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1. Hasil dari 31.764 3.375+  adalah…
A. 53   C. 63
B. 57   D. 67

2. Suhu di dalam kulkas –20C. Pada saat mati 
lampu suhu di dalam kulkas naik 30C 
setiap 4 menit. Setelah lampu mati selama 
8 menit, suhu di dalam kulkas adalah…
A. 10C   C. 40C
C. 30C   D. 80C

3. Perhatikan pecahan berikut: 3 5 3 6, , ,
4 7 5 9

. 

Urutan pecahan dari yang terkecil ke yang 
besar adalah…

A. 3 3 5 6, , ,
5 4 7 9

  C. 3 5 6 3, , ,
4 7 9 5

B. 3 6 5 3, , ,
5 9 7 4

  D. 6 3 3 5, , ,
9 5 4 7

4. Hasil dari 1 1 42 : 0,25
2 4 5

   + ×        adalah…

A. 6
13

   C. 39
5

B. 33
40

   D. 110
5

5. Sebuah mobil menghabiskan 8 liter bensin 
untuk menempuh jarak 56 km. Jika jarak 
yang ditempuh 84 km, maka bensin yang 
diperlukan adalah…
A. 6 liter  C. 10,5 liter
B. 7 liter  D. 12 liter

6. Suatu hari Tono memperkirakan 
persediaan makanan untuk 60 ekor 
ayam akan habis dalam 12 hari. Bila hari 
itu ia membeli lagi 20 ekor ayam, maka 
persediaan makanan tersebut akan habis 
dalam waktu…
A. 4 hari  C. 16 hari
B. 9 hari  D. 36 hari

UJIAN NASIONAL
SMP/MTs

Tahun Pelajaran 2007/2008

Mata Pelajaran  : Matematika
Tingkat     : SMP/MTs
Hari/Tanggal  : Selasa, 8 Mei 2008
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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7. Harga pembelian sebuah roti Rp 5.000,00. 
Roti tersebut dijual dengan keuntungan 
15%. Harga penjualan 100 buah roti 
adalah…
A. Rp 625.000,00
B. Rp 575.000,00
C. Rp 500.000,00
D. Rp 425.000,00

8. Pak Rahmat menyimpan uangnya di bank 
sebesar Rp 750.000,00 dengan bunga 18% 
per tahun. Besar uang Pak Rahmat setelah 
4 bulan adalah…
A. Rp 885.050,00 
B. Rp 880.000,00
C. Rp 795.000,00
D. Rp 761.250,00

9. Perhatikan gambar pola berikut!

1 2 3 4 5Pola ke-

Banyaknya lingkaran pada pola ke-10 
adalah…
A. 90 buah  C. 120 buah
B. 110 buah  D.  132 buah

10. Diketahui barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14,… 
Suku ke-50 dari barisan tersebut adalah…
A. 146    C. 149
B. 147    D. 151

11. Pemfaktoran dari 2 225x 49y-   adalah…
A. ( )( )25x 49y x y+ -

B. ( )( )25x 7y x 7y- +

C. ( )( )5x 49y 5x y- +

D. ( )( )5x 7y 5x 7y- +

12. Hasil dari 1 x
x

-  adalah…

A.  1 x
x
-    C.  

2x 1
x
-

B.  x 1
x
-    D.  

21 x
x

-

13. Himpunan penyelesaian dari 
4 5x 8 x- ≥ - -   untuk x bilangan bulat 
adalah…
A.  { –3, –2 , –1, 0, 1, … } 

B. { –2, –1, 0, 1, 2, … } 
C.  { ..., –1, 0, 1, 2, 3 } 
D.  { ..., –2 , –1, 0, 1, 2 } 

14. Jika A = {semua faktor dari 6}, maka banyak 
himpunan bagian dari A adalah…
A. 4    C. 9
B. 8    D. 16

15. Petugas lalu lintas melakukan pemeriksaan 
terhadap pengendara kendaraan motor. 
Hasilnya 25 orang memiliki SIM A, 30 
orang memiliki SIM C, 17 orang memiliki 
SIM C dan SIM A, sedangkan 12 orang 
tidak memiliki SIM A maupun SIM C. 
Banyak pengendara bermotor yang 
diperiksa adalah…
A. 50 orang  C. 72 orang
B. 60 orang  D. 84 orang

16. Fungsi f ditentukan dengan rumus f(x) = ax + b. 
Bila f(2) = 1 dan f(4) = 7, maka nilai  a + 2b adalah 
…
A. –7     C. 2
B.   –2    D. 7

17. Rumus fungsi dari grafik pada gambar di 
samping adalah…
      

y

x
(-3, 0)

(0, -6)

A. f(x) 2x 3= -   
B. f(x) 2x 6= -
C. f(x) 2x 3= - -
D. f(x) 2x 6= - -

18. Pada sebuah toko, Hida dan Anis membeli 
terigu dan beras dengan merek yang 
sama. Hida membeli 6 kg terigu dan 10 
kg beras seharga Rp 84.000,00, sedangkan 
Anis membeli 10 kg terigu dan 5 kg beras 
seharga Rp 70.000,00. Harga 8 kg terigu 
dan 20 kg beras adalah…
A. Rp 152.000,00
B.  Rp 130.000,00
C. Rp 128.000,00
D.  Rp 120.000,00

19. Jika x dan y memenuhi sistem persamaan: 
5x 3y 20- =  dan 3x 5y 4- = - , maka 
6x 4y ....- =
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A. 20   C. 42
B. 22   D. 62

20. Gradien garis m pada gambar di samping 
ini adalah…
   

x

y m

4

-6

A. 1

B. 1
4

-

C. –1 
D. –4 

21. Persamaan garis yang melalui titik (3,4) 
dan sejajar garis dengan persamaan  
y 2x 4= +  adalah…
A. y 2x 2= -   C. y 2x 4= +
B. y 2x 2= +   D.  y 2x 4= -

22. Perhatikan gambar belah ketupat ABCD. 
A : B 1 : 2∠ ∠ = . Besar C∠  adalah… 

    

A

B

C

D
A. 600

B. 900

C. 1200

D. 1500

23. Pada gambar berikut O adalah pusat 
lingkaran.  Jika panjang OR = 21 cm dan 
besar 0ROP 120∠ = ,  maka panjang busur 

kecil PR adalah…. 22
7

 p =  
     

R

P

O

A. 33 cm
B. 42 cm
C. 44 cm
D. 66 cm

24. Luas bangun yang tampak pada gambar di 
bawah adalah…

10 cm

17 cm

2 
cm

5 cm

A. 120 cm2   C. 146 cm2

B. 136 cm2   D. 156 cm2

25. Sebuah kolam renang berbentuk persegi 
panjang, mempunyai ukuran panjang 
20 meter dan lebar 10 m. Di sekeliling 
kolam renang bagian luar akan dibuat 
jalan dengan lebar 1 meter. Jika jalan 
akan dipasang keramik dengan biaya 
Rp 60.000,00 setiap meter persegi, maka 
biaya yang diperlukan untuk pemasangan 
keramik adalah…
A. Rp 1.860.000,00
B. Rp 3.600.000,00
C. Rp 3.840.000,00
D. Rp 12.000.000,00

26. Panjang garis singgung persekutuan luar 
dua buah lingkaran adalah 12 cm dan 
jarak dua titik pusat lingkaran tersebut 
adalah 13 cm. Jika panjang salah satu jari-
jari lingkaran adalah 3 cm, maka panjang 
jari-jari lingkaran yang lain adalah…
A. 3 cm   C. 8 cm
B. 5 cm   D. 11 cm

27. Sebuah bangun berbentuk belah ketupat 
mempunyai panjang diagonal 24 cm dan 
32 cm. Panjang sisi belah ketupat tersebut 
adalah… 
A. 20 cm   C. 40 cm
B. 28 cm   D. 56 cm

28. Perhatikan gambar, jika PQRS persegi, 
maka panjang RT adalah…

P Q

RS

U

T12 cm

5 cm

A.  48
7

 cm   C.  416
5

 cm

B. 13 cm   D.  118
5

 cm

29. Gambar di bawah adalah sebuah foto yang 
ditempel pada kertas karton berukuran 30 
cm  40 cm. Di sebelah kiri, kanan, dan atas 
foto terdapat sisa karton selebar 3 cm. Karton 
di bawah foto digunakan untuk menulis 
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nama. Jika foto dan karton sebangun, luas 
karton untuk menulis nama adalah…
    

30 cm

Foto

40 cm

A. 32 cm2  
B. 120 cm2

C. 150 cm2

D. 240 cm2

30. Segitiga ABC siku-siku di A kongruen 
dengan segitiga PQR yang siku-siku di R. 
Jika panjang BC = 10 cm dan QR = 8 cm. 
pernyataan berikut yang benar adalah…
A. A R∠ = ∠  dan BC = PQ
B. A R∠ = ∠  dan AB = PQ
C. B Q∠ = ∠  dan BC = PR 
D. C P∠ = ∠  dan AC = PQ

31. Nama prisma tegak yang mempunyai 
rusuk sebanyak 54 adalah…
A. prisma segi-18   
B. prisma segi-24
C. prisma segi-46
D. prisma segi-54

32. Kawat yang panjangnya 1,5 m akan 
digunakan untuk membuat dua buah 
model kerangka balok dengan ukuran 7 cm  

 3 cm  5 cm. Panjang sisa kawat adalah…
A. 30 cm   C.  79 cm
B. 45 cm   D.  90 cm

33. Sebuah kotak kayu berbentuk balok. 
Tinggi kotak 50 cm dan panjang kotak 
tersebut dua kali tingginya. Bila lebarnya 
40 cm lebih pendek dari panjangnya maka 
luas permukaan kotak itu adalah…
A. 1,4 m2   C. 14 m2

B. 2,8 m2   D. 28 m2

34. Suatu limas alasnya berbentuk persegi 
dengan panjang sisi 18 cm. Sisi tegak limas 
tersebut mempunyai tinggi 15 cm. Volume 
limas adalah… 
A. 1.296 cm3  C. 3.888 cm3

B. 1.620 cm3  D. 4.860 cm3

35. Adi memiliki dua buah tabung kaca. 
Tabung I mempunyai diameter 20 cm 
dan tinggi 15 cm, sedangkan tabung II 
mempunyai diameter 30 cm dan tinggi 25 
cm. Tabung I penuh berisi air dan seluruh 

isinya dituangkan ke tabung II, maka 
tinggi air pada tabung II adalah…
( )3,14p =
A. 5,67 cm   C. 7,67 cm
B. 6,67 cm   D. 8,67 cm

36. Diameter alas kerucut 10 cm dan tingginya 
12 cm. Luas selimut kerucut adalah…
A. 94,2 cm2  C. 188,4 cm2

B. 102,05 cm2  D. 204,1 cm2

37. Perhatikan gambar berikut! 
Besar sudut nomor 1 adalah 950, dan besar 
sudut nomor 2 adalah 1100. Besar sudut 
nomor 3 adalah….
   

m

1
1

2

6

5 3

lA.  50

B. 150

C. 250

D. 350

38. Perhatikan tabel berikut!

Nilai 3 4 5 6 7 8 9 10
Frekuensi 2 5 5 6 6 9 5 1

Mediannya adalah…
A. 6,5    C. 7,5
B. 7    D. 8

39. Rata-rata nilai 30 siswa adalah 7,4. Setelah 
nilai 2 siswa yang ikut ulangan susulan 
digabungkan rata-rata nilainya menjadi 
7,5. Rata-rata nilai kedua siswa tersebut 
adalah…
A. 7,6     C. 9
B. 8    D. 9,2

40. Diagram batang di bawah menunjukkan 
nilai ulangan Matematika yang diperoleh 
23 anak pada suatu kelas. Banyak siswa 
yang memperoleh nilai lebih dari 6 
adalah…

0
1
2
3
4
5

5 6 7 8 9 10

6
7

Nilai

Ba
ny

ak
 s

is
w

a

A. 7    C. 18
B. 16    D. 22
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1. 3 31.764 3.375 42x42 15x15x15+ = +
42 15
57

= +
=

Jawaban: B
2. Diketahui:

Suhu mula-mula di dalam kulkas = –20C. 
Pada saat mati lampu, suhu naik 30C setiap 
4 menit. 
Ditanya: Suhu di dalam kulkas setelah 
lampu mati 8 menit?
Dengan demikian diperoleh kenaikan 
suhu setelah lampu mati selama 8 menit 
= 30C + 30C = 60C.
Jadi, suhu di dalam kulkas setelah lampu 
mati 8 menit   = –20C + 60C
        = 40C

Jawaban: C
3. Diketahui:

Pecahan 3 5 3 6, , ,
4 7 5 9

Untuk mengurutkan pecahan tersebut, 
terlebih dahulu disamakan penyebut 
pecahan-pecahan tersebut dengan mencari 
KPK-nya. 
KPK dari 4, 7, 5 dan 9 adalah 420.

3 3 105 315
4 4 105 420
5 5 60 300
7 7 60 420
3 3 84 252
5 5 84 420
6 2 2 140 280
9 3 3 140 420

×
= =

×
×

= =
×
×

= =
×

×
= = =

×

Jadi, urutan pecahan dari yang terkecil ke 

yang besar adalah  3 6 5 3, , ,
5 9 7 4

 

Jawaban: B

4. 1 1 4 5 1 1 42 : 0,25 :
2 4 5 2 4 4 5

       + × = + ×              

  

        

5 4 1
2 1 5

110
5

110
5

   = × +      

= +

=

Jawaban: D
5.   Diketahui:

8 liter bensin dapat digunakan untuk 
menempuh jarak 56 km.
Ditanyakan:
Bensin yang diperlukan untuk menempuh 
jarak 84 km.
Jawab:
Merupakan pebandingan senilai, karena 
untuk mencapai jarak lebih panjang 
diperlukan bensin lebih panjang.

Banyak bensin 
(liter)

Jarak yang ditempuh 
(km)

8
84 8 12
56

× =

56

84

Jadi, untuk menempuh jarak 84 km diper-
lukan 12 liter bensin.

Jawaban: D
6. Diketahui:

Persediaan makanan untuk:
60 ekor ayam → habis dalam 12 hari. 
Ada penambahan 20 ekor ayam.
Ditanyakan:
Waktu untuk menghabiskan persediaan 
makanan setelah ada penambahan ayam.
Jawab:
Menggunakan perbandingan berbalik nilai, 
karena dengan semakin banyaknya ayam, 
maka persediaan makanan akan cepat habis.

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL
MATEMATIKA SMP/MTs

Tahun Pelajaran 2007/2008
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Banyak ayam 
(ekor) Banyak hari

60

(60 + 20) = 80

12
60 12 9
80

× =

Jadi, persediaan makanan tersebut akan 
habis dalam waktu 9 hari.

Jawaban: B
7. Diketahui:

Harga pembelian 1 roti = Rp 5.000,00
Keuntungan = 15%
Ditanyakan:
Harga penjualan 100 roti?
Jawab:
Harga penjualan = Harga beli + Untung
Untung  = 15%  Rp 5.000,00
   = Rp 750,00
Harga penjualan 1 roti
= Harge beli 1 roti + Untung 1 roti
= Rp5.000,00 + Rp750,00
= Rp5.750,00
Jadi, harga penjualan 100 roti
 = 100 × Rp 5.750,00
 = Rp 575.000,00

Jawaban: B
8. Diketahui:

Besarnya tabungan awal = Rp750.000,00
Persentase bunga selama 1 tahun = 18%
Ditanyakan:
Besar tabungan setelah 4 bulan?
Jawab:
Bunga 1 tahun

18 xRp750.000,00 Rp135.000
100

= =

Bunga 4 bulan
4 Rp135.000,00 Rp45.000,00

12
= × =

Jadi, besar tabungan setelah 4 bulan = 
modal + bunga 4 bulan
= Rp 750.000,00 + Rp 45.000,00
= Rp 795.000,00

Jawaban: C
9. Diketahui: 

1 2 3 4 5Pola ke-

Banyak lingkaran pada pola ke-10?

Jawab:
Pola ke-1 = 2 × 2 = 2
Pola ke-2 = 3 × 2 = 6
Pola ke-3 = 4 × 3 = 12
Pola ke-4 = 5 × 4 = 20
Pola ke-5 = 6 × 5 = 30
Diperoleh pola persegi panjang dengan 
rumus pola ke-n:

Pola ke-n = (n + 1)  n

Jadi,
Pola ke-10: 11 × 10 = 110
Jadi, banyaknya lingkaran pada pola ke-10 
adalah 110 buah.

Jawaban: B
10. Diketahui barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14, …

Ditanyakan suku ke-50.
Jawab:
Barisan bilangan 2, 5, 8, 11, 14, … 
merupakan barisan bilangan aritmetika, 
karena selisih antar dua bilangan yang 
berdekatan selalu tetap (sama).
Dari barisan di atas diperoleh:
Suku pertama = a = U1 = 2
Beda = b = 5 – 2 = 8 – 5 = 3
Rumus suku ke-n barisan aritmetika:

nU a (n 1)b= + -
Jadi,

50U 2 (50 1)3= + -  = 2 + (49 × 3) = 149
Jadi, suku ke-50 barisan adalah 149

Jawaban: C
11. Dalam faktorisasi bentuk aljabar, berlaku:

2 2a b (a b)(a b)- = + -
2 2 2 225x 49y (5x) (7y)

(5x 7y)(5x 7y)
(5x 7y)(5x 7y)

- = -
= + -
= - +            

Jawaban: D
12.   

2

2

1 1 xx
x x x

1 x
x

- = -

-
=

disamakan penyebutnya, x ≠ 0)
Jawaban: D

13. Menggunakan konsep sistem pertidaksa-
maan linear satu variabel. Untuk 
menyelesaikannya perlu diperhatikan 
aturan perpindahan ruas. Apabila angka 
atau variabel pindah ruas dari kiri ke kanan 
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atau sebaliknya, maka tanda berubah.
 4 – 5x ≥ –8 – x 

4 – 5x + x ≥ – 8 – x + x (kedua ruas ditambah x)
4 – 4x ≥ –8 
–4 + 4 – 4x ≥ –8 – 4 (kedua ruas ditambah –4)
–4x ³ ≥ –12
x ≤ 3 (kedua ruas dikali -¼, tanda ketidaksamaan berubah)
x ≤ 3, untuk x bilangan bulat =…,–1, 0, 1, 2, 3
Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah
{…, –1, 0, 1, 2, 3}

Jawaban: C
14. Diketahui:

A = {semua faktor dari 6} = {1, 2, 3, 6}
Ditanyakan:
Banyaknya himpunan bagian dari A.
Jawab:
Ingat:
Jika himpunan A memiliki n anggota, 
maka banyaknya himpunan bagian dari A 
adalah 2n.
Jadi, karena banyaknya anggota himpunan 
A = 4, maka banyaknya himpunan bagian 
dari A adalah 
24 = 2 × 2 × 2 × 2 =16

Jawaban: D
15.  Diketahui:

25 orang memiliki SIM A
30 orang memiliki SIM C
17 orang memiliki SIM A dan SIM C
12 orang tidak memiliki SIM A amupun 
SIM C
Ditanyakan:
Banyak pengendara motor yang diperiksa
Jawab:
Misalkan:
 A = {orang yang memiliki SIM A}
 n (A) = 25
 C = {orang yang memiliki SIM C}
 n (C) = 30
 A  C = {orang yang memiliki SIM A 

dan SIM C}
 n (A  C) = 17
 (A ∪ C)c = {orang yang tidak memiliki 

SIM A atau SIM C}
 n(A ∪ C)c = 12
 S = {pengendara motor yang diperiksa}
 n (S) = 12

Persoalan di atas dapat digambarkan 
dalam diagram venn berikut. 

