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1. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan dalam membaca teks upacara, kecuali... 

 
Latihan Soal UN SMP/MTs 

Mata Pelajaran   : Bahasa Indonesia 
                                       Jumlah Soal  : 50 

a. intonasi 
b. lafal 
c. artikulasi 
d. gerakan 
 
 
 

2. Paragraf yang berisi pengalaman adalah… 
a. Hari ini aku merasa sangat kesal, nilai ulanganku dikurangi oleh  guru karena Dudung nyontek 

pekerjaanku, padahal aku tidak memberikan hasil pekerjaanku padanya. 
b. Hari ini telah terjadi kebakaran di SPBU Persimpangan. Penyebab kebakaran belum dapat 

dipastikan. Korban jiwa sampai saat ini berjumlah tiga orang. 
c. Menurut saya belajar malam hari lebih efektif dibandingkan belajar siang hari.  
d. Ada siswa yang menganggap pelajaran Matematika menyenangkan, tetapi ada juga yang 

menganggap sulit dan membingungkan. 
 
 
Soal no. 3 s.d. 4 berhubungan dengan pengumuman di bawah ini! 
 

PENGUMUMAN 
 
Untuk memperingati HUT Republik Indonesia yang ke-66, SMP Pemuda 
Bangsa akan mengadakan berbagai perlombaan di antaranya 

a. Lomba paduan suara  
b. Lomba busana daerah 
c. Lomba olah raga (bola voli putri dan bola basket putra). 

Perlombaan di atas akan dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus 2009. 
Setiap kelas dapat mengirimkan perwakilannya.Untuk keterangan lebih 
lanjut dapat menghubungi panitia di ruang OSIS.  
 

Bandung, 10 Agustus 2009 
Ketua panitia, 

Ttd. 
Wulan Nur’azizah 

 
3. Apa isi pengumuman di atas? 

a. Undangan rapat HUT RI 
b. Pembalikan buku rapor 
c. Pemberitahuan acara HUT RI 
d. Pengumuman pemenang lomba 
 

4. Berikut adalah perlombaan dalam acara HUT RI ke-66 di SMP Pemuda Bangsa, kecuali... 
a. Lomba paduan suara 
b. Lomba busana daerah 
c. Lomba panjat pinang 
d. Lomba basket putra 
 

5. Kita perlu menjaga kesehatan agar supaya terhindar dari penyakit. 
 
Kata yang harus dihilangkan agar kalimat tersebut  menjadi efektif adalah... 
a. perlu  c. dari 
b. agar d. kita 

 
 
6. Dayang Sumbi menerima lamaran Sangkuriang dengan syarat dibuatkan danau dan perahu. Danau 

dan perahu itu harus selesai dalam satu malam sebelum matahari terbit. Sangkuriang pun  
menyanggupinya. Kemudian, Sangkuriang mulai melaksanakan permintaan Dayang Sumbi tersebut. 
Akhirnya, pekerjaan Sangkuriang yang dibantu oleh para jin sudah hampir selesai. Dayang Sumbi panik 
dan ketakutan jika Sangkuriang dapat memenuhi permintaannya. Beruntunglah Dayang Sumbi 
mendapat akal. Menjelang pagi buta, Dayang Sumbi membakar hutan sebelah timur hingga menyerupai 
matahari yang mulai terbit. Hal itu ia lakukan karena ia tidak ingin menikahi Sangkuriang yang ternyata 
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darah dagingnya sendiri. Sangkuriang murka. Ia menendang perahu yang hampir selesai dibuatnya 
hingga telungkup. Akhirnya perahu itu menjadi sebuah gunung yang diberi nama Gunung Tangkuban 
Perahu.  

