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SOAL 

 

Kemunculan pola-pola lingkaran geomeeris di ladang 
pertanian atau crop circle selalu ... dengan kehadiran 
alien di tempat itu dengan mengendarai UFO. Dugaan 
tersebut didasarkan keyakinan bahwa manusia tidak 
mampu ... pola serumit itu dalam waktu singkat 
dengan hasil yang hampir sempurna. Sesuai namanya, 
UFO atau unidentified flying object adalah objek 

terbang yang tidak ... Bentuknya bermacam-macam, 
ada yang seperti titik cahaya yang diam sejenak dan 
menghilang cepat, ada yang seperti piring terbang. 
UFO selalu dikaitkan dengan alien, sang makhluk luar 
angkasa yang dalam film-film fiksi ilmiah ... sebagai 
sosok makhluk kecil, berkepala gundul, telinga lebar 

dan berwarna hijau. Ia digambarkan memiliki 
kekuatan super, termasuk ... dirinya sama persis 
dengan makhluk bumi. 
 
16. Urutan kata yang paling tepat untuk melengkapi 

teks di atas adalah ... . 
A. dihubungkan, membentuk, dikenal, 

ditampilkan, membuat. 
B. dihubungkan, membentuk, dikenali, digambar-

kan, mencipta. 
C. dikaitkan, menghasilkan, dikenal, 

dimunculkan, membentuk. 
D. dikaitkan, membuat, dikenali, digambarkan, 

mengubah. 

E. disertai, membuat, dikenali, ditampilkan, 
memunculkan 

 
Walaupun wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun 
sudah dicanangkan dalam kurun waktu yang relatif 
lama, penuntasaanya masih belum tercapai. Banyak 

masalah yang timbul dalam pelaksanaan wajib belajar 
9 tahun, terutama di daerah pedesaan dan daerah 
pegunungan atau terpencil. Penyebab ketidaktuntasan 
wajib belajar dapat diidentifikasi sesuai dengan kondisi 
wilayah dan masyarakatnya. Dari sejumlah hasil 
penelitian ditemukan bahwa penyebabnya adalah (1) 
masyarakat memiliki kondisi ekonomi yang lemah, (2) 

sosial budaya masyarakat yang kurang mendukung, 
(3) kurangnya sarana pendidikan, (4) rendahnya 
kualitas dan dedikasi guru, (5) letak geografis yang 
sulit dijangkau, (6) keterbatasan informasi, dan (7) 
persepsi masyarakat yang menganggap kurang 

pentingnya pendidikan bagi dirinya sendiri. Kenyataan 
itu diperkuat oleh hasil penelitian pada awal 

dicanangkannya wajib belajar 6 tahun. 
 
17. Kata itu yang tercetak miring pada teks di atas 

merujuk pada ... . 
 A. banyaknya masalah di daerah terpencil. 
 B. penuntasan wajib belajar belum tercapai. 

C. banyaknya masalah pelaksanaan wajib belajar. 
D. ketidaktuntasan program wajib belajar. 
E. penyebab ketidaktuntasan wajib belajar. 

 
 
Teks 1 

Sungguhpun sudah ada program yang namanya 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS), masih banyak 
anak Indonesia yang kesulitan mengakses pendidikan 
di sekolah dasar dan menengah. Berdasarkan angka 
resmi yang dikeluarkan pemerintah, angka putus 
sekolah untuk tingkat SD dan SMP sekitar 768.960 
orang  yang terdiri atas 527.850 siswa SD dan 

241.110 siswa SMP. Belum lagi, masih ada sedikitnya 
8,3 juta orang Indonesia yang masih buta huruf. 
 
Teks 2 

Salah satu penyebab lancarnya penuntasan wajib 
belajar 9 tahun di Kabupaten Bandung adalah adanya 
dukungan BOS yang dikucurkan sejak tahun 2005. 

Memasuki tahun 2009 program BOS mengalami 
perubahan tujuan, pendekatan, dan orientasi dari yang 
semula untuk perluasan akses menjadi peningkatan 
kualitas. Jumlah siswa yang menerima dana BOS di 
Kabupaten Bandung, tercatat 511.228 siswa. Masing-
masing SD Negeri sederajat 379.701 siswa, SD swasta 

sederajat 9.122 siswa, SMP Negeri sederjat 69.289 
siswa, SMP swasta sederajat 53.116 siswa. 
 
18. Pernyataan yang paling sesuai dengan kedua teks 

tersebut adalah ... . 
A. kedua teks tersebut mengungkap kegagalan 

BOS 

B. kedua teks tersebut mengungkap keberhasilan 
BOS 

C. teks 1 mengungkap kegagalan BOS, 
sedangkan teks 2 mengungkap keberhasilan 
BOS. 

D. teks 1 mengungkap keberhasilan BOS, 
sedangkan teks 2 mengungkap kegagalan 

BOS. 
E. teks 1 mengungkap akibat kegagalan BOS, 

sedangkan teks 2 mengungkap penyebab 
keberhasilan BOS. 