A
S

C

17 30 - 17
= 13

25 - 17
= 8

12

Banyak pengendara motor yang diperiksa: 
n(S)  = n(A) +  n(C) + n(A ∩ C) - n(A ∪ C)c

  = 25 + 30 – 17  + 12
  = 50
Jadi, pengendara motor yang diperiksa 
adalah 50 orang

Jawaban: A
16. Diketahui:

f(x) ax b= +

f(2) = 1 dan f(4) 7=
Ditanyakan:
a + 2b
Jawab:
Untuk mencari nilai a dan b, dapat meng-
gunakan SPLDV.

f(x) ax b
f(2) a(2) b 2a b 1
f(4) a(4) b 4a b 7

2a 6
a 3

= +
= + = + =
= + = + =

-
- = -

=

2a b 1 2(3) b 1 b 5= = ⇔ + = ⇔ = -

Jadi, a 2b 3 2( 5) 3 10 7+ = + - = - = -
Jawaban: A

17. Diketahui persamaan grafik:

    

y

x
(-3, 0)

(0, -6)

Suatu garis yang melalui titik (a, 0) dan (0, b) 
mempunyai persamaan:

bx + ay = a . b
Grafik melalui titik (–3, 0) dan (0, –6)
–6x + (–3)y = –6.(–3)
–6x –3y = 18 atau y = –2x – 6



mata_elang_media@yahoo.co.id

y = f(x), maka f(x) = –2x – 6
Jawaban: D

18. Diketahui:

Ditanyakan:
Harga 8 kg terigu dan 20 kg beras.
Jawab:
Misalkan:  harga 1 kg terigu = x
          harga 1 kg beras = y
- Hida membeli 6 kg terigu dan 10 kg 

beras seharga Rp 84.000,00
 Dapat ditulis: 6x + 10y = 84.000 ... (i)
- Anis memebli 10 kg terigu dan 5 kg 

beras seharga Rp 70.000,00
 Dapat ditulis: 10x + 5y = 70.000 ... (ii)
Menggunakan metode eliminasi, diperoleh

6x 10y 84.000 1 6x 10y 84.000
10x 5y 70.000 2 20x 10y 140.000

+ = × + =
+ = × + = -       

          14x 56.000- = -

          
56.000x 4.000

14
-

= =
-

Substitusikan nilai x ke persamaan (ii) 
diperoleh:
10x + 5y = 70.000  
 2x + y  =14.000
  y  = 14.000 – 2(4.000) 
  y = 6.000
Harga 8 kg terigu  = 8x = 8 × Rp 4.000 
              = Rp 32.000,00
Harga 20 kg beras  = 20y = 20 × Rp 6.000,00
       = Rp 120.000,00
Jadi, harga 8 kg terigu dan 20 kg beras adalah 
= Rp 32.00,00 + Rp 120.000,00 
= Rp 152.000,00

Jawaban: A
19. Diketahui:

Sistem persamaan 
5x – 3y = 20 dan 3x – 5y = –4
Ditanyakan: 6x – 4y
Jawab:
Permasalahan tersebut merupakan Sistem 
Persamaan Linear Dua Variabel (SPLDV)

15x 9y 605x 3y 20 3
15x 25y 203x 5y 4 5

16y 80
y 5

- =- = ×
- = - -- = - ×

=
=

Untuk y = 5, maka 5x – 3y = 20
5x 20 3(5) 35

35x 7
5

⇔ = = =

⇔ = =

Jadi, nilai 6x – 4y = 6(7) – 4(5) = 22
Jawaban: B

20. 
x

y m

4

-6

Dari gambar grafik, diketahui bahwa garis 
m melalui titik (4, 0) dan (0, –4)
Gradien garis m yang melalui titik (x1, y1) 

dan (x2, y2) adalah 2 1

2 1

y y
x x

-
-

Misalkan (x1, y1) =(4, 0) dan (x2, y2) =(0, –4), 
maka gradien garis m adalah :

4 0 4 1
0 4 4
- - -

= =
- -

 

Jawaban: A
21. Akan dicari garis yang melalui titik (3, 4) 

dan sejajar garis y = 2x + 4.
Jawab:
Garis y = mx + c memiliki gradien m  
Gradien garis y = 2x + 4 adalah m = 2
Dua buah garis dikatakan sejajar jika 
gradien kedua garis tersebut sama.
Misalkan persamaan garis yang dicari 
adalah garis g. Karena garis g sejajar garis 
y = 2x + 4, maka gradien garis g, misalnya 
mg = m = 2.
Persamaan garis yang melalui titik, (x1, y1) 
dan gradien m adalah:

1 1y y m(x x )- = -
Jadi, persamaan garis g adalah
y – 4 = 2(x – 3)
y – 4 = 2x – 6 
     y = 2x – 2 

Jawaban: A
22. Diketahui: Belahketupat ABCD

A : B 1 : 2∠ ∠ =

A

B

C

D
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Ditanyakan :  C∠
Jawab:
Belah ketupat mempunyai sifat:
i. Jumlah keempat sudutnya adalah 3600

ii. Sudut-sudut yang berhadapan sama      
besar

iii. Keempat sisinya sama panjang

Dengan demikian, menggunakan sifat ii 
diperoleh: A C∠ = ∠  dan B D∠ = ∠

Misalkan: 0A x∠ = ,  maka 0B 2x∠ =

Dengan menggunakan sifat i diperoleh:
0A B C D 360∠ + ∠ + ∠ + ∠ =

 x0 + 2x0 + x0 + 2x0 = 3600

 6x0  = 3600

 0
0 0

0

360x 60
60

= =

Karena A C∠ = ∠ , maka besar C∠  adalah 600

Jawaban: A
23. Diketahui: panjang OR = jari-jari = r =21 cm

Besar 0ROP 120∠ =  

R

P

O

22
7

p =
    

      
Jawab:
Panjang busur PR:

0

ROPPR keliling lingkaran
360

∠
= ×                     

 

0

o

120 2 r....(OR r)
360
1 222x 21cm
3 7
44cm

= × p =

= × × ×

=

Jawaban: C
24. Perhatikan gambar-gambar berikut ini!

10 cm

17 cm

2 
cm 5 cm

III IIIA

B

C

D

E F

GH

 Luas bangun = luas I + luas II + luas III
Luas I =luas III, dengan demikian 
Luas bangun = (2 × luas I) + luas II

Tinggi segitiga I = tinggi segitiga III
Tingginya adalah:
17cm 5cm 12cm 6cm

2cm 2
-

= =

Perhatikan segitiga ABD pada bangun di 
atas!
Menurut teorema Pythagoras diperoleh:

2 2 2 2AD AB BD 10 6 64 8= - = - = =

Jadi,

2 2 2

Luas bangun
12x( xACxBD) (EFxEH)
2
12x( x16cmx6cm) (5cmx12cm)
2

96cm 60cm 156cm

= +

= +

= + =

Jawaban: D
25. Diketahui: 

Sebuah kolam renang berbentuk persegi 
panjang dengan ukuran:
- Panjang kolam renang = 20 m
- Lebar kolam renang =10 m
Di sekeliling kolam dibuat jalan dengan lebar 
1 m.
Biaya pemasangan keramik Rp 60.000,00 setiap 
m2.
Ditanyakan: biaya pemasangan keramik 
untuk jalan.
Jawab: 
Gambar ilustrasi pada soal:

20 m
kolam 
renang 10

 m

1 m

1 m

Panjang kolam dan jalan = 20 + 2 = 22 m
Lebar kolam dan jalan = 10 + 2 = 12 m
Luas jalan 
= luas total – luas kolam renang
= (22 m × 12 m)  – (20 m × 10 m)
= 2641 m2 – 200 m2 
= 64 m2.
Jadi, biaya pemasangan keramik untuk 
jalan adalah
= 64 × Rp 60.000,00
= Rp 3.840.000,00

Jawaban: C
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26. Dari soal dapat digambarkan:

r = 3 cm

12 cm

13 cm

A

R B

O P

Dengan demikian
AB2 = OP2 - (R - r)2

atau
(R - r)2  = OP2 - AB2

  = 132 - 122

  = 169 - 144
  = 25
(R - r)  = 5
(R - 3) = 5
R = 8 cm
Jadi, panjang jari-jari lingkaran yang lain 
adalah 8 cm

Jawaban: C
27. Diketahui:

Belah ketupat dengan panjang diagonal 24 
cm dan 32 cm.
Ditanyakan panjang sisi belahketupat.
Jawab:
Dapat digambarkan:

16 cm

12 cm

Dengan menggunakan teorema Pythagoras, 
diperoleh sisi belah ketupat

2 2

2 2 2

(16cm) (12cm)

256cm 144cm 400cm 20cm

= +

= + = =

Jawaban: A
28. 

P Q

RS

U

T12 cm

5 cm

Dari gambar di atas,  ∆ PQU dan ∆ TRU!
PQU TRU∠ = ∠  (karena siku-siku)
PUQ TUR∠ = ∠  (karena bertolak belakang)

Karena kedua sudut yang bersesuaian 
sama besar, maka UPQ UTR∠ = ∠
Dengan demikian, ∆PQU sebangun 
dengan  ∆ TRU dan berlaku:
UQ QP
UR RT

=

PQRS persegi, maka
PQ = QR = RS = 12 cm.
UR = QR – QU = 12 cm – 5 cm = 7 cm
Jadi,

UQ QP
UR RT

5 12
7 RT

12x7 84 4RT 16
5 5 5

=

=

= = =

Panjang RT adalah 416
5

 cm.
Jawaban: C

29. Diketahui:
Karton berukuran 30 cm × 40 cm
Sisa karton di sebelah kiri, kanan, dan atas 
foto selebar 3 cm.
Foto dan karton sebangun.
Ditanyakan: luas karton di bawah foto 
untuk menulis nama.
Jawab:

30 cm
3 cm

x

3 
cm

3 
cm

Foto

40 cm

Lebar foto 
= lebar karton – (sisa karton kiri dan kanan)
= 30 cm – (3 cm + 3 cm)
= 30 cm – 6 cm = 24 cm
Karena foto dan karton sebangun maka:

lebar foto panjang foto
lebar karton panjang karton

panjang foto24
30 40

24x40panjang foto 32
30

=

=

= =

Dengan demikian lebar sisa karton di 
sebelah bawah adalah
x = 40 cm – 32 cm – 3 cm = 5 cm
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Jadi, luas karton untuk menulis nama 
adalah:
30 cm × 5 cm = 150 cm2 

 Jawaban: C
30. Diketahui :

∆ABC siku-siku di A
∆PQR siku-siku di R
∆ABC kongruen dengan ∆PQR
Panjang BC = 10 cm dan QR = 8 cm
dari keterangan tersebut, dapat dibuat 
sketsa gambar ∆ABC dan ∆PQR, yaitu 
sebagai berikut.

A RB P

C Q

10 cm

8 
cm

Pernyataan yang benar adalah A R∠ = ∠  
dan BC PQ=

Jawaban: A
31. Dalam prisma berlaku:

Jika bidang alas atau atasnya berbentuk 
segi-n (n > 3), maka jumlah rusuknya dalah 
3n buah dan disebut prisma segi-n.

Diketahui jumlah rusuk prisma = 54
3n 54

54n 18
3

=

= =

Jadi, prisma tegak yang mempunyai 54 
rusuk adalah prisma segi-18.

Jawaban: A
32. Diketahui: 

Panjang kawat = 1,5 m =150 cm.
Akan dibuat model kerangka balok ber-
ukuran: 7 cm × 3 cm × 5 cm.
Ditanyakan: panjang sisa kawat
Jawab:
Panjang kawat yang diperlukan untuk 
membuat 1 buah model kerangka balok:
= (4 × 7 cm) + (4 × 3 cm) + (4 × 5 cm)
= 28 cm + 12 cm + 20 cm = 60 cm
Panjang kawat untuk membuat 2 model 
kerangka balok = 2 × 60 cm = 120 cm.
Dengan demikian, sisa kawat 
= 150 cm – 120 cm = 30 cm.

Jawaban: A

33. Diketahui:
Sebuah kotak kayu berbentuk balok dengan 
ukuran:
- Tinggi kotak (t) = 50 cm.
- Panjang kotak (p) = 2 × 50 cm =100 cm.
- Lebar kotak (l) = 40 cm lebih pendek 

dari panjang kotak = 100 cm – 40 cm = 
60 cm.

Ditanyakan: luas permukaan kotak.
Jawab:
Luas permukaan kotak
= Luas permukaan balok
= 2(pl + pt + lt)
= 2{(100 cm × 60 cm) + (100 cm × 50 cm) 
   + (60 cm × 50 cm)}
= 2( 6.000 cm2 + 5.000 cm2 + 3.000 cm2)
= 2(14.000 cm2) = 28.000 cm2 = 2,8 m2

Jadi luas permukaan kotak itu adalah 2,8 
m2.

Jawaban: B
34. Diketahui: limas beralas persegi dengan 

panjang sisi alas (s) = 18 cm, tinggi sisi 
tegak limas = 15 cm
Ditanyakan: volume limas.
Jawab: 
Perhatikan ∆TOP!
     

15 cm

T

O P

18 cm

1PO sisi alas
2

1 18 cm
2
9 cm

= ×

= ×

=

Berdasarkan teorema Pythagoras diperoleh:
Tinggi limas:

2 2

2 2 2

t (15cm) (9cm)

225cm 81cm 144cm 12cm

= -

= - = =

lim as

3

1V luas alas tinggi
3
1 (18cm 18cm) 12cm
3
1.296cm

= × ×

= × × ×

=

 

Jawaban: A
35. Dari keterangan pada soal diperoleh:

Tabung I   Diameter = 20 cm 
   Jari-jari (r1) = 10 cm
   Tinggi (t1) = 15 cm
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Tabung II  Diameter = 30 cm 
   Jari-jari (r2) = 15 cm
   Tinggi (t2) = 25 cm
Air di tabung I dituangkan ke tabung II
Akan dicari tinggi air pada tabung II (tII) 
( )3,14p =
Jawab:

I IIdi
tu

an
gk

an

Volume tabung l   = luas alas × t1

     

2
1 1

2

2

3

r x t
3,14(10cm) x15cm
314cm x15cm
4.710cm

= p

=

=

=

Setelah air dituangkan ke tabung II 
diperoleh:
p × r1

2 × t1 = p × r2
2 × tII

4.710 = 3,14 × 152 × tII
4.710 = 3,14 × 152 × tII
4.710 = 706,5 × tII
tII = 4.710 : 706,5 = 6,67 cm

Jadi, tinggi air pada tabung II (tII) adalah 
6,67cm

Jawaban: B
36. Diketahui: 

- diameter alas kerucut = 10 cm
  jari-jarinya = 5 cm.
- Tinggi kerucut = 12 cm.
Ditanyakan: luas selimut kerucut.
Jawab :
Luas selimut kerucut dengan tinggi t da 
jari-jari r adalah:

2 2r t rp +
Jadi, luas selimut kerucut di soal adalah 

2 2

2 2

2

2

3,14 5cm (12cm) (5cm)

15,7 cm 144cm 25cm

15,7 cm 169cm

15,7 cm 13cm 204,1cm

= × × +

= × +

= ×

= × =

Jawaban: D

37.  Perhatikan gambar berikut.

m

1
1

2

6

5 3

l

Pada gambar tersebut, diketahui:
01 95∠ =  dan 02 110∠ =

Ditanyakan: 3∠
Jawab:
 05 1 95∠ = ∠ =  (sudut dalam berseberangan)
 06 180 2∠ = - ∠  (saling berpelurus)

       
0 0 0180 110 70= - =

 03 180 5 6∠ = - ∠ - ∠   (jumlah sudut dalam  
       segitiga =  1800)

  
0 0 0 0180 95 70 15= - - =

Jawaban: B
38. Diketahui: 

Nilai 3 4 5 6 7 8 9 10
Frekuensi 2 5 5 6 6 9 5 1

Ditanyakan: Median
Jawab:
Median adalah nilai tengah dari sekumpul-
an data yang telah diurutkan.
Rumus median:
 Jika jumlah data (n) ganjil, maka 

median merupakan data ke n 1
2
+ . 

 Jika jumlah data (n) genap, maka 

median merupakan 

 
1
2

{data ke n
2

+ data ke n( 1)
2

+ }

Dari tabel, jumlah datanya adalah:
= 2 + 5 + 5 + 6 + 6 + 9 + 5 + 1 = 39 (ganjil)

Jadi, median  = data ke- n( 1)
2

+  

    = data ke 39( 1)
2

+  

    = data ke-20.
Dari dalam tabel, data ke-20 adalah nilai 7.

Jawaban: B
39. Diketahui: 

Rata-rata nilai 30 siswa = 7,4
Rata-rata nilai setelah penambahan 2 siswa 
= 7,5
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Diketahui: rata-rata nilai kedua siswa 
Jawab:
 Rata-rata nilai 30 siswa = 7,4

Dengan demikian, jumlah nilai 30 siswa:
= 7,4 × 30 = 222

 Rata-rata nilai setelah penambahan 2 
siswa = 7,5

 Dengan demikian, jumlah nilai setelah 
penambahan 2 siswa (30 siswa):

 = 7,5 × 32 = 240
Jumlah nilai kedua siswa = 240 - 222 = 18
Jadi, rata-rata nilai kedua siswa adalah
= 18 : 2 = 9.

Jawaban: C
40. Diketahui diagram batang berikut.

0
1
2
3
4
5

5 6 7 8 9 10

6
7

Nilai

Ba
ny

ak
 s

is
w

a
Akan dicari banyaknya anak yang men-
dapatkan nilai lebih dari 6.
Nilai lebih dari 6 berarti nilai 7, 8, 9, dan 10.
Dari diagram di atas dapat diketahui 
bahwa:
 nilai 7 diperoleh 5 anak,
 nilai 8 diperoleh 6 anak, 
 nilai 9 diperoleh 5 anak, dan 
 nilai 10 diperoleh 2 anak.
Jadi, banyak siswa yang memperoleh nilai 
lebih dari 6 = (5 + 6 + 5 + 2) anak = 18 anak.

Jawaban: C
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UJIAN NASIONAL
SMP/MTs

Tahun Pelajaran 2007/2008

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia
Tingkat     : SMP/MTs
Hari/Tanggal  : Senin, 5 Mei 2008
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. Kenaikan BBM yang begitu tinggi me-
ngagetkan masyarakat bawah. Sejumlah 
pengamat menilai kenaikan itu sangat 
tidak rasional dan terburu-buru. Menurut 
mereka, alasan pemerintah soal kebijakan 
itu merupakan pembohongan publik. 
Gagasan utama paragraf tersebut adalah ...
A. sorotan harga BBM sangat sering 
B. penilaian harga BBM tidak rasional 
C.   kenaikan harga BBM mengagetkan
D. pengumuman BBM disampaikan 

masyarakat

2. Jumlah penyandang buta aksara di 
Kabupaten Sukasari tergolong tinggi 
yakni mencapai 90.000 jiwa. Atas kondisi 
itu Pemkab Sukasari menargetkan 
akhir 2009 wilayahnya bebas dari buta 
aksara. Dari penduduk yang buta aksara 
tersebut papar Kepala Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Kabupaten Sukasari 

sebagian besarnya atau 90% merupakan 
usia produktif yakni 14 hingga 44 
tahun. Tingginya buta aksara tersebut 
terkait dengan berbagai faktor ekonomi 
serta rendahnya kesadaran dalam hal 
pendidikan terutama di kalangan petani. 
Hal ini terlihat dari penyebaran angka 
buta aksara yang didominasi kecamatan 
yang sebagian besar penduduknya bekerja 
sebagai petani.  
Kritikan yang tepat terhadap Pemkab 
Sukasari adalah…...
A. Perlu adanya program yang jelas untuk 

menguragi buta aksara. 
B. Pernyataan Kepala Dinas Pendidikan 

kurang menyejukkan masyarakat.  
C. Petani usia produktif perlu mening-

katkan kemampuan bertani.
D. Peningkatan ekonomi petani menjadi 

tanggung jawab Dinas Kebudayaan. 
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Bacalah teks berita berikut dengan seksama 
kemudian kerjakan soal nomor 3 dan 4!

Teks Berita 1
Pemerintah Thailand akhirnya memerintahkan 
PM terguling Thaksin Shinawatra pulang 
ke negaranya. Perintah itu turun menyusul 
segera dimulainya sidang korupsi  yang 
menjadikan Thaksin dan istrinya, Pojaman, 
sebagai terdakwa.

Teks Berita 2
Karena menjadi buronan pemerintah Thailand 
dan mengasingkan diri di luar negeri, maka 
Thaksin Shinawatra, terus disebut terkait 
kasus korupsi. Biro Penyelidik Khusus 
Kepolisian (DSI) Thailand,  Selasa (19/16) 
membuat pernyataan mengejutkan dengan 
memerintahkan PM Thailand segera pulang.

3. Kesamaan informasi pada kedua teks 
tersebut adalah…..
A. Pemerintah Thailand akan memulai 

sidang kasus korupsi Thaksin Shinawatra. 
B. Penyelidik Khusus Kepolisian memu-

langkan paksa mantan PM Thailand
C. Mantan PM Thailand diperintahkan 

segera pulang karena didakwa korupsi. 
D. PM Thailand akn diperintahkan segera 

pulang ke negaranya karena telah 
mendapat ampunan.

4. Perbedaan penyajian antara kedua teks 
tersebut adalah……

Teks 1 Teks 2
A

B

C

D

apa, kapan, di 
mana 
siapa, mengapa, 
kapan 
apa, dimana, 
bagaimana
siapa-apa-
bagaimana

siapa, apa, 
bagaimana
mengapa, 
bagaimana, kapan 
apa, bagaimana 
siapa
mengapa- siapa 
-bagaimana

5. Di Kawasan Parangkusuma Bantul 
ternyata pernah terdapat gunung api. 
Hal ini dibuktikan dengan adanya lava 
yang membatu di kawasan tersebut. 
Kebanyakan orang menyebutnya sebagai 
Watu Gilang. Jika berdiri di kawasan 

tersebut sesungguhnya kita sedang berada 
di atas puncak gunung api. Watu Gilang, 
lava yang membeku, diteliti oleh Tim 
Geologi UPN Yogyakarta. 
Isi kutipan teks berita tersebut yang tepat 
adalah…..
A. Penelitian Watu Gilang di kawasan 

Parangkusuma sebagai puncak 
gunung berapi.

B. Watu Gilang merupakan lava gunung 
berapi yang membatu diteliti Tim 
Geologi.

C. Masyarakat banyak yang berpendapat 
bahwa Watu Gilang sebagai gunung 
berapi. 

D. Lava yang membatu di kawasan 
Parangkusuma sering disebut Watu 
Gilang. 

6. Banyak prasarana umum di kota-kota 
besar yang tidak terurus. Contohnya 
halte bus. Halte bus seharusnya selalu 
bersih agar orang yang menunggu bus 
merasa nyaman. Namun halte bus yang 
dekat dengan stasiun tidak demikian. Di 
Halte tersebut, banyak sekali coretan yang 
menggunakan cat semprot. Seharusnya 
Pemda setempat memperhatikan hal-hal 
yang seperti itu karena jika dibiarkan akan 
lebih banyak lagi halte yang dicoret-coret. 

