam. Dan dari bibirnya 
terlintas sesungging senyum agak sedikit malu.
 “Tapi kamu pasti sekarang banyak duit, 
dari dagang gorengan ini kan …” Guru Hasim 
menghibur Kartini, khawatir dia tersinggung.
 “Bagaimana bisa sekolah Pak, tidak ada 
biaya, lagipula sekolah sekarang banyak 
menghabiskan uang” jawabnya malah 
menggeramkan hati Guru Hasim.
 “Kan sudah ada program sekoah gratis dari 
pemerintah…”
 “Ah, nyatanya teman-teman saya yang 
sekolah itu masih pada bayar…”
 “Ikut sekolah kejar paket saja…” rayu guru 
Hasim.
 “Sama juga pak, buktinya masih bayar. 
Mendingan saya baca buku di perpustakaan, 
gratis”
 “Memangnya…”
 “Ya Pak, saya selalu membaca buku di 
Perpustakaan Kota Tangerang setiap hari Rabu, 
satu minggu sekali. Saya juga punya kartu 
perpustakaannya …, saya sekolah otodidak 
di sana…”sergah Kartini menyemburat 
kecerdasannya.

37. Bukti latar Kartini dari kalangan miskin 
dalam penggalan cerpen tersebut adalah...
A. Sekolah sudah gratis, tapi dia tidak mau
B. Ia harus menjual gorengan dan tidak 

sekolah
C. Sekolah tetap bayar walaupun pemerin-

tah menggratiskan
D. Ia belajar di perpustakaan setiap hari 

Rabu.

38.	Konflik	yang	dialami	tokoh	Kartini	dalam	
penggalan cerpen tersebut adalah...
A.  tidak bersekolah karena harus bayar
B.  sekolah hanya akan menghabiskan 

uang
C. belajar otodidak lebih baik daripada 

sekolah
D. harus berdagang gorengan sehingga 

tidak sekolah

39.  Perhatikan kutipan cerpen berikut!
 Laki-laki itu sedang memperdaya 
seorang ibu dengan menawarkan jasa 
travel di ruangan pojok terminal.
 “Baik sekali Bapak, ya? Boleh minta 
kartu namanya, Pak?” Saya menerapkan 
ajaran majikan untuk tidak mempercayai 
orang asing. Lagi pula, saya mengira 
ia sedang berusaha memperdaya saya 
dengan teman-teman. Ia kebingungan. 
Matanya mengamati meja di antara 
kami yang tak ada apanya-apanya selain 
sebuah cangkir kosong. “Wah maaf Mbak, 
kebetulan saat itu kartu nama saya habis,” 
jawabnya kemudian.
 Mujurnya di saat yang bersamaan mata 
saya sekilas melihat kalender bergambar 
kucing yang di bagian bawahnya tertulis 
nama toko mas lengkap dengan alamatnya.
“Kalau tidak salah ini Bekasi, ya Pak? 
Boleh pinjam teleponnya Pak, kebetulan 
saudara saya bekerja di kepolisian Bekasi 
saya tidak bawa uang sebanyak itu. Saya 
pikir	 saya	 akan	minta	 dijemput	 saja	 dari	
sini. Apalagi jika travel tidak memberi 
jaminan keselamatan buat saya.”
Amanat cerpen tersebut yang tepat 
adalah...
A. Berbaik hatilah jika berbicara dengan 

penjual.
B. Hindarilah orang asing setiap kali kita 

berjumpa.
C. Berhati-hatilah jika berhubungan 

dengan orang yang tidak kita kenal.
D. Tanyailah nama seseorang setiap 

menemuinya.

40.		Perhatikan	dua	kutipan	novel	berikut!
Novel 1
Kata-kata Azzam tadi malam ia anggap 
merendahkannya. Ia sangat tersinggung. 
Apalagi tadi malam pemuda itu memutus 
pembicaraannya secara sepihak. Berani-
beraninya berlaku tidak sopan padanya? 
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Baginya tindakan Azzam itu tidak hanya 
tidak sopan, tapi sangat menghinanya. Ia 
memang orang yang mudah emosi jika 
ada sedikit saja yang tidak sesuai dengan 
suasana hatinya.

Novel 2
Sambil tertawa ia berjabatan dengan 
kami. Ia pemuda yang cakap rupanya. 
Kulitnya kuning seperti kulit orang Cina 
dan matanya pun agak sipit. Mungkin ia 
keturunan Cina atau Jepang. Ia berkumis 
kecil dan janggutnya jarang-jarang seperti 
akar yang liar. Rambutnya belum bercukur 
dan pakaiannya sekumal pakaian seorang 
montir.
Perbedaan karakteristik kedua kutipan 
novel tersebut adalah…

Novel 1 Novel 2

A. Menggunakan 
alur maju

Menggunakan 
alur mundur

B. Fisik tokoh 
kurang tergambar

Fisik tokoh 
tergambar jelas

C. Sudut pandang 
orang pertama

Sudut pandang 
orang ketiga

D.
Watak tokoh 
diketahui dari 
tokoh lain

Watak tokoh 
diuraikan oleh 
pengarangnya

41. Perhatikan kutipan novel berikut!

 “Inikah kain kiriman adik kita itu?” 
tanyanya seraya mengembangkan kain 
Batu-bara yang masih terletak di atas 
meja. Ia mengamat-amati raginya yang 
bagus dan benangnya yang halus itu. “Ya, 
itulah	 dia!”	 jawab	 Sutan	 Baringin	 sambil	
mengerutkan mukanya.
 “Tentu mahal harganya kain ini. 
Rupanya tiadalah si Tongam melupakan 
kita. Setiap tahun kita selalu menerima 
kirimannya. Tahun ini sudah dua kali, 
tetapi untukku sendiri belum sebuah juga 
untuk tahun ini. Kakaknya saja rupanya 
yang diingatnya, maklumlah orang 
bersaudara, sedang perempuan ini orang 
lain saja.”

Bukti nilai moral yang terdapat pada 
kutipan novel tersebut adalah...

A. Saling bersilaturahmi antarsaudara 
dengan mengirim barang

B. Membeli barang untuk saudaranya 
dengan harga yang mahal

C. Seorang istri yang merasa tidak 
diperhatikan suaminya.

D. Setahun mengirim saudara paling 
sedikit dua kali.

42. Perhatikan kutipan novel berikut!
 Tubuhku terasa ringan dan melayang-
layang setelah membaca berita itu. Tak 
kusangka bahwa selama ini aku bersahabat 
dengan seorang perampok. Bagaimana 
Jim bisa melakukan semua itu? Di balik 
penampilannya yang tampan, dan toleran, 
ternyata tersembunyi jalur hidup yang 
keras dan menakutkan. Aku jadi gelisah. 
Mataku berkunang-kunang. Peluh dingin 
tak henti-hentinya membanjiri tubuhku. 
Kalau saja Jim tertangkap dan namaku 
dibawa-bawa, habislah aku.
Watak tokoh aku dalam kutipan novel 
tersebut adalah...
A.	 Tidak	mudah	tergoda	oleh	bentuk	fisik	

seseorang
B.	 Mudah	 tergoda	oleh	bentuk	fisik	dan	

penampilan seseorang
C. Bersikap baik kepada siapapun agar 

dipuji banyak orang
D. Aku pemalu sehinga dengan keluarga 

sendiri pun tak mau menemuinya

Bacalah kutipan drama berikut kemudian 
kerjakan soal nomor 43 dan 44!

(1)  Mayor : Berapa lama lagi aku harus 
menunggu!	 (sambil	 menggebrak	
meja)

(2)  Kopral : Sabarlah sedikit,Pak.
(3)  Mayor : Jangan ditawar lagi.
(4)  Kopral : Apanya, Pak?
(5)		Mayor	 :	Kesabarannya!	 Sabar	 itu	prinsip.	

Tidak bisa ditawar-tawar lagi 
ngerti?

(6)  Kopral : Kalau begitu kuralat ucapan tadi.
(7) Mayor : Ya, tapi pertanyaanku belum 

Bung jawab.
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43. Suasana yang tergambar dalam kutipan 
drama tersebut adalah...
A. menegangkan
B. mencekam
C. menyedihkan
D. menyeramkan

44. Bukti watak mayor yang tidak sabar dalam 
kutipan drama tersebut terdapat pada 
dialog ...
A. 1   C. 5
B. 3   D. 7

45. Perhatikan ilustrasi berikut!
Karyo dikenal sebagai seorang pegawai 
yang sukses. Hidupnya senang. Namun, 
sebenarnya hal itu tidak didapat dengan 
mudah. Ia rajin belajar dari kecil. Tak 
pernah ia menyia-nyiakan waktu untuk 
bermain.
Pantun yang sesuai dengan ilustrasi 
tersebut adalah…
A. Tanaman melati di rama-rama

Ubur-ubur sampingan dua
Biarlah mati kita bersama
Satu kubur kita berdua

B. Pagiku hilang sudah melayang
Hari mudaku sudah pergi
Sekarang petang datang membayang
Batang usiaku sudah tinggi

C. Ke mana kancil akan dikejar
Ke dalam pasar cobalah cari
Ktika kecil rajin belajar 
Sesudah besar senanglah hati

D. Ubi ditanam di tanah latar
Dipanen petani djual ke kota
Kemana pun ilmu akan dikejar
Untuk kebahagiaan keluarga kita

46. Perhatikan kutipan pantun berikut:
Pulau Pandan jauh di tengah
Di balik pulau angsa dua
Hancur badan dikandung tanah
………………
Larik yang tepat untuk melengkapi bagian 
yang rumpang tersebut adalah 
A. Budi baik terkenang jua
B. Kelak kita berpisah
C. Semua yang ada tidak berguna
D. Meski jauh tak bermasalah

47. Perhatikan kutipan puisi berikut!
Angin Hutan Cemara

Angin hutan cemara
…………..
Buru-buru bangkit
Menyonsong petani
Yang bergegas naik
Larik bermajas yang tepat untuk meleng-
kapi puisi tersebut adalah...
A. Ditegur fajar
B. Berjalan pelan
C. Kembali pulang
D. Diiringi kicau burung

48. Perhatikan kutipan puisi berikut!
Si Jago Merah

Beribu rumah ludes karnamu
Meninggalkan onggokan sampah-sampah hangus
Berjuta kerugian terbang mengawan
Seiring dengan api dan ….. yang mengepul ke 
udara
Kata yang tepat untuk melengkapi puisi 
tersebut adalah
A. udara   C. hawa
B. asap   D. bau 

49. Perhatikan ilustrasi berikut!
Ketika aku berlibur ke Jakarta bersama 
keluarga, aku melihat anak-anak 
berkeliaran di setiap sudut jalan. Dengan 
telanjang kaki mereka menunggu belas 
kasihan dari orang yang lalu lalang. 
Kadang senyum ia berikan, tapi hanya 
gumaman yang ia dapatkan. Aku pun 
merasa iba kepadanya.
Puisi yang sesuai denhan ilustrasi tersebut 
adalah…
A. Jangan malu-malu wahai si kecil

engkau berjuang
Teruskan demi hidupmu 
Aku akan mendoakanmu

B. Nasib anak yang malang
Kau harapan bangsa
Tabahkan hatimu
Senyummu takkan lekang dimakan 
zaman  
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C. Sesosok bocah di sudut jalan
Merenung nasibnya
Tiada ayah dan ibu
Belas kasihan ia harap

D. Kaki mungil melangkah setapak demi 
setapak
Telusuri hiruk-pikuk jalan
Ulurkan tangan tuk seuntai harap
Sapa hari dengan senyum lakang

50. Perhatikan kutipan drama berikut!
Johari : Tentu kau masih menyimpan 

uang, belikan ayah sebungkus 
lagi, pake tahu.

Ros		 :	Tidak!	Tidak	mau.	Uangku	hanya	
tinggal 2000 perak buat beli viva, 
bedakku habis. (Ros tiba tiba-tiba 
menjauh, menjaga nasinya agar 
tidak terjangkau oleh ayahnya)

Johari : Heh, bukankah itu uangku? Uang 
dari si Ujang itu kan?

Ros  : [...]
Johari : Nasrul? Laki-laki brengsek itu? 

O ya, kalau begitu tolong kamu 
pinjamkan sama Nasrul. Nasrul 
senang kamu? Bagus tidak apa-
apa.

Ros		 :	Tidak!	 Pergi	 saja	 sendiri.	 (Ros 
kemudian lari ke belakang, tentu saja 
Johari masrah sambil berteriak)

Dialog Ros yang tepat untuk melengkapi 
naskah drama tersebut adalah ...
A. Ya Pak. Tapi buat beli bedak. Bapak 

kan nggak bisa belikan.
B. Enak saja Bang Nasrul kasih aku lima 

ribu.
C. Bukan, aku kerja dan dikasih bayaran.
D. Si Ujang tidak punya uang.
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1. Paragraf adalah bagian dari suatu 
karangan atau tuturan yang terdiri dari 
sejumlah kalimat yang mengungkapkan 
satuan informasi dengan ide pokok sebagai 
pengendali. Kalimat utama adalah suatu 
kalimat yang mengandung ide pokok dari 
paragraf tersebut. Letak kalimat utama ada 
dua tempat, yaitu kalimat pertama, atau 
kalimat terakhir. Kata kuncinya adalah ide 
pokok, terletak di awal atau di akhir.
Kalimat utama paragraf tersebut terletak 
pada kalimat pertama, yaitu “semua orang 
tua tentu berharap agar kelak anaknya 
menjadi sukses.” Kalimat berikutnya 
merupakan kalimat penjelas dari kalimat 
utama.