 
19. Seseorang akan mengembangkan karangan ilimiah 

yang bertema pembinaan hidup sehat. 
Berdasarkan tema tersebut, kerangka isi karangan 
yang paling runtut berdasarkan pola umum-

khusus adalah ... . 
A. pentingnya pembinaan hidup sehat, manfaat 

pembinaan hidup sehat, bentuk pembinaan 
hidup sehat, sasaran pembinaan hidup sehat, 

langkah pembinaan hidup sehat. 
B. manfaat pembinaan hidup sehat, pentingnya 

pembinaan hidup sehat, sasaran pembinaan 
hidup sehat, bentuk pembinaan hidup sehat. 
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C. pentingnya pembinaan hidup sehat, sasaran 
pembinaan hidup sehat, manfaat pembinaan 
hidup sehat, bentuk pembinaan hidup sehat, 
langkah pembinaan hidup sehat. 

D. sasaran pembinaan hidup sehat, manfaat 
pembinaan hidup sehat, pentingnya 
pembinaan hidup sehat, bentuk pembinaan 
hidup sehat, langkat pembinaan hidup sehat. 

E. bentuk pembinaan hidup sehat, pentingnya 
pembinaan hidup sehat, langkah pembinaan 
hidup sehat, sasaran pembinaan hidup sehat, 

manfaat pembinaan hidup sehat. 
 
(1)Skenario adalah desain penyampaian cerita atau  
gagasan dengan media film. (2) Cerita aslinya bisa 

berasal dari karya tulis. (3) Orang yang membaca 
karya tulis tersebut akan memahami cerita dan 
menikmati keindahannya dari susunan kata-kata dan 

membayangkan kejadiannya sebagaimana yang 
dilambangkan oleh kata-kata. (4) Sementara itu 
penulis skenario menuliskan ceritanya secara filmis, 
sebagaimana nanti akan tampak di layar putih. (5) 
Komponen-komponen utama skenario terdiri atas aksi 
dan dialog. (6) Aksi merujuk pada “apa yang kita lihat” 

dan dialog merujuk pada “apa yang dituturkan oleh 
tokoh”. (7) Tokoh-tokoh dalam skenario juga dapat 
diperkenalkan dalam bentuk visual pada awal cerita. 
(8) Sehubungan dengan pernyataan di atas, Biran 
(2007:273) menyatakan sebagai berikut. 
(9) Skenario adalah naskah cerita atau gagasan yang 
telah didesain cara penyajiannya agar komunikatif dan 

menarik untuk disampaikan dengan media film. (10) 

Karena skenario lebih merupakan naskah kerja di 
lapangan maka kalimat-kalimat deskripsi harus 
pendek-pendek agar cepat memberikan pengertian 
dan segera bisa memproyeksikan adegan film pada 
khayalan si pembaca. 
(11) Oleh karena perbedaan bahasa yang digunakan, 

besar kemungkinan bahwa cerita yang sama akan 
berbeda penyuguhannya. (12) Penulis skenario harus 
mampu mendramatisasi cerita. (13) Dengan kata lain, 
bagaimana cerita tersebut bisa memiliki nilai dramatik 
dengan membuat sesuatu menjadi menegangkan, 
menakutkan, menyedihkan, dan sebagainya. (14) 

Adapun dramatisasi yang dilakukan oleh penulis 
skenario bukanlah gambaran logis perasaan pelaku, 
melainkan membuat sesuatu bisa memiliki dampak 
dramatik bagi penonton. 

 
20. Pada kalimat manakah kesalahan penggunaan 

ejaan (tanda baca, penulisan huruf, dan penulisan 

kata) ditemukan? 
 A. 1 dan 6 
 B. 2 dan 7 
 C. 3 dan 8 
 D. 4 dan 10 
 E. 5 dan 14 
 

21. Jika Anda mengutip pendapat Biran dari teks di 
atas, tanpa membaca sumber aslinya, penulisan 
kutipan yang paling benar adalah ... . 
A. Biran (dalam Effendy, 2010:46) menyatakan 

bahwa skenario adalah naskah cerita atau 
gagasan yang telah didesain cara 

penyajiannya agar komunikatif dan menarik 
untuk disampaikan dengan media film. 

B. “Skenario adalah naskah cerita atau gagasan 
yang telah didesain cara penyajiannya agar 
komunikatif dan manarik untuk disampaikan 
dengan media film” (Biran,2007). 