Informasi yang bertentangan pada kutipan 
berita tersebut adalah…..
A. Halte bus seharusnya bersih dan 

nyaman kenyataannya banyak coretan.
B. Prasarana umum di kota-kota besar 

yang tidak terurus oleh Pemda.
C. Coret-coret di halte bus akan semakin 

banyak.
D. Seharusnya Pemda memperhatikan 

halte bus dekat stasiun.

7. (1) Jalan tol macet, pengguna merasa 
dirugikan. (2) Pemblokiran terjadi sejak 
Kamis malam dan berakhir Jumat siang 
pekan lalu.(3) Pengunjuk rasa membongkar 
sendiri tenda yang menutupi jalan, dengan 
tetap menuntut pembayaran ganti rugi 
secepatnya. (4) Besarnya tuntutan Rp 3 
miliar untuk harga 1.727 meter persegi.
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Kalimat yang berisi pendapat pada teks 
tersebut pada kalimat yang bernomor…...
A. (1)    C. (3)
B. (2)    D. (4)

Bacalah teks berikut dengan seksama 
kemudian kerjakan soal nomor 8 s.d 11!
 
 Demokrasi kita masih transisi sehingga 
banyak sekali menimbulkan persoalan. 
Bermacam persoalan merugikan warga. 
Namun, semua itu masih dianggap wajar asal 
jangan kebablasan sehingga menimbulkan 
kesan kacau. Unjuk rasa yang disertai 
kekerasan terjadi minggu kemarin di kota P.
 Unjuk rasa dapat dipicu oleh persoalan 
yang dibiarkan berlarut-larut, seperti 
penggusuran, konflik kekerasan kelompok, 
gaji, penghasilan, dll. 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 pada 
penyelesaian dan pemecahan persoalan. 

8. Gagasan utama tajuk tersebut adalah…..
A. Pada saat ini, unjuk rasa disertyai 

kekerasan. 
B. Demokrasi menimbulkan persoalan 

yang merugikan warga.
C. Unjuk rasa dalam pelaksanaan demokrasi 

wajar asal tidak dibiarkan berlarut-larut.
D. Unjuk rasa dapat meningkatkan dan 

mempercepat penyelesaian masalah. 

9. 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 

10. Dari tajuk tersebut kita tahu bahwa penulis 
lebih berpihak kepada….
A. rakyat    C. DPRD
B. pemerintah  D. DPR

11. Simpulan tajuk tersebut adalah….
A. Pemerintah tidak bisa memutuskan 

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

yang dibiarkan berlarut-larut 
C. Demokrasi kita masih dalam taraf 

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

dan pelaksanaannya makan waktu lama. 

12. Cermati tabel berikut! 
Tabel Hasil Angket Masyarakat tehadap 

Perpustakaan Keliling

Tahun
Hasil Angket dalam Persen 

Baik Buruk Tidak 
tahu

Juli 2005
Desember 2005
Juli 2006
Desember 2006
Juli 2007
Desember 2007

68
62
72
70
71
75

20
22
17
16
14
15

12
16
11
14
15
10

Informasi yang tepat berdasarkan tabel 
tersebut adalah….
A. Informasi tentang perpustakaan keliling 

yang tidak dipahami oleh masyarakat 
terjadi pada bulan Juli 2007.

B. Penilaian baik terbanyak tentang 
perpustakaan keliling oleh masyarakat 
terjadi pada Desember 2007.

C. Dibanding tahun 2005, pada tahun 
2006 masyarakat lebih banyak tahu 
tentang perpustakaan keliling.

D. Penilaian masyarakat terburuk tentang 
keberadaan perpustakaan keliling 
terjadi pada Juli 2006

13. Cermati denah berikut ini!

Jln. Tomat

Jln. Nanas
Jln. Nangka

Jln. Melon

Jln. Duku

Jln. Durian
Jln. jeruk

A

B
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Keterangan:
A = tempat berkumpul calon penonton
B = gedung pertunjukan
Perjalanan terdekat dari tempat 
berkumpulnya calon penonton ke lokasi 
pertunjukan adalah….
A. Masuk Jln. Jeruk belok kiri sampai 

pertigaan belok kanan menuju Jln. 
Tomat terus masuk ke lokasi melalui 
Jln. Nanas.

B. Masuk Jln. Jeruk belok kanan sampai 
perempatan belok kiri melintas Jln. 
Duku lurus sampai Jln. Melon belok 
kiri sampai pertigaan belok kanan 
masuk Jln. Nangka.

C.  Melewati Jln. Jeruk belok kanan 
maasuk Jln. Duren kanan melintas Jln. 
Duku menuju Jln. Nangka. 

D. Melewati Jln. Jeruk belok kiri lurur 
pertigaan belok kanan melintas Jln. 
Tomat belok kiri menuju Jln. Melon 
belok kanan masuk ke Jln. Nangka.

14. Populasi dan Produksi Susu Sapi Perah 
di Boyolali

70

60

50

40
30

20

10

2000 2001 2002 2003 2004 2005

57,28 59,525
63,848

58,193 57,948 58,792

29,33 29,57 30,78 31,78 30,56

27,30

 

Keterangan:
 : populasi (ekor)
 : produksi susu (juta liter)

Pernyataan yang sesuai dengan isi grafik 
tersebut adalah ...
A. Pada tahun 2003 jumlah populasi sapi 

di Boyolali paling sedikit, tetapi jumlah 
produksi susu sapi justru terbanyak.

B. Pada tahun 2005 terjadi perbandingan 
yang signifikan jumlah populasi 
meningkat, produksi susus pun 
bertambah.

C. Setiap tahun jumlah populasi sapi di 
Boyolali selalu meningkat dan jumlah 

produksi susu pun bertambah. 
D. Setiap tahun jumlah populasi sapi 

dan produksi susunya di Boyolali 
mengalami peningkatan. 

Bacalah dengan seksama puisi berikut 
kemudian kerjakan soal nomor 15 dan 16! 

Ke Blora ia akan menikmati 
Ke Blora ia akan kembali bermimpi
Masa kanak dan cinta yang gagal 
Ia terlalu hafal 

15. Isi yang terdapat dalam puisi tersebut 
adalah…...
A. Blora yang menjadi impian   
B. Blora yang tidak menjanjikan 

kehidupan yang baik   
C. Blora yang menjanjikan 
D. Blora yang menjanjikan kehidupan 

16. Citraan yang menonjol pada larik ke-1 
kutipan puisi tersebut adalah….
A. penglihatan   C.  perasaan 
B. pendengaran   D.  perabaan

17. Puisi yang memiliki rima bebas adalah….
A. Tak seorang mampu melempar senyum

Bunga mekar di segala jalan
Tak seorang tahu sebuah hati
Cinta terpendam di masa lalu

B. Segala kesadaraannya tersaji hijau muda
Melayang di lembaran surat musim bunga
Berita dari jauh 
Sebelum kapal angkat sauh

C. Lagu pekerja malam
Sesayup sampai embun
Antara dinamo menderam
Pantun demi pantun 

D. Pada keramik pada nama itu
Kulihat kembali wajahmu
Mataku belum totol, ternyata
Untuk sesuatu yang tak ada 

18. Tadi pagi aku ngamuk. Rasanya ini 
amukanku yang terdasyat sepanjang 
sejarah. Kesel…banget. Sumbernya, yah, 
siapa lagi kalau bukan si Ijah. Itu pembantu 
baru yang suka bikin takjub orang serumah. 
Bayangkan saja, makalah kewiraan yang 
sudah setengah mati kubuat, seenaknya 
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saja dibuang ke tempat sampah. Dia tidak 
tahu betapa besarnya pengorbananku 
untuk membuat makalah itu. Tiga malam 
nyaris tidak tidur bahkan, sinetron yang 
setiap Minggu malam selalu kunantikan 
kehadirannya, kali ini terpaksa aku cuekin. 
Eh…..tahu-tahu kerja kerasku dilempar ke 
tempat sampah. Gimana aku tidak kesal. 
Biar kamarku berantakan kayak kapal 
pecah, juga gak apa-apa asal kertas-kertas 
berhargaku aman. Ijah, Ijah, kamu kira 
gampang bikin makalah, segampang bikin 
sambal terasi?    

Tokoh Ijah dalam kutipan cerpen tersebut, 
diketahui dengan cara….
A. dialog antar tokoh
B. diceritakan tokoh lain
C. diceritakan pengarang 
D. pelukisan tindakan 

19. Lelaki buta itu kemudian mencoba 
naik kembali ke jalan. Anak-anak itu 
membantunya dengan menarik tangan 
Lek War. Kali ini ia tidak menolak bantuan 
tersebut. Anak-anak juga membantu 
mengambilkan sandal jepitnya dan 
memasangkannya di kakinya. Ia mulai 
tampak mengigil kedinginan. Karena 
hampir seluruh tubuhnya basah. Untung 
selokan ini tidak berisi air comberan tapi 
air irigasi untuk mengairi puluhan petak 
sawah di sebelah selatan kampung itu. 

Latar tempat peristiwa dalam cerpen 
tersebut adalah….
A. jalan raya   C. sawah 
B. selokan   D. kampung 

Bacalah kutipan cerpen berikut dengan 
seksama kemudian kerjakan soal nomor 20 
dan 21!

 “Aku heran, mengapa kau diam saja, Her? 
Padahal jelas-jelas Jono memfitnahmu!” Geram 
Dorman melihat sikap Herman yang tetap 
tenang menghadapi Jono yang jelas menuduh 
menggelapkan uang koperasi.
 “Biarkan sajalah dulu. Biarkan Jono puas 
melampiaskan perasaan hatinya,“ jawab Herman 
mencoba memberi alasan pada Dorman. 
 “Ah dasar, Jono tak tahu diri. Kerjaannya 

mencari-cari kesalahan orang. Dengan dia 
tidak terpilih menjadi ketua koperasi lagi, itu 
tandanya…”
 “Sudah-sudah, jangan kau lanjutkan! Nanti 
akan kujelaskan tentang keuangan koperasi 
kepada Jono.“ Herman  mencoba membatasi 
pembicaraan Dorman. 

20. Konflik yang terjadi pada kutipan cerita 
tersebut adalah…..
A. kemarahan Jono kepada Dorman masa-

lah keuangan
B. kesabaran Herman menghadapi kela-

kuan Dorman
C. ketidaksenangan Jono terhadap pengurus 

koperasi
D. keangkuhan Herman membuat Jono 

memfitnahnya 

21. Watak tokoh Herman adalah…..
A. pemarah    C. pembohong
B. penyabar   D. pemfitnah 

Bacalah kutipan cerita berikut kemudian 
kerjakan soal nomor 22 dan 23!

 “Saya betul-betul sedang memerlukan 
uang itu, paman!” pinta Danuri setengah 
mengemis.
 “Ah, kamu kemarin! Begitu saja kamu 
tidak percaya! Aku kan pamanmu!” Tak akan 
uangmu kubawa lari.” Sarman berteriak dan 
menunjuk-nunjuk keponakannya. Sementara 
Danuri bukan main terkejutnya mendengar 
teriakan pamannya yang membuat warga di 
kampungnya keluar rumah, melongokkan 
kepala keluar rumah Sarman. Hatinya teriris 
mendengar ucapan pamannya. Terlebih lagi, 
ketika segera teringat Mawarni yang tergolek 
di rumah sakit terserang demam berdarah. 
Gadis mungil putrinya yang masih lima tahun 
harus masuk rumah sakit. Uang simpanannya 
habis untuk membeli obat. Harapannya uang 
yang dipinjam pamannya dapat dikembalikan. 
Meskipun ia telah menagih pamannya dengan 
cara baik-baik, hasilnya nihil. 
 Namun, ia tidak kehabisan akal! Ia ingat 
warga di kampungnya mempunyai kebiasaan 
menabung di koperasi. Jika ada warga yang 
kesulitan keuangan, dengan mudah uang 
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dapat dipinjam. Tolong-menolong menjadi 
bagian dalam kehidupan mereka, meskipun 
Sarman tidak masuk hitungan. 

22. Amanat yang tepat sesuai kutipan cerita 
tersebut adalah ...
A. Jangan mengelak dari tanggung jawab!
B. Berbuat baik belum tentu mendapat 

balasan. 
C. Sebaiknya kita mengurus diri sendiri!
D. Perlu menaruh kepercayaan kepada 

orang lain. 

23. Nilai adat yang terdapat dalam kutipan 
cerita tersebut adalah…...
A. Berbaik sangka mendapat pahala
B. Kebiasaan menabung untuk saling 

menolong 
C. Hutang-piutang tidak bernanfaat 
D. Marah tidak menyelesaika masalah 

24. Bacalah kutipan novel berikut dengan 
seksama!
Cerita 1 
“Kamu, siswa pintar ya?” ejek Indah, ketua 
kelas. Begitu juga teman-teman yang lain 
yang mengejek Dita sebagai penyontek 
ulung. “Aku tidak menyontek, sungguh! 
Aku mengerjakan sendiri!”sanggah Dita 
sambil menekan rasa takut.
Cerita 2 
Sani telah berusaha sedapat-dapatnya 
supaya Saniah dapat dan suka akan 
pergaulan hidup di rumah itu. Akan tetapi, 
terlalu susah! Tabiat Saniah hampir tak 
dapat diubah lagi. Oleh karena itu sering 
terjadi perselisihan antara kedua orang itu. 
Saniah terus marah dan berang jika Asri 
mencela ini dan itu. 

Perbedaan karakter tokoh pada kedua 
cerita tersebut adalah ...
A. Dita bersifat penyayang sedangkan 

Saniah pemarah.
B. Dita bersifat sombong sedangkan 

Saniah pemarah.
C. Dita bersifat pemaaf sedangkan Saniah 

rajin.
D. Dita bersifat rajin sedangkan Saniah 

penakut.

Bacalah kutipan drama berikut dengan 
seksama kemudian kerjakan nomor 25 dan 26!

(1) Dodi : Alat bantu pernapasan itu harus 
dipasang jika nafas ayah berhenti.
(berbisik di telinga Danar)

(2) Danar : Jangan, jangan dulu! Kita harus 
tunggu Ibu! (setengah berteriak) 
Mengapa?

(3) Dodi : Keadaan ayah kritis, Danar. Ibu 
masih di bandara. Tadi ibu sudah 
kutelepon. Ibu setuju dengan 
tindakan medis yang terbaik. 

(4) Danar  : Aku tidak bertanggungjawab 
jika terjadi sesuatu dengan ayah. 
(berlari keluar ruangan)

(5) Dodi : Kita semua harus 
bertanggungjawab, Danar! 
(mengejar Danar yang keluar dari 
ruangan)

25. Bukti watak Dodi tegas ditandai dengan 
nomor…..
A. (1) dan (3)  C. (2) dan (4)
B. (1) dan (5)  D. (2) dan (5)

26. Suasana yang tergambar pada kutipan 
drama tersebut adalah…..
A. menyedihkan  
B. menyenangkan
C. mengharukan 
D. menegangkan

27. Malam Selasa, 16 September 2007 Marwan 
nonton TV hingga larut malam hingga 
lupa tidak belajar. Akibatnya pada pagi 
harinya ia tidak dapat mengerjakan 
ulangan matematika. Marwan mendapat 
nilai 40. Ia merasa malu dan menyesal. 
Tulisan dibuku harian yang tepat sesuai 
dengan ilustrasi tersebut adalah….
A. Acara TV pada malam Selasa (16 

September 2007) memang sangat 
menarik hatiku. Kuikuti acaranya 
hingga larut malam. Dan aku tak akan 
lupa belajar matematika agar aku 
tidak. menyesal. 

B. Malam Selasa (16 September 2007) 
aku nonton acaram. Meskipun pagi 
harinya aku ulangan matematika. Aku 
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tidak menyesal karena nilai 40 tak 
pernah aku dapatkan. 

C. Malam Selasa (16 September 2007) aku 
terlena dengan acara TV yang memesona. 
Aku lupa belajar matematika. Nilai 
40 sebagai hadiahku. Ah, alangkah 
malunya diriku. Aku menyesal ….. 

D. Malam Selasa (16 September 2007) 
adalah malam mengesankan bagiku. 
Acara TV kutonton hingga larut malam. 
Pagi harinya aku tak mendapatkan 
nilai 40. Niali yang menurutku sangat 
memalukan. 

28. Ytc. Gumilang
Jalan Yos Sudarso No. 37
Surabaya
Salam kangen,
………………………………
Di Banyumas, aku juga dalam keadaan 
segar dan sehat. Setelah dua bulan aku 
pindah ke Banyumas, kamu tidak pernah 
berlibur. Sibuk dengan tugas sekolah, ya? 
Aku ingin sekali berbagi cerita seperti 
dulu. 

Kalimat pembuka yang tepat untuk 
mengawali surat pribadi tersebut adalah….
A. Hai, apa kabar, Gum? Bagaimana kabar 

Bapak dan Ibu di sana? Aku berharap 
sehat-sehat selalu.

B. Saya akan memberitahukan pada 
Gumilang bahwa sekolah di Banyumas 
berbeda dengan di Surabaya. 

C. Dengan datangnya surat ini, aku akan 
mengabarkan bahwa keadaanku sehat-
sehat saja. 

D. Bersama dengan surat ini, aku akan 
bercerita tentang sekolahku di SMP 
Banyumas. 

29. Begini, Ira, rencanaku ke Lampung 
kayaknya akan gagal. Sekarang ku ditugasi 
kepala sekolah sebagai anggota Paskibraka 
pada upacara Hari Kesaktian Pancasila di 
kecamatan sehingga aku latihan setiap 
hari Sabtu dan MInggu. Oleh karena itu, 
jika aku nanti tidak sampai rumahmu, 
maafkan aku, ya!   . . . . 
Sahabatmu, 
Vina

Penutup surat tersebut yang tepat adalah 
...
A. Demikian informasi dari saya. Harap 

menjadikan maklum.  
B. Cukup sekian dulu. Semoga menjadi-

kan periksa adanya. 
C. Sekian dulu Sobat tercinta. Sampai 

jumpa besok atau lusa.
D. Sekian dulu kabar dariku. Mudah-

mudahan kamu tidak kecewa.

30. Yth. Pengurus OSIS
SMP SELAYANG PANDANG
di Bandar Sakti

Dengan hormat, 
 …rekan-rekan OSIS SMP Selayang 
Pandang untuk menghadiri acara rapat 
yang diselengarakan pada:
hari/tanggal : Rabu,  10 Februari 2005
waktu   : 13.30 WIB
tempat    : Sekretariat OSIS
      SMP Selayang Pandang
acara   : pembentukan panitia
      lomba penemuan 
      teknologi sederhana. 

Atas kehadiran rekan-rekan, saya ucapkan 
terima kasih. 

Kalimat yang tepat untuk mengisi bagian 
awal surat dinas tersebut adalah….
A. Kami menggarapkan kesediaan. 
B. Harapan kami bahwa 
C. Untuk menghadiri acara
D. Dengan segala senang hati 

31. Nana sebagi ketua OSIS, baru saja 
menerima pesan dari osis SMP Tunas 
Muda, yang menyatakan akan berkunjung 
ke sekolah untuk silaturahmi, studi 
banding dan mengajak pertandingan bola 
voli putra dan putri, pada hari Sabtu-
Minggu ini. Nana mengambil keputusan 
untuk segera membahas pengurus OSIS 
SMP Tunas Muda tersebut. Nana segera 
menulis pesan singkat untuk sekretaris OSIS. 

Pesan singkat yang tepat sesuai dengan 
kegiatan yang akan dilaksanakan adalah….
A. Segera siapkan surat yang menyatakan 

tidak berkeberatan menerima kunjungan 
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kepada OSIS Tunas Muda.
B. Segera siapkan surat yang menyatakan 

berkeberatan menerima kunjungan 
kepada OSIS Tunas Muda.

C. Segera siapkan surat undangan rapat 
pengurus OSIS besok pagi untuk 
membahas kunjungan OSIS Tunas Muda.

D. Segera siapkan surat undangan untuk 
para pengurus OSIS agar pada hari 
Sabtu hadir menerima kunjungan OSIS 
Tunas Muda.

32. Karang Taruna Mekarsari mengadakan 
kunjungan ke Klub Kebugaran Tubuh 
Bima Sakti. Maksud kunjungan mereka 
adalah ingin mengetahui kondisi klub 
kebugaran tersebut. 
Laporan yang tepat sesuai dengan ilustrasi 
tersebut adalah ...
A. Klub Kebugaran Bima Sakti berdiri 

tahun 2002. Jumlah anggotanya 120 
orang. Kegiatan yang dilakukan 
senam, sepeda santai, dan jalan sehat. 

B. Karang Taruna Mekarsari sering menga-
dakan kunjungan ke klub kebugaran 
dalam rangka membuka wawasan 
anggotanya. Salah satu kegiatannya 
adalah olah raga santai dan bersepeda. 

C. Kunjungan yang dilakukan Mekarsari 
berdampak positif bagi angggotanya 
untuk berkreasi. Selain itu, dampak 
mempererat tali silaturahmi dan 
membuat jadi awet muda.

D. Berolahraga bisa dimulai dengan 
berjalan santai atau bersepeda setiap 
akhir pekan. Olahraga yang teratur 
dapat menguatkan sistem kekebalan. 

33. Cara memakai bedak dingin: 
(1) Bersihkan wajah dengan air hangat!
(2) Kemudian ambil 2-3 butir bedak 

dingin dan letakkan di telapak tangan!
(3) Keringkan dengan handuk lembut!
(4) Ratakan bedak agar tidak terlihat 

coreng moreng!
(5) Lumatkan bedak dingin dengan 

bantuan air mawar atau air dingin!
(6) Setelah itu oleskan pada wajah dan 

leher sampai mengering!