 

Cerita di atas termasuk cerita rakyat yang berbentuk... 
a. dongeng  c. legenda 
b. hikayat d. mite 

 

7. Watak tokoh Dayang Sumbi dalam petikan cerita no.1 di atas adalah... 
a. lembut  c. pintar 
b. rajin d. bodoh 
 

8. Sudut pandang cerita no.21 adalah... 
a. orang pertama pelaku utama 
b. orang kedua pelaku utama 
c. orang ketiga pelaku utama 
d. orang ketiga pelaku sampingan 
 

9. Cerita binatang yang bertingkah laku seperti manusia disebut... 
a. legenda  c. hikayat 
b. sage d. fabel 
 

10. Yulia meloncat turun dari dalam angkot. O...o...! Tinggal delapan menit lagi menuju pukul 07.00 WIB 
untuk bisa tiba dengan selamat di kelas. Tak ada waktu untuk berlambat-lambat. Yulia bergegas 
menyeberang jalan dan berlari terbirit-birit menuju pintu gerbang sekolahnya. Sebenarnya, kalaupun 
terlambat, Yulia masih bisa masuk. Paling-paling hanya mendapat tugas tambahan, tetapi bagi Yulia, itu 
sudah merupakan sebuah aib. Di mata Yulia, terbayang-bayang wajah ayah ibunya hingga membuat 
enggan bermalas-malas. Bagaimana mungkin ia tega bersantai-santai, sementara kedua orang tuanya 
sibuk membanting tulang. 
 

Watak tokoh Yulia adalah... 
a. suka kesiangan  c. susah bangun 
b. rajin dan berbakti d. suka lari 

11. Amanat dari kutipan cerita no.5 tersebut adalah... 
a. Berhati-hati jika menyeberangi jalan raya. 
b. Mempertimbangkan untung ruginya. 
c. Berjalan cepat dan tidak boleh bersantai-santai. 
d. Kita harus ingat jerih payah dan pengorbanan orang tua. 
 

12. Latar waktu kutipan cerita no.5 adalah... 
a. pagi  c. sore 
b. siang d. malam 
 

13. (1) tema 
(2) biografi pengarang 
(3) alur 
(4) tokoh 
(5) judul 
 

Yang termasuk unsur intrinsik cerita anak adalah... 
a. (1).(2),(3)  c. (3),(2),(1) 
b. (2),(4),(5) d. (4),(3),(1) 
 

14. Yang termasuk ciri pantun adalah... 
a. terdiri dari 2 baris 
b. bersajak a-a 
c. baris ke-1 dan ke-2 adalah sampiran 
d. terdiri dari 8 s.d. 14 suku kata 
 

15. Puisi yang termasuk pantun adalah... 
a. Oh, Tuhan  

Biar aku menjadi embunmu 
Memancarkan terangmu 
Sampai aku lenyap olehnya 

b. Anak nelayan menangkap pari, 
Sampan karam melanggar karang 
Amatlah malang nasibku ini 
Ayah tiada ibu pun berpulang 

c. Perteguh pula alat perahumu 
Hasilkan bekal air dan kayu 
Dayu pengasuh taruh di situ 
Supaya laju perahumu itu 

d. Baik ditanam batang padi 
Jauhkan tampang anak pisang 
Halau sapi dalam rimba 
Adakah penyayang orang tua 
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16. Air dalam bertambah dalam  
Hujan di hulu belum lagi teduh  
…  
… 
 

Larik yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah… 
a. Hati dendam bertambah dendam  

Dendam dahulu belum lagi sembuh 
b. Hati senang jadi sedih 

Karena nilai ulangan turun lagi 
c. Ada burung terbang ke awan 

Pulangnya membawa bunga 
d. Ada katak dalam kotak 

Kakak emang botak 
 
17. Ikan nila dimakan berang-berang 

Katak hijau melompat ke kiri 
Jika berada di rantau orang 
Baik-baiklah membawa diri 
 
Berdasarkan isinya pantun di atas termasuk pantun... 
a. nasihat 
b. teka-teki 
c. agama 
d. jenaka 
 

18. Kalimat di bawah ini menggunakan ungkapan, kecuali... 
a. Dia anak yang keras kepala. 
b. Penjahat itu diadili di meja hijau. 
c. Boim adalah kaki tangan Udin. 
d. Panjang tangannya berbeda karena patah. 
 

19. Di bawah ini  adalah gabungan kata yang membentuk ungkapan, kecuali... 
a. besar kepala 
b. kecil hati 
c. keras kepala 
d. kecil kepala 
 

20. Lain ladang lain ilalang, lain lubuk lain ikannya. 
 
Kalimat di atas termasuk contoh... 
a. pantun 
b. peribahasa 
c. majas 
d. ungkapan 

 
 
 
21.    