C. Biran (dalam Toha Effendy, 2010) menyatakan 
“Skenario adalah naskah cerita atau gagasan 
yang telah didesain cara penyajiannya agar 
komunikatif dan menarik untuk disampaikan 

dengan media film”. 
D. Dalam buku Effendy, Biran (2007:273) 

menyatakan bahwa skenario merupakan 
naskah cerita atau gagasan yang telah 
didesain cara penyajiannya agar komunikatif 
dan menarik untuk disampaikan dengan media 
film. 

E. Biran (2007) menyatakan “Skenario adalah 
naskah cerita atau gagasan yang telah 
didesain cara penyajiannya agar komunikatif 
dan menarik untuk disampaikan dengan media 

film” (Effendy, 2010). 
 
22.  Rangkuman yang paling tepat teks di atas adalah 

...  
A. Skenario adalah desain penyampaian cerita 

melalui media film berdasarkan pada apa 
yang dituturkan oleh tokoh dari karya tulis. 

B. Skenario  adalah desain penyampaian cerita 
melalui media film yang terdiri atas aksi dan 

dialog sehingga berdampak dramatik. 
C. Perbedaan bahasa yang digunakan dalam 

skenario akan berpengaruh terhadap 
perbedaan penyuguhan cerita. 

D. Dramatisasi dilakukan oleh penulis skenario  
dengan memperkenalkan tokoh dalam bentuk 
visual di awal cerita. 

E. Kalimat deskripsi dalam skenario harus 

pendek-pendek dan jelas agar bisa 
memberikan pengertian pada pembaca. 

 
23.  Pola paragraf pertama teks di atas adalah ... . 

A. kalimat utama – kalimat penjelas – kalimat 
penjelas – kalimat penjelas. 

B. kalimat penjelas – kalimat utama – kalimat 
penjelas – kalimat penjelas. 

C. kalimat penjelas – kalimat penjelas – kalimat 
penjelas – kalimat utama. 

D. kalimat utama – kalimat penjelas – kalimat 
penjelas – kalimat utama 

E. kalimat penjelas – kalimat penjelas – kalimat 
utama – kalimat penjelas. 

 
 

Membatik bukan sekadar menorehkan lukisan pada 
kain dengan menggunakan canting (alat untuk 
membatik yang berisi malam atau lilin). Banyak jejak 

bisa digali dari sehelai kain batik. Motif yang 
ditorehkan pada selembar kain batik selalu terkandung 
makna yang tersembunyi di dalamnya. 
Sebagai pusaka warisan leluhur, proses pembuatan 
batik pada zaman dahulu tidak main-main karena 
dilakukan dengan melibatkan seluruh indera rasa. 
Konon, pada masa kerajaan, tidak jarang untuk 

membuat selembar kain batik harus melalui 
serangkaian ritual, seperti berpuasa dan bersemedi. 
Mori atau kain yang akan dibatik harus direndam 
dahulu selama 40 hari 40 malam. Pada zaman dahulu 
membuat batik tidak sekadar asal jadi karena ada 
serangkaian kegiatan ritual yang harus dilakukan agar 

auranya keluar. Kegiatan ritual dilakukan untuk 
mendapatkan ilham dalam menciptakan motif batik. 
Dari laku seperti inilah mengapa motif batik diyakini 
mengandung nilai filosofi. 
Sebutan batik berasal dari kata “tik” yang terdapat di 
dalam kata tiktik. Tiktik berarti juga tetes. Di dalam 
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membuat kain batik dilakukan penetesan lilin di atas 
kain putih. ... 
 
24.  Simpulan yang paling tepat untuk teks di atas 

adalah : 
A. Membatik adalah melukis kain dengan canting 

yang dilakukan melalui serangkaian kegiatan 
ritual. 

B. Kegiatan ritual dalam menciptakan motif batik 
yang mengandung nilai filosofi dilakukan 
untuk mendapatkan ilham. 

C. Proses pembuatan batik tidak main-main 
karena dilakukan dengan melibatkan seluruh 
indera rasa. 

D. Proses pembuatan batik tidak main-main 

sehingga motifnya mengandung makna 
tersembunyi 

E. Untuk membuat batik diperlukan serangkaian 

kegiatan ritual berupa berpuasa dan 
bersemedi 

 
25. Suntingan yang paling tepat untuk kalimat terakhir 

paragraf pertama di atas adalah ... . 
A. Motif yang ditoreh pada kain batik terkandung 

makna tersembunyi di dalamnya. 
B. Dalam motif yang ditorehkan melalui selembar 

kain batik akan mengandung makna. 
C. Motif yang tertoreh pada selembar kain batik 

selalu terkandung makna tersembunyi. 
D. Motif  yang ditorehkan pada kain batik selalu 

mengandung makna tersembunyi. 

E. Dalam motif batik yang ditorehkan selalu 

terkandung makna yang tersembunyi. 
 
