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1. “Cilacap, Harry Tabri Karta melihat bencana ini lebih disebabkan oleh pendangkalan 34 anak Sungai 
Cibeureum dan Cikawung yang membelah daerah Cilacap bagian selatan dan timur serta 
pendangkalan Laguna. Sungai Cibeureum dan Cikawung mempunyai 14 anak sungai, masing-masing 
10 anak Sungai Cibeureum. Sementara wilayah bagian barat dilewati tiga subdaerah aliran sungai 
(DAS) masing-masing Sub-DAS Ciseel, Cimuntur, dan Citanduy Hulu. Pendangkalan Cikawung dan 
Cibeureum beserta seluruh anak-anak sungainya menyebabkan daerah banjir rutin semakin rawan. 
Kondisi ini diperparah dengan kondisi di daerah hulu yang semakin kritis akibat penebangan hutan 
produktif dan penjarahan hutan oleh masyarakat. Lahan kritis di daerah hulu, menurut Herry, luasnya 
4.203,5 hektar. Kondisi hulu yang semakin rusak inilah yang menyebabkan terjadinya bencana tanah 
longsor dan banjir lumpur. Kondisi ini pula yang menyebabkan terjadinya aliran permukaan (run off) 
yang cukup besar dan membawa sedimentasi lumpur. 
 
Titik pandang pengarang pada wacana di atas adalah  
(A) peristiwa banjir dan tanah longsor di Cilacap 
(B) pidato bupati Cilacap tentang bajir dan tanah longsor 
(C) anak-anak sungai sebagai penyebab banjir dan tanah longsor 
(D) penebangan hutan sebagai penyebab banjir dan tanah longsor 
(E) penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor di Cilacap 
 

2. Kalimat Korelatif yang menyatakan hubungan pertentangan terdapat pada kalimat  
(A) Bangunan tua itu tidak hanya menarik, tetapi juga mengandung nilai sejarah yang sangat tinggi. 
(B) Acara pembukaan harus tetap dimulai walaupun para pengunjung baru sedikit yang hadir. 
(C) Baik siswa kelas satu maupun kelas tiga harus menyaksikan pertunjukan itu. 
(D) Jika naik kelas, ia akan dibelikan sepatu baru. 
(E) Ia tidak jera melainkan menantang saya. 

 
3. Palembang adalah kota tua dengan sejarah panjang. 

Kalimat penjelas yang tidak sesuai dengan kalimat tersebut adalah 
(A) Usia Palembang yang 13 abad didasarkan atas prasasti berangka tahunan 682 Masehi yang 

ditemukan di Bukit Siguntang. 
(B) Sudut-sudut kota ini menyimpan banyak sejarah perjalanan manusia penghuninya sejak zaman 

kerajaan Sriwijaya. 
(C) Rencananya, di sepanjang tepian sungai terpanjang di Sumatera itu, akan dibangun pasar dan 

restoran terapung. 
(D) Namun, tahun-tahun terakhir ini Palembang seperti kehilangan roh yang ditandai dengan kondisi 

bangunan bersejarah yang memprihatinkan. 
(E) Jembatan Ampera, misalnya, dibiarkan lusuh selama bertahun-tahun tanpa sentuhan 

pemeliharaan. 
 

4. Banyak orang mendengar kata komunikasi, tetapi tidak dapat melakukannya. Mereka sulit menjadi 
pelaku karena tidak mau meluangkan waktu untuk menguasainya. Padahal, bayi saja sudah 
mempunyai keinginan untuk berkomunikasi, misalnya melalui tangisan.  Jika kita ingin menjadi 
komunikator yang baik, tentu harus juga mempunyai kemauan yang kuat seperti halnya bayi. Jika 
kemauan sudah ada, tinggal menanamkan waktu yang cukup untuk menguasainya. 
Dalam paragraf tersebut terdapat kalimat yang isinya berupa contoh bagi informasi dalam 
keseluruhan paragraf.  
Kalimat yang dimaksud adalah kalimat 
(A) Pertama  
(B) kedua 
(C) ketiga 
(D) keempat 
(E) kelima 
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5. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa teh mempunyai banyak manfaat. Mengonsumsi teh 
secara teratur dapat mencegah kanker meskipun tidak terlalu besar. Teh juga menguatkan tulang 
dan mencegah pertumbuhan plak di permukaan gigi sehingga mencegah gigi berlubang. Tidak hanya 
memenuhi kebutuhan cairan tubuh seperti air putih, teh juga melawan penyakit jantung. Hasil 
penelitian yang dimuat dalam European Journal of Clincal Nutrition menolak anggapan bahwa teh 
menyebabkan dehidrasi. ”Minuman teh terbukti lebih baik bagi Anda daripada sekedar minum air 
putih,” ujar Ruxton. Menurutnya, air putih hanya menggantikan cairan yang terbuang. Teh tidak 
hanya menggantikan cairan, tetapi juga mengandung antioksi dan serta fluoride. 
Ide pokok paragraf pertama yang tepat adalah .... 
(A) beberapa hasil penelitian 
(B) teh mencegah kanker 
(C) teh menguatkan tulang 
(D) teh mencegah plak gig 
(E) manfaat mengonsumsi teh 