                             Telkom    Kec.          SD             Lapangan 
 
 
    U 

Lokasi  
Gedung Wisuda 

Budaya 
Alun    alun Rumah AA 

 
 
 
 
 

Berdasarkan denah, dapat dilihat bahwa 
a. Gedung Wisuda Budaya berada di sebelah utara rumah AA. 
b. Gedung Wisuda Budaya berada di sebelah timur rumah AA. 
c. Gedung Wisuda Budaya berada di sebelah selatan rumah AA. 
d. Gedung Wisuda Budaya berada di sebelah barat rumah AA. 

 
22. Buku petunjuk telepon (BPT) halaman kuning berisi… 

a. informasi 
b. produk dan jasa 
c. daftar pelanggan telepon 
d. daftar layanan informasi umum 
 

23. Bagian-bagian buku telepon adalah.... 
a. halaman putih dan biru 
b. halaman putih dan kuning 
c. halaman kuning dan biru 
d. halaman kuning dan merah 



Copyright ©www.snmptn.or.id 
Website Sukses Snmptn 2011 

 

 

 

24. 1.  Menggunakan bahasa yang sopan. 
2. Berbahasa yang jelas, kalimat panjang, dan bertele-tele.   
3. Menggunakan nada bicara yang keras 
4. Menggunakan kata sapaan yang tepat. 
5. Mengawali dan mengakhiri percakapan dengan salam 
Hal-hal yang perlu diperhatikan saat menggunakan telepon (telepon umum atau telepon pribadi) adalah 
nomor.... 
a. 1,2,3 c. 1,4,5 
b. 1,2,5 d. 1,3,5 
 

25. Perhatikan cara menggunakan telepon kartu berikut! 
1. Angkat gagang telepon dan tunggu nada pilih. 
2. Masukkan kartu ke tempat yang tersedia pada telepon. 
3. Tekan nomor yang dituju. 
4. Bicaralah seperlunya. 
5. Kartu keluar. 

Kalimat petunjuk nomor (5) kurang lengkap seharusnya … 
a. Kartu keluar setelah gagang telepon diletakkan pada tempatnya. 
b. Kartu keluar setelah menekan nomor yang dituju pada awal. 
c. Kartu keluar dan tinggalkan dengan hati-hati. 
d. Kartu keluar dengan sendirinya. 

26. 1.  Mengisi formulir. 
2. Mendaftar ulang bagi siswa yang diterima. 
3. Mengikuti tes/ujian selesai. 
4. Mengambil formulir pendaftaran. 
5. Melihat pengumuman penerimaan. 
6. Menyerahkan formulir yang sudah diisi. 

Pernyataan tersebut akan menjadi sebuah petunjuk pendaftaran yang tepat bagi siswa baru bila 
disusun dengan urutan nomor.... 
a. 6-5-1-4-2-3 c. 4-3-5-1-2-6 
b. 4-6-3-1-2-5 d. 4-1-6-3-5-2 

 
27. Perhatikan denah di bawah ini!                      
                                                                                                                              

 
 

 
Pos 
Gi

rumah 

 
Sekolah 

toko 

Jalan Margawangi

U 

B 
S 

T 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Manakah pernyataan berikut ini yang tepat berdasarkan denah di atas? 
a. Letak sekolah Syifa berada di sebelah barat Pos Giro. 
b. Letak sekolah Syifa berada di sebelah selatan rumah Syifa. 
c. Letak toko berada di sebelah utara sekolah Syifa. 
d. Letak rumah Syifa berada di sebelah selatan Pos Giro. 
 

28. Pernyataan berikut yang benar adalah.... 
a. Ensiklopedia adalah buku yang menghimpun uraian tentang satu cabang ilmu atau bidang ilmu 

tertentu. 
b. Ensiklopedia adalah buku yang menghimpun berbagai cabang ilmu 
c. Ensiklopedia adalah buku yang menghimpun uraian tentang berbagai cabang ilmu tertentu yang 

disusun menurut abjad. 
d. Ensiklopedia adalah buku yang menghimpun uraian tentang berbagai cabang ilmu atau bidang 

ilmu tertentu dalam bentuk artikel-artikel dan disusun menurut abjad. 
 
29. 1.  Menentukan istilah. 