Jawaban: D
2. Gagasan utama adalah suatu ide pokok 

yang ada dalam suatu paragraf. 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. 
Kata kuncinya adalah ide pokok. 
Gagasan pokok paragraf itu adalah 
penguasaan bahasa Inggris bagi pencari kerja.

Jawaban: A
3. Kritik adalah tanggapan suatu hal yang 

terkadang disertai uraian dan pertimbangan. 
 Kata kuncinya adalah tanggapan. 

Jadi, kritikan yang sesuai teks tersebut 
adalah mengeluh itu kurang baik, yang 
penting meningkatkan penghasilan untuk 
keluarga. 

Jawaban: A
4. 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.  

Teks berita 1 Teks berita 2

Pesawat Hercules 
jatuh (kalimat 1)
Di persawahan 
(kalimat 1)

Pesawat jenis Hercules 
(kalimat 1)
Jatuh di kawasan 
persawahan (kalimat 2)

Jadi, kesaaman informasinya adalah pesawat 
Hercules milik TNI AU jatuh di persawahan

 Jawaban: B

5. Pola penyajian berita biasanya berbentuk  
5W + 1H: What ‘apa’, Who ‘siapa, Where ‘di 
mana’, When ‘kapan’, Why  ‘mengapa’, 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

c. kalimat 1 di mana c. kalimat 1 kapan

Jawaban: C
6.  Isi suatu berita dapat diketahui dari 

ide pokok pada beberapa kalimat yang 
menyusunnya. 
Perhatikan ide pokok dari tiap kalimat 
yang menyusunnya. Berdasarkan ide 
pokok tiap kalimat diketahui bahwa isi 
berita tersebut adalah perkembangan budaya 
transportasi di Sumeria.

 Jawaban: C
7.   Pendapat adalah pemikiran atau perkiraan 

tentang suatu hal. Pendapat itu tergantung 
pada pandangan, pendirian, ataupun 
penilaian seseorang. 
Kata kuncinya adalah pemikiran atau 
perkiraan. Kalimat pendapat yang 
terdapat pada paragraf tersebut adalah 
pada kalimat keempat.

Jawaban: D

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL
BAHASA INDONESIA SMP/MTs

Tahun Pelajaran 2009/2010
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8.   Simpulan adalah sesuatu yang disimpulkan 
atau ikhtisar dari suatu uraian sebelumnya. 
Kata kuncinya adalah kesimpulan dapat 
ditelaah melalui gagasan utama dan atau 
pernyataan umum dari suatu uraian. 
Simpulan dari tajuk rencana itu adalah 
demam berdarah dengu banyak menyerang 
anak-anak di bawah usia 15 tahun di daerah 
tropis dan subtropis.

Jawaban: D
9. Tajuk rencana adalah kolom yang terdapat 

di dalam media massa yang merupakan 
tanggapan redaksi terhadap suatu 
peristiwa. Isi dari suatau tajuk rencan dapat 
diketahui dari gagasan utama yang ada 
pada setiap paragrafnya. Gagasan utama 
sama dengan gagasan pokok. 
Gagasan utama dalam tajuk tersebut adalah 
demokrasi masih menimbulkan persoalan yang 
merugikan warga. 

Jawaban: B
10. Kalimat fakta merupakan suatu kalimat 

yang mengandung suatu hal yang 
sungguh-sunguh terjadi. Biasanya disertai 
dengan keterangan waktu, tempat dan 
keterangan yang lainnya. 
Kalimat fakta pada paragraf tersebut  
terdapat pada kalimat keempat paragraf 
pertama.

Jawaban: B
11. Penulis tajuk merupakan seorang redaksi 

pada suatu surat kabar. Penulis biasanya 
menunjukkan keberpihakannya. Keberpi-
hakan 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 rakyat. 

Jawaban: A
12. Simpulan adalah sesuatu yang disimpulkan 

atau ikhtisar dari suatu uraian sebelumnya. 
Kesimpulan dapat ditelaah melalui 
gagasan utama dan atau pernyataan 
umum dari suatu uraian. Simpulan dari 
tajuk rencana itu adalah Demokrasi kita 
(Indonesia) masih transisi sehingga banyak 
sekali menimbulkan persoalan.  

Jawaban: C
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 nilai ekspor Indonesia 
sepanjang 2008 samapi triwulan pertama 
tahun 2009 terus mengalami penurunan.

Jawaban: B
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.
Tabel itu berisi tentang harga mineral. 
Berdasarkan tabel tersebut, diketahui 
harga mineral paling mahal pada tanggal 
13 April 2009 adalah timah, tetapi pada 
tanggal 14 April adalah nikel.

Jawaban: A
15. Kalimat tanya adalah suatu kalimat yang 

mengandung salah satu kata-kata tanya, 
yaitu siapa, mengapa, kenapa, bagaimana, 
di mana, apa. 
Kalimat tanya yang sesuai dengan bagan 
tersebut adalah siapakah yang pertama kali 
menangani masalah siswa?

Jawaban: B
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. Dari ilustrasi 
tersebut dapat ditulis sebuah catatan pada 
buku harian sebagaimana pada jawaban B.

Jawaban: B
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 
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atasan kepada bawahan ataupun kepada 
teman sejawatnya. 
Ciri-ciri memo adalah bersifat kedinasan, 
dibuat dari atasan ke bawahan atau 
kolega (pejabat sederajat), kata-kata yang 
digunakan bisa mengunakan ragam tidak 
resmi, misalnya saya, kamu,  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 
Mohon Bapak mendampingi anal-anak ke 
Pulau Onrust, Minggu 24 Mei 2009. Biaya 
ditanggung pihak Dinas Pariwisata dan 
Kebudayaan. Terima kasih.

Jawaban: C
18. Laporan merupakan suatu cara penyam-

paian informasi kepada seseorang atau 
suatu instansi yang disusun atas dasar 
tanggung jawab yang dibebannya. 
Laporan yang dimaksudkan adalah 
laporan kegiatan bulan bahasa SMP Kenari. 
Oleh sebab itu, aspek-aspek yang harus 
dilaporkan adalah berhubungan dengan 
kegiatan bulan bahasa tersebut, misalnya 
jenis	kegiatan,	daftar	perlombaan,	peserta,	
dan waktu pelaksanaan.

Jawaban: D
19. Tidak terasa batas waktu menyewa perahu 

motor sudah habis lalu kami pun duduk-
duduk di pantai menikmati pemandangan 
laut yang indah.

Jawaban: B
20. 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, 
Yth. Kepala SMP
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. Tina
Jalan Mega Biru 12 
Bandung Selatan

Jawaban: C
21. Yth. Direktur PT Abadi

Jalan Mutiara 10 Bekasi
Jawa Barat

Jawaban: B
22. Isi sebuah surat harus sesuai dengan 

maksud yang ingin disampaikan. Surat 
balasan yang sesuai dengan ilustrasi surat 
tersebut adalah sebagaimana jawaban D.

Jawaban: D
23. Surat terdiri atas tiga bagian, yaitu pembuka. 

isi, dan penutup. Bagian isi itu sesuai 
dengan maksud yang ingin disampaikan 
oleh penulisnya. Isi surat ada beberapa 
hal, antara lain undangan, permohonan, 
pemberitahuan dan lain-lain. 
Surat tersebut adalah surat permohonan. 
Kata-kata pada surat permohonan 
biasanya ditandai oleh kemunculan kata 
yang bermakna pengharapan, misal harap.

Jawaban: A
24. Slogan adalah perkataan atau kalimat 

pendek yang menarik atau mencolok dan 
mudah diingat untuk memberitahukan 
sesuatu. 
Ilustrasi tersebut berisi tentang rencana 
berdarmawisata di saat liburan. Slogan 
yang tepat dengan ilustrasi tersebut adalah 
tidak ada kamu tak ramai. 

Jawaban: C
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 

Chris John berhasil mempertahankan gelar 
juara setelah mengalahkan Hiroyuki Enoki 
dari Jepang.
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2. Ide pokok paragraf kedua adalah 
pertandingan tersebut sangat berat dan 
berdarah

Jika	 ide-ide	pokok	itu	dijadikan	satu	atau		
dipadukan maka rangkumannya adalah 
Chris John berhasil mempertahankan gelar 
juara setelah mengalahkan Hiroyuki Enoki dari 
Jepang. Pertandingan tersebut sangat berat 
dan berdarah.

Jawaban: C
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 (5) berisi tentang menambahkan 
sedikit air pada adonan lalu mengaduknya. 
Dengan demikian, langkah selanjutnya 
yang sesuai adalah bungkus telur dengan 
adonan satu persatu secara merata sekeliling 
permukaan telur kira-kira setebal 1-2 mm. 

Jawaban: A
27. Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan 

dengan pemilihan kata adalah ketepatan 
makna kata itu sendiri, dan kesesuaian 
kata itu dengan konteks kalimatnya.
Ketepatan makna dan kesesuaian kata 
dengan konteksnya.

Jawaban: A
28. Pidato adalah pengungkapan pikiran 

dalam bentuk kata-kata yang ditujukan 
kepada orang banyak.  Isi pidato tersebut 
harus sesuai dengan jenis kegiatannya. 
Teks pidato terdiri atas tiga bagian, yaitu 
pembukaan, isi, penutup.
Kegiatan tersebut adalah peringatan ulang 
tahun. Oleh karena itu, isi teks pidatonya 
harus berhubungan dengan kegiatan itu. 
Isi pidato yang tepat adalah sebagaimana 
jawaban C.

Jawaban: C
29. Terima kasih kepada pembawa acara yang 

telah memberi kesempatan kepada saya 
untuk memberikan sambutan.

Jawaban: A

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 
memanfaatkan rimpang jahe untuk kesehatan?

Jawaban: C
31. Latar belakang merupakan sesuatu 

gambaran tentang fakta yang berkaitan 
dengan tema karangan ilmiah dan 
biasanya berisi pertentangan dari dua hal. 
Kata kuncinya dalah fakta dan pertentangan 
antara  dua hal. 
Latar belakang masalah yang sesuai 
dengan ilustrasi tersebut adalah jeruk 
nipis merupakan salah satu dari berbagai jenis 
tanaman obat………

Jawaban: B
32. Kalimat efektif merupakan rangkaian 

dari kata-kata, frasa, atau klausa yang  
mengungkapkan suatu maksud secara 
tepat, jelas dan tidak ada pemborosan kata 
serta penggunaan tanda baca yang tepat.
Kata kuncinya, jelas, tepat, dan tidak ada 
pemborosan kata. 
Ketidakefektifan pada kalimat adalah 
penggunaan  kata penunjuk waktu yang 
berlebihan. Kata yang dimaksud adalah 
tahun ini, dan kata jamak yang berlebihan, 
yakni para. Jadi, kalimat efektifnya adalah 
sebagaimana jawaban C

Jawaban: C
33. Menurut dokter Sonia Wibisono, 

mendonorkan darah tidak menyebabkan 
pendonor kekurangan darah. Setelah 
24 jam berdonor darah, pendonor akan 
kembali normal. Sel-sel darah merah 
dibentuk kembali dalam 4 - 8 minggu.

Jawaban: A
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34. Pilihan kata adalah suatu penggunaan 
kata yang tepat dan selaras untuk 
mengungkapkan gagasan sehingga 
diperoleh efek tertentu yang diharapkan. 
Pemiloihan kata ini harus sesuai dengan 
nilai-nilai kesopanan dan sesuai dengan 
konteks. Pilihan kata yang tidak tepat 
pada paragraf tersebut antara lain, sering, 
dia, bertemu, menegur, ngomong. Kata-kata 
tersebut yang tepat adalah rajin, beliau, 
melihat, menyapa, berbicara. Jadi, perbaikan 
paragraf tersebut yang tepat adalah 
sebagaimana jawaban D.

Jawaban: D
35.  Tema puisi merupakan suatu ide pokok 

atau gagasan utama yang menjadi dasar 
penyair di dalam menulis puisi. Tema 
puisi biasanya ditunjukkan dengan kata-
kat 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 
angin pagi, lembut sejuk, belajar.  Kata-kata 
itu tersebut kesadaran seseorang yang 
harus belajar.

Jawaban: B
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 
lembut, sejuk. Jadi, suasananya adalah 
sunyi.

Jawaban: B
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 
budaya, yaitu ia harus menjual gorengan 
dan tidak sekolah. 

Jawaban: B
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 pertentangan 
antara dua hal. Pertentangan pada cerpen 
tersebut dinyatakan dalam bentuk ia tidak 
bersekolah karena harus bayar. 