 

6. Kalimat pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf kedua adalah ... 
(A) Mengapa anggapan bahwa teh menyebabkan dehidrasi ditolak? 
(B) Mengapa minum teh lebih baik daripada minum air putih? 
(C) Apakah mengonsumsi teh secara teratur dapat mencegah kanker? 
(D) Bagaimanakah manfaat mengonsumsi teh pada kesehatan? 
(E) Di manakah penelitian tentang berbagai manfaat teh dilakukan? 

 

7. Sampah yang setiap hari dibuang, sebenarnya bisa disederhanakan menjadi dua macam yaitu 
sampah organik yang mudah membusuk dan sampah anorganik yang sulit membusuk. Sampah 
organik misalnya, berupa sisa makanan atau sampah dapur yang biasanya basah dan daun-daun dari 
kebun. Sampah yang sulit membusuk atau tidak bisa membusuk antara lain berupa plastik, kaca atau 
gelas, logam, karet atau kulit imitasi, kayu besar, dan kain. 
Kalimat topik yang berisi ide pokok dalam paragraf di atas dikembangkan dengan cara: 
(A) perbandingan  (D) contoh-contoh 
(B) sebab-akibat  (E) proses 
(C) analogi 

 
8. Minuman keras (miras) adalah jenis minuman yang mengandung alkohol. Alkohol termasuk zat 

adiktif, yaitu zat yang dapat menimbulkan adiksi (ketagihan) dan ketergantungan.Pemakaian miras 
dapat menimbulkan gangguan mental organic (GMO), yaitu gangguan dalam fungsi berpikir, 
merasakan, dan berperilaku timbulnya GMO itu disebabkan reaksi langsung alkohol pada sel-sel saraf 
pusat. Karena sifat adiktif alkohol itu, orang yang meminumnya lama-kelamaan tanpa sadar akan 
menambah takaran/dosis sampai pada dosis keracunan atau mabuk. Mereka yang terkena GMO 
biasanya mengalami perubahan perilaku, seperti mau berkelahi atau melakukan tindakan kekerasan 
lainnya, tidak mampu menilai realitas, terganggu fungsi sosialnya, dan terganggu pekerjaannya. 
Perubahan fisiologis juga terjadi, seperti cara berjalan tidak mantap, muka merah, atau mata juling. 
Perubahan psikologis yang dialami oleh mereka biasanya berupa mudah tersinggung, berbicara 
ngawur, atau kehilangan konsentrasi.  Mereka yang sudah ketagihan biasanya mengalami suatu 
gejala yang disebut sindrom putus alkohol, yaitu takut diberhentikan minum alkohol. Badan mereka 
akan sering gemetar dan jantung berdebar-debar. Mereka  akan cemas, gelisah, murung, dan banyak 
berhalusinasi. 
Topik bacaan diatas ialah: 
(A) pemakaian minuman keras dalam jangka panjang 
(B) kemudaratan minuman keras 
(C) peranan minuman keras 
(D) pemrosesan minuman keras 
(E) gangguan mental organik akibat alkohol 

 

9. ... . Para transmigran di pemukimannya masing-masing dapat menikmati dan memanfaatkan 
kekayaan alam Indonesia sebagai suatu jembatan untuk mencapai taraf hidup yang lebih cerah. 
Keberhasilan dalam bertransmigrasi ini dapat dicontohkan para transmigran di Bandar Harapan 
Lampung dan juga yang berada di Parigi yang pada saat ini sudah dapat menikmati kehidupan yang 
lebih layak dibandingkan kehidupan mereka ketika masih di daerah asal masing-masing. Di sana 
kelihatan para transmigran sudah dapat menjadi pengusaha besar dengan modal usaha yang cukup 



 