2. Mencatat bagian-bagian yang penting dari uraian tersebut. 
3. Mengurangi kecepatan membaca untuk memahami istilah tersebut. 
4. Membuka halaman demi halaman secara cepat sampai menemukan istilah yang dimaksud. 
Langkah-langkah membaca ensiklopedia yang tepat adalah.... 
a. 1-4-3-2 c. 1-4-2-3 
b. 1-4-3-2 d. 1-3-4-2 
 

30. Pengertian denah yang paling tepat adalah … 
a. gambar yang menunjukkan cara untuk menggunakan suatu alat tertentu. 
b. gambar yang digunakan untuk menunjukkan letak setiap kota di seluruh dunia. 
c. gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, dan sebagainya. 
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d. gambar yang menunjukkan arah mata angin tentang letak suatu gunung, danau, dan sungai. 
 

31. Laboratories 
Klinik Budi Sehat 
Jl. Letjen S. Parman 131………………….….648-026 
Laboratorium Klinik Prodia 
Jl.Jawa 27 Sr…………………………………..890-263 
Jl.Jend A.Yani 91 Wng…………………….....321-447 
Laboratorium Sarana Medika Medis  
Jl. Honggowongso 79…………………………662-004 
Prodia Widya Husada PT 
Jl.Bawean 10……………………………...…..630-008 

 
Laboratorium Sarana Medika Medis dan Klinik Budi Sehat masing-masing  bernomor telepon…. 
a. 662004 dan 630008 
b. 63000 dan 662004 
c. 662004 dan 648026 
d. 321447 dan 648026 
 

32. (1) Kalau sangsi akan sanksi yang diberikan oleh guru, sebaiknya kita tanyakan saja. 
(2) Pak Amir sebagai pejabat teras duduk di teras sambil membaca koran. 
(3) Kepala sekolah yang kepalanya botak itu tertimpa tangga. 
(4) Wanita yang bersepatu hak tinggi itu sedang memperjuangkan haknya sebagai karyawati sebuah perusahaan. 
 
Kalimat yang mengandung homograf terdapat pada kalimat nomor…. 
a. 1 
b. 2 
c. 3 
d. 4 
 

33. Para teroris (bom) beberapa hotel di Jakarta tanpa memerhatikan korban yang berjatuhan. 
 
Kata yang tepat untuk melengkapi kata dalam kurung adalah…. 
a. membom 
b. mengebom 
c. pengeboman 
d. menbom 
 

34. (1) Rambut ayah memutih. 
(2) Para sopir menepi saat ada razia. 
(3) Balon adik mengangkasa sehingga adik menangis menjerit-jerit. 
(4) Ibu menumis sayuran tadi pagi. 
 
Imbuhan me-  yang bermakna sama terdapat dalam kalimat…. 
a. 1, 2 
b. 2, 3 
c. 3, 4 
d. 1, 4 
 

35. Perasaanku yang terpendam sangat lama padanya tak bisa kubendung. Tapi…aku harus menjaga harga diriku 
sebagai seorang gadis. Aku tidak mau menembaknya! Aku malu. Aku takut….ditolak!  
 
Konflik yang terdapat dalam penggalan cerpen di atas adalah…. 
a. Konflik fisik 
b. Konflik ide 
c. Konflik batin 
d. Konflik psikis 

36. Manakah pernyataan berikut ini yang benar? 
a. Novel merupakan karya imajinasi yang menceritakan perjalanan hidup seseorang secara sepintas saja. 
b. Novel merupakan karangan prosa yang menceritakan seorang tokoh dari lahir sampai meninggal. 
c. Novel merupakan karangan prosa yang bersifat imajinatif tentang sepenggal perjalanan hidup seseorang. 
d. Novel merupakan karangan prosa yang bersifat imajinatif serta menceritakan si tokoh dari lahir sampai 

meninggal. 
 