Urutan petunjuk berdasarkan petunjuk 
yang tepat adalah!
A. 1-3-2-5-6-4   C. 1-2-6-5-3-4
B. 1-3-4-5-6-2   D. 1-2-3-4-5-6 

34. Dengan mobil, penduduk semakin 
mudah berpindah. Bepergian yang dulu 
berbahaya dan penuh resiko, kini menjadi 
hal yang biasa. Rumah yang jauh dari 
tempat kerja dan tempat hiburan tidak 
lagi menjadi persoalan. Namun, mobilitas 
perorangan ini juga mempunyai banyak 
kerugian. Masyarakat modern tidak akrab 
seperti dahulu lagi. Daerah pinggiran kota 
dipenuhi persimpangan-persimpangan 
jalan dan jalan-jalan raya yang tidak jarang 
merusak keindahan alam. Pada jam-jam 
sibuk, jalan-jalan di kota, dan pinggiran 
kota dipadati lalu lintas. Sumber minyak 
sebagai bahan bakar mobil terbatas, 
sementara penawaran, dan permintaan 
dipersulit oleh masalah politik. Apabila 
tidak dikendalikan, polusi dari mobil 
membahayakan pula.
Rangkuman isi bacaan tersebut yang tepat 
adalah ...
A. Mobil-mobil yang dulu menjadi barang 

aneh, kini menjadi alat kebutuhan 
masyarakat yang mengasyikkan.

 B. Mobil menimbulkan dampak kerugian 
dan keuntungan yang berubah dari 
waktu ke waktu. 

C. Mobil mempermudah penduduk be-
pergian tetapi menimbulkan banyak 
kerugian, yaitu masyarakat tidak akrab, 
keindahan akan terganggu, bahan bakar 
berkurang, dan polusi. 

D. Mobil dapat memberikan kemudahan 
mobilitas bagi manusia mempercepat 
perubahan desain dan penggunaan 
mobil. 

35. Pada akhir tahun ini sekolah akan 
mengikuti lomba seni dan olahraga yang 
akan oleh pihak kecamatan. Untuk itu, 
pihak OSIS akan membuat slogan untuk 
memberikan semangat kepada siswa yang 
menjadi wakil dalm perlombaan tersebut. 
Slogan yang tepat sesuai dengan ilustrasi 
tersebut adalah…
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A. kamu pasti ada yang menolong 
B. masa dirimu sebagai juara
C. menjadi juara merupakan sasaran 

utama
D. kamulah juara, yang lainya tertinggal 

36. Untuk motivasi siswa agar gemar 
membaca, OSIS membuat poster sebagai 
berikut: budayakan bersama- sama teman 
gemar membaca. 
Kalimat yang tepat untuk memperbaiki 
kalimat poster tersebut adalah
A. Siswa-siswa gemar membaca
B. Bagaimana membudayakan gemar 

membaca 
C. Membaca menjadi tanggung jawab 

siswa 
D. Mari membudayakan gemar membaca 

37. 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 ilustrsi 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

 38. Bacalah iklan berikut dengan seksama!
Jual cpt megapro ’04 istmw, an Andri, 8,5 
jt/nego, hub. Dida…
Isian yang tepat untuk mengisi iklan baris 
tersebut adalah…

A. Jln. Kangguru 7 Jkt Brt 
B. Jalan kangguru nomor 7 
C. Jln. Kangguru Jakarta barat 
D. Jl. Kangguru Jakarta barat 

39. Dalam rangka hari lingkungan hidup, 
pramuka gugus depan SMP Kalpataru 
mengadakan Persami. Pada saat pembukaan 
Persami, Pembina upacara berpidato. 
Isi teks pidato yang tepat sesuai kegiatan 
tersebut adalah…
A. Harapan kami, untuk mencegah bahaya 

banjir dan tanah longsor kita bersama-
sama dapat menjaga kelestarian hutan. 
Hutan menjadi tanggung jawab kita. 

B. Di hari yang berbahagia ini, kita dapat 
berkumpul bersama dalam rangka 
Persami yang terselenggara berkat 
kerjasama berkat kerjasama pramuka 
dan kementrian lingkungan hidup.

C. Oleh sebab itu marilah kita bersama-
sama mencegah penebangan hutan 
secara liar. Kita jaga lingkungan kita 
jangan sampai rusak. Kerusakan hutan 
akan merugikan bagi diri kita.

D. Tidak disangkal bahwa hutan 
melindungi hutan kita. Salah satu 
fungsi hutan adalah melindungi 
tanah dari bahaya longsor. Dengan 
pelestarian hutan, penyerapan oleh 
air berlangsung dengan sempurna, 
bencana banjir dapat dicegah.

40. Hadirin sekalian, museum merupakan 
salah satu sumber belajar. Melalui benda-
benda yang dipamerkan di museum, 
pengunjung dapat mempelajari berbagai 
hal. Pengunjung dapat mempelajari 
sejarah perkembangan manusia. Selain 
itu pengunjung juga dapat mempelajari 
budaya dan lingkungan masa lalu.  
Perbaikan kalimat tidak efektif pada awal 
paragraf tersebut adalah…..
A. Hadirin, museum merupakan salah 

satu sumber belajar.
B. Para hadirin, museum merupakan 

salah satu sumber belajar.
C. Para hadirin sekalian, museum 

merupakan salah satu sumber belajar.
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D. Hadirin dan hadirat, museum 
merupakan salah satu sumber belajar.

41. Latar belakang
Di Desa Suka Maju masih 50 persen anak 
lulusan SD tidak dapat melanjutkan ke 
SMP. Orang tua mereka, yang sebagian 
besar 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-

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 meningkatkan upaya 
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?

42.  Agar-agar dari dulu sudah akrab 
dikenal sebagai makanan konsumsi 
khusus perawatan kesehatan di Jepang. 
Bahan dasar agar-agar seluruhnya adalah 
jenis rumput laut penghasil agar-agar. 
Agar-agar merupakan makanan yang kaya 
kandungan serat. Makanan asal rumput 
laut ini terdiri atas dua jenis serat makanan 
sekaligus, yaitu serat larut dan serat tidak 
larut dan rendah kalori. Agar-agar, dalam 
sekian banyak jenis makanan, yang paling 
kaya kandungan serat makanannya, yaitu 
mencapai 80,9 gr dalam 100 gr. 
Saran berdasarkan simpulan karya ilmiah 
tersebut adalah…..
A. Untuk menjaga kesehatan sebaiknya 

kita mengkonsumsi agar-agar yang 
kaya akan kandungan serat yang 
diperlukan oleh tubuh.

B. Agar-agar merupakan makanan yang 
kaya akan kandungan serat yaitu 
mencapai 80,9 gr dalam 100 gr. 

C. Masyarakat di Jepang sangat gemar 
makan agar-agar yang kaya akan kan-
dungan gizi yang kaya akan kandungan 
serat.

D. Rumput laut sebagai bahan agar-agar 
sebaiknya digunakan sebagai bahan kos-
metik saja karena kandungan gizinya 
yang tinggi. 

43. Perhatikan pantun berikut!
Dari rawa tertatih-tatih
Duduk termenung di tepi telaga
Jadi siswa rajin berlatih 
Sesudah tamat siap bekerja
Pantun jawaban yang tepat terhadap 
pantun tersebut adalah…..
A. Mau ke mana gunung dikejar

Sudah tinggi banyak berduri
Terima kasih nasihat belajar
Tentu akan kunanti

B. Beli tikar berpuluh-puluh
Dipakai duduk berdua-dua
Pastilah tercapai cita-cita
Bila belajar bersungguh-sungguh

C. Kerja keras mencari uang
Uang didapat beribu-ribu
Dari mana aku dating
Tidak perlu kami tahu

D. Sukar sungguh menjala teri 
Dikejar menghilang terus berlari
Belajar haruslah setiap hari
Untuk bekalmu nanti

44. Banyak bulan perkara bulan
Tidak semulia…..(1)
Banyak Tuhan perkara Tuhan 
Tidak semulia Tuhan….(2)
Kata-kata yang tepat untuk melengkapi 
larik pantun tersebut adalah ...
A. (1) bulan purnama, (2) Yang Pengasih 
B. (1) bulan di angkasa, (2) Maha Perkasa 
C. (1) bulan puasa, (2) Yang Kuasa
D. (1) bulan seribu bulan, (2) Maha 

Penyayang

45. Seorang pejuang bercerita pengalaman-
nya ketika melawaan penjajah Belanda. 
Kondisi ekomoni sangat sulit. Ia dan teman-
temannya berjuang mencapai kemerdekaan. 
Perjuangan menghadapi belanda sangat 
berat. Belanda bersenjatakan peralatan 
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tempur modern sedangkan pejuang melawan 
Belanda dengan peralatan seadanya. Setiap 
kali bertempur pejuang-pejuang bertaruh 
nyawa. Mereka tetap bersemangat merebut 
kemerdekaan. 
Puisi yang tepat untuk melukiskan 
pengalaman tersebut adalah….
A. Kami berjuang mengusir penjajah

Walau kelaparan mendera
Bersenjatakan bambu runcing
Meriam musuh berdentum
Bom-bom berhamburan di udara
Tiada surutkan semangat kami
Tuk meraih kemerdekaan

B. Desingan peluru
Meriam musuh berdentum
Bom-bom berhamburan di udara
Tiada surutkan semangat kami
Tuk meraih kemerdekaan
Teruskan perjuangan
Walaupun kami telah tiada

C. Kami hanya mempunyai semangat
Menggapai kemerdekaan
Andai kami semua punya
Peralatan yang modern dan canggih
Kami pasti mengalahkanmu
Wahai penjajah

D. Kami ingin mempunyai negeri yang 
merdeka
Bertahun-tahun kami berjuang
Walau kami sudah tiada 
Kami bangga karena negeri kami telah 
merdeka
Tetesan darah kami untukmu
Pertiwi

46. Di dalam suka di dalam duka
Waktu bahagia waktu…(1)
Masa tertawa masa...(2)
Kami bebuai dalam napasmu
Kata yang tepat untuk melengkapi kutipan 
puisi tersebut agar memiliki kesamaan 
rima adalah ...
A. (1) senang dan (2) bahagia
B. (1) duka dan (2) cinta
C. (1) senang dan (2) gembira
D. (1) menderita dan (2) bahagia

47. Andi adalah anak yang saleh dan ramah. 
Dia anak yatim yang sangat berbakti dan 

setia pada ibunya. Pada saat liburan dia 
diajak oleh Ali dan Arsad camping ke hutan 
lindung. Ketika mereka akan berangkat, 
tiba-tiba ibu Andi mendadak sakit keras. 
Karena rencana sudah matang, kedua 
temannya tetap mengajak berangkat tanpa 
mempedulikian keadaan Andi. Andi 
menjadi bingung.
Naskah drama yang paling sesuai dengan 
ilustrasi tersebut adalah ….
A.   Ali  : (Bersemangat) Gimana An, 

sudah siap?Ayo berangkat!
Andi : Maaf Al, ibuku …. sakit 

mendadak (menunduk).
Arsad : Ala, mengapa lu pikirin. Nanti 

juga kan sembuh sendiri.
Ali   :  Iya An, rencana kita kan sudah 

matang. Ingat, demi kita!
Andi : (Bingung) Gimana ya!

B. Arsad : (Semangat) Gimana An, sudah 
siap?Ayo berangkat!

Andi  : Maaf Ar. Aku ragu. (menunduk).
Ali  : Mengapa An, tiba-tiba kau ber-

ubah pikiran? Kita berangkat 
sajalah!    

Andi  : Ibuku sakit mendadak. Aku 
harus menungguinya.

 Arsad : Jangan, kita tunda keberang-
katan ini!

 Andi :  Aduh, gimana dong? Kita 
memang sudah sepakat. Tapi… 
(bingung)

C.   Andi  :  Al, ibuku tiba-tiba sakit. 
Gimana rencana kita? 

Ali  :  Rencana sudah matang. Kita 
harus tetap berangkat!

Arsad : Betul An, kita harus kompak..     
Andi  : Baik. Ibuku akan kubujuk biar 

merelakanku.
Arsad : Nah, gitu dong. Sepakat?

D.   Arsad : (antusias) Al, gimana 
persiapanmu?

Ali  : Oke, aku tinggal cabut saja. 
Arsad  : Kamu gimana An?
Andi  : Sebenarnya ibuku sakit, tapi 

aku harus siap juga. Kita harus 
berangkat. 

 Ali  : Demi kita, hidup Trio Singa. 
(mereka menyatukan tangan).



mata_elang_media@yahoo.co.id

48. Parto : Harus anter? Aku malas, ah! 
(menenteng kaleng minyak 
tanah)

Pardi : Ya, iya lah. Kamu liat sana orang 
meletakkan jerigen minyak dalam 
antrean! (menarik lengan Parto 
menuju ke arah Depot minyak 
tanah) 

Parto : Lalu, kapan aku memandikan 
kerbauku?

Pardi : Ah kamu ini….
Parto : Kamu benar juga, Di!
Kalimat yang tepat untuk melengkapi 
ucapan Pardi pada teks drama tersebut 
adalah…..
A. Ambil kerbaumu dan mandikan saja 

segera, anteran masih panjang! 
B. Letakkan saja kaleng minyakmu dalam 

anteran sementara kamu memandikan 
kerbau!

C. Sebaiknya tanyakan berapa banyak 
orang yang antre sebelum memandikan 
kerbau! 

D. Itu depot minyak tanah, sudah sana 
ambil jerigenmu! 

49. (1) Pada saat aku tiba di stasiun Tugu, 
kereta api siap berangkat. (2) Petugas 
penjaga pintu peron sangatlah sopan. (3) 
Seorang petugas berseragam membantu 
membawakan barang-barangku dan 
mengatakan agar aku cepat naik.(4) 
Dengan senang hati kulakukan, kemudian 
aku cepat-cepat mencari nomor tempat 
duduk yang tertera di karcisku.
Kalimat tidak padu dalam paragraf 
tersebut ditandai nomor…
A.  (1)          C. (3)      
B.  (2)    D. (4)

50. Membuat kesalahan adalah bagian dari 
hidup. Tidak ada seorang pun yang 
bebas dari kesalahan. Sering melakukan 
kesalahan adalah hal yang wajar, tidak perlu 
malu ataupun rendah diri. Jadi, jangan takut 
untuk mencoba dan melakukan hal-hal 
baru bahkan bisa menambah pengalaman 
dan kreativitas. Asal jangan mencoba hal-
hal yang melanggar aturan. 

Perbaikan kalimat sumbang yang dicetak 
miring pada paragraf tersebut adalah….
A. Sering melakukan kesalahan merupakan 

hal yang wajar tidak perlu membuatmu 
malu apalagi rendah diri. 

B. Sering melakukan kesalahan merupakan 
hal yang logis, tidak perlu membuatmu 
malu apalagi rendah diri. 

C. Pernah melakukan kesalahan merupakan 
hal yang wajar tidak perlu membuatmu 
malu apalagi rendah diri. 

D. Pernah melakukan kesalahan merupakan 
hal yang tidak wajar, tidak perlu 
membuatmu malu apalagi rendah diri. 
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PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL
BAHASA INDONESIA SMP/MTs

Tahun Pelajaran 2007/2008

1. Paragraf adalah bagian dari suatu 
karangan atau tuturan yang terdiri dari 
sejumlah kalimat yang mengungkapkan 
satuan informasi dengan ide pokok sebagai 
pengendali. Setiap paragraf mempunyai 
gagasan pokok (utama) sebagai pengen-
dali. Dikatakan sebagai pengendali karena 
gagasan pokok itu mengendalikan uraian 
selanjutnya sehingga gagasan pokok dan 
penjelasnya membentuk satuan makna. 
Pada umumnya, gagasan pokok terletak 
pada kalimat pertama atau kalimat terakhir 
dalam paragraf itu.
Gagasan utama paragraf tersebut adalah 
tentang kenaikan harga BBM yang menga-
getkan. Letaknya pada awal paragraf. Kali-
mat berikutnya merupakan kalimat penjelas.

Jawaban:  C
2. Kritik adalah tanggapan suatu hal 

yang terkadang disertai uraian dan 
pertimbangan. 
Ilustrasi tersebut berbicara tentang 
penyandang buta aksara di Kabupaten 
Sukasari. Akan tetapi, Pemkab Sukasari 
belum mempunyai  program yang jelas 
dalam mengurangi penyandang buta 
aksara. 

Jawaban: A
3. Informasi adalah keseluruhan keterangan, 

pemberitahuan, kabar, atau berita tentang 
sesuatu. Kesamaan informasi dari  
beberapa teks adalah kesamaan  gagasan 
pokok dari setiap teks itu.   
Tentukan informasi pokok dari tiap 
teksnya. Adapun gagasan pokok dari teks 
berita pertama adalah tentang perintah 
kepada mantan PM Thailand untuk pulang, 
sedangkan gagasan pokok teks berita 
kedua juga tentang perintah terhadap 
mantan PM Thailand segera pulang karena 
ia didakwa korupsi. Jadi, kedua teks 
tersebut mengandung informasi tentang 

perintah terhadap mantan PM Thailand 
untuk pulang karena ia didakwa korupsi. 

Jawaban: C
4. Pola penyajian berita biasanya berbentuk  

5W + 1H:
1. What ‘apa’.
2. Who ‘siapa.
3. Where ‘di mana’.
4. When ‘kapan’.
5. Why  ‘mengapa’.
6. How ‘bagaimana’.
Untuk menjawab soal itu adalah dengan 
menganalisisnya dengan cara berikut:
Berita 1
a. Siapa yang melakoni peristiwa itu?

Pemerintah Thailand akhirnya ...
b. Apa peristiwanya itu?

…memerintahkan PM terguling 
Thaksin Shinawartra pulang

c. Bagaimana proses terjadinya peristiwa 
itu?
Perintah itu menyusul segera 
dimualinya sidang korupsi….

Pertanyaan: siapa - apa - bagaimana
Berita 2
1. Mengapa peristiwa itu terjadi?

Karena menjadi buronan pemerintah 
Thailand..

2. Siapa yng mengalami peristiwa itu?
Nama Thaksin Shinawatra terus 
disebut..

3. Bagaimana proses terjadinya peristiwa 
itu?
Nama Thaksin Shinawatra terus 
disebut..

Pertanyaan: mengapa - siapa - bagaimana
Jawaban: D

5. Isi suatu berita dapat diketahui dari 
beberapa kalimat yang menyusunnya. 
Perhatikanlah kata-kata yang bergaris 
bawah pada teks berita berikut:
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 Di Kawasan Parangkusuma Bantul 
ternyata pernah terdapat gunung api. 
Hal ini dibuktikan dengan adanya lava 
yang membatu di kawasan tersebut. 
Kebanyakan orang menyebutnya sebagai 
Watu Gilang. Jika berdiri di kawasan 
tersebut sesungguhnya kita sedang berada 
di atas puncak gunung api. Watu Gilang, 
lava yang membeku, diteliti oleh Tim 
Geologi UPN Yogyakarta.
 Dari pembicaraan kalimat-kalimatnya, 
dapat diketahui bahwa kutipan berita 
itu berisi tentang Watu Gilang yang 
merupakan lava gunung berapi yang 
membatu yang merupakan hasil penelitian 
tim Geologi.

Jawaban: B
6. Informasi adalah keseluruhan keterangan, 

pemberitahuan, kabar, atau berita tentang 
sesuatu. Kesamaan informasi dari  
beberapa teks adalah kesamaan  gagasan 
pokok dari setiap teks itu.   
Kutipan berita itu memberikan informasi 
tentang banyaknya prasarana umum 
yang tidak terurus, misalnya halte bus 
(lihat kalimat 1 dan 2). Oleh sebab itu, 
Pemda harus memperhatikan prasarana-
prasarana umum itu. 
Kutipan teks berita tersebut tidak 
menyatakan Pemda harus memperhatikan 
halte bus dekat stasiun.  

Jawaban: D
7. Pendapat adalah pemikiran atau perkiraan 

tentang suatu hal. Pendapat itu tergantung 
pada pandangan, pendirian, ataupun 
penilaian seseorang. 
Jalan tol macet, pengguna merasa dirugikan 
merupakan contoh pendapat. Kalimat terse-
but disebut pendapat karena munculnya 
klausa pengguna merasa dirugikan

Jawaban: A 
8. Tajuk rencana adalah kolom yang terdapat 

di dalam media massa yang merupakan 
tanggapan redaksi terhadap suatu 
peristiwa. Isi dari suatau tajuk rencana 
dapat diketahui dari gagasan utama yang 
ada pada setiap paragrafnya. Gagasan 
utama sama dengan gagasan pokok. 

Gagasan utama dalam tajuk tersebut 
adalah tentang fungsi unjuk rasa dalam 
mempercepat suatu masalah. 

Jawaban: D
9. 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 adalah unjuk rasa disertai kekerasan 
terjadi minggu kemarin di Kota P (kalimat 
keempat, paragraf pertama)

Jawaban: B
10. Kritik adalah tanggapan suatu hal 

yang terkadang disertai uraian dan 
pertimbangan. Tajuk rencana biasanya 
mengemukakan kritikan, saran ataupun 
rasa simpati redaksi pada suatu pihak.  