4 Copyright©unsma.com  all rights reserved 

 

tinggi. Sarana pendidikan, kesehatan maupun olahraga dan kesenian dapat dinikmatinya atau kerja 
sama mereka yang dijalin secara kekeluargaan.  
Kalimat utama paragraf di atas yang tepat adalah ...  
(A) Transmigrasi yang dilaksanakan di Indonesia menampakkan keberhasilan yang tidak dapat diukur 

besar nilainya.  
(B) Para transmigran di pemukiman masing-masing dapat menikmati dan memanfaatkan kekayaan 

alam Indonesia.  
(C) Kekayaan alam Indonesia sebagai suatu jembatan untuk mencapai taraf kehidupan yang lebih 

cerah.  
(D) Keberhasilan dalam bertransmigrasi dapat dicontohkan para transmigran di Bandar Harapan 

Lampung.  
(E) Sarana pendidikan, kesehatan, olahraga, dan kesenian dapat dinikmati atas kerja sama mereka.  

 

10. “Menurut catatan, lebih dari sepuluh ribu benda purbakala telah terdaftar di Direktorat Perlindungan 
dan Pembinaan Peninggalan Sejarah Purbakala; (Ditlinbinjarah), benda-benda bersejarah yang 
terdaftar itu baru sebagian kecil saja. Keterbatasan daftar benda-benda tersebut karena di 
Yogyakarta dan kota-kota lain, terutama kota dahulu berstatus kerajaan, masih ada keluarga yang 
menyimpan benda purbakala yang belum dilaporkan atau didaftarkan ke Ditlinbinjarah. Pada 
umumnya benda-benda yang mereka simpan merupakan peninggalan leluhur mereka.”  
Berikut ini adalah fakta-fakta yang terdapat dalam paragraf di atas, KECUALI ...  
(A) Lebih dari sepuluh ribu benda purbakala telah terdaftar di Ditlinbinjarah.  
(B) Sebagian besar benda-benda bersejarah telah terdaftar di Ditlinbinjarah.  
(C) Keterbatasan daftar benda-benda tersebut karena masih ada keluarga yang menyimpannya.  
(D) Pada umumnya benda-benda purbakala yang mereka simpan merupakan peninggalan leluhur 

mereka.  
(E) Benda-benda bersejarah yang terdaftar baru sebagian kecil saja. 

 

11. Keluarga kecil yang ideal dilihat dari segi kependudukan ialah keluarga yang hanya mempunyai dua 
orang anak saja. Dua orang anak yang lahir dari sebuah keluarga. Kelak akan menggantikan dua 
orang yang akan digantikan. Dengan demikian banyaknya anggota keluarga dari suatu generasi ke 
generasi berikutnya jumlahnya konstan. Apabila dalam suatu keluarga jumlah anaknya ada tiga 
orang, sedangkan orangtua yang akan digantikannya dua orang, berarti kelebihan satu orang. Dan 
bila kejadian seperti ini terjadi dalam setiap keluarga, berarti ledakan pendudukpun tidak dapat 
dihindarkan. Sedangkan program Keluarga Berencana digalakkan oleh pemerintah justru untuk 
mengendalikan terjadinya ledakan penduduk.  
Simpulan isi paragraf di atas adalah ...  
(A) Keluarga kecil bahagia cukup dua anak saja.  
(B) Dua orang anak yang lahir kelak menggantikan orang tuanya.  
(C) Banyaknya anggota keluarga mengakibatkan ledakan penduduk meningkat.  
(D) Untuk menghindari ledakan penduduk, perlu keluarga kecil yang ideal.  
(E) Banyaknya anggota keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya jumlahnya konsisten. 

 
 
12. Kalau Anda gemar tanaman hias, tentu Anda mengenal dengan baik cara menanam dan merawatnya 

dalam taman. Pada dasarnya, proses merawat tanaman di taman sama dengan proses merawat anak 
dalam keluarga. Keduanya sama-sama memerlukan keterampilan dan perhatian khusus. Pada 
tanaman, diperlukan keterampilan mengolah tanah dan memberi pupuk, serta memberi perhatian 
khusus yaitu menyirami tepat waktu, agar kelak memberi hasil yang memuaskan. Begitu pula dengan 
merawat anak. Pada anak, diperlukan kemampuan memberi makanan bergizi, pembentukan 
kepribadian, serta perhatian khusus yaitu memberi kasih sayang agar kelak anak tumbuh dengan 
sehat, cerdas, dan bermoral baik.  
Kalimat simpulan yang tepat untuk paragraf analogi tersebut adalah ... 