Jawaban: A
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 
pergaulan. Amanat yang disampaikan 
oleh pengarangnya adalah berhati-hatilah 
jika berhubungan dengan orang yang tidak 
dikenal.

Jawaban: C
40. Di dalam setiap karya sastra pasti terdapat 

unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsure-
unsur intrinsik karya sastra, antara 
lain alur, tokoh dan penokohan, sudut 
pandang, latar, watak, suasana, amanat, 
dan tema. Antara karya sastra satu dengan 
karya sastra yang lain biasanya mempunyai 
unsur-unsur intrinsik yang berbeda.
Kata kuncinya adalah unsur intrinsik. 
Perbedaan dari kutipan novel tersebut 
adalah	 fisik	 tokoh	 kurang	 tergambarkan	
pada	 kutipan	 novel	 1	 dan	 fisik	 tokoh	
tergambarkan jelas pada kutipan novel 2.

Jawaban: B
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.
Kata kuncinya adalah nilai agama, nilai moral, 
nilai budaya, dan nilai sosial. Nilai yang 
terdapat dalam novel itu adalah nilai 
moral. Nilai moral itu dinyatakan secara 
deskriptif, yakni seorang istri yang merasa 
tidak diperhatikan suaminya.

Jawaban: C
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42. Watak adalah suatu karakter yang dimiliki 
oleh masing-masing tokoh dalam karya sastra. 
Watak dari tokoh biasanya digambarkan 
melalui tingkah laku, perkataan, penampilan, 
kondisi lingkungan, perkataan langsung 
pengarang, dan pembicaraan tokoh lain. 
Watak seorang tokoh dapat diketahui melalui 
tingkah lakunya. Tokoh aku dalam novel 
tersebut adalah mudah tergoda dengan 
bentuk	fisik	dan	penampilan	seseorang.

Jawaban: B
43. Suasana drama dapat diketahui melalui 

perkataan tokohnya yang menggambarkan 
suatu keadaan. Perkataan Razak dan Siti 
tersebut menunjukkan bahwa ia sedang 
tegang, yaitu sambil menggebrak meja.

Jawaban: A
44. Perhatikan dialog:
 Mayor: Berapa lama lagi aku harus 

menunggu!	(sambil	menggebrak	meja)
 Dari dialog tersebut jelas bahwa watak 

tokoh mayor adalah tidak sabar.
 Jawaban: A
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 
Karyo adalah seorang yang pegawai yang 
sukses. Kesuksesan itu diraih karena ia 
rajin belajar sejak kecil. Akhirnya, ia hidup 
senang sekarang.

 Jawaban: C
46. Pantun biasanya memiliki kesesuaian rima 

antara sampiran dengan isinya. Misalnya 
a. apabila baris ke-1 berima akhir atau 

bersusku 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 berirama a-a-b-b.
Rima atau suku akhir dari baris ke-1 adalah /
ah/ dan ke-2 adalah  /a/ serta ke-3 adalah /ah/. 
Jadi, isi pantun itu harus /a/ juga. Isi pantun 
yang memilki pola rima seprti itu adalah 
Budi baik terkenang jua.

Jawaban: A

47. Majas adalah sebuah bahasa kiasan 
yang bermaksud untuk menimbulkan 
efek imajinatif 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 yang mengandung 
majas tampak pada baris ditegur fajar. 
Majasnya	adalah	majas	personifikasi,	yaitu	
majas yang menggambarkan benda atau 
binatang seolah-seolah bisa berperilaku 
seperti manusia.

Jawaban: A
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  asap. Kata ini 
sesuai dengan kata sebelumnya, yaitu api.

Jawaban: B
49.  Tema puisi adalah suatu ide pokok yang 

menjadi dasar penulisan suatu puisi. 
Misalnya, keindahan alam, kemanusiaan, 
ketuhanan, dan sebagainya.
Gambaran tersebur adalah keadaan 
kehidupan anak jalanan di ibu kota. 

Jawaban: D
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  enak saja, 
Bang Nasrul yang kasih aku lima ribu.

Jawaban: B
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UJIAN NASIONAL
SMP/MTs

Tahun Pelajaran 2009/2010

Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris (P14)
Tingkat     : SMP/MTs
Hari/Tanggal  : Selasa, 30 Maret 2010
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.

This text  is for Questions 1 

 NOTICE

IN EMERGENCY PUSH SWITCH 
TO SHUTDOWN LASER

1.		 The	text	above	means	that	we	….	turn	off	
the laser in emergency
A.  are not allowed to
B. are forbidden to
C.  have to
D.  may

This text is for Question 2
Dear	Juliette,
 All the hard workout have made,  you 
have	put,	all	the	sacrifice	you	have	made,	has	
finally	paid	off.	
 Congratulations on your success to be the 
winner of the Speech Contest For Junior High 
School Level 2010. We are proud of you.

Student Union Organizer

2. Student Union Organization congratulates 
Juliete on ….
A.		 Her	sacrifice	to	be	a	junor	high	school	

student
B.  Her hard work to join the contest
C.  Her winning of the speech contest
D.		 Her	final	goal	to	have	a	high	level

This text is for Question 3
To : Santi
I’ve just got the news that our grandmother 
passed away two hours ago.
We are going to leave for Purworejo soon to 
attend	the	funeral.
Please be here before 7 p.m.

Tati

3. What does Tati tell Santi?
A.  The death of their grandmother
B.  The plan to have a burial ceremony
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C.  The plan to do it before 7 p.m. 
D.  The ceremony for the death person.

The following text is for Question 4 and 5.

Students Organization
SMP Negeri 223

Jl. Surilang No.6 Jakarta 13760. Telp (021) 8403316

Dear Ribka,
We	 invite	 you	 to	 attend	 our	meeting	 that	
will be held:
- On Saturday, April 24th, 2010
- At 1.30 p.m – 2.30 p.m.
- In the school halle 
Agenda : Final preparation for the PORSENI 
2010
Please come on time.
See you there

  Rica    Chaca
    Secretary   Chairperson

4. What will the meeting discuss?
A.  The result of PORSENI 2010
B.		 The	final	preparation	for	the	PORSENI	

2010 Competition
C.  The competition for PORSENI 2010
D.  The competition for the student 

organization

5. The meeting will be held …..
A.		 In	the	afternooon
B.  In the evening
C.  In the morning
D.  at night

The following tesxt is for Questions 6 and 7
To	 all	 the	 teachers	 and	 staff	 of	 SMP	
NUSANTARA
A one-day meeting will be held this week: 
When : Tuesday, February 9th, 2010 at 10.00 
a.m. to 3.00 p.m.
Where : Room 109
Topic : National examination preparation
Due to the importance of the meeting, please 
be punctual. Bring your ideas; bring your 
suggestions to make our students successful 
in	the	examination!

The head of the national examination 
committee

Mr. Adnan Nasution

6. What is the meeting for? 
A.  to talk about the preparation for the 

national examination
B.  to give solution to the examination 

problem
C.  To discuss about the national 

examination items
D.  to ask teachers to face the national 

examination

7. From the text above we can conclude that ...
A. The national examination has already 

been done.
B. All students are successful in the 

national examination.
C. The meeting is done before the national 

examination.
D. The teacher rmust be pleased with the 

result of the national examination.

The following text is for Questiona 8 to 11

 Jennifer Lopes (or J.Lo) is a highly successful 
actrees,	singer,	and	dancer.	Her	new	films	and	
new albums usually go straight to the top.
 What’s a typical working day for her? 
Making	a	film	is	a	hard	work.	She	usually	gets	
up	 at	half	past	five	 in	 the	morning	 and	 she’s	
always	on	the	film	set	at	half	past	six.	She	never	
drinks	coffee	and	she	always	has		alight	lunch	
of just green salad. She doesn’t like  working 
up late at nights. She is usually in bed half past 
ten. If she stays out late, she will be too tired in 
the next morning.
 Adam Shankman, a director of one of her 
films,	says	“J.Lo	is	actually	a	quiet	person.	She	
doesn’t	 like	 going	 out	 all	 the	 time.	 She	 often	
stays at home on Saturday nights and watches 
video.
	 If	 J.Lo	 is’nt	working	on	 a	film	or	making	
a	record,	her	life	style	is	very	different.	When	
she	 has	 got	 time	 off,	 she’s	 quite	 happy	 to	 go	
out. She loves New York restaurants. She loves 
dancing. She sometimes dances until three 
o’clock	in	the	morning!
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 J. Lo’s family lives in New York. They were 
very close family. She sees her parents every 
weekend and she always phones them if she 
has a problem. She’s got two older sisters and 
they get on very well together. They are not 
just her sisters; they are her best friends.

8. What is the text about?
A.  A successful actress
B.  Jennifer Lopez
C.  Jennifer Lopez’s sisters
D.  Adam Shankman.

9.  What does J.Lo do when she has a  problem? 
...
A.  Sees her parents every weekend
B.  Phones her parents
C.  Meets her two sisters.
D.  Goes clubbing in New York

10. What is the main idea of paragraph four?
A.  J. Lo’s typical working day
B.  J. Lo’s family relationship
C.  J.  Lo’s lifestyle on her free days
D.  J. Lo’s activities in New York

11. “They get on very well together.”
Who does the underlined word refer to? 
A. Adam Shankman and J.Lo
B. Her parenst and her sisters
C. J. Lo and her sisters 
D. Her parents and J. Lo

The following text is for Questions 12 to 14

 Sragen is one of the regencies in Central 
Java. The Sragen regency which is usually 
called “Tlatah Sukowati” is 941,55 km2 with 
the topographies as follows: in the  middle 
of	 the	 area	 flows	 the	 longest	 river	 in	 Java,	
Bengawan Solo; in the southern part of Sragen 
is a slope of Mount Lawu; in the northern part 
is the hillside of Kendeng Mountain; and in the 
western part is a  famous region called “the 
Sangiran Dome”

 One of the interesting tourist objects in 
Sragen is the Sangiran Museum which is built in 
the Sangiran Dome. The dome itself is situated 
in the depression of Solo in the north-west 
slope of mount Lawu. This area is about 56 km2 
which consists of three districts in the Sragen 

Regency	 (the	 gemolong,	 Kalijambe,Plupuh	
district) and one in the Karang Anyar Regency 
(the Gondang Rejo District.). Sangiran is the 
most important site for the development of 
various	 fields	 of	 knowledge:	 anthropology,	
Archeology, biology, palaeoanthropology.

12. What does the text tell us about?
A.  Bengawan Solo
B.  Sangiran
C.  Sragen
D.  Central Java

13. What passes through the middle of the 
Sragen Regency?
A.  The Bengawan Solo River
B.  The Sangiran Dome
C.  the Kendeng Mountain
D.  The Plupuh district

14. “This area is about 56 km2 which consists 
…” (Par.2)
The underlined word refers to ....
A.  The Sangiran Museum
B.  The Sangiran Dome
C.  Mount Lawu
D.  The Depression of Solo

This text is for Questions 15 to 17

 Last week, Mr Damiri’s wife had an 
accident. Her youngest child, Yusuf, was at 
home when it happened. He was playing with 
his new toy car. Suddenly Yusuf heard his 
mother	 calling,	 “Help!	 Help!”	 he	 ran	 to	 the	
kitchen. His mother had burnt herself with 
some hot cooking oil. She was crying with pain 
and	the	pan	was	on	fire.	Mr.Damiri	had	gone	
to	 the	 office.	 The	 other	 children	 had	 gone	 to	
school. 
 Yusuf was too small to help his mother, 
and she was too frightened to speak sensibly 
to him. But he ran to the neighbour’s house 
and asked his neighbor to come and help his 
mother.	The	neighbor	soon	put	out	the	fire	and	
took Yusuf’s mother to the clinic.
 When Mr.Damiri came home, his wife told 
him what had happened. He was very proud 
of his son, “When you are a man, you will be 
just like your  father,”she said.
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15.  Who took Mrs. Damiri to the clinic? 
A. Her son
B. Her husband
C. Her neighbour
D. Her children

16. The main idea of the second paragraph is 
….
A. Mrs. Damiri got accident
B. Mr. Damiri was proud of his son.
C. Yusuf asked his neighbour to help
D. Mr. Damiri and his other children had 

gone

17. How did the neighbour help Mrs.Damiri?
A. He called Mrs. Damiri’s husband and 

ran to the kitchen
B.	 He	called	the	fireman	and	put	out	the	

fire
C.	 He	 put	 out	 the	 fire	 and	 took	 Mrs.

Damiri ot the clinic
D.	 He	called	the	fireman	and	advised	Mrs.

Damiri to stay calm.

The following text is for Questions 18 to 22

 The fastest baseball game on record took 
place on August 30, 1916. The two teams were 
from Winston-Salem and Asheville,North 
Carolina. The game was played in Asheville. 
The Winston-Salem team had to travel by train 
to and from Asheville. The last train that could 
get them back home on the same day was to 
leave at three o’clock. But the game was set for  
two o’ clock. How could they start the game 
early. The Asheville team agreed. 
 The game started at 1:28. Both team played 
faster	 than	 they	 had	 ever	 had.	All	 the	 batter	
swung	at	the	first	pitch.	The	team	ran	on	and	off	
the	field	between	innings.	Once,	the	Asheville	
pitcher even pitched before his teammates 
were	on	the	field.	The	game	was	over	at	1:59	.	
winston- Salem won by two – one. The players 
had no problem catching the train.