37. Di bawah ini merupakan istilah-istilah dalam drama, kecuali…. 
a. monolog, dialog, prolog, dan epilog 
b. dialog, babak, adegan, dan naskah 
c. monolog, dialog, prolog, dan epilog  
d. adegan, prolog, epilog, dan analog 
 

38. Buku petunjuk telepon (BPT) halaman kuning berisi… 
a. informasi 
b. produk dan jasa 
c. daftar pelanggan telepon 
d. daftar layanan informasi umum 
 

39. Aku akan meninggalkan tempat itu dengan kedamaian hidup tanpa mengerjakan sesuatu pun. Aku telah mengenal 
kemalasan yang sesungguhnya. Dan, aku akan kembali ke rumahku yang dulu. Kebun di halaman depan tidak bisa 
kubayangkan lagi. Sekarang, mungkin ibuku telah merombaknya. 
 
Sudut pandang yang digunakan dalam kutipan novel tersebut adalah … 
a. orang pertama pelaku utama 
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b. orang pertama pelaku sampingan 
c. orang ketiga pelaku utama 
d. orang ketiga pelaku sampingan 
 

40. Perhatikan tabel di bawah ini! 
 

1. Bentuk uraian Dinikmati 
perorangan Kolektif 

2. Bentuk individual Kolektif Adegan 
3. Dialog Kolektif Gerak (aking) 

4. Bentuk 
dipentaskan  

Dinikmati 
perorangan     Kolektif 

 
Ciri-ciri drama terdapat pada nomor …… 
a. 1    
b. 2  
c. 3 
d. 4 

 
41. Perusahaan “Prima” bergerak di bidang usaha jual beli peralatan kantor dan bank, mengiklankan jenis usahanya 

berupa komputer, printer, kalkulator, mesin hitung uang. Alamat kantor tersebut berada di Jalan Darmawangsa 
Kebayoran Baru, dengan nomor telepon 021-7397658, 7202520. Dengan menghubungi Bapak Andre. 

 
Iklan baris berdasarkan ilustrasi tersebut adalah … 
a. Prima jual beli alat ktr & bnk: komputer, kalkulator, mesin hitung uang. Hub. Andre 021 7397658, 7202520.  
b. Prima usaha bergerak dalam jual beli alat bank dan kantor. Jalan Darmawangsa Kebayoran Baru. Segera 

hubungi 021 7397658, 7202520.  
c. Prima usaha jual cepat komputer, kalkulator, printer. Hubungi Bapak Andre. Jalan Darmawangsa Kebayoran 

Baru. 
d. Hubungi 021 7397658, 7202520 pada Prima Usaha. Anda akan mendapatkan kalkulator, printer, dan komputer 

secara cuma-cuma. 
 

42. Latar belakang 
Di Desa Suka Maju masih 50 persen anak lulusan SD tidak dapat melanjutkan ke SMP. Orang tua mereka, yang 
sebagian besar bekerja sebagai buruh tani, merasa tidak mampu membiayai anaknya melanjutkan sekolah. Oleh 
karena itu, diperlukan suatu usaha agar anak-anak tersebut terus dapat melanjutkan sekolah. 
 

Rumusan masalah yang tepat untuk latar belakang tersebut adalah … 
a. Bagaimana upaya orang tua agar anak lulusan SD di Desa Suka Maju dapat melanjutkan ke SMP? 
b. Mengapa harus dilakukan peningkatan agar anak lulus SD di Desa Suka Maju? 
c. Bagaimana upaya meningkatkan persentase melanjutkan ke SMP bagi siswa lulusan SD Suka Maju? 
d. Kapan upaya harus dilakukan agar anak lulusan SD di Desa Suka Maju dapat melanjutkan ke SMP? 

 
43. (1) Saat masih di madrasah dulu, aku selalu rajin salat dan berpuasa. (2) Akan tetapi, setelah lulus, aku jarang 

bahkan tidak pernah melakukan hal itu lagi. (3) Sungguh berdosa aku ini. (4) Sekarang setelah sarjana, aku 
merasakan akibatnya.   
 

Kata-kata yang mengalami penyempitan kata terdapat pada kalimat nomor…. 
a. 1,2 
b. 2,3 
c. 1,4 
d. 3,4 
 

44. Salah satu penyebab sepinya penonton di stadion (1) dalam kejuaraan sepak bola adalah kualitas (2) pertandingan 
yang belum baik. Dalam hal ini pihak (3) pelatih dan offisial (4) juga bertanggung jawab membentuk team (5) yang 
handal (6) 
 

Kesalahan penulisan terdapat pada kata nomor.... 
a. 1 dan 4 
b. 2 dan 3 
c. 4 dan 6 
d. 2 dan 5 

45. Suatu luapan rasa simpati yang muncul secara tiba-tiba membuat air matanya berlinang di kedua belah mata 
Lucy.”Kasihan ibuku sayang,” pikirnya. “Betapa sering ia kelaparan asalkan anaknya yang tidak. Aku tidak boleh 
mementingkan diriklu sendiri.” Demikianlah ia kemudian mendekati ibunya dan meletakkan kepalanya di pangkuan 
ibunya. 
 