(A) Jika anak diajari segala sesuatu yang baik, akan baik hasilnya tanaman pun demikian adanya. 
(B) Oleh sebab itu, dalam merawat tanaman dan merawat anak harus memiliki keterampilan khusus. 
(C) Dengan demikian sang perawat harus memiliki keterampilan khusus di bidangnya masing-masing. 
(D) Jadi, merawat tanaman maupun merawat anak sama-sama memerlukan keterampilan dan 

perhatian. 
(E) Jadi merawat tanaman dan membesarkan anak adalah tugas sang perawat dengan penuh kasih 

sayang. 
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13. Beberapa pohon tanaman hias di halaman depan rumah itu setiap hari disiram dan pada waktu-
waktu tertentu tidak terlewatkan diberi pupuk. Meskipun daunnya tumbuh subur, tanaman itu tidak 
mendapat sinar matahari karena terhalang oleh pohon-pohon kayu yang besar, yang ditanam di tepi 
pagar depan rumah .... Sementara itu, tanaman hias sejenis yang ditanam di samping rumah 
mendapat sinar matahari dan tumbuh subur serta berbunga indah. 
Kalimat yang berupa akibat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ... 

(A) Akibatnya, tanaman hias di halaman depan rumah tidak berbunga. 
(B) Akibatnya, tanaman yang berbunga indah semua ditanam di samping rumah. 
(C) Agar tanaman hias itu tumbuh subur dan berbunga perlu diberi pupuk bunga. 
(D) Jadi, pohon kayu besar di tepi jalan ditebang agar tanaman hias mau berbunga. 
(E) Akibatnya, tanaman hias hanya mau berbunga bila mendapat sinar matahari. 

 

14. Garis dan letak bodi samping uang menonjolkan air intake menjadi ciri sebuah mobil supersport. 
Bagian butiran mobil ini dipenuhi lampu LED motif sarang tawon yang jauh dari kesan tradisional. 
Empat buah knalpot di bagian spoiler menyiratkan kemampuan mesin 12 slinder dengan empat 
turbo-changer. Lantaran lebih dari separuh bodi didominasi mesin 6.000 cc membuat kabin mobil ini 
hanya menyisakan dua kursi penumpang saja. Aroma balap sangat terasa pada bagian kokpit yang 
dijejali berbagai petunjuk, mulai mesin perangkat audio.   
Simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf generalisasi tersebut adalah ... 

(A) Dengan segala kemewahan terdapat pada mobil supersport. 
(B) Kokpit yang dijejali berbagai petunjuk nilai dari kecepatan mesin. 
(C) Interior dibuat dari bahan fiber karbon yang dibungkus kulit. 
(D) Dengan demikian, aroma balap sangat terasa pada mobil supersport. 
(E) Mobil supersport dilengkapi berbagai fasilitas. 

 
 
15. “ Semulanya kita condong pada pendapat, bahwa  barang-barang, benda-benda, itu memang lebih 

dekat pada kita, lebih mudah dapat difahami. Barang-barang itu kita pergunakan dalam hidup kita 
sehari-hari, kita pakai sebagai alat, kita ketahui sifat-sifatnya, sedangkan pribadi orang sering 
merupakan teka-teki, suatu misteri. Namun setelah pendapat itu kita selidiki, ternyatalah, bahwa 
barang-barang itu nampaknya lebih dekat pada kita, karena sebelumnya kita sendiri sudah 
mendekatkan mereka pada kita. Dunia kebendaan,barang-barang, baru memperoleh arti dan 
maknanya sesudah disentuh oleh mnusia, menjadi kursi atau sepeda sesudah disinari oleh budi 
manusia. Jadi, melalui manusialah kita mendekati dunia kebendaan” (Basis, Nop. 68) 
Simpulan paragraf di atas merupakan paragraf …. 

(A) deduktif  
(B) induktif 
(C) analogi 
(D) sebab-akibat 
(E) akibat-sebab 

 

16. Paragraf berikut ini yang bertanda baca tepat adalah ... 
 
(A) Fakta ini membuat keadaan menjadi terbalik, baik sang suami maupun sang istri mengalami 

depressi. Pasangan ini bersikeras untuk tidak menggugurkan bayi perempuannya (membunuh 
bayi tsb), tetapi juga kuatir terhadap kesehatan bayi laki2nya. Saya bisa merasakan 
keberadaannya dia sedang tidur nyenyak, kata sang ibu di sela tangisannya. 

(B) Fakta ini membuat keadaan menjadi terbalik. Baik sang suami maupun sang istri mengalami 
depressi, pasangan ini bersikeras untuk tidak menggugurkan bayi perempuannya (membunuh 
bayi tsb), tetapi juga kuatir terhadap kesehatan bayi laki-lakinya. Saya bisa merasakan 
keberadaannya, dia sedang tidur nyenyak, kata sang ibu di sela tangisannya. 