18. What is  the text  about?
A. The fastest baseball game on record
B.  Winston-Salem and Asheville
C.  Playing a game and catching a train
D.  Winston-Salem victory

19. “The fastest baseball game on record took     
place on August 30,1916”
What does the underline phrase means?
A. Happened
B. Hastened
C. Found
D. Matched

20. What time did the gaem between Winston-
Salem	and	Ashevile	finish?
A.  1:28
B.  1:59
C.  2:00
D.  3:00

21. The main idea of the last paragraph is that 
the fastest baseball game on record was 
played…
A. at 1:59
B. more than one hour
C. from 2:00 to 3:00 on August 1916
D. in only 31 minutes so that the visitng 

team could catch the train.

22. What can we conclude from the text?
A. The winston-Salem team cancelled 

their game
B.	 The	first	baseball	game	was	played	by	

Winston-Salem and Asheville
C. The Ashville team was thoughful of 

their opponents’situation
D. Winston-Salem was a good host team

This text is for Questions 23 to 24

How to make a pencil case

Steps 
1. Choose the size you want. If you want to 

put longer items, such as a ruler,placed 
in your pencil case, you’ll need a longer 
pencil case.

2. Find a bag or box that suitable with your 
choice of size. It doesn’t have to be nice-
looking, but strong and clean.

3. Cover the box with paper, any color.
4. Decorate the container. Try some or all of 

the following ideas:
a) Put some cool sticker.
b) Decorate with your own art work with 

markers: draw lines: shapes, animals, 
people, etc.
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c) Cut some magazine pictures and stick 
them on it.

d) Totally cover the box with wrapping 
paper.

e)	 Glue	on	shells,buttons	or	anything	else	
you want to decorate the pencil case 
with.	Add	glitter	if	you	like.

5. Show all your friends and be proud of your 
unique	pencil	case.

23. The length of the pencil case depends on…
A. the items we are going to put there
B. the  ruler we have
C. the size of the pen
D.	 the	box	that	we	find

24. From the text above we can conclude that 
we have to be….. in decorating the box to 
have a good result.
A. brave
B. careful
C. creative
D. risky

The following text is for questions 25 to 28

	 Once	upon	the	time,	Sunan	Kalijaga	Sunan	
Muria in Pati, Central Java. He asked his friends 
Ki Rangga to go with him. Several servants 
also joined them to carry their luggages. And 
they began walking to Sunan Muria’s house.
 Several hours later Ki Rangga felt tired. 
He was embarrassed to walk together with 
Sunan	 Kalijaga	 because	 Sunan	 Kalijaga	 did	
not look tired while Ki Rangga was very tired 
and	 thirsty.	 	 Finally	 Sunan	 kalijaga	 asked	Ki 
Rangga to take a rest under a big tree. It was 
time for the Dzuhur prayer. But there was no 
water around to clean up or ‘wudu’ Ki Rangnga 
was	 confused.	 He	 told	 Sunan	 Kalijaga	 about	
it.	 Sunan	 Kalijaga	 only	 smiled	 and	 said”	 we	
should pray for Allah SWT for water. Now you 
must guard this big tree, Ki Rangga. It might 
bring	water	 to	us.	But	 remember!	Everything	
happens beacause of Allah SWT. Don’t act 
alone. You must inform me when water comes 
out. I will be behind that hill. Ki Rangga 
promised Sunan Kalijaga	to	inform	him	when	
water	came	out.	So	sunan	kalijaga	went	behind	
the hill. Ki  Rangga with his servants set under 

the	big	tree.	They	quickly	fell	a	sleep.	Suddenly	
water came out of the big tree. Ki Rangga and 
his servants became wet. They woke up. They 
were very happy to see water. They drank and 
played in the water. Ki rangga forgot Sunan 
Kalijaga’s	 message	 to	 inform	 him	 when	 the	
water came out.
 Behind the hill Sunan Kalijaga	was	worried.	
So he went to the big tree. He was surprised to 
see Ki Rangga and his servants were playing in 
the water” you forgot my message to inform 
me when the water comes out. Instead you are 
playing in the water like a turtle” said Sunan 
Kalijaga,	softly.		A	miracle	happened.	Ki	rangga	
and his servants turned into turtles. Ki rangga 
was sad. He had changed into turtles because 
he did not keep his promise. The water formed 
a pond. It is now called Sendang Sani, in Pati 
Central Java. Many people still visit Sendang 
Sani now.

25.  Where was Sunan Kalijaga	when	the	water	
came out?
A. Under a big tree
B. In pati central java
C. Sunan muria’s house
D. Behind the hill

26. Why did ki rangga and his servants become 
turtle?
A. Because they disobeyed Sunan 

Kalijaga’s	message	
B. Because they love playing in in the 

water
C. Because they forgot to go to the big tree
D. Because they promised to keep their 

secret

27. “ The water formed a pond”
The underlined word means……
A. Turned into
B. Took away
C. Brought about
D.	 Looked	after

28. What can we learn from the story above?
A. Don’t be so happy playing in water
B. Obey the old people’s rules
C. Don’t break your promise
D. Keep yourself happy in bad situations 



mata_elang_media@yahoo.co.id

The following text is for questions 29 to 31

 One	day	a	man	stopped	at	a	flower	 shop	
to	 order	 some	flowers.	He	wanted	 to	 send	 it	
to his mother who lived far in another town 
through a delivery company. Meanwhile he 
was	looking	at	sad	young	girl	who	was	sitting	
in	front	of	the	flower	shop.	He	asked	her	what	
was wrong and she replied “ I wanted to buy 
a red rose for my mother but my money is not 
enough”. The man smiled and said “ Come 
on in with me I’ll buy you a rose.”. He bought 
the	little	girl	a	rose	and	he	ordered	for	his	own	
mother	flowers	too.
	 After	buying	a	rose	flower	for	the	girl	the	
man	 offered	 the	 girl	 a	 ride	 to	 her	 home.	 She	
said”	yes	please!	You	can	take	me	to	my	mother.	
She directed him to a cemetery. The girl placed 
the rose on her mother’s fresh grave. Knowing 
the girl’s mother had died the man realized that 
he must show his love to his mother while she 
was still alive. Then the man returned to the 
flower	shop.	He	cancelled	the	flower	delivery	
order	picked	up	the	rose	flower	and	drove	to	
reach his mother’s house.

29.  We can learn that we have to....
A. Show our loves to our mother
B.	 Buy	flowers	for	our	mothers
C. Keep our mother alives
D. Obey to our mother

30.	What	did	the	man	do	after	buying	the	girl	
a red rose?
A. He gave her  aride to her home
B. He took the girl to her mother’s 

cemetery
C. He went to his own home
D. He placed the rose on his mother’s 

grave

31.	The	main	idea	of	the	first	paragraph	is....
A. A sad girl was thinking of her mother
B. A man helped a girl by buying her a 

flower
C. A girl needed a man to deliver her a 

flower
D.	 A	man	bought	a	flower	for	a	girl

The following text is for the Questions 32 - 33

SUPPLEMENTS FACTS
Serving size    : 1 tablet
Serving per container  : 30 
      Amount   % Daily 
      of serving   value
Vitamin C     250 mg   416,67 mg
(as non aciddic calcium
ascorbate)
Calcium     50 mg    7.14 mg  
(as calcium ascorbate) 
Citrus	bioflavonoid	*		 50	mg
Rutin*		 	 	 	 	 25mg
Hesperidin*			 	 	 25	mg
Rose	hips*		 	 	 	 125	mg
Acerola	*		 	 	 	 5	mb

*Daily	value	not	established
Suggested	use	:	1	tablet	after	meal

This	product	contains	no	articificial	colors,	flavors,	
preservatives, milk, egg, sugar, chemical, solvent, 

starch,	or	glutten.

32. What is the purpose of the text?
A. To advertise a supplement for woman
B. To describe  a product for adult
C. To give detailed information about the 

supplement
D. To tell the value of a supplement

33.	This	product	contains	no	artificial…
The	word	artificial	in	the	sentences	means	...
A. Original
B. Pure
C. Unnatural
D. Inexpensive

The following text is for questions 34 to 37

 One of the most valuable and widespread 
plants is the bamboo. It is a tall tree like grass. 
There are more than 350 spesies. Most grow in 
asia	 and	 on	 islands	 of	 the	 Indian	 and	Pacific	
oceans. Although bamboo is a tropical plant it 
can grow in a cooler temperature zones.
 A single root may produce as many as 100 
stems. They are hollow, woody, and jointed. 
The stems are sometimes 3 feet (0.9 metre) 
around. Sprouts grow fast at times 1 foot (0.3 
meter) or more a day. They may grow to 30,50, 
or even 130 feet( 9 to 40 meters) in height. Near 
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the top are many branches. Some species do 
not bloom for 60 years or more.
 Bamboo products range from food to 
houses. Asian people usually use the sprouts as 
vegetables. In East and Southeast Asia people 
use the hollow stems for water pipes and for 
building bridges and houses. Short sections 
serve as pails and cooking utensils. The stems 
make	 for	 walls,	 florrs,	 and	 roofs.	 Thinner	
strips are woven into mats, chairs, cages, and 
curtains.	 Bamboo	 fishing	 rods	 are	 made	 of	
matched strips glued together. Split bamboo is 
also used for chopsticks and fan ribs. The inner 
parts of the stems of several species are made 
into	quality	papers.

34.  What is the text about?
A. Grass
B. Bamboo
C. Canebrake bamboo
D. A tropical plant

35. Which part of the bamboo can be used for 
building houses?
A. Bamboo sprouts
B. Hollow stems
C. Thinner strips
D. Split bamboo

36. In East and Southeast Asia people use 
the hollow stems for water pipes and for 
building bridges and houses.
From this sentence we know that ...
A. Bamboo has multi purpose uses in East 

and Southeast Asia
B.	 We	can	find	bamboo	tress	only	in	East	

and Southeast Asia
C. The holes in bamboo are used for water 

containers
D. In East and Southeast the best water 

pipes are made of bamboo

37. What is the main idea of paragraph 3?
A. Bamboo is used for houses only
B. Bamboo is needed in asia
C. Bamboo is able to be sunsumed
D. Bamboo is a very useful plant.

The following text is for Questions 39 to 41 

 A storm is a disturbance of the ordinary 
conditions of the atmosphere accompanied 
by wind, rain, snow , sleet , hail (frozen rain) 
or thunder and lightning. Types of storms 
include the extra tropical cyclone the common 
large scale storm of temperate latitudes: 
the tropical cyclone or hurricane which is 
somewhat smaller in area than the former and 
accompanied by high winds and heavy rains; 
the tornado or twister a small but intense 
storm with very high winds, usually of limited 
duration and the thunderstorm, local in nature 
and accompanied by brief but heavy rain 
showers	and	often	by	hail.	The	 term	storm	is	
also applied to blizzards, sandstorms and dust 
storms in which high wind is the dominant 
meteorlogical element.

38. What is the text about?
A. Storms
B. Thunderstorm
C. Cyclones
D. Hurricanes

39. What is the small storm with high winds 
happening in short time called?
A. A cyclone
B. A twister
C. A hurricane
D. A blizzard

40. “A storm is a disturbance of the ordinary 
conditions of the atmosphere… “. The 
underlined words means ….
A. Unusual
B. Normal
C. Great
D. Horrible

41. From the text above we know that the extra 
tropical cyclone and the tropical cyclone 
are	different	in	....
A.  height
B.  shape
C.  size
D.  length
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The following text is for Questions 42 and 43

Waterboom Jakarta 
@pantai indah kapuk

The Best Waterpark In town
Waterboom Jakarta is an international standard 
waterpark	 offering	 high	 quality	 facilities	 and	
amenities with an ultimate design aesthetics. 
With an Urban Cool concepts, its signature 
landscape	offers	 a	 truly	 relaxed	athmosphere	
and its waterslide rides are  not only fun but 
also thrilling. Waterboom, Jakarta, is another 
GREAT destination in Jakarta
Waterboom Jakarta is simply a perfect place for 
your next family recreation, company outing, 
and themed events that you can’t miss when  
enjoying Jakarta.

 

Don’t forget to visit our website for the latest 
promo !