 Tanda yang menunjukkan keberpihakan 
penulis adalah hadirnya kata saya atau kita.  
Kata itu muncul pada kalimat (1) paragraf 
pertama. Kalimat itu menunjukkan 
keberpihakan penulis terhadap warga/
rakyat. 

Jawaban: A
11. 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
12. 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.
Table itu berisi tentang hasil angket 
penilaian masyarakat terhadap keberadaan 
perpustakaan keliling. Berdasarkan tabel 
tersebut, diketahui bahwa pada Desember 
2007 masyarakat memberikan penilaian 
baik terbanyak manakala dibandingkan 
dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni 
sebesar 75%.  

Jawaban: B
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13. Denah merupakan suatu gambaran yang 
menunjukkan letak kota, jalan, rumah dan 
bangunan-bangunan lainnya. 
Jalan terdekat dari tempat berkumpul 
calon penonton (A) ke lokasi pertunjukan 
(B) adalah melalui Jalan Jeruk, lalu belok 
kanan sampai dengan perempatan belok 
kiri, kemudian melintas Jalan Duku  lurus 
sampai ke Jalan Melon, lalu belok kiri 
sampai pertigaan belok kanan dan masuk 
Jalan Nangka. 

Jawaban: B
14. Grafik adalah suatu lukisan atau gambaran 

pasang surut suatu keadaan dengan garis 
vertikal dan garis horizontal. 
Grafik tersebut memberikan informasi 
tentang populasi dan produk susu sapi 
perah di Boyolali. Salah satu informasi dari 
grafik itu adalah pada tahun 2003 jumlah 
populasi sapi di Boyolali paling sedikit, 
yaitu 56.193, akan tetapi jumlah produksi 
susunya terbanyak, yaitu 31,18. 

Jawaban: A
15. Isi puisi sama dengan informasi yang 

disampaikan penulis.
Manakala dikaji dari kata-kata yang 
menyusunnya tampak bahwa puisi itu 
bercerita tentang Blora sebagai sesuatu 
mimpi atau harapan. 

Jawaban: A
16. Citraan adalah kesan atau gambaran yang 

ditimbulkan oleh sebuah kata, frasa, atau 
kalimat, dan merupakan unsur dasar 
yang khas dalam karya prosa atau puisi 
serta yang dapat menimbulkan khayalan 
atau imajinansi.. Dengan daya imajinasi 
tersebut, pembaca seolah-olah merasa, 
mendengar, atau melihat sesuatu yang 
diungkapkan penyair.
Pencitraan dari penggalan puisi tersebut 
adalah perasaan. Hal itu tampak dari 
kata menikmati, bermimpi, cinta. Kata-
kata tersebut termasuk kata kerja yang 
mengandung komponen makna perasaan. 

Jawaban: C
17. Rima merupakan pengulangan bunyi 

yang berselang, baik di dalam larik sajak 
maupun pada akhir sajak yang berdekatan 
yang membuat suatu puisi menjadi indah. 
Rima dalam puisi ada yang bersifat bebas 

dan ada yang terikat. 
Rima bebas tampak pada puisi A. Rima 
pada puisi itu adalah (u-a-i-u). 

Jawaban: A
18. Ada bebepa cara untuk mengetahui 

karakter dari tokoh dalam suatu karya 
sastra, antara lain melalui  dialog atau 
perkataan tokoh itu, tingkah lakunya, 
diceritakan langsung oleh pengarangnya, 
atau melalui pembicaraan tokoh lain.
Karakter tokoh Ijah dapat diketahui 
melalui pembicaraan tokoh. 

Jawaban: B
19. Latar peristiwa adalah keterangan 

mengenai waktu, ruang, dan suasana 
terjadinya lakuan di karya sastra. Misalnya, 
di tepi hutan di sebuah desa, pada suatu 
sore, pada zaman dahulu, di kala pagi. 
Dari kata-kata yang digunakan oleh 
penulis seperti selokan, menggigil kedinginan, 
tidak berisi air comberan, dan air irigasi 
menunjukkan bahwa latar peristiwa dalam 
cuplikan cerpen tersebut adalah selokan.  

Jawaban: B
20. Konflik adalah ketegangan atau 

pertentangan di dalam cerita rekaan atau 
drama. Pertentangan ini bisa antar tokoh, 
dalam diri tokoh atau pertentangan dua 
kekuatan. Bentuknya bisa berupa konflik 
fisik, konfilk batin, konflik ide, konflik 
sosial dan konflik budaya.
 Konflik dalam kutipan cerita tersebut 
adalah antara Jono dengan pengurus 
koperasi, yaitu Dorman. Jono menyebarkan 
fitnah kepada Dorman tentang keuangan 
koperasi.

Jawaban: C
21. Watak merupakan sifat batin manusia 

yang mempengaruhi segenap pikiran dan 
tingkal laku. Watak seorang tokoh dapat 
diketahui antara lain, dari perkataan 
ataupun perbuatannya baik  dinyatakan 
langsung oleh pengarang atau tokoh 
lainnya.
Herman dalam cerita tersebut digambar-
kan sebagai seseorang yang berperilaku 
tenang dalam menghadapi fitnahan. Hal 
itu menunjukkan bahwa watak Herman 
adalah penyabar. 

Jawaban: B
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22. Amanat suatu karya sastra adalah suatu 
gagasan yang mendasari karya sastra, 
atau pesan yang ingin disampaikan 
oleh pengarang kepada pembaca atau 
pendengar. 
Cuplikan kisah itu bercerita tentang sikap 
paman Danuri yang enggan membayar 
hutang. Ia mengelak dari tanggung jawab. 

Jawaban: A
23. Nilai adat merupakan suatu nilai luhur 

yang berkaitan dengan kebiasaan atau 
pola hidup yang berlaku di dalam suatu 
masayarakat. 
Nilai luhur yang terdapat dalam cerita 
tersebut adalah kebiasaan menabung di 
koperasi dengan maksud untuk tolong-
menolong di kampung Danuri..

Jawaban: B
24. Ada bebepa cara untuk mengetahui 

karakter dari tokoh dalam suatu karya 
sastra, antara lain melalui  dialog atau 
perkataan tokoh itu, tingkah lakunya, 
diceritakan langsung oleh pengarangnya, 
atau melalui pembicaraan tokoh lain.
Pada cerita I terdapat perkataan “sungguh 
aku mengerjakan sendiri”. Perkataan 
itu menandakan bahwa tokoh  Dita 
berkarakter sombong. 
Pada cerita II karakter dari Saniah adalah 
melalui kelakuannya, yaitu marah-
marah terus dan mudah berang, Perilaku 
itu menandakan bahwa tokoh Saniah 
berkarakter pemarah. 

Jawaban: B
25. Watak merupakan sifat batin manusia 

yang mempengaruhi segenap pikiran dan 
tingkal laku. Watak seorang tokoh dapat 
diketahui antara lain, dari perkataan 
ataupun perbuatannya baik  dinyatakan 
langsung oleh pengarang atau tokoh 
lainnya.
Ketegasan seorang tokoh pada drama 
tersebut adalah dinyatakan dengan kata 
harus dan sejenisnya. Kata-kata tersebut 
ditemukan dalam dialog (1) dan (5).

Jawaban: B
26. Suasana merupakan suatu keadaan yang 

melatarbelakangi suatu peristiwa.  
Suasana pada drama tersebut dapat dikaji 
melalui dialog para tokohnya, seperti 

pada kata-kata nafas ayah berhenti, keadaan 
ayahku kritis. Dialog tersebut menunjukkan 
bahwa suasana dalam drama  itu adalah 
menegangkan. 

Jawaban: D
27. 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 dapt ditulis sebuah 
catatan pada buku harian sebagaimana 
pada jawaban C.

Jawaban: C
28. Surat merupakan suatu bentuk komunikasi 

yang berupa bahasa tulis antara seseorang 
atau lembaga dengan seseorang atau 
lembaga lainnya. Secara garis besar surat 
dibagi menjadi tiga jenis, yakni surat 
pribadi, surat dinas dan surat niaga. 
Strukturnya terbagi atas pembuka , isi dan 
penutup. 
Penggalan surat tersebut termasuk ke 
dalam jenis surat pribadi. Dengan demikian 
kalimat pembuka yang sesuai adalah Hai, 
apa kabar, Gum? Bagaimana kabar Bapak dan 
Ibu di sana? Aku berharap sehat-sehat selalu. 

Jawaban: A
29. Ilustarsi surat tersebut menggambarkan 

tentang kegagalan rencana Ira untuk pergi 
ke Lampung. Oleh karena itu, pada bagian 
akhir suratnya perlu disampaikan harapan 
agar temannya tidak kecewa.

Jawaban: D
30. Surat dinas merupakan suatu surat yang 

dikeluarkan atau dibuat oleh instansi atau 
lembaga yang bersifat resmi. Adapun 
salah satu jenis surat dinas adalah surat 
undangan adalah suatu surat yang 
berisi pengharapan atau ajakan kepada 
seseorang untuk hadir dalam kegiatan 
yang dilaksanakan oleh penulis. 
Biasanya surat undangan ditandai oleh 
kata-kata yang berupa harapan, misalnya 
Kami mengharapkan kesediaan…..

Jawaban: A
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31. Dalam urusan kedinasan, pesan singkat 
atau yang disebut memo adalah surat yang 
berisi pesan pendek dan sifatnya tidak 
resmi. Memo biasanya dibuat oleh pihak 
atasan kepada bawahan ataupun kepada 
teman sejawatnya. Memo termasuk dalam 
jenis surat resmi. 

Ilustrasi soal Pesan singkat

Perintah agar segera 
mengumpulkan 
seluruh pengurus 
OSIS untuk 
mengadakan 
rapat membahas 
permintaan OSIS 
SMP Tunas Muda

Segera siapkan 
surat undangan 
rapat pengurus 
OSIS besok pagi 
untuk membahas 
kunjungan OSIS 
SMP Tunas Muda 

 
Jawaban: C

32. Laporan merupakan suatu cara 
penyampaian informasi kepada seseorang 
atau suatu instansi yang disusun atas dasar 
tanggungjawab yang dibebannya. 
Laporan yang dimaksudkan adalah 
laporan kunjungan terhadap kondisi 
Klub Kebugaran Tubuh Bima Sakti. 
Oleh sebab itu, aspek-aspek yang harus 
dilaporkan adalah berhubungan dengan 
fakta Klub Kebugaran tersebut, misalnya 
tahun pendirian, jumlah keanggotaan dan 
kegiatan yang dilakukannya.

Jawaban: A
33. Petunjuk didefinisikan sebagai ketentuan 

yang memberikan arahan atau bimbingan 
tentang cara melakukan sesuatu. Suatu 
petunjuk harus disusun secara sistematis 
agar mudah pelaksanaannya. 
Petunjuk yang sistematis dalam memakai 
bedak dingin adalah: 

 (1)- (3)- (2)- (5)- (6)- (4).
Jawaban: A

34. Rangkuman adalah ikhtisar atau ringkasan 
dari suatu uraian. Bagian-bagian pokok 
karangan disusun kembali dan akhirnya 
menjadi sebuah karangan yang ringkas. 
Bagian-bagian  pokok dalam bacaan 
tersebut, yaitu: 
1. Mobil memudahkan penduduk 

berpindah 

2. Mobilitas penduduk mempunyai banyak 
kerugian Jadi, rangkumannya adalah 
mobil memudahkan penduduk bepergian 
tetapi menimbulkan banyak kerugian. 

Jawaban: C
35. Slogan adalah perkataan atau kalimat 

pendek yang menarik atau mencolok dan 
mudah diingat untuk memberitahukan 
sesuatu. 
Ilustrasi tersebut berisi tentang ajakan 
kepada para siswa untuk bersemangat 
dalam mengikuti suatu lomba. Slogan 
yang tepat dengan ilustrasi tersebut adalah 
Menjadi juara merupakan sasaran utama. 

Jawaban: C
36. Poster merupakan suatu plakat yang 

ditempelkan di tempat umum. Fungsinya 
adalah sebagai pengumuman atau 
iklan. Secara garis besar, hal yang perlu 
diperhatikan dalam membuat poster 
adalah sebagai berikut ini: 
1.   Menentukan subjek yang akan 

dijadikan poster. 
2. Merumuskan pesan yang akan 

disampaikan. 
3.  Menyusun kalimat yang singkat dan 

jelas.
Ilustrasi tersebut berisi tentang perlunya 
membudayakan gemar membaca. Oleh 
karena itu, bunyi isi poster yang sesuai 
adalah Mari membudayakan gemar membaca.  

Jawaban: D
37. Iklan baris adalah iklan yang 

pemasangannya berupa baris-baris. Oleh 
karena itu, iklan baris lebih kecil daripada 
iklan kolom. Teks yang disajikan sangat 
terbatas. Tidak ada gambar ataupun 
ilustrasi-ilustrasi dalam iklan ini. Teks pun 
banyak yang mengalami penyingkatan. 
Iklan baris pada umumnya dimanfaatkan 
oleh perorangan atau perusahaan-
perusahaan kecil. Kalimat iklan adalah 
suatu kalimat yang bersifat persuasif yang 
bertujuan agar khalayak ramai tertarik 
dengan sesuatu yang diiklankan.
Berdasarkan ilustrasi tersebut dapat 
disusun sebuah iklan baris sebagaimana 
jawaban A.

Jawaban: A
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38. Iklan baris tersebut perlu dilengkapi 
dengan sesuatu yang bisa dihubungi 
dengan lengkap dan tetap ringkas, yakni 
Jln. Kangguru 7 Jkt Brt. 

Jawaban: A
39. Pidato adalah pengungkapan pikiran 

dalam bentuk kata-kata yang ditujukan 
kepada orang banyak.  Isi pidato tersebut 
harus sesuai dengan jenis kegiatannya. 
Kegiatan tersebut adalah peringatan Hari 
Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, 
isi teks pidatonya harus berhubungan 
dengan kegiatan itu. Hal tersebut tampak 
pada kutipan pidato berikut Oleh sebab 
itu, marilah kita bersama-sama mencegah 
penebangan hutan secara liar. Kita jaga 
lingkungan kita jangan sampai rusak. 
Kerusakan hutan akan merugikan diri kita. 

Jawaban: C
40. Kalimat efektif merupakan suatu 

kailmat mewakili pikiran pembicara 
tau  penulisannya dan mengemukakan 
pemahaman yang sama tepatnya antara 
pikiran pendengar atau pembaca dengan 
yang dipikirkan pembaca atau penulisnya. 
Kalimat efektif itu harus kohesif dan 
koherensif serta hemat.
Kalimat “Hadirin sekalian, museum merupakan 
salah satu sumber belajar” merupakan 
kalimat yang rancu. Hal ini disebabkan oleh 
pemborosan kata-kata, yaitu hadirin sekalian.  
Kata hadirin sudah bermakna “banyak”. Oleh 
karena itu, tidak perlu disertai kata sekalian 
yang bermakna ‘banyak’. Oleh karena itu, 
kalimat efektifnya adalah “Hadirin, museum 
merupakan salah satu sumber belajar”.

Jawaban: A
41. Penyusunan karya tulis harus mengan-

dung suatu latar belakang masalah dan 
perumusan masalah yang unik dan 
menarik serta menggelitik.
Berdasarkan ilustrasi latar belakang 
masalah tersebut, perumusan masalahnya 
adalah Bagaimana upaya orang tua agar 
anak lulusan SD di Desa Sukamaju dapat 
melanjutkan ke SMP?  

Jawaban:  A
42. Secara garis besar karya tulis tersusun 

atas tiga bagian, yakni pendahuluan, 
pembahasan dan penutup. Bagian penutup 

lazimnya diisi oleh kesimpulan dan saran. 
Bagian kesimpulan dan saran haruslah 
saling berhubungan. Berdasarkan 
kesimpulan tersebut, saran yang sesuai 
adalah Untuk menjaga kesehatan sebaiknya 
kita mengonsumsi agar-agar yang kaya akan 
kandungan serat yang diperlukan oleh tubuh.   

Jawaban: A
43. Pantun adalah sebuah  puisi lama yang 

memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 
a. Terdiri atas dari 4 baris. 
b. Setiap baris terdiri atas 8 sampai 10 

suku kata. 
c. Tersusun atas sampiran dan isi. 
d. Rima akhirnya adalah adanya 

persamaan bunyi a-b-a-b.
Dalam berbalas pantun harus diperhatikan 
isi pantun yang akan dibahas, yakni 
tentang nasihat akan perlunya sikap rajin 
berlatih agar setelah tamat siap bekerja. 
Oleh karena itu, pantun yang selaras 
haruslah berupa ucapan terima kasih atas 
nasihat itu. 

Jawaban: A
44. Maksud dari larik-larik yang dikosongkan 

itu harus selaras dengan larik sebelumnya. 
Banyak bulan perkara bulan
Tidak semulia bulan puasa 
Banyak Tuhan perkara Tuhan 
Tidak semulia Tuhan Yang Kuasa
Pada kata-kata yang dicetak miring dan 
huruf yang bercetak tebal menunjukkan 
keselarasan maksud dan kesamaan rima 

Jawaban:  C
45. Ide puisi dapat berupa pengalaman. 

Bagian-bagian pokok dari pengalaman 
itu, perlu dicatat; kemudian diekspresikan 
dalam kata-kata ringkas dan padat makna. 
Pokok-pokok pengalaman yang dapat 
diambil berdasarkan ilustrasi tersebut 
adalah:
1.  Ekonomi sulit.
2.  Berjuang melawan penjajah. 
3.  Senjata Belanda modern. 
4.  Senjata para pejuang seadanya. 
5.  Pejuang-pejuang bertaruh nyawa. 
6.  Bersemangat merebut kemerdekaan. 
Jadi, puisi yang sesuai dengan bagian-
bagian pokok itu ada pada opsi A. 

Jawaban: A
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46. Salah satu ciri puisi yang baik dan indah 
adalah adanya kesamaan rima. 
Rima pada kata bahagia adalah /ia/. Jadi kata 
yang tepat adalah menderita. Sementara 
itu, pada bait ketiga kata-katanya berima 
/a/. Jadi, kata yang rimanya selaras adalah 
bahagia. 

Jawaban: D
47. Dialog adalah salah satu unsur drama di 

samping tema, penokohan dan unsur-
unsur lain. Dialog haruslah memenuhi 
syarat-syarat sebagai berikut:
a. Menunjang gerak laku tokoh.
b. Lebih tajam dan tertib daripada ujaran 

sehari-hari.
c. Sesuai dan padu dengan dialog-dialog 

sebelumnya.
Ilustarsi di atas menceritakan Adi anak 
saleh dan ramah. Oleh karena itu, pasti 
ia memilih menjaga ibunya yang sakit 
daripada ikut berkemah. Akan tetapi, ia 
pun tentunya menolak ajakan temannya 
itu secara baik-baik. Naskah drama yang 
sesuai dengan ilustrasi itu adalah opsi A.  

Jawaban: A 
48. Untuk melengkapi suatu dialog drama, 

harus diperhatikan kata-kata tokoh yang 
ada pada dialog sebelumnya.  
Tokoh Parto bermaksud antre minyak 
tanah dan memandikan kerbau. Dengan 
demikian, percakapan tokoh (Pardi) dalam 
menanggapi keadaan temannya itu adalah 
Letakkan saja kaleng minyakmu dalam antrean 
sementara kamu memandikan kerbau! 

Jawaban: B

49. Paragraf adalah bagian dari suatu 
karangan atau tuturan yang terdiri dari 
sejumlah kalimat yang mengungkapkan 
satuan informasi dengan ide pokok 
sebagai pengendali serta memiliki sifat 
kepaduan dan keserasian. Setiap paragraf 
mempunyai gagasan pokok (utama) 
sebagai pengendali. Dikatakan sebagai 
pengendali karena gagasan pokok itu 
mengendalikan uraian selanjuutnya 
sehingga gagasan pokok dan penjelasnya 
membentuk satuan makna. 
Kepaduan suatu paragraf ditandai oleh 
kalimat-kalimatnya yang membicarakan 
masalah yang sama. Kalimat (1), (3), dan 
(4) bercerita tentang situasi keberangkatan 
dengan kereta, sementara itu kalimat 
(2) bercerita tentang sopannya seorang 
penjaga pintu peron. Jadi, kalimat (2) 
merupakan kalimat yang tidak padu.

Jawaban: B

50. Kalimat sumbang adalah suatu kalimat 
yang menyimpang dari kepaduan pada 
kalimat-kalimat lainnya (dalam satu 
paragraph). Kalimat itu menyebabkan 
kerancuan pembaca memahami paragraf 
itu.
Kata yang menyebabkan kalimat itu 
sumbang adalah sering. Kata itu seharusnya 
diganti dengan kata pernah 

Jawaban: C
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1. You find  this notice at the gate of a housing 
complex. 

ACCESS
FOR RESIDENTS 

ONLY

It means that only the…who own the 
houses at the housing complex can go 
there. 
A. security guards C. people
B. participant   D. guests

Read the invitation below and answer question 
2 and 3.
You and Your Partner are invited to attend 
Eleanor Mckay’s
15th Birthday
In the Cocino Green House
24th January 2008 at 7:00 pm

2. How old will Eleanor Mckays be in 2016? 
A. 20    C. 22
B. 21    D. 23

3. When was Eleanor Mckays born? 
A. in 2003   C. in 1993
B. in 2005   D. in 1995

4. The following warning means that 
pedestrians should…the grass. 

Keep of the grass

A. not cut   C. not keep
B. not water  D. not walk on

Read the text and answer question 5 and 6. 