26. Agar menjadi paragraf yang baik, kalimat penutup 

paragraf ke-3 yang paling sesuai adalah ... . 
A. Dengan demikian, pekerjaan membatik 

dahulunya adalah pekerjaan para perempuan 

Jawa. 
B. Selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dahulu 

banyak orang membatik hanya untuk ritual. 
C. Dengan demikian, membatik berarti 

memberikan tetesan malam pada selembar 
kain mori. 

D. Simpulannya, batik memiliki motif beragam 
yang diperoleh melalui laku sehingga bernilai 
filosofis. 

E. Dengan begitu, batik adalah warisan leluhur 

yang memiliki kekuatan magis dan perlu ritual 
khusus. 

 

27.  Gagasan utama paragraf ke-2 di atas adalah ... . 
A. Motif batik yang baik dihasilkan melalui laku 

ritual berpuasa dan bersemedi selama 40 hari. 
B. Dari kegiatan ritual pembatik zaman dahulu 

motif batik diyakini memiliki nilai filosofis. 
C. Batik dianggap warisan leluhur karena  

dihasilkan melalui laku ritual agar aurnya 

keluar. 
D. Hanya pembatik zaman dahulu yang 

melakukan ritual tidak main-main sebelum 
membatik. 

E. Pembuatan batik pada zaman dahulu dilakukan 
dengan melibatkan seluruh indera rasa. 

 
(1) Permintaan daging sapi setiap tahun meningkat.  
(2) Sejalan dengan peningkatan populasi penduduk 
dan perbaikan pendapatan yang akan juga 
mempengaruhi peningkatan permintaan daging sapi 
dan kenaikkan harga. (3) Harga rata-rata  daging sapi 
dari tahun ke tahun meningkat. (4) Sejak tahun 2007 

harga daging di pasar eceran melonjak dan berada 
pada tingkat antara Rp 47.000 – Rp 61.000 per kg. (5) 
Harga rata-rata daging sapi di Pulau Jawa pada tahun 
2007 sampai tahun 2010 terus naik. (6) Berikut adalah 

tabel harga rata-rata daging sapi di Jawa. 
 

Tabel Harga Eceran Daging Sapi di Jawa 
Tahun 2007 – 2010 (Rp/Kg) 

 
  Tahun    Jawa Timur   Jawa Tengah    DIY    Jawa Barat 
  2007        47.800           46.900     47.400      47.500 
  2008        49.800           47.800     48.600      48.800 
  2009        59.600           59.700     50.500      50.800 
  2010        60.000           62.500     61.100      61.600 
 

(7) Pedagang sapi lokal hanya mampu memenuhi 30% 

permintaan, sisanya dipenuhi oleh pedagang sapi 
nonlokal. (8) Selain peningkatan permintaan, 
perbandingan permintaan antara daging murni dengan 
jeroan juga berubah. (9) Menjelang hari-hari besar 
agama, permintaan akan daging murni meningkat, 
sedangkan permintaan masyarakat akan jeroan 
menurun. (10) Untuk menutupi kerugian penjualan 

jeroan yang berkurang, para pemotong menaikkan 
harga daging. 
 
28. Kalimat tidak efektif terdapat pada kalimat 
bernomor 
 (1)  2 
 (2)  5 

 (3)  9 
 (4)  10 

 
29. Pernyataan   berikut  yang paling  sesuai  dengan 

isi tabel di atas adalah ... . 
(1) Harga eceran daging sapi di Jawa Timur dan 

Jawa Tengah pada tahun 2009 relatif sama. 
(2) Harga eceran daging sapi di Jawa Tengah 

terendah pada tahun 2007, tetapi tertinggi 
pada tahun 2010. 

(3) Kenaikan harga daging di Jawa Timur selama 
empat tahun lebih rendah daripada yang 
terjadi di Jawa Barat. 

(4) Kenaikan harga daging di DIY selama empat 
tahun lebih tinggi daripada yang terjadi di Jawa 
Timur. 

 
30. Komentar yang paling tepat dengan isi teks di atas 

adalah ... . 
(1) Untuk meningkatkan produksi daging sapi, 

peningkatkan kualitas dan kuantitas 
peternakan sapi perlu dilakukan. 

(2) Untuk meningkat kesejahteraan peternak sapi 
perlu diberikan subsidi meskipun harga daging 
sapi selalu naik pada hari raya agama. 

(3) Agar terjadi stabilitas harga daging sapi di 

pasaran, diperlukan pengendalian harga oleh 
pemerintah. 

(4) Agar kebutuhan daging sapi pada hari raya 
keagamaan terpenuhi, diperlukan 
mendatangkan sapi nonlokal. 
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Kunci Jawaban: 

BHS. 

INDONESIA 

No. Kunci 

16 D 

17 E 

18 C 

19 C 

20 D 

21 A 

22 B 

23 A 

24 C 

25 D 

26 C 

27 E 

28 B 

29 E 

30 B 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