Jl. Pantai Indah Barat  No.1, Pantai Indah 
Kapuk,  Jakarta Utara 14470

P (62 21) 5596 46 66 f (62 21) 5596 66 88
www.waterboom.com

Waterboom	Jakarta	is	affiliated	with	
waterboom Bali

WATERBOOM 
JAKARTA

42.  What is waterboom?
A.  It is a name of a beach in Jakarta
B.  It is an International standard waterpark
C.  It is a name of a town.
D.  It is a beautiful landscape

43.  From the text above we know that the 
waterslide ride is .....
A. boring
B. exciting
C. horrifying
D. frightening

The following text is for Questions 44 and 45

To                    : Tom<tom@gmail.com>
From               : Rajiv <rajiv@yahoo.com>
Date and Time  : June, 5, 2009 21:30
Subject             : Holiday

Hi Tom, how’s life? We’re going to have a long 
holiday this summer, aren’t we? What are you 
going to do? You know summer is a good time 
for camping and hiking. We are planning to 
go to the Devon Mountain. It’s a nice place 
for camping and hiking, it’s also a nice place 
for	fishing.	There’s	 a	 river	near	 the	 campsite,	
but I’m not really  keep on it. At nigth we’ll  
sit	around	the	fire	and	sing		songs.	Why	don’t	
you join us?  It’ll be more fun if u come. Let me 
know soon.

Your best friend
Rajiv

44. What activities is Rajiv going to do at night 
in the Devon  Mountain? 
A. climb and go camping
B.	 go	camping	and	fishing
C.  go camping and hiking
D.	 sit	around	the	fire	and	sing

45. Why are they going to go to the Devon 
Mountain?
A. It’s the summer season
B. It’s a nice place for holiday
C. They’re going to camp and hike
D.	 They’re	going	to	fish	in	the	river

For numbers 46 to 48, choose the suitable 
words to fill in the blanks.

 Scientists  …… (46) that increase in the 
gases in the atmosphere  will make the Earth 
a warmer place. They expect a global rise in 
the average temperature of 1.4 to 5.8 Celcius 
degrees (2.5 to 10.4 Fahrenheit degrees) in 
the next century. The average ….. (47) has in 
fact been rising. The 1990s were the warmest 
decade on record, and 2005 was the warmest 
year on record. Some Scientists are reluctant 
to say that global warming has actually begun 
because climate  ….. (48) varies from year to 
year and decade to decade, and it takes  many 
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years of records to be sure of a fundamental 
change.	 There	 is	 little	 disagreement,	 though,	
that global warming is on its way.

46. A. hope
B. think
C. expect
D. predict

47. A. climate
B. weather
C. temperature
D. atmosphere

48. A.  absolutely
B. naturally
C. totally
D. extremely

49. Choose the best arrangement to make a 
good notice.
Five under children don’t unattended leave 
  1         2        3          4           5             6
year
 7
A. 4 – 3 – 6 – 2 – 1 – 7 - 5 
B. 4 – 5 – 3 – 2 – 1 – 6 - 7
C. 4 – 6 – 3 – 2 – 1 – 7 - 5
D. 4 – 5 – 3 – 2 – 1  - 7 - 6

50. Arrange the following sentences into a  
good paragraph.
1.  This means that the top of the tower 

is 3.9 m if the tower  stands perfectly 
vertical.

2.  Between 1990 and 2001, the tower 
leaned at an angle of 5.5 degrees, but 
now the leans at about 3.99 degress.

3.  The Leaning Tower of Pisa is campanile 
of the cathedral and the third oldest 
structure	in	Pisa’s	cathedral	square.

4.  It is situated behind the Cathedral 
and the third oldest  structure in Pisa’s 
cathedral	square.

5.  The height of the tower  is 55.86 m from 
the ground and the width of the walls 
is 4.09 m.

A. 3 – 4 – 5 – 2 - 1
B. 3 – 5 – 4 – 1 - 2
C. 3- 1 – 2 – 4 - 5
D. 3 - 2- 5 – 4 - 1
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1. Menurut notice tersebut “in emergency push 
switch to shutdown laser” (dalam keadaan 
bahaya dorong tuas untuk mematikan 
laser). Jadi teks di atas menjelaskan bahwa 
kita harus mematikan laser dalam keadaan 
darurat. 
- have to = harus,
- may = boleh, 
- are not allowed to = are forbidden to = 

dilarang.
Jawaban: C

2. Students Union Organization memberi 
selamat	 pada	 Juliette	 karena	 dia	
memenangkan lomba pidato (her winning 
the speech contest). Hal ini dinyatakan 
dalam teks “Congratulations on your success 
to be the winner of the Speech Contest ….”  
  

 Jawaban: C
3. Tati memberitahukan pada Santi bahwa  

nenek mereka meninggal.  Sesuai dengan 
teks “….. I’ve just got the news that our 
grandmother passed away two hours ago. 
Berarti jawaban yang tepat adalah “the 
death of their grandmother. “

  Jawaban: A
4. Meeting tersebut membahas tentang 

persiapan akhir untuk lomba PORSENI 
2010 (The final preparation  for the PORSENI 
2010 competition). Hal ini dinyatakan dalam 
bacaan “Agenda: Final preparation for the 
PORSENI 2010 competition”

Jawaban: B
5. Rapat tersebut akan diselenggarakan 

pada	 siang	hari	 (in	 the	 afternoon)	karena	
dinyatakan dalam teks pada jam 1.30 p.m. 
– 2.30  p.m. 

Jawaban: A
6. Rapat tersebut untuk membahas  tentang 

persiapan  untuk menghadapai ujian 
nasional (to talk about the preparation for the 

national examination). Hal ini sesuai dengan 
yang dinyatakan dalam bacaan “Topic:  
National Examination preparation.” 

  Jawaban: A
7. Dari bacaan dapat disimpulkan bahwa 

meeting (rapat) tersebut diadakan sebelum 
ujian nasional (the meeting is done before 
the national exam) karena dinyatakan 
preparation yang artinya persiapan, maka 
ujian nasional belum diselenggarakan.

Jawaban: C
8. Keseluruhan isi bacaan menginformasikan 

tentang Jennifer Lopez  jadi bacaan tersebut 
tentang Jennifer Lopez.

Jawaban: B
9. Ketika punya masalah J.Lo selalu menelpon 

orang tuanya (phones her parents).	Dijelaskan	
dalam paragraf terakhir  bahwa “… she 
always phones them if she has a problem”

Jawaban: B
10. Ide utama paragraf keempat adalah J. Lo’s 

lifestyle on her free days, karena paragraf 
keempat menceritakan tentang kegiatannya 
ketika dia sedang tidak bekerja. “If J.Lo is not 
working for a film or  making record …”

Jawaban: C
11. They dalam kalimat “They get on very well 

together” mengacu pada  J. Lo dan saudara 
perempuannya “she’s got two older sisters 
and they get on very well together”.  Jadi 
untuk soal refers to dicari jawabannya dari 
kata-kata yang ada di depannya.  

Jawaban: C
12. Teks di atas menjelaskan tentang Sragen. 

Biasanya topik terdapat di awal atau akhir 
kalimat. Dan dalam bacaan tersebut topic 
terletak di awal kalimat .”Sragen is one of 
the regencies in Central Java.”

Jawaban: C
13. Yang melewati daerah Sragen adalah 

sungai Bengawan Solo (The Bengawan Solo 

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL
BAHASA INGGRIS SMP/MTs

Tahun Pelajaran 2009/2010
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river).	Dijelaskan	di	paragraf	pertama	baris	
ke 3. “ … In the middle of the area flows the 
longest river in Java, Bengawan Solo….”

Jawaban: A
14. Kata this dalam This area is about 56 km2 

whish consists …” mengacu pada the Sangiran 
Dome. Dalam paragraph 2 dinyatakan “The 
Dome itself is situated in the Depression of Solo 
in the north-west slope of Mount Lawu. This area 
is about 56 km2 which consists of three districts in 
the Sragen Regency…”

Jawaban: B
15. Yang membawa Bu Damiri ke klinik adalah 

tetangganya (her neighbour).	 Dijelaskan	
dalam  kalimat terakhir paragraf kedua. 
”The neighbour soon  put out the fire and took 
Yusuf’s mother to the clinic.”

Jawaban: C
16. Gagasan utama paragraf dua adalah Yusuf 

meminta tetangganya untuk membantu 
(Yusuf asked his neighbour for help). 
Dinyatakan dalam baris kedua. “But he ran 
to the neighbour’s house and asked his neighbour 
to come and help his mother”

Jawaban: C
17. Tetangga membantu memadamkan api 

dan membawa Bu Damiri ke klinik (He 
put	out	the	fire	and	took	Mrs.Damiri	to	the	
clinic).		Jawaban	tersebut	dijelaskan	dalam	
kalimat terakhir paragraph kedua. ”The 
neighbor soon  put out the fire and took Yusuf’s 
mother to the clinic.”

Jawaban: C
18. TopiK atau ide utama dalam bacaan 

bisa terdapat di awal atau akhir bacaan. 
Karena bacaan tersebut menerangkan 
tentang pertandingan baseball tercepat 
yang pernah tercatat maka bacaan tersebut 
tentang “The fastest baseball game on record”. 
Kalimat tersebut terdapat dalam kalimat 
pertama.

Jawaban: A
19. Took place artinya terjadi, maka kata yang 

artinya sama adalah happened. Hastened 
= mengencangkan, found = menemukan, 
matched = menyesuaikan. 

Jawaban: A
20. The game between Winston-Salem and 

Asheville finish at 1:59 (Pertandingan antara 
Winston-Salem and Asheville selesai pada 

jam  1:59). Jawaban tersebut terdapat pada 
paragraph terakhir baris ke-4. “The game 
was over at 1:59”

 Jawaban: B
21. Ide utama paragraf terakhir adalah 

pertandingan baseball tercepat yang 
pernah tercatat  dimainkan  selama 31 
menit.  “The game started at 1;28. The game 
was over at 1:59.”  Jadi lama permainannya 
1:59 _ 1:28 = 31 menit. Jawabannya adalah  “ 
in only 31 minutes so that the visiting team 
could catch the train. ( dalam 31 menit agar 
tim tamu tidak ketinggalan kereta).

  Jawaban: D
22. Dapat disimpulkan dari bacaan bahwa 

tim Asheville  sangat memikirkan   situasi  
lawan mainnya. (The Ashville team was 
thoughtful of their opponent’s situation.) 
Karena Winston Salem harus pulang pada 
hari itu juga dan kereta terakhir  berangkat 
jam 2 maka mereka meminta pertandingan 
dimulai lebih awal dan tim Ashville setuju. 
Jawabannya ada dalam kalimat terakhir 
paragraf pertama.  

        Jawaban: C
23. Panjang kotak pensil tergantung pada 

benda yang akan dimasukkan ke 
dalamnya (the items we are going to put 
there). Jawabannya terdapat dalam langkah 
pertama. “Choose the size you want. If you 
want to put longer items….., you will need a 
longer pencil case.” 

Jawaban: A
24. Menurut bacaan  dapat disimpulkan bahwa  

kita harus  kreatif dalam mendekorasi 
kotak pensil agar hasilnya bagus. Dalam 
bacaan dinyatakan “decorate with your own 
art work …”          

        Jawaban: C
25.	 Ketika	 air	 keluar	 Sunan	 Kalijaga	 ada	 di		

balik bukit.  “You must inform me when water 
comes out. I will be behind that hill”

         Jawaban: D
26. Ki Rangga dan pembantunya menjadi  

kura-kura karena mereka lupa pesan 
Sunan	Kalijaga.	 “You forgot my message to 
inform  me when the water comes out. Instead, 
you are palying in the water like a turtle”

Jawaban: A
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27. Formed = membentuk, jadi kata yang 
artinya sama adalah brought about.
- turned into = mengubah, 
- took away = membawa, 
- looked after = merawat. 

Jawaban: C
28. Yang dapat kita pelajari dari bacaan di 

atas adalah  jangan melanggar janji (Don’t 
break your promise). Ini dinyatakan dalam 
paragraph terakhir. 

Jawaban: C
29. Dari bacaan kita bisa belajar untuk me-

nunjukkan cinta kita pada ibu (show our 
loves to our mothers). Jawaban tersebut 
dapat dilihat pada paragraf kedua baris 
ke- 4 “…the man realized that he must show 
his love to his mother  while she was alive”

Jawaban: A
30. Setelah membelikan gadis itu setangkai 

mawar, laki-laki tersebut mengantarkan 
gadis tersebut ke makam ibunya (He took 
the girl to her mother’s cemetery).	Dijelaskan	
dalam paragraph kedua baris kedua. “Yes, 
please! you can take me to my mother. She 
ditected him to a cemetery.”

Jawaban: B
31. Gagasan utama pada paragraph pertama 

adalah seoang laki-laki membantu seorang 
gadis kacil dengan membelikannya 
setangkai bunga. (a man helped a girl by 
buying her a flower).	Dijelaskan	pada	baris	
ke-6. “I’ll buy you a rose”

Jawaban: B
32. Tujuan teks tersebut adalah memberikan 

informasi rinci mengenai supplement 
“To give detailed information about the 
supplement”. Hal ini dapat dilihat dari 
teks yang menjelaskan rincian komposisi 
supplement. 

Jawaban: C
33. Artificial = buatan. Jadi kata yang sama 

artinya adalah unnatural.
- original = asli, 
- pure = murni, 
- inexpensive = tidak mahal.

Jawaban: C
34. Keseluruhan bacaan tersebut menerangkan 

tentang bambu (bamboo). Selain itu dapat 
dilihat dari kalimat pertama “One of the 
most valuable and widespread plants is the 

bamboo” karena biasanya gagasan utama 
suatu bacaan ada di awal atau akhir.