Student Writing Contest

THE ATLANTIC MOUNTHLY invites submissions 
of poetry, fiction, and personal of journalistic essays 
for this Student’s Writing Contest. 
CATEGORIES
Poetry, fiction, and personal of journalistic essays.
MANUSCRIPS should be type written (on side only, 
please) double-spaced and accompanied by a cover 
sheet with the following information: title category, 
word count, author’s name, address, phone 
number,  e-mail address (if available) and academic 

UJIAN NASIONAL
SMP/MTs

Tahun Pelajaran 2007/2008

Mata Pelajaran  : Bahasa Inggris
Tingkat     : SMP/MTs
Hari/Tanggal  : Selasa, 6 Mei 2008
Waktu     : 08.00 - 10.00

Petunjuk Umum

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

2. Waktu yang disediakan 120 menit untuk mengerjakan tes.
3. Jumlah soal sebanyak 50 butir.
4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
5. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
6. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat hitung lainnya.
7. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.
8. Lembar soal boleh dicoret-coret, untuk mengerjakan hitungan.
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institution. Of this information, only the title should 
appear on the manuscript itself.
 MANUSCRIPS should be type written (on side 
only, please) double-spaced and accompanied by 
a cover sheet with the following information: title 
category, word count, author’s name, address, 
phone number,  e-mail address (if available) and 
academic institution. Of this information, only the 
title should appear on the manuscript itself.

POSTMARK SUBMISSIONS BY DECEMBER |< 
AND SEND TO:
Student’s Writing Contest 
The Atlantic Mounthly   
77 N. Washington Steer
 Boston, MA 02114
Source: www.theatlantic.com/about/contest.com                                                                                                                                              
            

5. What the purpose of the text? 
A. To describe the student’s writing contest 
B. To announce the student’s writing contest
C. To amuse the student’s writing contest 
D. To retell the student’s writing contest 

6. The following are required for the works 
that the participants should prepare, 
except that they are….
A. original  C. easy to read
B. unpublished D. typewritten

7. WARNING
Do not aim the camera directly into 
the sun   or the other intense light 
resources that could damage your 
eyesight.

!
The warning means….
A. it will be good if we take the picture of 

the sun 
B. it will be better if we take the picture of 

other intense light sources 
C. if we aim the camera directly into the 

sun, the sun will have a problem. 
D. our eyes might be in danger if the 

camera is aimed into the sun or intense 

Study the following table to answer question 
8 and 9.

Calories per day

Boys Girls

Ages Calories Ages Calories

9 - 11 2.200 9 - 11 2.200

12 - 14 2.650 12 - 14 2.150

15 - 17 2.900 15 - 17 2.150

8. The text is about the number of calories 
that…..
A. children need per day based on their 

ages. 
B. old people have to consume daily.
C. all people must burn in a day.
D. the boys need a whole day. 

9. How many calories does a thirteen years 
old boy need per day? 
A. 2.150   C. 2.650
B. 2.2000   D. 2.900

Read the text and answer question 10 and 13.

 Peter is youngest in our family. He is 
fourteen years old and four years younger 
than me. He has long straight hair, bright eyes 
and a friendly smile. Sometimes he is rather 
naughty at home but the usually does what 
he is asked to do. 
 Peter is interested in sports very much, 
and at school he plays football and tennis. He 
is the best badminton player in our family. 

10. What is the text mostly about? 
A. Peter  
B. Peter’s hobby
C. Peter’s family 
D. Peter’s older brother 

11. From the text we know that Peter is….
A. the writer’s youngest brother
B. the writer’s older brother  
C. a naughty boy  
D. a friendly boy  

12. Based on the text we know that the writer 
is…years old
A. fourteen  C. eighteen 
B. sixteen    D. nineteen 
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13. “Peter is interested in sports very much, 
and at school he plays football and tennis” 
The underlined phrase can be replaced 
with…
A. dislike sport
B. really likes sport
C. hates sport very much
D. finds sports not really entertaining

The following text is for question 14 to 17. 

 Amelia’s house was in quiet place. It was 
a hilly village. The garden of her house was 
very beautiful. Flowers with various colours 
grew there. Amelia grew some roses. She’s a 
nature lover. One day Amelia closed her book. 
She felt tired after studying hard. She stood by 
the window. She could see the mountain from 
there it was a beautiful bluish green. 
 “How beautiful. How wonderful it would 
be if I could reach to the top of that mountain 
without climbing”
 “If you want to fly up there, follow me,” 
said a soft voice. Amelia was surprised.  
 “Who are you? Why did you come in 
without permission?”
 “My name is Yuli. My home is the bit far 
from here. I want to be your friend, Amelia,” 
said the girl.
 “You know my name?” said Amelia.
 “I often hear your mother calling you,” Yuli 
answered. She reached out her hand to Amelia. 
Amelia shook Yuli’s hand. 
 “Why your hand so cold? Are you ill?” 
asked Amelia, worried.
 “I haven’t been to scholl for few days.” 
said Yuli.
 “If you were sick, why aren’t you in bed 
now?” asked Amelia.
 “The fresh air will make me better, Amelia,” 
said Yuli pulled Amelia’s hand. 
She wanted Amelia to follow her.
 “Oh, no. I cannot go now. I must do my 
homework,”
 “Okay. How about tomorrow? My mother 
will make some delicious cakes for me. You 
must taste some, Yuli,” said Amelia.
 “Thanks Amelia. You are so kind.” Yuli 
waved to Amelia and then she was gone. 
Amelia’s mother was puzzled to see her 
daughter talking alone. 

14. What does the story tell about?
A. A mysterious girl
B. Amelia’s new friend
C. A little girl in a village
D. A quiet place in a village

15. The first paragraph is about…
A. the dream of Amelia   
B. the setting place of the story  
C. how the story happened  
D. the problem faced by Amelia 

16. What did Amelia want to do someday?
A. To play with her new friend     
B. To fly up to the top of the mountain  
C. To introduce her friend to her mother 
D. To reach the top of the mountain by 

climbing

17. “….make some delicious cakes for me.” 
The words “delicious” means ….
A. bad smell  C. bitter taste
B. nice taste   D. stale flavour

Read the following advertisement to answer 
question 18 and 19.

VACANCY

Native speaker Eng Teachers
Required Exp/C TEFL, preferred
Ph Lois 854791-92, 8 a.m-8 p.m

Monday to Saturday

18. Which qualification must the teacher 
candidate have?
A. Explicit   C. Exspresive
B. Expired  D. Experienced

19. The word “required” is similar in meaning 
to… 
A. called    C. trained  
B. helped   D. needed 

Read the passage and answer question 20 and 
24.

 Mr. and Mrs. Charly  were on a tour to 
Europe.  They were traveling on a guided tour 
to five countries. They were to going to travel 
through. The Netherland Belgium, Germany, 
Switzerland and France for two weeks. 
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 The guide for the tour was a Swiss. On 
the day 1st of the travel the guide told them to 
check their passports, their traveler, cheques 
and their foreign cash. He told them to keep 
them safely. 
 They traveled in a comfortable coach 
which a toilet, music and video. The guide 
stopped the coach at many famous places. 
He explained the cultural importance of the 
places. They stayed in big hotels for the night 
and ate in the restaurants.
 On the way, they stopped at small inns to 
eat lunch. In big towns, they went for shopping. 
They bought many souvenirs for their friends. 
They enjoyed the two week tour.   

20. The text is about…..
A. traveling  C. racking 
B. shopping   D. visiting  

21. Where were Mr. and Mrs. Charly touring? 
A. Africa    C. America 
B. Europe   D. Australia 

22. The guide told them to check their 
immigration …, such as passport, visa and 
exit permit. 
A. papers    C. records 
B. letters    D. documents 

23. What is the paragraph three about? 
A. Shopping in big town 
B. Staying in famous places 
C. Visiting interesting placed 
D. Eating in big restaurant 

24. “They enjoyed the two week tour”
The underlined words has the same 
meaning as...
A. got bored with
B. got pleasure from
C. became addicted to
D. planed will became amazed at 

Read the following text and answer question 
25 and 26.

QUININE HAIR TONIC
This hair tonic is processed from the leaves of 
their quinine three to help stimulate hair growth. 
Apply evenly on scalp every morning or evening 
particularly on areas where hair is thinning and 
lighty massage. 

25. What does the text tell you about?
A. Hair cut   C. Hair dresser
B. Hair style  D. Hair treatment

26. What is the function of hair tonic?
A. To make hair thin   
B. To massage scalp lightly 
C. To help stimulate hair growth 
D. To process the leaves of their quinine 

three 

Read the following text and answer question 
27 and 29.

 A shepherd took is sheep out to pasture, 
but when it was time to return to the sheep pen, 
he found that some wild goats had become 
mixed up with his flock. Nonetheless he was 
very pleased that the flock had grown by itself, 
and he closed the goats into the pen along with 
the sheep.
 The next day was rainy and the shepherd 
decided not to go out. He gave his sheep only 
a small handful of food, while he gave much 
bigger rations to the goats. He thought that 
if he treated them well, they would stay with 
him. In spite of this, as soon as the shepherd  
opened the gate, the goats ran out and he was 
unable to catch them again. 
 “Ungrateful beasts,” shouted the shepherd 
after them.” I treated you better than the 
other!”
 “That’s why we’re going,” answered one 
of the goats. ”If you prefer us new animals to 
your sheep, how will you tread us if you find 
some more animals in your flock?”
 So do not be to happy if someone shows 
you that they prefer you to their old friends 
you to will soon be an old friend and cold be 
replaced just as easily.

27. The text tells you about a shepherd, his 
sheep and…
A. the pasture  C. his friends
B. wild goats  D. all beats

28. Why was the shepherd happy one day?
A. He found some wild goats among his 

sheep
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B. He could close his sheep in the pen 
well

C. His lost goats returned in good 
condition 

D. There was a pasture for his hungry 
sheep

29. Which is the moral value you can learn 
from the story?
A. Never ever trust  
B. Don’t threat your friends as enemy
C. There are not good things on the old 

one
D. Don’t forget the old friends if you get 

the new one

Read the text and answer question 30 and 31.

The Director of the Indonesian Import 
Company 

Request the company of

Mr. John Taylor
Managing Director of Woolcat Ltd, 

Hampshire

On the occasion of the fiftieth anniversary
Of their company at the International Club

In Jakarta
On 10 September at 8.15 p.m.

(Dinner at 9.00 p.m.)

(Dress-Formal)
R.S.V.P

Zu Bakir, Indonesian Import Company,
250 Serang Road

Jakarta, Indonesia.

30.  What the purpose of the text?
A. To invite someone 
B. To inform people
C. To send a message
D. To remind somebody

31. Which statement is TRUE based on the text 
above?
A. Mr. Zu Bakir is the director of the 

International Club 
B. To invites should inform Zu Bakir 

about the coming

C. Mr. Taylor is the director of the 
Indonesian Import Company

D. The Indonesian Import Company is 
located in Hampshire England

Read the following text and answer question 
32 and 34.

Another Fame of winning your heart
There no limit for your satisfaction 
17 National awards and 51 Interna-
tional awards

New Honda jazz still moves forwards and technology,
New Honda Jazz is the best car that suit to every young-
ster.
Do anything, go everywhere! Jazz up your live! 

32. Who are the most suitable people to drive 
the car?
A. young people 
B. old people
C. children
D. kids

33. How many award did New Honda Jazz 
get?
A. 68    C. 3
B. 51    D. 17

34. “..Honda Jazz is the best car that suites to 
every youngster,”
The words ‘suites” has similar meaning 
to… 
A. appropriate 
B. uncomfortable 
C. important
D. wel-know

Read the text and answer question 35 and 37.

Tikka Kebab
Ingredients:

1. Cubes of lambs
2. Squares of green pepper
3. Onions
4. Salad
5. Tikka seasoning mixture

Step:
1. Cut onions into quarters
2. Put cubes of lambs, squares of green 

pepper and onion square on bamboo 
skewers and marianate them in Tikka 
seasoning .

3. Grill them
4. Serve them with a salad (curry like 

seasoning from India)
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35. What does the writer write the text for?
A. To inform how to serve the salad 
B. To exsplain how to make a salad
 C. To tell how to make Tikka kebab
 D. To discuss how to make cubes of lambs 

36. How many Ingredients are needed to make 
Tikka kebab?
A. three    C. five 
B. four    D. six

37. What does the word ‘them’ in step 2 refer 
to?
A. Cubes of lambs and onions
B. Onions, bamboo skewers and salad  
C. Squares of green papper and onions
D. Cubes of lambs, onions and squares of 

green papper

Read the letter below and answer question 38 
and 40.

Dear Emily,
 How are you doing? Remember me? We 
met at “Smutzer Primate Museum” in Ragunan 
Zoo in Jakarta last mouth. I am really glad that 
you choose my country to spend the vocation. 
Sorry, I can enclosed our photos here, because, 
you know, my youngest brother, Irfan, deleted 
them. I had not keep them yet in the camera. 
Here I give you some photos of Irfan’s birthday. 
We celebrated it by having lunch together. You 
can see my big family. My mom roasted 3 big 
fish for us. And we had hot chili sauce or sambal 
to eat with that roasted fish. Hm...yummy!
 How about your activity in this semester? 
You’re in class 11th, right? I want to know about 
Victoria. I want to be your pen pal, so I can 
improve my English, and you can improve 
your Bahasa Indonesia, too. Okay, that’s all for 
the first letter. I am looking forward to hearing 
from you. Send my love to your mom and 
grandma. Bye!

Your pal,

MIrda

38. The writer purpose of writing this letter 
is…
A. to get a photo  
B. to have pen pal 
C. to go to Victoria 
D. to tell her experience

39. Where did Mirda meet Emily?
A. in student exchange program  
B. in Ragunan student camp
C. in Ragunan Zoo
D. in a study tour

40. Where is Emily studying now?
A. in a junior high school
B. in a senior high school
C. in an academy
D.  in a university

Read the following text and answer question 
41 and 43.

What is the Significance of Rabbits’ 
Large Ears

 A rabbit is a small furry mammal with a 
short tail and pointed ears. Rabbits live in 
burrow which is in the ground. Each burrow 
is the home of single family. The first fossils 
which can be attributed to this family came 
from North America but now there are found 
in every part of the world. Compared to its 
small body rabbits has large-size ears. 
 A rabbit is a weak and timid animal and is 
always surround by many enemies. Therefore 
nature have gifted it with a large ears to help it 
to hear even the fun of drop sound. The large 
area of the ears catches almost every sound 
wave produce in the air and transfers them into 
the inner ear. This make the rabbit to detect its 
enemies in time and run to safety zones. 
 You must notice that a rabbit washes its ears 
by repeatedly licking its forepaws and rubbing 
them over the surface of its ears. If does this 
in order to keep its ears clean, and also to take 
into its mouth natural oil which surrounds the 
ears surface. This oil is important in forming 
vitamin D which is necessary for the growth of 
healthy bones. If the rabbits is  not allowed to 
form this, it will develop rickets.     
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41. Which part of the rabbit’s body produces 
natural oil? Its..
A.  forepaws   C. ears 
B.  mouth    D.  tail

42.  What the main idea of paragraph 2?
A. how enemies surround a rabbit
B. how a rabbit detects its enemies
C. why a rabbit has many enemies
D. why a rabbit likes fighting

43. The purpose of the text is…
A. to amuse the story
B. to retell rabbit’s habitat
C. to describe rabbit’s ears
D. to describe rabbit in general

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

Rino has a parrot  named Coly.
It has … (44) feathers. They are yellow, blue 
and red. Coly is very noisy…. (45) always  
imitates the human voice. It has a curved bill. 
It also has feet with two toes pointing forward 
and two backward. The feet help it to … (46) on 
the  branch  and hold food.

44. A. ugly    C. colourful
B. nice    D. beautiful

45. A.  it   C. they   
B.  its              D. their

46. A.  fly   C. grip
B.  take  D. bring  

47. 1. In the end, the Crow had no more cake   
because of her foolishness

2.   The Crow was so proud to hear this
3.  One day a hungry fox was walking 

alone in the jungle 
4.   A soon as she opened her beak, the 

cake fell down
5.   The crow had a piece of cake on her 

beak
6.  The cunning Fox caught the cake 

happily and ran away 
7.   Then she started to open her beak to 

sing for the Fox

8.   “Oh.. beautiful Crow! You’re the best 
singer I’ve known in the world. I really 
want to hear your melodious voice. 
Please..sing me a song now!”

9.   He saw a crow perch on a branch of a 
three

Which one is the best arrangement of the 
sentences above?
A. 3-5-2-8-4-9-1-7-6 
B. 3-5-7-8-2-9-4-1-6
C. 3-8-2-5-9-7-6-4-1
D. 3-9-5-8-2-7-4-6-1

48. 1. Why was it named like that?
2.  A brontosaurus was as long as four big 

elephants
3. The man who named it thought that 

when such a big animal walked, it 
must have made a noisy like thunder.

4. The word brontosaurus means thunder 
lizard

The best arrangement of the sentences 
above is..
A. 4 – 2 – 1 - 3  C. 3 – 4 – 1 - 2 
B. 2 – 4 – 1 - 3   D. 1 – 4 – 3 - 2

For questions 49 to 50 choose the arrangement 
the word to make correct sentences

49. in – your - the best – speech – on –
1    2  3       4       5
congratulation – contest - performance! 
  6     7            8
A. 7 – 4 – 9 – 1 - 2 – 3 – 6 – 5 - 8
B. 7 – 6 - 2 – 4 – 9 – 1 – 3 – 5 - 8
C. 7 – 6 – 3 – 5 - 8 – 1 – 2 – 4 - 9
D. 7 – 1 – 3 – 5 – 8 – 6 – 2 – 9 - 4

50. meet – the library – 3 p.m. – in front of – 
    1   2     3       4
please – at – me
     5   6    7
A.  5 - 7 – 4 – 2 - 6 – 3 – 1 
B. 4 – 3 – 2 – 1 – 7 – 5 - 6
C. 5 – 1 – 7 – 4 – 2 – 6 - 3
D. 4 – 2 – 6 – 3 – 1 – 5 - 7
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1. Pengumuman tersebut menyatakan “resident 
only” atau hanya untuk penghuni kompleks 
perumahan itu (people who own the houses at 
the housing compleks). 

Jawaban: C
2. Ditanyakan umur Eleanor pada tahun 2016 

(how old Eleanor in 2016). Sekarang tahun 
2008, Eleanor berulang tahun ke-15. Jadi 
umurnya pada tahun 2016 adalah:
15 + (2016 – 2008) = 23 tahun  

Jawaban: D
3. Ditanyakan kapan Eleanor lahir (born). 

Karena tahun 2008 ia berulang tahun ke-
15, maka ia lahir pada tahun:
2008 – 15 = tahun 1993.

Jawaban: C
4. Peringatan atau pengumuman pada soal 

no. 4 mengatakan ‘Keep off’ yang artinya 
‘jauhi atau hindari’ (rumput). Ekspresi 
yang paling mendekati arti ‘jauhi rumput’ 
adalah ‘not walk on the grass’.

Jawaban: D
5. Maksud atau tujuan penulisan teks terdapat 

pada alenia pertama (…invites submission of 
poetry…). Jadi tujuan penulisan teks adalah 
untuk mengundang atau memberitahukan 
tentang adanya lomba menulis (writing 
contest). Pilihan B (To announce..) 
mengandung arti memberitahukan. 

Jawaban: B
6. Kata kunci: …required for the works…

(..syarat karya tulis..) dan ‘except’ (kecuali). 
Jadi, yang dinyatakan adalah yang ‘bukan 
merupakan persyartan karya tulis’. Yang 
jelas tidak tercantum dalam persyaratan 
adalah B (unpublished), sementara syarat 
‘original’ (A) tersirat dalam kata ‘manuscript’ 
(naskah asli).

Jawaban: A
7. Peringatan yang dimaksudkan adalah agar 

(kita) tidak mengarahkan kamera langsung 
ke matahari (Do not aim the camera direclly 

into the sun) atau sumber cahaya kuat lain 
yang bisa merusak mata (other intense light 
damage your eyes). Jika kita melanggarnya, 
mata kita bisa rusak.  

Jawaban: D
8. Tabel menunjukkan jumlah kalori harian 

yang dibutuhkan anak-anak dan remaja 
(boys and girls, aged 9-17). Number of calories 
that children need per day based on their ages.

Jawaban: A
9. Kata kunci: calories-thirteen year old boy. 

Jawabannya terdapat pada baris keempat, 
kolom kedua (2.650), karena umur yang 
dimaksud berada di kisaran 12-14 tahun. 

Jawaban: C
10. Ditanyakan ide pokok wacana. Kita bisa 

mengetahui hanya dengan membaca 
sekilas, bahwa alenia pertama bercerita 
tentang Peter, penampilan dan sifat-
sifatnya. Alenia kedua bercerita tentang 
hobi Peter. Bisa kita simpulkan bahwa 
keseluruhan teks berbicara tentang Peter. 

Jawaban: A

11. Kalimat pertama dalam teks tersebut 
mengatakan “Peter is youngest in our family” 
atau Peter adalah anak bungsu dalam 
keluarga kami. Hal ini berarti bahwa Peter 
adalah adik bungsu si penulis. 

Jawaban: A
12. Kalimat kedua dalam teks menyatakan: 

“He is fourteen years old and four years 
younger than me”.  Jadi, umur Peter adalah 
14 tahun dan umur penulis 4 tahun lebih 
tua dibanding Peter:
14 + 4 = 18 tahun.