Nilai moral yang terdapat dalam penggalan cerpen tersebut adalah.... 
a. Anak yang manis biasanya mementingkan diri sendiri 
b. Kesedihan yang mendalam sehingga menimbulkan rasa iba. 
c. Pengorbanan seorang anak untuk ibunya 
d. Tidak mementingkan diri sendiri 

 
 
 

Bacalah kutipan cerita berikut dengan saksama kemudian kerjakan soal nomor 46 dan 47! 
 

“Aku heran, mengapa kau diam saja Her? Padahal jelas-jelas Jono memfitnahmu!” geram Dorman melihat sikap 
Herman yang tetap tenang menghadapi Jono yang jelas telah menuduh menggelapkan uang koperasi. 

“Biarkan sajalah dulu. Biar Jono puas melampiaskan perasaan hatinya,” jawab Herman mencoba memberi alasan 
pada Dorman. 

“Ah dasar, Jono tak tahu diri. Kerjanya mencari-cari kesalahan orang. Dengan dia tidak terpilih menjadi ketua 
koperasi lagi, itu tandanya ….” 
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“Sudah-sudah, jangan kau lanjutkan! Nanti akan kujelaskan tentang keuangan koperasi kepada Jono.” Herman 

mencoba membatasi pembicaraan Dorman. 
 
46. Konflik yang terjadi pada kutipan cerita tersebut adalah …. 

a. kemarahan Jono kepada Dorman masalah keuangan 
b. kesabaran Herman menghadapi kelakuan Dorman 
c. ketidaksenangan Jono terhadap pengurus koperasi 
d. keangkuhan Herman membuat Jono memfitnahnya 
 

47. Watak tokoh Herman adalah …. 
a. pemarah  c. pembohong 
b. penyabar d. pemfitnah 
 

48. (1) Pasang surut dalam kehidupan merupakan hal yang wajar. (2) Manusia kadang mengalami kebahagiaan kadang 
pula kesedihan. (3) Tidak hanya tua renta atau muda belia yang mengalami hal seperti itu. (4) Semua makhluk di 
dunia pasti mengalaminya. 
 

Kata-kata bersinonim terdapat dalam kalimat nomor…. 
a. 1 dan 2 c. 3 
b. 1 dan 3 d. 4 
 

49. (1) Seniman yang terkenal itu akhirnya harus meninggalkan dunia fana ini untuk selama-lamanya. (2) Para 
budayawan dan sastrawan pun akhirnya datang utnuk bertakziyah. (3) Tidak ketinggalan pula para wartawan dan 
wartawati turut meliput acara pemakamannya. (4) Ternyata, para pelayat banyak sekali karena seniman ini seorang 
yang budiman. 
Imbuhan asing yang menyatakan makna profesi terdapat dalam kalimat…. 
a. Pertama  c. Ketiga 
b. Kedua d. Keempat 
 

50.   Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengimbau warga Jawa Barat yang daerahnya diterjang abu 
vulkanik Gunung Merapi, untuk menggunakan masker. Ini untuk mencegah masuknya abu vulkanik ke dalam 
jaringan pernapasan. Setelah Tasikmalaya, Garut, Ciamis, dan Banjar, abu Gunung Merapi juga telah mencapai 
beberapa wilayah lain di Jabar seperti kawasan Puncak, Ciawi Bogor, dan Sukabumi. 
 
Gagasan utama paragraf di atas adalah…. 
a. Penggunaan masker  
b. Beberapa wilayah di Jabar yang terkena abu vulkanik 
c. Imbauan BMKG agar warga Jawa Barat menggunakan masker 
d. Pencegahan masuknya abu vulkanik ke dalam jaringan pernapasan 

 

 