Jawaban: B
35. Bagian dari bamboo yang dapat digunakan 

untuk membangun rumah adalah batang-
nya	yang	kosong.	Dijelaskan	dalam	paragraf	
3 baris ke- 2 dan ke-3: “In East and South East 
Asia people use to the hollow stems for pipes and 
for building briges and houses”

Jawaban: B
36. “In East and South East Asia people use to 

the hollow stems for pipes and for building 
briges and houses” . Dari kalimat tersebut 
dapat disimpulkan bahwa bamboo punya 
banyak kegunaan di Asia Timur and Asia 
tenggara (Bamboo has multi purpose uses in 
East and South East Asia)

Jawaban: A
37. Gagasan utama paragraf ketiga adalah 

bambu adalah tanaman yang sangat 
perguna (Bamboo is a very useful plant). Pada 
paragraf	 tiga	 dijelaskan	 tentang	 manfaat	
bambu yang bermacam-macam mulai dari 
makanan sampai rumah.”Bamboo products 
range from food to houses”

Jawaban: D
38. Teks tersebut tentang badai (storm). 

Dijelaskan	pada	kalimat	pertama	“A storm 
is a disturbance of the ordinary conditions of 
the atmosphere accompanied by  wind, rain,s 
now, sleet, hail (frozen rain), or thunder and 
lightning”

Jawaban: A
39. Badai kecil yang disertai dengan angin 

kencang yang terjadi dalam waktu singkat 
disebut “the tornado or twister”. Pada baris 
kelima dan keenam dinyatakan “the tornado 
or twister a small but intense storm with very 
high winds, usually of limited duration”

Jawaban: B
40. Ordinary artinya biasa, jadi kata yang 

sama artinya  adalah normal.
- unusual = tidak biasa, 
- great = luar biasa, dan 
- horrible = mengerikan

Jawaban: B
41. Dari bacaan dapat diketahui bahwa the 

extra tropical cyclone dan the tropical cyclone 
berbeda dalam hal ukuran. 
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 Pada baris ketiga dinyatakan “… large scale 
storm of temperate latitudes”. Large scale = 
skala besar, maka perbedaannya dalam hal 
ukuran. 

Jawaban: C
42.  Menurut bacaan water boom adalah suatu 

taman air yang berstandar internasional. 
Hal	ini	dijelaskan	dalam	kalimat	pertama.	
“Waterboom Jakarta is an international 
standard waterpark …” jadi jawaban yang 
benar adalah “It is an international standard 
waterpark”.

 Jawaban: B
43. Dari bacaan dapat diketahui bahwa 

waterslide ride is fun (baris kelima). Fun = 
menyenangkan = exciting.  
- Boring = membosakan, 
- horrifying = mengerikan, 
- frightening = menakutkan. 

Jawaban: B
44. Kegiatan yang akan dilakukan Rajiv pada  

malam hari di Devon Mountain  adalah 
duduk di sekitar api unggun dan menyanyi 
(sit around the fire and sing). Dinyatakan 
dengan jelas pada baris kelima. “At night 
we’ll sit around the fire and sing songs”.

Jawaban: D
45. Mereka pergi ke Devon Mountain karena 

Devon Mountain adalah tempat yang 
bagus untuk berkemah dan mendaki. “We 
are planning to go to the Devon Mountain. 
It’s a nice place for camping and hiking. ” Jadi 
jawabannya adalah they’re going to camp 
and hike.

  Jawaban: C
46. Ilmuwan … bahwa peningkatan gas di 

atmosfer akan membuat  bumi menjadi 
tempat yang panas. Jadi jawaban yang 
tepat adalah predict (memperkirakan).
- hope = berharap, 
- think = mengira, 
- expect = mengharapkan.

        Jawaban: D

47. Pada kenyataannya, ….. rata-rata sudah 
meningkat. Tahun  1990-an  merupakan 
dekade terhangat yang pernah tercatat. 
Jadi jawaban yang tepat adalah temperature 
(suhu) karena berkaitan dengan warm 
(kehangatan). 
- climate = iklim, 
- weather = cuaca, 
- atmosphere = atmosfer.

Jawaban: C
48. Beberapa ilmuwan enggan mengatakan 

bahwa global warming  sebenarnya sudah 
dimulai karena iklim … berbeda-beda dari 
tahun ke tahun dan decade ke dekade). 
Jadi jawaban yang tepat adalah naturally 
(pada dasarnya)

Jawaban: B
49. Urutan yang tepat adalah Don’t leave 

children under five year unattended. (jangan 
tinggalkan anak dibawah lima tahun 
sendirian). Jadi jawabannya adalah 4-6-3-
2-1-7-5

Jawaban: C
50. Untuk mengurutkan paragraf rumpang, 

harus dicari intinya terlebih dulu. Susunan 
yang tepat adalah 3- 4-5-2-1. 
3.  The Leaning Tower of Pisa is campanile 

of the cathedral and the third oldest 
structure	in	Pisa’s	cathedral	square.

4.  It is situated behind the Cathedral 
and the third oldest  structure in Pisa’s 
cathedral	square.

5.  The height of the tower  is 55.86 m from 
the ground and the width of the walls 
is 4.09 m.

2.  Between 1990 and 2001, the tower 
leaned at an angle of 5.5 degrees, but 
now the leans at about 3.99 degress.

1.  This means that the top of the tower 
is 3.9 m if the tower  stands perfectly 
vertical.

Jawaban: A
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UJIAN NASIONAL
SMP/MTs

Tahun Pelajaran 2009/2010

Mata Pelajaran  : Ilmu Pengetahuan Alam (P14)
Tingkat     : SMP/MTs
Hari/Tanggal   : Kamis, 1 April 2010
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. Besaran pokok dan satuan menurut Sistem 
Internasional (SI) yang benar pada tabel 
berikut adalah ....

Besaran Satuan
A massa kg
B panjang cm
C volume m2

D Waktu jam

2. Perhatikan hasil pengukuran massa yang 
dilakukan seseorang siswa seperti gambar 
di	samping!

P
100 g

1000 g

50 g

Besar massa benda P adalah…
A. 0,115 kg   C. 11,5 kg
B. 1,15 kg    D.  115,0 kg

3.	 Perhatikan	gambar!

40 mL

316 g

Dimasukkan ke 
dalam gelas bejana

Benda

Apabila massa benda 316 gram dimasukkan 
ke bak yang berisi air seperti pada gambar, 
maka massa jenis benda tersebut adalah…
A. 7,9 kg/m3   C. 7.900 kg/m3

B. 15,8 kg/m3   D. 15.800 kg/m3
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4. Perhatikan gambar 
berikut!
Pemasangan kabel 
listrik pada siang 
hari dibuat kendor 
bertujuan agar ...
        
A. pada cuaca dingin, kabel listrik tidak putus
B. pada keadaan panas kabel listrik dapat 

putus
C. tidak menyusut, ketika dialiri arus listrik
D. pada siang hari kabel lsitrik cepat memuai

5.	 Perhatikan	gambar	di	samping!	
T (oC)

t (s)

100

-10

0

A

B C

D E

Besar kalor yang diperlukan untuk 
mengubah 200 gram es pada proses A ke 
C, jika kalor jenis es 2.100 J/kgoC dan kalor 
lebur es 336.000 J/kg adalah…
A. 4.200 joule C. 71.400 joule
B. 67.200 joule D. 75.600 joule

6. Perhatikan beberapa kejadian dalam 
kehidupan	sehari-hari	berikut!
1. Bola yang menggelinding ke bawah 

pada bidang miring dan licin
2. Seseorang bersepeda menuruni bukit 

tanpa dikayuh
3. Bola kasti dilempar vertikal ke atas 

sampai mencapai titik tertingginya
4. Bola pingpong menggelinding di atas 

pasir
Peristiwa tersebut yang merupakan contog 
GLBB dipercepat ditunjukkan oleh nomor 
.....
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (3) dan (4)

7. Perhatikan gambar posisi ikan dalam 
bejana	berikut!
Jika percepatan gravitasi bumi 10 m/s2, 
maka tekanan hidrostatis yang dialami 
ikan tersebut adalah …

A. 400 N/m2       

14
 c

m

air

 = 1000 kg/m3

4 
cm

B. 800 N/m2

C. 1000 N/m2

D. 1400 N/m2

8. Perhatikan gambar rangkaian bola lampu 
senter!

6V

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. Seorang sopir menarik mobil yang mogok 
seperti pada gambar, sehingga mobil 
tersebut berpindah sejauh 1.000 cm. 
Besarnya usaha adalah ....

F = 250 N

A. 250  joule
B. 1.000  joule
C. 2.500  joule
D. 250.000 joule

10. Pesawat sederhana berikut yang 
memanfaatkan prinsip tuas adalah ...
A.   C. 

B.   D. 
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11.	 Grafik	 berikut	melukiskan	 pola	 tali	 pada	
suatu saat yang dilewati gelombang 
berjalan transversal. Jika posisi A dan 
posisi B terpisah sejauh 30 cm, maka cepat 
rambat gelombang tersebut adalah ...
s (cm)

t (sekon)2 4
B

A

2

0

-2

A. 20  cm/s  C. 10  cm/s
B. 15  cm/s  D. 7,5 cm/s

12.	 Perhatikan	pernyataan	berikut!
1. Untuk mengukur kedalaman laut
2. Untuk mempertinggi frekuensi bunyi
3. Untuk mengukur jarak antara dua 

tempat
4. Memperbesar amplitudo bunyi
Manfaat bunyi pantul dapat ditunjukkan 
pada pernyataan nomor ....
A. 1 dan 2   C. 2 dan 3
B. 1 dan 3   D. 3 dan 4

13. Benda diletakkan di depan cermin seperti 
tampak pada gambar.

60 cm

20 cm

FM O

sumbu 
utama

Perbesaran bayangan yang terbentuk 
adalah…
A. 3 kali   C. 1 kali
B.   2 kali   D. 1

2  kali 

14.	 Perhatikan	gambar!

retina

retina

cahaya benda 
dari jauh

Jenis cacat mata dan kacamata apakah 
yang dapat menolong penderita cacat 
mata tersebut?
A. rabun jauh dan lensa cembung
B. rabun jauh dan lensa cekung
C. rabun dekat dan lensa cekung
D. rabun dekat dan lensa cembung

15. Suatu percobaan dengan menggunakan alat 
dan	bahan	seperti	pada	gambar	berikut!

Kain wol
Penggaris

Gambar I Gambar II

Setelah digosok berulang kali dengan kain 
tersebut, penggaris plastik dapat menarik 
serpihan kertas kecil seperti pada gambar 
II. Hal ini membuktikan bahwa penggaris 
tersebut bermuatan listrik ....
A. positif, karena telah melepaskan 

sebagian dari elektronnya 
B. positif, karena jumlah proton dalam 

inti atom bertambah 
C. negatif, karena telah menerima 

beberapa elektron dari kain
D. negatif, karena jumlah elektron pada 

orbit terluar berkurang

16. Perhatikan gambar rangkaian listrik 
tertutup	di	samping	ini!

+I

33

6

6 V
-

Jika hambatan dalam baterai diabaikan, 
maka kuat arus (I) yang mengalir dalam 
rangkaian adalah ...
A. 0,5 ampere
B. 1 ampere
C. 2 ampere
D. 3 ampere

17. Rumah Pak Budi menggunakan peralatan 
listrik yang terdiri dari 3 lampu masing-
masing 20 W, 3 lampu masing-masing 40 W 
yang semuanya digunakan selama 12 jam 
per hari. Satu pompa air 250 W digunakan 
4 jam sehari dan setrika 300 W digunakan 
2 jam sehari. Apabila tarif listrik Rp 600,00/
kWh, Rekening listrik yang harus dibayar 
Pak Budi selama 1 bulan (30 hari) adalah…
A. Rp 57.680,00 C. Rp 64.820,00
B. Rp 59.680,00 D. Rp 67.680,00
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18.	 Perhatikan	gambar!
A B

Baja

AB menjadi magnet dengan data sebagai 
berikut …

A B Sifat 
kemagnetan AB

A. Utara Selatan Sementara
B. Utara Selatan Tetap
C. Selatan Utara Tetap
D. Selatan Utara Sementara

19.	 Perhatikan	ciri-ciri	sebuah	planet	berikut!
1. Merupakan planet terbesar
2. Mempunyai cincin
3. Berwarna kemerah-merahan
4. Bidang edarnya antara Mars dan 

Saturnus
Karakteristik planet Yupiter, ditunjukkan 
pada nomor…
A. 1 dan 2   C. 2 dan 3
B. 1 dan 4   D. 3 dan 4

20. Kedudukan matahari, bumi, dan bulan 
yang menyebabkan permukaan air laut 
di Bumi mengalami pasang maksimum 
terjadi saat bulan berada pada posisi…