(C) Fakta ini membuat keadaan menjadi terbalik. Baik sang suami maupun sang istri mengalami 
depressi. Pasangan ini bersikeras untuk tidak menggugurkan bayi perempuannya (membunuh 
bayi tsb), tetapi juga kuatir terhadap kesehatan bayi laki-lakinya. "Saya bisa merasakan 
keberadaannya, dia sedang tidur nyenyak", kata sang ibu di sela tangisannya. 
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(D) Fakta ini membuat keadaan menjadi terbalik, baik sang suami maupun sang istri mengalami 
depressi. Pasangan ini bersikeras untuk tidak menggugurkan bayi perempuannya (membunuh 
bayi tsb), tetapi juga kuatir terhadap kesehatan bayi laki-lakinya. Saya bisa merasakan 
keberadaannya, dia sedang tidur nyenyak, kata sang ibu di sela tangisannya. 

(E) Fakta ini membuat keadaan menjadi terbalik, baik sang suami maupun sang istri mengalami 
depressi, pasangan ini bersikeras untuk tidak menggugurkan bayi perempuannya (membunuh 
bayi tsb), tetapi juga kuatir terhadap kesehatan bayi laki-lakinya. ”Saya bisa merasakan 
keberadaannya dia sedang tidur nyenyak”, kata sang ibu di sela tangisannya. 

 
 
17. Setelah dicermati, RUU/UU Guru secara subtantif tidak  secara tegas dan jelas mengatur tentang 

profesionalisasi guru sebagai tenaga kependidikan. Hal-hal yang seharusnya diatur tegas dan 
dinyatakan secara eksplisit malah banyak yang masih multitafsir, kecuali masalah gaji paling sedikit 
dua kali lipat gaji pokok pegawai negeri sipil (PNS) nong uru dan tunjangan profesi  sebesar 50% dari 
gaji pokok. Gaji guru/dosen non-PNS sedapat mungkin mengacu pada gaji pokok dan tunjangan 
profesi guru/dosen PNS tanpa mempertimbangkan apakah mungkin pasal  itu   bisa dilaksanakan 
pemerintah sendiri padahal anggaran pendidikan minimal 20%  sebagaimana  dinyatakan UU 
Sisdiknas belum dilaksanakan oleh negara, terlebih kondisi  lembaga pendidikan  swasta yang untuk 
sekadar hidup saja kesulitan. 
Inti persoalan yang dikemukakan pada teks tersebut adalah …. 

(A) mencermati RUU/UU Guru yang mengatur keprofesionalan guru 
(B) pengaturan keprofesionalan guru dalam RUU/UU Guru belum tegas dan jelas 
(C) RUU/UU Guru masih menimbulkan multitafsir 
(D) anggaran pendidikan minimal 20% belum dilaksanakan oleh negara  
(E) kondisi lembaga pendidikan swasta yang serba kesulitan 

 

18. Kalimat pertama pada teks di atas tidak efektif. Ketidakefektifan kalimat tersebut disebabkan  
(A) Penggunaan kata tentang 
(B) Tidak bersubjek 
(C) Pemakaian tanda (,) setelah kata dicermati 
(D) RUU/UU Guru seharusnya ditulis dengan huruf kecil 
(E) Kata mengatur seharusnya diatur 

 
 
19. Sebagai budayawan, perjalanan Rendra sudah cukup panjang. Sepintas kita melihat lagi jejak 

langkahnya, ia selalu bereaksi terhadap zaman di sekelilingnya. Terkadang lewat tembangnya yang 
mesra, atau teriakannya yang lantang dan menggema …. 
Teks wacana di atas merupakan bagian dari 

(A) autobiografi 
(B) daftar riwayat hidup 
(C) biografi 
(D) cerita tentang Rendra 
(E) laporan 
 

20. Jika Anda ingin tetap bersuara vokal, janganlah merokok secara berlebihan, sebab hasil penelitian 
menunjukkan rokok dapat menyebabkan disfonia (1). Jika gangguan suara ini serius, dapat 
menimbulkan kanker pita suara yang dapat membuat Anda menjadi bisu (2). Penanganan gangguan 
pita suara ini dapat diatasi dengan radio terapi, tetapi jika kerusakan sudah mencapai stadium tiga 
harus dioperasi. (3). Tanda gejala disfonia suara Anda berubah. (4). Oleh karena itu, jangan merokok 
di ruang ber-AC (5). 
Kalimat yang tidak koheren dalam paragraf tersebut terdapat pada 

(A) kalimat (1)   
(B) kalimat (2)   
(C) kalimat (3) 
(D) kalimat (4) 
(E) kalimat (5) 

 