Jawaban: C
13. “Interested in sport” artinya tertarik pada 

olahraga. Dengan kata lain, Peter gemar 
(really likes) olahraga.

Jawaban: B

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL
BAHASA INGGRIS SMP/MTs

Tahun Pelajaran 2007/2008
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14. Sebagian teks tersebut bercerita tentang 
percakapan Amelia dengan seorang gadis 
bernama Yuli. Tetapi pada kalimat terakhir, 
dikatakan bahwa ibu Amelia terheran-
heran melihat Amelia berbicara sendiri. 
Jadi Yuli tidak terlihat oleh ibu Amelia 
(mysterious).

Jawaban: A
15. Alenia pertama teks tersebut bercerita 

tentang suasana di kampung Amelia, di 
sekitar rumahnya, dan suasana waktu itu. 
Ini semua menyatakan latar tempat (setting 
place) cerita yang dibangun selanjutnya.  

Jawaban: B
16. Jawaban terdapat pada alenia kedua, 

khususnya kalimat “How wonderful it would 
be if I could reach to the top of that mountain 
without climbing”. Ia ingin suatu saat bisa 
mencapai puncak tanpa harus mendaki 
(alias dia ingin bisa terbang). To fly up to 
the mountain.

Jawaban: B
17. Ditanyakan maksud kata ‘delicious’. Pilihan 

yang mengandung arti yang sama dengan 
‘delicious’ adalah ‘nice taste’ (enak rasanya).

Jawaban: A
18. Ditanyakan persyaratan (qualification) 

calon guru yang dibutuhkan. Dalam teks 
tertulis  ‘Exp/C TEFL, preferred’. Artinya, 
lebih disukai yang ‘Exp’, dimaksudkan 
sebagai singkatan kata ‘experienced’ yang 
berarti ‘berpengalaman’.

Jawaban: D
19. Ditanyakan kata yang memiliki arti sama 

dengan ‘required’. Jawabannya adalah ‘needed’. 
Jawaban: D

20. Keseluruhan teks menceritakan perjalanan 
wisata (travel) Mr. and Mrs. Charly. 

Jawaban: A
21. Jawaban cukup jelas terdapat pada kalimat 

pertama (…on a tour to Europe). 
Jawaban: B

22. Pasport, visa, dan exit permit adalah do-
kumen-dokumen yang berkaitan dengan 
imigrasi. Kata dokumen dalam bahasa 
inggris bisa ‘document’ maupun ‘papers’.

Jawaban: A/D
23. Pilihan jawaban yang paling memungkin-

kan adalah C (Visiting interesting placed) 

atau D (Eating in big restaurant). Dari 
keduanya, yang lebih akurat menurut 
teks dalam alenia ketiga adalah C (Visiting 
interesting (famous) placed).

Jawaban: C
24. Ditanyakan kata yang memiliki arti sama 

dengan ‘enjoyed’. Jawabannya adalah ‘got 
pleasure from’ 

Jawaban: B
25. Keseluruhan teks berbicara tentang sejenis 

‘hair tonic’ atau bahan perawatan rambut 
(hair treatment).

Jawaban: D
26. Fungsi ‘hair tonic’ dinyatakan dalam 

kalimat pertama, “….to help stimulate hair 
growth” 

Jawaban: C
27. Teks bercerita tentang seorang penggembala, 

biri-birinya dan beberapa ekor domba liar. 
Jawaban: B

28. Untuk dapat menjawab pertanyaan ini 
perhatikan kalimat kedua, “ …he was very 
pleased that the flock had grown by itself,…”. Ia 
senang karena ternaknya bertambah banyak 
dengan sendirinya (karena kehadiran 
domba-domba liar).

Jawaban: A
29. Perhatikan alenia terakhir. Nasihat yang 

bisa disarikan dari kalimat tersebut adalah: 
”Jangan lupakan kawan lama ketika anda 
memperoleh kawan baru” (Don’t forget the 
old friends if you get the new one).

Jawaban: D
30. Teks tersebut merupakan sebuah undangan 

(request the company of) yang artinya kira-
kira sama dengan ‘mengharap kehadiran’. 
Undangan mempunyai maksud untuk 
mengundang seseorang (invite someone).

Jawaban: A
31. Ditanyakan suatu hal yang benar menurut 

teks. Setelah dibaca secara keseluruhan, 
akan diketahui bahwa jawaban yang 
benar adalah B. Hal ini dinyatakan dengan 
singkatan R.S.V.P yang kepanjangannya 
adalah ’repondez s’il vous plait’ (bahasa 
perancis) yang artinya kira-kira sama 
dengan “mohon memberi tahu (inform)”.

Jawaban: B
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32. Kunci jawaban soal ini adalah ekspresi “…
suit to every youngster” (baris kedua dari 
bawah) yang artinya “cocok untuk semua 
anak muda”.

Jawaban: A
33. Jawaban atas pertanyaan ini cukup jelas: 

’17 national awards’ dan ’51 national awards’ 
sama dengan 68 awards.

Jawaban: A
34. Ditanyakan kata yang memiliki arti 

sama dengan ‘suit’. Jawabannya adalah 
‘appropriate’ ( pantas / cocok).

Jawaban: A
35. Teks tersebut merupakan resep atau petunjuk 

cara membuat kebab (Tikka kebab).
Jawaban: C

36. Jawaban sangat jelas, jumlah ingredients 
(bahan) ada 5 (lima).

Jawaban: C
37. Kata ganti ‘them’ dalam kalimat tersebut 

mengacu ke semua bahan (ingredients) 
dalam langkah kedua, yakni: cubes of lambs, 
onions, square of green pepper.

Jawaban: D
38. Jawaban atas pertanyaan ini terdapat pada 

alenia kedua, khususnya kalimat “I want to 
be your pal, so…”.

Jawaban: B
39. Perhatikan kalimat kedua, alenia pertama 

“We met…in Ragunan Zoo.”.
Jawaban: C

40. Emily sekarang ada di kelas 11 atau 11th 
grade (baris pertama, alenia kedua). Jadi, 
yang benar adalah ‘senior high school’.

Jawaban: B
41. Jawaban pertanyaan ini terdapat pada 

kalimat kedua, alenia ketiga, “..natural oil 
which surrounds the ear surface”.  Bagian 
tubuh yang menghasilkan ‘natural oil’ 
adalah telinga.

Jawaban: C

42. Perhatikan kalimat terakhir alinea kedua:, 
“This makes the Rabbits (able) to detect its 
enemies...".

Jawaban: B
43. Maksud penulisan teks tersebut (seperti 

yang diindikasikan pada judul teks) adalah 
untuk menjelaskan tentang telinga kelinci 
(describe rabbit’s ears).

Jawaban: C
44. Kalimat ketiga merupakn kunci jawaban 

pertanyaan ini, “They are yellow, blue and red”. 
Jadi, bulunya berwarna-warni (colourful).

Jawaban: C
45. Dikehendaki jawaban kata benda tunggal 

yang berfungsi sebagai subjek (sebagai 
pengganti Coly). Kata yang bersesuaian 
adalah ‘it’.

Jawaban: A
46. Fungsi kaki burung menurut bacaan 

adalah untuk berpegangan (grip) pada 
dahan dan memegang makanan.

Jawaban: C
47. Susunan kalimat yang membentuk 

paragraf yang padu adalah: 3 – 9 – 5 – 8 – 2 
– 7 – 4 – 6 – 1.

Jawaban: D
48. Susunan kalimat yang membentuk 

paragraf yang baik adalah:  2 – 4 – 1 – 3.
Jawaban: B

49. Susunan kata yang membentuk kalimat 
yang benar adalah: 7 – 6 – 3 – 5 - 8 – 1 – 2 – 
4 – 9.

 Congratulation on your best performance in 
the speech contest.

Jawaban: C
50. Susunan kata yang membentuk kalimat 

yang baik adalah: 5 – 1 – 7 – 4 – 2 – 6 – 3.
Please meet me in front of the library at 3 pm.

Jawaban: C
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Petunjuk Umum

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

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

1. Perhatikan table berikut!

No Nama 
besaran Satuannya Alat ukur

1 Panjang kilometer Mistar
2 Massa kilogram Neraca
3 Waktu jam Stopwatch
4 Kuat arus ampere Ammeter

5 Suhu derajat 
celsius termometer

Pada tabel di atas yang termasuk besaran 
pokok, satuan, dan alat ukur dalam Sistem 
Internasional (SI) yang benar adalah… 
A. 1 dan 2  C. 1,3, dan 5
B. 2 dan 4  D. 1,2, dan 5

2. Perhatikan gambar percobaan mengukur 
volume sebuah batu berikut!

batu

cc

20

40

60

80

100 cc

20

40

60

80

100

Volume batu adalah…
A. 100 cm3   C. 60 cm3

B. 80 cm3   D.  20 cm3

3. Empat orang siswa melakukan pengukuran 
benda, hasil percobaan ditunjukkan dalam 
table berikut:

Siswa Massa (g) Volume (cm3)
A 44,8 64
B 38,4 48
C 21,6 27
D 18,9 30

Siswa yang mengukur benda dengan 
bahan yang sama adalah…
A. A dan B  C. B dan D
B. B dan C  D. C dan D
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4. Perhatikan gambar berikut!
Bimetal

Tembaga
Besi

Sebuah bimetal yang terbuat dari 
lempengan tembaga dan besi yang 
disatukan dibakar di atas api seperti 
pada gambar. Jika koefisien muai panjang 
tembaga 17  10-6 oC-1 dan koefisien muai 
panjang besi 12  10-6 oC-1, maka bentuk 
bimetal yang terjadi adalah…

A.     C. 

B.     D. 

5. Perhatikan gambar! 
Besi

Apabila salah satu ujung besi dipanaskan 
seperti pada gambar, maka ujung yang 
lain akan menjadi panas. Perpindahan 
kalor yang terjadi secara…
A. konduksi  C. radiasi
B. konveksi  D. induksi

6. Perhatikan gambar!

Mobil sedan sedang digandeng truk yang melaju ke 
arah bengkel.

Berdasarkan konsep gerak dalam Fisika, 
pernyataan berikut yang benar adalah…

A. mobil jeep bergerak terhadap rumah
B. mobil sedan bergerak terhadap mobil 

jeep
C. sopir mobil sedan bergerak terhadap 

mobil jeep
D. sopir mobil jeep tidak bergerak ter-

hadap rumah

7. Perhatikan gambar!

p = 1 gr/cm3

g = 10 m/s2

40 cm

60 cm

Apabila ikan berada dalam akuarium 
seperti terlihat pada gambar, maka tekanan 
yang dialami oleh ikan tersebut adalah…
A. 2.000 N/m2  C. 6000 N/m2

B. 4.000 N/m2  D. 10.000 N/m2

8. Apabila kita menancapkan paku ke dinding, 
maka perubahan energi yang terjadi adalah 
….
A. energi gerak → energi panas dan 

energi bunyi
B. energi gerak → energi potensial dan 

energi panas
C. energi potensial → energi gerak dan 

energi panas
D. energi potensial → energi panas dan 

energi bunyi

9. Perhatikan gambar!

Truk

Berhenti

F = 50 N
Sedan

10 m

Sopir mobil sedan ingin memakir mobilnya 
tepat 0,5 m di depan mobil truk yang mula-
mula berjarak 10 m dari kedudukan sedan. 
Berapa usaha yang dilakukan oleh mobil 
sedan tersebut?
A. 525 J   C. 495 J
B. 500 J   D. 475 J
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10. Perhatikan gambar!

Beban

2  m
5  m

F = 100 N

Agar posisi tuas tersebut menjadi 
seimbang , dan bila percepatan gravitasi di 
tempat ini 10m/s2, maka massa beban yang 
diangkat adalah…
A. 500 kg    C. 50 kg
B. 250 kg    D. 25 kg

11. Perhatikan gambar rambatan gelombang 
berikut!

Waktu sekon

Simpangan

12 m

0 1 2 3

Cepat rambat gelombang di atas adalah….
A. 0,8 m/s    C. 18,0 m/s
B. 4,0 m/s    D. 36,0 m/s

12. Pada lampu senter, bola lampu kecil diletak-
kan di titik fokus cermin cekung. Hal ini 
dimaksudkan agar sinar yang terpantul 
adalah …
A. berkumpul di satu titik
B. sejajar ke tempat yang jauh
C. menyebar ke segala arah
D. membentuk bayangan nyata, diperkecil

13. Perhatikan gambar sinar datang ke lensa 
mata!

Sinar-sinar biasnya berpotongan tampak 
seperti gambar maka mata tersebut 
termasuk…
A. presbiopi   C. miopi
B.   hipermetropi  D    normal

14. Jika mistar plastik digosok dengan kain 
wol, maka yang terjadi adalah…

A. elektron dari mistar berpindah ke kain 
wol sehingga mistar bermuatan positif (+)

B. elektron dari kain wol berpindah ke 
mistar sehingga mistar bermuatan positif (-)

C. proton dari kain wol berpindah ke mistar 
sehingga mistar bermuatan positif (+)

D. proton dari mistar berpindah ke kain wol 
sehingga mistar bermuatan positif (-)

15. Perhatikan gambar!

3 ohm
8 ohm

4 ohm

V

A

E

Bila amperemeter menunjukkan skala 0,6 
A, maka nilai yang terukur pada voltmeter 
adalah…
A. 1,5 volt   C. 4,5 volt
B. 3,4 volt   D. 6,2 volt

16. Empat buah lampu pijar dengan spesifikasi 
masing-masing 220V/100 watt menyala 6 
jam setiap harinya. Bila keempat lampu 
bekerja sempurna, berapa biaya energy 
listrik untuk pemakaian selama 1 bulan (30 
hari), jika tarif 1 kWh adalah Rp 600.00?
A. Rp 95.040,00 C. Rp 38.400,00
B. Rp 43.200,00 D. Rp 34.560,00

17. Perhatikan gambar!

Magnet

BesiA B

U

S

Batang besi AB akan dibuat magnet 
dengan digosok berulang-ulang dengan 
magnet batang secara searah seperti pada 
gambar. Kutub-kutub magnet dan sifat 
magnet yang terjadi pada batang besi AB 
adalah…
A. A kutub utara dan B kutub selatan, 

bersifat tetap
B. B kutub utara dan A kutub selatan, 

bersifat tetap
C. A kutub utara dan B kutub selatan, 

bersifat sementara
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D. B kutub utara dan A kutub selatan, 
bersifat sementara

18. Perhatikan diagram trafo berikut ini!

200 lilitan ?

lilitan 
sekuder

1.100 V

lilitan primer

220 V

Jumlah lilitan sekunder trafo adalah…
A. 500 lilitan   C. 2.000 lilitan
B.   1.000 lilitan   D.  10.000 lilitan

19. Perhatikan gambar orbit planet-planet 
berikut ini!

1 2 3 4 5 6 7 8Matahari

Planet Mars terletak antara dua planet 
bernomor…
A. 1 dan 3    C. 3 dan 5
B. 2 dan 4    D. 4 dan 6

20. Dari bulan Desember sampai bulan Maret 
sebagian besar negara di Amerika dan Eropa 
mengalami musim dingin, dari bulan Maret 
sampai Juni mengalami musim semi, dari 
bulan Juni sampai Desember mengalami 
musim panas, dan dari bulan September 
sampai Desember mengalami musim gugur.
Perubahan musim di wilayah tersebut 
terjadi akibat dari…
A. rotasi bumi   C. rotasi bulan
B. revolusi bumi  D. revolusi bulan

21. Daun putri malu mengatup ketika disentuh. 
Peristiwa ini menunjukkan makhluk hidup 
…
A. membutuhkan makanan
B. peka terhadap rangsangan
C. mengeluarkan zat sisa
D. bergerak aktif

22. Berikut ini beberapa tanaman yang di-
temukan di kebun sekolah:
1) putri malu   4) serai
2) kembang sepatu 5) bayam
3) ilalang    6) melati
Tanaman yang dikelompokkan berdasarkan 
persamaan ciri berakar tunggang adalah …
A. 1, 2, dan 3   C. 2, 3, dan 5
B. 1, 2, dan 6   D. 2, 4, dan 6

23. Dalam suatu ekosistem kebun terdapat:
1. sekelompok cacing tanah
2. 4 jalur tanaman sayur bayam
3. seekor kucing
4. 2 ekor ulat
5. 8 ekor ular kecil
6. 16 ekor katak
7. 7 ekor belalang
8. 22 ekor belalang
9. seekor kambing
Satuan ekosistem yang merupakan populasi 
adalah ….
A. 1,2,3,4,5,6, dan 7
B. 1,2,4,5,6,7,dan 8
C. 1,2,4,5,6,8 dan 9
D. 1,2,5,6,7,8 dan 9

24. Akibat membuang sampah tidak pada tem-
patnya dapat menimbulkan pencemaran ling-
kungan yang akan menimbulkan berbagai 
macam penyakit. Usaha untuk menang-
gulanginya adalah…
A. mengolah sampah untuk makan ternak
B. menimbun sampah plastik di dalam 

tanah
C. mengolah sampah untuk pupuk kompos
D. dibuang ke sungai agar tidak menumpuk

25. Perhatikan grafik berikut ini!

Jumlah penduduk

10 20 30 400

5

10

15

20

ke
bu

tu
ha

n 
be

ra
s p

er
ha

ri

Berdasarkan grafik di atas dapat 
diprediksikan bahwa…
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A. penduduk tidak berpengaruh terhadap 
jumlah kebutuhan pangan

B. jumlah penduduk meningkat, jumlah 
kebutuhan pangan meningkat

C. jumlah pendudk meningkat, jumlah 
kebutuhan pangan menurun

D. jumlah kebutuhan pangan tidak 
tergantung terhadap jumlah penduduk

26. Perhatikan gambar di bawah ini!

Otot pada lengan atas yang terlibat dalam 
gerakan olahraga seperti pada gambar 
adalah…
A. otot dada dan otot bisep 
B. otot dada dan otot trisep
C.   otot lengan dan otot dada
D.  otot bisep dan otot trisep

27. Perhatikan tabel hasil percobaan uji 
makanan berikut!

No Bahan 
makanan

Warna yang terjadi setelah 
diuji dengan pereaksi

Lugol Biuret Benedict

1 Kacang 
tanah

Biru 
kehitaman ungu Hijau 

muda

2 Kuning 
telur coklat ungu Hijau 

muda

3 Nasi Biru 
kehitaman ungu Hijau 

muda

4 Pisang 
matang

Biru 
kehitaman

Hijau 
muda

Merah 
bata

5 Roti Biru 
kehitaman

Hijau 
muda

Merah 
bata

6 Jagung coklat Hijau 
muda

Merah 
bata

Berdasarkan hasil percobaan di atas, 
bahan makanan yang mengandung zat 
gula adalah…
A. kacang tanah, pisang matang, dan jagung
B. pisang matang, roti, dan jagung 
C. nasi, pisang matang, dan roti 
D.  kacang tanah, kuning telur, dan nasi

28. Perhatikan gambar berikut ini!
Seorang anak laki-laki meniup balon 
sekuat-kuatnya sampai menggelembung 
seperti tampak pada gambar. Jumlah udara 

yang dikeluarkan pada saat melakukan 
aktivitas tersebut adalah…
A. 500cc  
B. 1.200cc
C. 4.800cc 
D. 6.000cc

29. Perhatikan bagan proses pembekuan 
darah berikut ini!

Luka, 
trombosit pecah

enzim 
trombokinase

protrombin

fibrinogen y

trombin
Ca2+

x

Zat X dan Y adalah…
A. fibrin dan Vit K
B. Vit A dan fibrin
C.   Vit K dan fibrin
D.   fibrin dan Vit A

30. Perhatikan gambar alat ekskresi berikut 
ini!

X

Fungsi bagian yang berlabel X adalah…. 
A. mengeluarkan minyak untuk memeli-

hara kulit dan rambut.
B. mengeluarkan kelebihan air, garam, 

dan urea dari tubuh
C. menerima rangsangan berupa rabaan, 

tekanan, dan suhu
D. menahan kehilangan panas dan cairan 

dari dalam tubuh.

31. Kelainan yang terjadi akibat kerusakan 
saraf oflaktori adalah…
A. hilangnya rangsanagn cita rasa 
B. tidak dapat memutar bola mata
C. penurunan daya penglihatan
D. hilangnya kepekaan penciuman



mata_elang_media@yahoo.co.id

32. Perhatikan gambar penampang melintang 
akar berikut ini!
Bagian yang 
berfungsi untuk 
perluasan 
penyerapan air 
adalah…
A. 1    

1

3
42

B. 2
C. 3
D. 4

33. Perhatikan gambar!

Mekarnya bunga pukul empat (Mirabilis 
jalapa), seperti pada gambar merupakan 
contoh gerak…
A. fotonasti  C. tigmonasti
B. termonasti  D. kemitaksis

34. Perhatikan tabel hasil percobaan fotosintesis 
di bawah ini!

No Bagian dalam
Warna daun setelah 

ditetesi lodium

1
Ditutup kertas 

timah
coklat

2
Tidak ditutup 
kertas timah

Biru tua

Berdasarakan tabel di atas dapat disimpul-
kan bahwa pada bagian daun yang….
A. tertutup kertas timah terjadi fotosintesis 
B. tidak tertutup kertas timah terjadi foto-

sintesis
C. tidak tertutup kertas timah tidak terjadi 

fotosintesis
D. Bagian daun yang tertutup dan tidak 

tertutup kertas timah terjadi fotosintesis.