Bumi

Bulan

Matahari

Orbit bumi
1

2 3

4

A. 1 dan 2   C. 2 dan 3
B. 1 dan 3   D. 2 dan 4

21.	 Perhatikan	gambar	berikut!

Gambar tersebut menunjukkan bahwa 
makhluk hidup memiliki ciri…

A. bernapas
B. makan
C. berkembang biak
D. tumbuh

22. Berikut nama makhluk hidup hasil 
pengamtan terhadap ekosistem kolam:
1)	 Katak	hijau
2) Ganggang Spirogyra
3) Ikan Mas kecil
4) Kecebong
5) Semanggi
6) Ular air
Makhluk hidup yang memiliki banyak 
persamaan morfologinya adalah nomor…
A. 1 dan 4   C. 3 dan 4
B. 2 dan 5   D. 3 dan 6

23. Perhatikan diagram jaring-jaring makanan 
berikut!

Belalang

Kelinci

Kijang

Rumput

Burung

Ular Srigala

Salah satu perpindahan energi dapat 
terjadi dari ….
A.	 rumput	–	belalang	–	kelinci	–	kijang	
B.	 matahari	–	rumput	–	kijang	–	serigala	
C. matahari – rumput – kelinci – burung 
D. matahari – serigala – burung – ular 

24.	 Perhatikan	pernyataan	berikut!
Akibat pemanfaatan hutan secata berlebihan, 
maka yang terjadi adalah hilangnya fungsi 
hutan sebagai daerah resapan air, sehingga 
pada musim kemarau sering terjadi 
kelangkaan sumber-sumber mata air.
Usaha untuk memperbaiki fungsi hutan 
dari kerusakan seperti ditunjukkan pada 
pernyataan tersebut adalah…
A. penanaman berbagai jenis tumbuhan 

di hutan itu
B. menjadikan hutan sebagai daerah 

pemukiman
C. pemanfaatan tanaman kecil untuk 

kerajinan
D. memanfaatkan hutan sebagai sumber 

kayu untuk kertas
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25. Populasi burung kakatua cempaka 
(Cacatua citrinoctistata) di Sumba dalam 
waktu 5 tahun menurun secara drastis. 
Salah satu usaha yang dapat dilakukan 
untuk melestarikan populasi burung 
tersebut adalah …
A. menanam kembali pohon sarang 

potensial yang ditebangi
B. menangkar burung kakatua dan 

dipelihara untuk koleksi
C. menangkap burung kakatua dan 

dipelihara di rumah
D. mengairi dan melindungi habitat 

burung tersebut

26. Peningkatan jumlah penduduk berakibat 
pada pemanfaatan hutan menjadi 
pemukiman dan lahan pertanian. Hal ini 
dapat menyebabkan…
A. ketersediaan air bersih mencukupi 
B. meningkatnya udara bersih lingkungan
C.			hilangnya	jenis	flora	dan	fauna	tertentu
D.  semakin luasnya paru-paru bumi

27. Pernyataan manakah yang sesuai dengan 
ciri otot polos?
A. bekerja secara sadar, membentuk betis
B. bekerja secara tak sadar, menyusun 

organ jantung
C. bekerja secara tak sadar, menyusun 

organ usus 
D. bekerja secara sadar, menggerakkan 

tulang-tulang

28. Pernyataan yang sesuai antara organ 
pencernaan dengan enzim yang dihasilkan 
ditunjukkan oleh…

Organ Enzim yang dihasilkan
A. Lambung tripsin
B. Pankreas Renin
C. Usus halus Pepsin
D. Mulut ptialin

29. Tangan Ali terluka saat memotong 
wortel, lalu dengan cepat dia menutup 
luka dengan ibu jarinya. Beberapa saat 
kemudian lukanya tidak berdarah lagi. 
Bagian darah yang berperan dalam 
penutupan luka tersebut adalah…
A.	 serum	dan	fibrinogen	

B.	 fibrinogen	dan	keping	darah	
C. keping darah dan plasma darah
D. plasma darah dan serum

30. Urin sekunder merupakan hasil proses 
pembentukan urun di ginjal pada tahap…. 
A.	 filtrasi	 	 	 C.	 augmentasi
B.	 reabsorpsi	 	 D.	 fiksasi

31.	 Perhatikan	gambar	sel	saraf	berikut!

X

Bagian yang ditunjuk oleh huruf X adalah 
…
A. dendrit   C. nodus ranvier
B. badan sel  D. akson

32.	 Perhatikan	gambar	penampang	daun	berikut!
1

2
3

4

Epidermis atas

Epidermis bawah

Jaringan tiang

Jaringan bunga karang

Jaringan pengangkut

Jaringan yang paling banyak melakukan 
fotosintesis adalah …
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

33. Perhatikan gambar tumbuhan yang 
memiliki	sulur	berikut!

Apabila di dekat tanaman tersebut 
ditancapkan sebilah bambu hingga 
mendekati sulur, bagaimana respon sulur 
tumbuhan tersebut?
A. sulur akan melilit pada bambu
B. sulur menjauh dari bambu
C. sulur akan tumbuh ke atas
D. sulur tidak terpengaruh oleh adanya 

bambu
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34. Perhatikan tahapan percobaan fotosintesis 
berikut!

Matahari

Kertas 
karbon

Air panas Alkohol 
panas

Ditetesi
lugol

Warna 
pucat

Warna 
biru tua

Dari tahapan percobaan fotosintesis 
tersebut dapat disimpulkan bahwa 
fotosintesis menghasilkan ….
A. oksigen 
B. karbon dioksida
C. amilum
D. energi

35. Lumba-lumba adalah salah satu mamalia 
yang hidup di air yang memiliki ciri-ciri 
sebagai berikut:
1. bergerak dengan sirip
2. bernafas dengan paru-paru
3. bentuk tubuh lonjong seperti torpedo
4. secara berkala muncul ke permukaan 

laut
Dari ciri tersebut manakah yang merupa-
kan bentuk perilaku dalam usaha 
mempertahankan kelangsungan hidupnya?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

36.	 Perhatikan	bagan	berikut!
P1     merah  x  putih
       MM     mm

F1  ..................... (merah)
Bila F1 disilangkan dengan sesamanya 
maka perbandingan fenotipe pada F2 
adalah…
A. merah : merah muda : putih = 1 : 2 : 1
B. merah : putih : merah muda = 2 : 1 : 1
C. merah : putih = 3 : 1
D. merah : putih = 1 : 1

37. Manfaat teknik penanaman secara 
hidroponik adalah …
A.  tidak memerlukan lahan yang luas
B. tanaman lebih mudah berkembang 

biak
C. umur tanaman menjadi lebih pendek
D. berkurangnya kebutuhan zat hara 

tanaman

 38. Mikroorganisme yang berperan dalam 
pembuatan kecap adalah …
A. Rhizopus oryzae
B. Neurospora sitophila
C. Streptococcus lactis
D. Aspergillus wentii

39. Zat kimia yang biasa ditambahkan pada 
bahan makanan agar bahan makanan 
tersebut tidak cepat busuk adalah …
A. siklamat
B. natrium benzoat
C. MSG
D. sorbitol

40. Ciri-ciri orang yang menggunakan zat 
adiktif/psikotropika:
1. hilang kepercayaan diri
2. lamban kerja
3. mual-mual dan muntah
4. penghayal
5. gangguan pada sistem syaraf
6. menjadi ganas dan tingkah laku yang 

brutal
Ciri-ciri psikis orang pengguna zat adiktif/
psikotropika adalah….
A. 1, 2, dan 2
B. 1, 3, dan 5
C. 1, 4, dan 6
D. 2, 3, dan 5
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1. Konsep: Besaran, dan satuan
Tabel besaran dengan satuan yang benar 
adalah sebagai berikut:

Besaran Satuan Ket
A Massa kg Besaran pokok
B Panjang m Besaran pokok
C volume m3 Besaran turunan

D Waktu s Besaran pokok
Jawaban: A

2. Konsep: Pengukuran dan konversi satuan
Diketahui:
m1  = 100 g   = 0,1 kg
m2  = 1.000 g  = 1  kg
m3  =  50 g   = 0,05 kg
Ditanyakan: massa  benda P (mp)=…?
Jawab:

Jawaban: B
3. Konsep: Massa jenis

Diketahui:
m = 316 gram = 0,316 kg
V  = 40 mL = 40 cm3 = 0,04 m3

Ditanyakan: massa jenis benda?
Jawab:

ρ = = = 3
3

0,316 kgm 7,9 kg / m
V 0,04 m

Jawaban: A
4. Konsep: Pemuaian zat

Kabel jaringan listrik atau telepon 
dipasang kendur dari tiang satu ke tiang 
lainnya agar saat udara dingin kabel listrik 
tidak putus karena panjang kabel akan 
sedikit berkurang dan mengencang karena 
penyusutan. Jika kabel tidak dipasang 
kendur, maka saat terjadi penyusutan 
ketika udara dingin, kabel akan terputus.

Jawaban: A

5. Konsep: Kalor dan perpindahannya.
Diketahui:
mes = 200 gram = 0,2 kg
ces   = 2.100 J/kgoC
Les  = 336.000 J/kg
Ditanyakan: QA-C?
Jawab:

∆
A-C A-B B-C  

es es es es

Q  = Q  + Q
= m .c . T + m .L  
 = (0,2 . 2100 . {0 - (-10)}) + (0,2 . 336.000)
= (4200 + 67.200) J
= 71.400 J

 

Jawaban: C
6. Konsep: Gerak

Kejadian 1 dan kejadian 2 merupakan GLBB 
dipercepat (kecepatan akan bertambah 
secara teratur). Sedangkan kejadian 3 dan 
kejadian 4 merupakan GLBB diperlambat 
(kecepatan akan berkurang secara teratur). 
Jadi, peristiwa yang termasuk GLBB 
dipercepat adalah nomor 1 dan 2.

Jawaban: A
7. Konsep: Tekanan hidrostatis

Diketahui:
ρ = 1.000 kg/m3

h1 = 4 cm = 0,04 m
h2 = 14 cm = 0,14 m
Ditanyakan: Ph yang dialami ikan?
Jawab:

ρ ρh
3 2

2

P  = gh= g(h2- h1)
= 1.000 kg/m  x 10 m/s  x (0,14 m -0,04 m)
= 1.000 N/m

Jawaban: C
8. Konsep: Perubahan energi

Perubahan energi yang terjadi saat bola 
lampu senter menyala adalah dari energi 
kimia (berasal dari baterai) menjadi energi 
listrik kemudian menjadi energi cahaya 
dan energi kalor (panas)

Jawaban: D

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL
IPA SMP/MTs

Tahun Pelajaran 2009/2010
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9. Konsep: Usaha
Diketahui: F = 250 N

  S = 1.000 cm = 10 m
Ditanyakan: W untuk berpindah sejauh s?
Jawab:

W = F. s
= 250 N x 10 m
= 2.500 joule

Jawaban: C
10. Konsep: Pesawat sederhana

Gambar A. Merupakan katrol bebas, 
menggunakan prinsip katrol. Gambar B 
yaitu gerobak pasir menggunakan prinsip 
tuas/pengungkit. Gambar C dan D yaitu 
sekrup dan tangga menggunakan prinsip 
bidang miring.

Jawaban: B
11. Konsep: Gelombang

Diketahui:  jarak AB = 30 cm
  1 gelombang ditempuh 4 sekon

Ditanyakan: cepat rambat gelombang (v)?
Jawab:

λv = .f
Berdasarkan gambar, panjang gelombang 

(λ)

λ

λ = =

0,75  = 30 cm
30 cm 40 cm

0,75

Dalam 5 sekon terjadi 1,25 gelombang, 
sehingga frekuensinya adalah….

= = =
n 1, ,25f Hz 0,25 Hz
t 5

 

Jadi, λv = f = 40 cm x 0,25 Hz
= 10 cm/s

Jawaban: C

Cara cepat:
Dengan melihat gambar saja kita akan 
tahu bahwa satu panjang gelombang (satu 
bukit + satu lembah) adalah 40 cm dan satu 
gelombang ini ditempuh selama 4 sekon 
sehingga

λ
= =

40v =10 cm/s
T 4

12. Konsep: Bunyi-Pemantulan bunyi
Bunyi pantul dapat dimanfaatkan antara 
lain untuk mengetahui kedalaman laut 

atau danau, mengetahui panjang gua, 
mengetahui jarak antara dua tempat, 
memetakan kedalaman laut dan mencari 
kumpulan ikan. Jadi, pernyataan yang 
sesuai adalah nomor 1 dan 3.

Jawaban: B
13. Konsep: Alat optik

Diketahui:  s = 60 cm
   f = 20 cm
Ditanyakan: perbesaran bayangan (M) ?
Jawab:
 

=
s'M
s

Menentukan jarak bayangan (s’):
 = +

= +

-
= - = =

=

1 1 1
f s s'

1 1 1
20 60 s'
1 1 1 3 1 2
s' 20 60 60 60
s' 30 cm

Jadi, = = =
s' 30 1M kali
s 60 2 Jawaban: D

14. Konsep: Alat Optik
Berdasarkan gambar, bayangan benda 
jatuh di depan retina, maka mata disebut 
mengalami rabun jauh (miopi). Cacat mata 
miopi ditolong dengan kacamata berlensa 
cekung sehingga bayangan dapat jatuh 
tepat diretina.

Jawaban: B
15. Konsep: Listrik Statis

Jika mistar plastik digosok dengan kain 
wol, maka mistar plastik tersebut akan 
bermuatan negatif karena elektron dari kain 
wol berpindah ke mistar plastik 

Jawaban: C
16. Konsep: Listrik Dinamis – rangkaian 

listrik
Diketahui:  R1	=	3	Ω

  R2	=	3	Ω
  R3	=	6	Ω
  V  = 6 volt

Ditanyakan: Kuat arus (I)?
Jawab:

=
total

VI
R
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Menentukan Rtot :

( )

= =
+

+
=

+ +
+ Ω Ω

=
+ Ω + Ω

= Ω = Ω

3
p total

3

1 2 3

1 2 3

Rs.R
R R

Rs R
(R R ). R
(R R ) R
3 3 x 6

(3 3) 6
36 3
12

   
 

Jadi, = = =
Ωtotal

6 voltVI 2 ampere
R 3

Jawaban: C
17. Diketahui: 

Lampu A  = 3 buah, 20 W; 12 jam/hari
Lampu B = 3 buah, 40 W; 12 jam/hari
Pompa  = 1 buah, 250 W; 4 jam/hari
Setrika   = 1 buah, 300 W; 2 jam/hari
Tarif listrik = Rp 600,00/kWh
Ditanyakan: Biaya listrik selama satu bulan 
(30 hari).
Jawab:
Plmp A   = 3 × p = 3 × 20 W = 60 W
Wlmp A  = Plmp A × ttotal = (60 W)×(30 × 12)jam
  = 21.600 W jam = 21,6 kWh

Plmp B  = 3 × p = 3 × 40 W = 120 W
Wlmp B = Plmp B × ttotal = (120 W)×(30 × 12)jam
        = 43.200 W jam = 43,2 kWh

Wpompa = Ppompa ×  ttotal = (250 W)×(30×4) jam
  = 30.000 W jam = 30 kWh

Wsetrika = Psetrika × ttotal = (300 W)×(30×2)jam 
  = 18.000 W jam = 18 kWh

Jadi,
Biaya  = Wtotal × Rp 600,00
  = (21,6+43,2+30+18) kWh×Rp 600,00
  = Rp 67.680,00

Jawaban: D
18. Konsep: Medan Magnet dalam Kumparan

Menurut kaidah tangan kanan dalam 
kumparan, arah arus menuju pembaca, 
sehingga arah utara magnet adalah bagian 
B dan arah selatan adalah A. Magnet ini 
disebut magnet listrik atau elektromagnet, 
sifat kemagnetannya dapat dengan 
mudah dihilangkan dengan cara memutus 
arusnya. Biasanya digunakan dalam alat 

pengangkat beban yang berat. 
Jawaban: D

19. Konsep : Tata Surya
Karakteristik planet Yupiter antara lain:
- Merupakan planet terbesar, memiliki 

diameter 139.503 km
- Bidang edarnya diantara Mars dan 

Saturnus
- Tampak bercahaya, karena memantul-

kan hampir 40% cahaya matahari yang 
diterimanya

- Mempunyai gelang cincin yang tipis
- Mempunyai 17 satelit
Jadi, pernyataan yang sesuai dengan 
karakteristik planet yupiter adalah nomor 
1 dan 4.

Jawaban: B
20. Konsep : Gerakan Bumi

Pasang adalah naiknya permukaan air 
laut. Terjadinya pasang dipengaruhi oleh 
kedudukan bulan dan atau matahari 
terhadap bumi. Pasang maksimum terjadi 
ketika kedudukan bulan di antara matahari 
dan bumi (posisi 2) serta ketika kedudukan 
bumi di antara matahari dan bulan (posisi 4).

Jawaban: D
21. Konsep : Ciri-ciri makhluk hidup 

Dari	 gambar	 tampak	 bahwa	 biji	 tumbuh	
kecambah kemudian mulai tumbuh daun 
sehingga menjadi tanaman muda dan 
akhirnya menjadi tumbuhan dewasa. Hal 
itu merupakan salah satu ciri makhluk 
hidup yaitu tumbuh. Tumbuh merupakan 
pertambahan ukuran dan volume sel-
sel tubuh yang tidak dapat kembali lagi 
(irreversible)

Jawaban: D
22. Konsep : Klasifikasi makhluk hidup

Persamaan morfologi adalah persamaan 
yang	 terdapat	pada	ciri-ciri	fisiknya.	 Ikan	
mas kecil dan kecebong merupakan hewan 
yang mempunyai persamaan morfologi, 
keduanya sama-sama bernafas dengan 
insang. 

Jawaban: C
23. Konsep : Rantai Makanan

Perpindahan energi yang mungkin terjadi:
 Matahari – rumput  – belalang – 

burung – serigala 
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 Rumput – belalang – burung – ular – 
serigala 

 Matahari – rumput  – kelinci – ular – 
serigala 

	 Matahari	–	rumput		–	kijang	–	serigala
Jawaban: B

24. Konsep: Pelestarian SDA – Hutan 
Salah satu usaha untuk memperbaiki 
fungsi hutan akibat pemanfaatan 
hutan yang berlebihan adalah dengan 
penanaman berbagai jenis tumbuhan di 
hutan itu sehingga fungsi hutan sebagai 
daerah resapan air dapat berfungsi dengan 
baik.

Jawaban: A 
25. Konsep: Pelestarian SDA – populasi hewan

Salah satu usaha untuk melestarikan populasi 
burung kakatua yang menurun drastis:
- menanam kembali pohon sarang 

potensial yang ditebangi. 
Jawaban: A

26. Konsep: Kepadatan populasi penduduk
Peningkatan jumlah penduduk berakibat 
pada pemanfaatan hutan menjadi 
pemukiman dan lahan pertanian, hal ini 
dapat menyebabkan:
- Hilangnya jenis flora dan fauna tertentu.
- Ketersediaan air bersih berkurang.
- Berkurangnya kualitas udara bersih di 

lingkungan.
- Berkurangnya paru-paru bumi karena 

luas hutan menurun.
Jawaban: C

27. Konsep: sistem gerak pada manusia (otot)
Ciri-ciri otot polos antara lain:
- bekerja secara tak sadar
- inti satu ditengah dan berwana polos
- terdapat pada dinding organ-organ pencer-

naan, seperti usus halus, dinding 
pembuluh darah. Saluran pernafasan 
dan saluran kelamin.

Jawaban: C
28. Konsep: Sistem pencernaan makanan

Lambung menghasilkan enzim pepsin, 
renin dan lipase. Pankreas menghasilkan 
enzim tripsin, amilase, dan lipase. Usus 
halus menghasilkan enzim enterokinase, 
erepsin, amilase. Mulut menghasilkan enzim 
ptialin

Jawaban: D

29. Konsep: Sistem transport – pembekuan 
darah 
Bagian darah yang berperan dalam 
penutupan luka adalah plasma darah 
dan keping darah (trombosit). Seseorang 
yang mengalami luka maka trombosit 
akan menyentuh permukaan yang 
kasar sehingga trombosit pecah menajdi 
trombokinase. Trombokinase yang ada 
dalam plasma darah akan mengubah 
protrombin menjadi trombin. Trombin akan 
menguraikan	 fibrinogen	 menjadi	 fibrin 
yang berbentuk benang-benang, terjadilah 
penggumpalan pada luka tersebut. 

Jawaban: C
30. Konsep: Sistem Ekskresi (ginjal)

Pembentukan urine pada ginjal meliputi 
penyaringan (filtrasi), penyerapan kembali 
(reabsorpsi) dan pengeluaran zat. Pada 
filtrasi	 akan	 dihasilkan	 urine	 primer	 dan	
pada tahap reabsorpsi akan dihasilkan 
urine sekunder. Pada proses pengeluaran 
zat akan terjadi proses augmentasi yaitu 
penambahan zat dalam tubulus tempat 
urine sekunder diproses lebih lanjut 
hingga menjadi urine sesungguhnya.

Jawaban: B
31. Konsep: Sistem syaraf pada manusia 

Bagian X pada gambar  menunjukkan 
dendrit. Dendrit merupakan tonjolan 
sitoplasma yang berasal dari badan sel, 
berfungsi menghantarkan impuls ke 
badan sel.

Jawaban: A
32. Konsep: Organ Tumbuhan – daun 

Perhatikan bagian-bagaian penampang 
daun berikut:
- nomor 1, jaringan epidermis, berfungsi 

untuk melindungi jaringan yang ada 
di bawahnya.

- Nomor 2, jaringan tiang, berperan 
dalam proses fotosintesis karena karena 
jaringan	ini	memiliki	banyak	klorofil

- Nomor 3, jaringan pengangkut, 
berfungsi mengangkut air, garam 
mineral dan hasil fotosintesis

- Jaringan bunga karang berfungsi 
untuk pertukaran gas, sel-selnya 
tersusun jarang dengan banyak ruang 
antar sel dan hanya mengandung 
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sedikit	klorofil.	
Jadi, jaringan yang paling banyak 
melakukan fotosintesis adalah nomor 2. 
Meskipun nomor 4 juga mengandung 
klorofil,	tetapi	jumlahnya	lebih	sedikit	dari	
klorofil	pada	jaringan	nomor	2.

Jawaban: B
33. Konsep : Gerak Tumbuhan

Bila di dekat tanaman bersulur ditancapkan 
sebilah bambu hingga mendekati sulur, 
maka sulur akan melilit pada bambu. 
Gerak tumbuhan ini termasuk gerak 
Tigmotropi yaitu gerakan pada tumbuhan 
akibat rangsangan berupa singgungan.

Jawaban: A
34. Konsep: Fotosintesis

Lugol merupakan indikator untuk 
mengetahui ada tidaknya kandungan 
amilum. Jika bahan berwarna biru tua 
setelah ditetesi lugol maka bahan tersebut 
mengandung amilum.
Dari tahapan percobaan fotosintesis 
tersebut, diperlihatkan bahwa pada daun 
yang tidak tertutup kertas karbon berwarna 
biru tua, maka positif mengandung 
amilum. Amilum merupakan salah sau 
produk hasil fotosintesis.
Reaksi fotosintesis dapat ditulis:

6CO2 + 6H2O 
Cahaya 

matahari

Klorofil  C6H12O6 + 6O2

Karbon Air       Karbohidrat   Oksigen
Dioksida

Jadi daun yang tidak tertutup kertas karbon 
tersebut mengalami proses fotosintesis.

Jawaban: C
35. Konsep : Adaptasi tingkah laku

Bentuk perilaku lumba-lumba dalam 
usaha mempertahankan kelangsungan 
hidupnya adalah secara berkala muncul 
ke permukaan untuk menghirup oksigen 
sebanyak-banyaknya dan juga untuk 
mengeluarkan sisa pernafasan dan uap air.

Jawaban: D
36. Konsep : Pewarisan Sifat

P1    merah x putih
     MM    mm
F1   (merah)
      Mm

P2     merah  merah
       Mm     Mm
F2:

M m

M
MM

Merah
Mm

Merah

m
Mm

Merah
mm

putih
Perbandingan genotipe F2: MM : Mm : mm 
= 1 :2 : 1
Perbandingan fenotipe F2: merah : putih = 
3 : 1

Jawaban: C
37. Konsep: Bioteknologi

Hidroponik adalah cara bercocok tanam 
tanpa media tanah. Beberapa manfaat dari 
hidroponik antara lain:
- Tidak tergantung pada lahan.
- Penanaman tidak tergantung pada iklim.
- Hemat pupuk.
- Tahan terhadap hama dan penyakit 

yang berasal dari tanah.
- Dapat memberikan produktivitas yang 

tinggi (hasilnya berkualitas). 
Jawaban: A

38. Konsep: Jamur
Perhatikan beberapa mikroorganisme dan 
fungsinya berikut ini:
- Rhizopus oryzae berperan dalam 

pembuatan alkohol dan asam sitrat.
- Neurospora sitophila berperan dalam 

pembuatan oncom.
- Streptococcus lactis berperan dalam 

pembuatan keju.
- Aspergillus wentii berperan dalam 

pembuatan kecap.
 Jawaban: D
39. Konsep: Zat Aditif (bahan kimia pada 

makanan)
Siklamat dan sorbitol merupakan bahan 
pemanis sintesis. Pemanis sintesis memiliki 
kalori rendah dan sukar dicerna tubuh.
MSG merupakan bahan penyedap 
makanan, lebih dikenal dengan vetsin, 
mampu menguatkan cita rasa makanan. 
Natrium benzoat merupakan bahan 
pengawet sintesis, dapat menghentikan 
pertumbuhan bakteri dan ragi.

Jawaban: B
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40. Konsep: Zat Aditif
Ciri-ciri psikis pengguna zat adiktif/
psikotropika antara lain:
- Hilang kepercayaan diri
- Penghayal
- Menjadi ganas dan tingkah laku brutal

Jawaban: C