35. Perbedaan ciri-ciri perkembangan antara 
masa anak-anak dengan masa remaja 
adalah…

Dari segi Masa anak-
anak Masa remaja

A Fisik
Perkembangan 

terus 
berlangsung

Perkembangan 
yang sempurna

B Emosi Belum stabil Sudah matang

C Hormon Sudah berfungsi 
dengan baik

Mulai 
berfungsi

D Organ 
reproduksi

Belum aktif 
berfungsi

Mulai 
berfungsi

36. Kelompok makhluk hidup yang hampir 
punah karena tingkat reproduksinya 
rendah adalah…
A. kura-kura dan ayam jantan
B. penguin dan komodo
C. zebra dan unta
D. badak dan gajah

37. Usaha manusia untuk menghasilkan spesies 
baru yang unggul dengan mengawinkan 
dua individu yang memiliki sifat berbeda 
disebut…
A.  inseminasi buatan
B. transgenik
C. hibridisasi
D. bayi tabung

38. Bercocok tanam secara hidroponik sedang 
dikembangkan di Indonesia karena memiliki 
manfaat seperti…
A. usia tanam lebih pendek
B. tahan terhadap tanah yang bergaram 

tinggi
C. tidak menggunakan pupuk sehingga 

murah biayanya
D. tidak tergantung pada lahan dan hasil-

nya berkualitas
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39. Perhatikan tabel zat aditif dan fungsinya!

Zat aditif Fungsi
Pengawet Menghambat bakteri/ 

jamur dan menjaga zat 
gizi dalam makanan

Antioksidan Mencegah reaksi oksidasi 
pada makanan

Pewarna Memberi warna yang 
menarik pada makanan

Penyedap Meningkatkan rasa pada 
makanan

Pemanis Memberikan rasa manis 
pada makanan

Eko ingin membuat nasi kuning untuk 
pesta ulang tahunnya. Zat aditif yang 
harus ditambahkan adalah…
A. Pengawet  C. Antioksidan
B. Pemanis  D. Pewarna

40. Berikut ini adalah gejala-gejala yang 
timbul ketika seseorang mulai berhenti 
mengonsumsi zat-zat psikotropika:

Zat Gejala

Rokok
Mengantuk, cemas, gelisah, 
sakit kepala

Alkohol
Lemah, mual, jantung 
berdebar, keringat berlebih

Zat sedatif
Mudah tersinggung, 
kesadaran terganggu

Narkotika
Nyeri seluruh tubuh, pupil 
mata melebar

Seorang pemuda yang kecanduan 
psikotropika menjadi mudah tersinggung  
dan jantung berdebar-debar, maka ia 
sedang mengalami gejala akibat mulai 
berhenti menggunakan….
A. alkohol dan rokok
B. rokok dan narkotika
C. zat sedatif dan alkohol
D. narkotika dan zat sedatif
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PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL
IPA SMP/MTs

Tahun Pelajaran 2007/2008

1. Konsep: Besaran, satuan, dan pengukuran
 Tabel besaran pokok, satuan dan alat ukur 

dalam Sistem Internasional yang benar 
adalah sebagai berikut:

No Besaran Satuan Alat ukur
1 Panjang meter Mistar
2 Massa kilogram Neraca
3 Waktu sekon stopwatch
4 Kuat arus ampere ammeter
5 suhu kelvin termometer

Jadi, pasangan yang benar besaran pokok, 
satuan dan alat ukurnya adalah nomor 2 
dan 4.

Jawaban: B
2. Konsep: Pengukuran dan konversi satuan

Diketahui: V1  = 60 cc  =  60 cm3

   V2  = 80 cc  =  80 cm3

Ditanyakan: volum batu (Vb)=…?
Jawab:
Vb = V2 – V1 = 80 cm3 - 60 cm3 = 20 cm3

Jawaban: D
3. Konsep: Massa jenis

Diketahui: Data massa dan volume hasil 
percobaan siswa.

Siswa Massa (g) Volume (cm3)
A 44,8 64
B 38,4 48
C 21,6 27
D 18,9 30

Ditanyakan: Siswa yang mengukur benda 
dengan bahan sama?
Jawab:
Soal ini dapat diselesaikan dengan konsep 
massa jenis, yaitu untuk benda dengan 
bahan yang sama pasti massa jenisnya juga 
sama.

ρ =
m
V

Siswa m (g) V (cm3) ρ  (g/cm3)
A 44,8 64 0,7
B 38,4 48 0,8
C 21,6 27 0,8
D 18,9 30 0,63

Maka, bahan yang sama diukur oleh siswa 
B dan C

Jawaban: B
4. Konsep: Pemuaian zat

Sebuah bimetal ketika dipanaskan akan 
melengkung ke arah logam yang koefisien 
muai panjangnya lebih kecil. Logam 
bimetal yang koefisien muai panjangnya 
lebih besar akan lebih cepat memuai 
sehingga pertambahan panjangnya lebih 
besar dari logam yang koefiesien muai 
panjangnya lebih kecil akrena itu bimetal 
akan melengkung ke arah logam dengan 
koefisien muai yang lebih kecil.

- -α = 6 o 1
tembaga 17x10 C

- -α = 6 o 1
besi 12x10 C

Diketahui bahwa koefisien muai panjang 
besi lebih kecil dari koefisien muai panjang 
tembaga maka bimetal akan melengkung ke 
arah besi.

Jawaban: B
5. Konsep: Kalor dan perpindahannya.

Perpindahan kalor melalui batang besi 
merupakan perpindahan kalor secara 
konduksi, yaitu perpindahan kalor yang 
terjadi melalui zat perantara (medium) zat 
padat. Konveksi merupakan perpindahan 
kalor dengan perantara zat cair dan radiasi 
merupakan perpindahan kalor dengan 
perantara zat gas.

 Jawaban: A
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6. Konsep: Gerak
Berdasarkan konsep gerak dalam Fisika, 
benda dikatakan bergerak atau tidak 
bergerak tergantung pada titik acuan yang 
digunakan atau dapat dikatakan bersifat 
relatif. Benda dikatakan bergerak, bila 
posisi atau kedudukan benda berubah 
terhadap acuan tertentu.
Untuk acuan rumah:
- Mobil jeep, mobil sedan, sopir jeep, dan 

sopir sedan dikatakan bergerak terhadap 
rumah.

Untuk acuan mobil jeep:
- Sopir jeep, sopir sedan, dan mobil sedan 

dikatakan tidak bergerak terhadap 
mobil jeep.

 Jawaban: A
7. Konsep: Tekanan hidrostatis

Diketahui:  = 1.000 kg/m3

   g = 10 m/s2

   h1 = 40 cm = 0,4 m
   h2 = 60 cm = 0,6 m
Ditanyakan:  Ph yang dialami ikan?
Jawab:

ρ ρh 2 1
3 2

2

P  = gh = g (h - h )
= 1.000 kg/m  x 10 m/s  x (0,6m -0,4 m)
= 2.000 N/m

Jawaban: A
8. Konsep: Perubahan energi

Apabila kita menancapkan paku ke 
dinding, maka perubahan energi yang 
terjadi adalah dari energi gerak menjadi 
energi panas dan bunyi.

Jawaban: A
9. Konsep: Usaha

Diketahui:

Truk

Berhenti

F = 50 N
Sedan

10 m

Ditanyakan: W untuk berpindah sejauh s?
Jawab:

×
W = F. s

= 50 N  9,5 m
= 475 joule

Jawaban: D

10. Konsep: Pesawat sederhana
Diketahui:

Beban

2  m

5  m

F = 100 N

Ditanyakan: massa beban (m)?
Jawab:

=
=

= = =

 

 





b k

b k

k
2

b

W F
m.g F

F 100Nx5mm 25kg
g 10m / s x2m

 

Jawaban: D
11. Konsep: Gelombang

Diketahui:

Waktu sekon

Simpangan

12 m

0 1 2 3

Ditanyakan: cepat rambat gelombang (v)?
Jawab:

λv= .f
Berdasarkan gambar, panjang gelombang 
(λ)

λ

λ = =

1,5  = 12m
12 m 8m
1,5

Dalam 3 sekon terjadi 1,5 gelombang, 
sehingga frekuensinya:

= = =
n 1,5f Hz 0,5Hz
t 3

 

Jadi, 

λ
×

v = f 
= 8 m 0,5 Hz
= 4 m/s

Jawaban: B
Cara cepat
Dengan melihat gambar saja kita akan 
tahu bahwa satu panjang gelombang (satu 
bukit + satu lembah) adalah 8 meter dan 
satu gelombang ini ditempuh selama 2 
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sekon sehingga
λ

= =
8v m / s

T 2
= 4 m/s

Jawaban: B
12. Konsep: Alat optik

Cahaya yang datang melalui titik focus 
cermin cekung akan dipantulkan sejajar 
sumbu utama. Jadi, penempatan lampu 
senter di titik fokus cermin bertujuan 
untuk menghasilkan sinar sejajar.

Jawaban: B
13. Konsep: Alat optik

Jika bayangan benda yang dibentuk 
oleh lensa mata jatuh di depan retina, 
maka mengalami rabun jauh (miopi), 
yaitu kelainan mata karena tidak mampu 
melihat benda yang jauh.

Jawaban: C
14. Konsep: Listrik statis

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

Jawaban: B
15. Konsep: Listrik dinamis-rangkaian listrik

3 ohm
8 ohm

4 ohm

V

A

E

Diketahui:
gambar
Ditanyakan: V?
Jawab:
V = I. Rtot
Menentukan Rtot
Rtot = R1 + Rp
Menentukan Rp 

= +

= +

+
= =

2 3

1 1 1
Rp R R

1 1
4 8
2 1 3

8 8

Diperoleh: Rp = 2,67 Ω
Maka, 

= +
= Ω + Ω
= Ω

tot 1 pR   R   R
3 2,67
5,67

Jadi, V = 0,6 A × 5,67 Ω = 3,402 volt 
Jawaban: B

16. Konsep: Energi dan daya listrik
Diketahui:  Lampu = 4 buah
(V = 220 V, P = 100 watt)
t = 6 jam/hari 
Tarif = Rp 600,00/kWh
Ditanyakan: Biaya pemakaian 4 lampu 
selama satu bulan (30 hari).
Jawab:
Ptotal = 4 × P
 = 4 × 100 W = 400W

×
×

total totalW=P t
= (400 W).(6 jam  30)
= 72.000 W jam
= 72 kWh

Jadi, biaya  = 72 kWh × Rp 600,00/kWh
            = 43,200kWh

Jawaban: B
17. Konsep: Magnet

Menggosokkan magnet pada bahan 
ferromagnetik secara berulang-ulang dan 
searah akan menyebabkan bahan tersebut 
menjadi magnet, di mana kutub magnet baru 
yang dihasilkan selalu berlawanan dengan 
kutub magnet penggosok. Untuk besi, sifat 
kemagnetannya bersifat sementara.

 Jawaban: D
18. Konsep: Transformator

Diketahui: Np = 200 
   Vp  = 220 volt
   Vs = 1.100 volt
Ditanyakan: Ns =…?
Jawab:
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= ⇒ = ×

= ×

=

p p s
s p

s s p

N V V
N N

N V V
1.100 200
220

1000lili tan

Jawaban: B
19. Konsep: Tata Surya

Urutan 8 planet dalam tata surya  dari 
yang terdekat sampai yang terjauh dari 
matahari adalah:
Merkurius – Venus – Bumi – Mars – Jupiter 
– Saturnus – Uranus – Neptunus.
Jadi, planet Mars terletak diantara Bumi (3) 
dan Jupiter (5).

Jawaban: C
20. Konsep: Gerakan Bumi 

Adanya revolusi bumi mengakibatkan:
- Terjadinya pergantian musim di belahan 

bumi utara dan bumi selatan 
- Adanya gerakan semu tahunan matahari. 

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

Daun putri malu yang mengatup ketika 
disentuh menunjukkan bahwa tumbuhan 
tersebut memberikan tanggapan (respon) 
terhadap rangsangan berupa sentuhan de-
ngan cara mengatupkan daun-daunnya. Hal 
ini merupakan salah satu ciri makhluk hidup 
yaitu peka terhadap rangsangan (iritabilitas).

Jawaban: B
22. Konsep: Klasifikasi (pengelompokan) 

makhluk hidup
Ciri tanaman yang berakar tunggang 
adalah system perakarannya kuat sehingga 
tanaman lebih sulit dicabut. Sebaliknya, 
tanaman yang berakar serabut mempunyai 
system perakaran yang tidak kuat sehingga 
umumnya tanaman mudah dicabut.
Berdasarkan hal tersebut, kelompok tanaman 
yang berakar tunggang adalah putri malu (no. 
1), kembang sepatu (no. 2), dan melati (no. 6). 

Jawaban: B
23. Konsep: Ekosistem 

Populasi adalah sekelompok individu sejenis 
yang menempati suatu daerah tertentu. 
Berdasarkan pengertian populasi tersebut, 
nomor 3 (seekor kucing) dan nomor 9 
(seekor kambing) tidak termasuk populasi 
karena hanya satu ekor saja. Nomor 3 dan 

9 ini disebut individu. Jadi yang menun-
jukkan populasi adalah nomor 1, 2, 4, 5, 6, 
7, dan 8. 

Jawaban: B 
24. Konsep: Pencemaran lingkunagn 

Usaha yang dapat dilakukan untuk me-
nanggulangi pencemaran lingkungan yang 
disebabkan oleh sampah antara lain:
- dengan mengolah sampah organik menjadi 

pupuk kompos
- mendaur ulang sampah anorganik 

(seperti plastik)
Jawaban: C

25. Konsep: Kepadatan populasi penduduk
Pada grafik di soal, terlihat bahwa antara 
jumlah penduduk dengan kebutuhan beras 
perhari berbanding lurus, artinya semakin 
besar jumlah penduduk, semakin besar pula 
kebutuhan beras yang dibutuhkan. Jadi, jika 
jumlah penduduk meningkat, kebutuhan pangan 
juga meningkat.

Jawaban: B
26. Konsep: Sistem gerak pada manusia (otot)

Otot pada lengan atas yang terlibat pada 
gerakan olahraga seperti gambar disoal 
adalah otot bisep dan otot trisep. 

Jawaban: D
27. Konsep: Sistem pencernaan makanan (zat 

makanan)
Bahan makanan yang mengandung zat 
gula apabila diuji dengan menggunakan 
pereaksi Benedict akan menghasilkan warna 
merah bata. Sedangkan apabila diuji dengan 
dengan menggunakan pereaksi Biuret akan 
menghasilkan warna hijau muda.
Jadi, berdasarkan tabel hasil percobaan 
bahan makanan yang mengandung zat 
gula adalah pisang matang, roti dan jagung. 

Jawaban: B
28. Konsep: Sistem pernapasan manusia 

(kapasitas paru-paru)
Pada saat melakukan ekspirasi sekuat- kuat-
nya, misalnya meniup balon sekuat-kuatnya 
sampai menggelembung akan mengeluarkan 
udara sebesar 4,8 liter atau 4.800 cc. 

Jawaban: C
29. Konsep: Sistem peredaran darah pada 

manusia (proses pembekuan darah)
Proses pembekuan darah dimulai dengan 
pecahnya trombosit menjadi trombokinase. 

= 1.000 lilitan
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Trombokinase menguraikan protrombin 
menjadi trombin dengan bantuan vitamin 
K (X) dan ion kalsium (ion Ca2+) untuk 
mempercepat penguraian. Trombin akan 
menguraikan fibrinogen menjadi fibrin (Y) 
yang berbentuk benang-benang, terjadilah 
penggumpalan darah pada luka.
Jadi, zat X dan Y  adalah vit. K dan fibrin

Jawaban: C
30. Konsep: Sistem ekskresi pada pada 

manusia (kulit)
Bagian X pada gambar  menunjukkan kelenjar 
keringat. Kelenjar keringat berfungsi untuk 
mengeluarkan kelebihan air, garam, dan urea dari 
tubuh dalam bentuk keringat.

Jawaban: B
31. Konsep: Sistem saraf

Saraf olfaktori merupakan salah satu urat  
saraf otak yang berhubungan dengan mata 
dan berpengaruh terhadap daya  penglihatan. 
Oleh karena itu, apabila terjadi kerusakan 
saraf olfaktori maka berakibat pada kelainan 
berupa penurunan daya penglihatan. 

Jawaban: C
32. Konsep: Struktur dan fungsi tubuh tum-

buhan (akar)
Perhatikan bagian-bagian yang ditunjuk 
oleh gambar penampang melintang akar 
pada soal!
• Nomor 1 = rambut akar

berfungsi untuk memperluas 
penyerapan air

• Nomor 2 = korteks
berfungsi untuk proses pertukaran gas 
dan menyimpan cadangan makanan.

• Nomor  3 = Xilem
berfungsi untuk mengangkut air dan 
garam mineral dari tanah 

• Nomor  4 = floem
berfungsi untuk mengangkut hasil 
fotosistesis.

Jadi, bagian yang berfungsi untuk perluasan 
penyerapan air adalah nomor 1 (rambut akar)

Jawaban: A
33. Konsep dasar: Gerak pada tumbuhan 

Bunga pukul empat dapat mekar karena 
adanya rangsangan cahaya matahari, 
dimana arah mekarnya bunga tersebut tidak 
dipengaruhi oleh arah datangnya sinar 
matahari tetapi oleh tumbuhan itu sendiri. 

Gerak tumbuhan terhadap rangsangan 
yang arah geraknya tidak ditentukan oleh 
rangsangan disebut gerak nasty. Gerak 
nasty yang disebabkan oleh rangsangan 
cahaya matahari disebut fotonasti.

Jawaban: A
34. Konsep: Fotosintesis

Tabel pada soal menunjukkan percobaan 
untuk menguji ada/tidaknya karbohidrat 
dengan reagen Iodium. Bahan yang positif 
mengandung karbohidrat akan berwarna 
biru muda setelah ditetesi Iodium.
Bagian daun yang tidak tertutupi kertas timah 
berwarna biru muda setelah ditetesi iodium. 
Maka daun tersebut positif mengandung 
karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah 
satu produk yang diperoleh dari proses 
fotosintesis.
Jadi, dapat disimpulkan bahwa pada bagian 
daun yang tidak tertutup kertas timah terjadi 
proses fotosintesis.

Jawaban: B
35. Konsep: Tahap perkembangan manusia 

Perkembangan adalah proses menuju ter-
capainya kedewasaan. Proses perkem-
bangan ini berhubungan dengan organ (alat) 
reproduksi. Oleh karena itu, perbedaan 
perkembangan anak-anak dengan remaja 
adalah organ reproduksi pada pada anak-
anak belum aktif berfungsi, sedangkan organ 
reproduksi pada remaja mulai berfungsi.

Jawaban: D
36. Konsep: Kelangsungan hidup organisme

Salah satu penyebab kepunahan suatu 
makhluk hidup adalah karena makhluk 
hidup tersebut memiliki tingkat reproduksi 
yang rendah. Contoh hewan yang memiliki 
tingkat reproduksi yang rendah adalah 
badak dan gajah. Badak hanya melahirkan 
satu atau dua individu dalam setahun.

 Jawaban: D
37. Konsep: Pewarisan sifat

Perhatikan pengertian istilah-istilah berikut 
ini!
− Inseminasi buatan adalah suatu teknik tek-

nologi reproduksi dengan cara menyuntik-
kan sperma ke dalam alat kelamin betina 
menggunakan alat inseminasi.
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− Transgenik adalah proses pemindahan 
gen dari suatu organisme ke organisme 
lain.

− Hibridisasi adalah proses menyilangkan (menga-
winkan) dua individu yang memiliki sifat beda.

− Bayi tabung adalah suatu teknik tek-
nologi reproduksi dimana pembuahan 
(fertilisasi) terjadi di dalam tabung

Jadi, usaha manusia untuk menghasilkan 
spesies baru yang unggul dengan 
mengawinkan dua individu yang memiliki 
sifat beda disebut hibridisasi. 

Jawaban: C
38. Konsep: Bioteknologi

Hidroponik adalah cara bercocok tanam 
tanpa media tanah. Beberapa manfaat 
yang didapatkan dengan menanam secara 
hidroponik antara lain:
− Tanaman yang dihasilkan dapat memberi-

kan produktivitas yang tinggi (hasilnya 
berkualitas).

− Tidak tergantung pada lahan.
− Penanamannya tidak dipengaruhi oleh 

iklim.
− Tahan terhadap hama dan penyakit 

yang berasal dari tanah.
− Hemat pupuk.

Jawaban: B
39. Konsep: Bahan kimia dalam makanan 

(zat aditif)
Zat aditif adalah zat-zat yang ditambahkan 
pada makanan dalam jumlah kecil dengan 
tujuan untuk memperbaiki rupa, susunan, 
atau sifat kimia. 

Untuk membuat nasi kuning diperlukan 
zat pewarna untuk memberi warna kuning 
pada nasi. Jadi, zat aditif yang ditambahkan 
untuk membuat nasi kuning adalah pewarna 
(warna kuning).

Jawaban: D
40.  Konsep: Zat adiktif dan psikotropika

Berdasarkan tabel pada soal salah satu 
gejala mudah tersinggung ditimbulkan 
karena mulai berhenti mengkonsumsi zat 
sedatif, sedangkan salah satu gejala jantung 
berdebar ditimbulkan karena mulai berhenti 
mengkonsumsi alkohol.
Jadi, gejala mudah tersinggung dan jantung 
berdebar-debar timbul akibat mulai berhenti 
mengkonsumsi (menggunakan) zat sedatif 
dan alkohol. 

Jawaban: C


