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1. Periksalah Naskah Soal yang Anda terima sebelum mengerjakan soal yang meliputi:
a. Kelengkapan jumlah halaman atau urutannya.
b. Kelengkapan dan urutan nomor soal.
c. Kesesuaian Nama Mata Uji dan Program Studi yang tertera pada kanan atas Naskah Soal
dengan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN).
2. Laporkan kepada pengawas ruang ujian apabila terdapat lembar soal, nomor soal yang tidak
lengkap atau tidak urut, serta LJUN yang rusak atau robek untuk mendapat gantinya.
3. Tulislah Nama dan Nomor Peserta Ujian Anda pada kolom yang disediakan di halaman pertama
butir soal.
4. Isilah pada LJUN Anda dengan:
a. Nama Peserta pada kotak yang disediakan, lalu hitamkan bulatan di bawahnya sesuai
dengan huruf di atasnya.
b. Nomor Peserta dan Tanggal Lahir pada kolom yang disediakan, lalu hitamkan bulatan di
bawahnya sesuai huruf/angka di atasnya.
c. Nama Sekolah, Tanggal Ujian, dan bubuhkan Tanda Tangan Anda pada kotak yang
disediakan.
5. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan Naskah Soal tersebut.
6. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada setiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban.
7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bantu hitung
lainnya.
8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ruang ujian.
9. Lembar soal boleh dicoret-coret, sedangkan LJUN tidak boleh dicoret-coret.

SELAMAT MENGERJAKAN
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Bacalah paragraf berikut dengan cermat untuk menjawab soal nomor 1 dan 2!
(1) Tanah Jakarta setiap tahunnya terus menurun. (2) Hal tersebut memang merupakan bahaya
jangka panjang yang akan dihadapi setiap kota besar seperti DKI Jakarta. (3) Penyebab utama dari
turunnya tanah Jakarta adalah pengambilan air tanah yang begitu berlebihan sehingga kekuatan
tanah semakin menurun setiap harinya. (4) Selain itu, pembangunan gedung-gedung tinggi yang
berpusat di Jakarta sangat menjadi faktor penting penurunan tanah di Jakarta ini. (5) Beban yang
ditopang oleh tanah Jakarta karena gedung-gedung ini terlalu berat.
1. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada kalimat nomor ….
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)
2. Kalimat fakta dalam paragraf tersebut adalah nomor ….
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)

Teks berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Bacalah dengan saksama!
Akibat terus-menerus diterjang banjir, abrasi Sungai Alas di Kabupaten Aceh Tenggara,
Aceh, semakin parah. Sedikitnya sekitar 300 hektare (ha) kebun kakao, lahan sawah, dan lahan
jagung hancur amblas ke sungai. Berdasarkan pantauan Media Indonesia, warga tidak sanggup
mengatasi abrasi sungai. Akibatnya, kawasan perkebunan dan pekarangan rumah mereka luluh
lantak. Pasalnya, akhir-akhir ini kerusakan kawasan Hutan Leuser sepanjang hulu sungai tersebut
semakin parah akibat pembalakan liar. “Karena kerusakan hutan lindung di kawasan Taman
Nasional Gunung Leuser (TNGL) tidak terkendali, bah juga semakin parah,” kata Juanda, tokoh
muda masyarakat Kutacane, Senin (24/12).
3. Makna istilah abrasi dalam paragraf tersebut adalah ....
A. penggalian tanah di sekitar sungai
B. pengikisan batuan/tanah oleh air
C. pengangkatan tanah dengan alat
D. pengambilan tanah untuk pengurukan
E. penimbunan tanah di sungai
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4. Tujuan penulis dalam paragraf tersebut adalah ...
A. Mengimbau agar masyarakat tidak melakukan pembalakan liar.
B. Menginformasikan bahwa telah terjadi abrasi di Sungai Alas.
C. Menggalakkan agar masyarakat menanam pohon kembali.
D. Mengimbau agar masyarakat tidak merusak lingkungan sungai.
E. Mengimbau kepada pemerintah agar menjaga lingkungan.
5. Bacalah dengan saksama!
(1) Pasokan bahan bakar minyak (BBM) dan LPG untuk nasional pada liburan Natal dan
Tahun Baru 2013, diperkirakan aman. (2) Vice President Corporate Communication Pertamina
menjelaskan jelang liburan panjang akhir tahun ini memang menyebabkan konsumsi BBM dan
LPG melonjak. (3) Namun, dipastikan pasokan BBM dan LPG untuk Natal dan Tahun Baru
tetap aman. (4) Menurutnya, konsumsi premium selama periode 22 Desember 2012 hingga
8 Januari 2013 diperkirakan melonjak 3,8 persen di atas rata-rata penyaluran normal. (5) Ini
berarti 12,9 persen di atas realisasi penyaluran pada periode yang sama tahun lalu.
Kalimat yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah …
A. Persediaan BBM dan LPG selama tahun 2013 tetap aman.
B. Konsumsi premium akhir Desember hingga awal Januari 2013 pasti melonjak.
C. Pasokan BBM dan LPG untuk Natal dan Tahun Baru 2013 tetap aman.
D. Pasokan BBM dan LPG selama tahun 2013 dikhawatirkan kurang.
E. Penyaluran BBM dan LPG jumlahnya tidak sama dengan tahun lalu.
Teks berikut untuk menjawab soal nomor 6 dan 7. Bacalah dengan saksama!
Meski banyak ditentang, Pemerintah tetap berencana menyelenggarakan Ujian Nasional (UN)
tahun depan. Bahkan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) telah menyiapkan
sejumlah perubahan, di antaranya soal UN akan dibuat 20 variasi. Sementara itu, untuk pengawasan
pelaksanaan UN, pemerintah masih tetap berkoordinasi dengan perguruan tinggi negeri. Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menyampaikan secara legal yuridis pelaksanaan UN
didasari undang-undang dan peraturan pemerintah. Begitu pun, dari sisi akademik sampai bentuk
soal pilihan ganda juga ada dasarnya.
“Insyaallah tahun depan UN tetap dilakukan, tetapi ada beberapa perubahan,” katanya saat
memberikan keterangan pers di Kemdikbud, Jakarta, Kamis (11/10). Dijelaskan, perubahan yang
dilakukan berkaitan dengan jumlah variasi soal. Jika pada tahun ini hanya ada lima macam variasi
soal untuk 20 peserta didik dalam satu kelas, tahun depan disiapkan 20 macam variasi soal.“Setiap
peserta didik dalam satu kelas akan mengerjakan soal yang berbeda semua. Ini yang diuji kemampuan
perseorangan, bukan kolektif. Kita ingin tingkatkan kekhusyukan peserta,” katanya.
6. Mengapa Pemerintah tetap berencana menyelenggarakan Ujian Nasional (UN) tahun depan
walaupun banyak ditentang? Karena ...
A. Ujian Nasional untuk menguji kompetensi siswa secara perorangan.
B. Ujian Nasional untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.
C. Peserta didik dan pendidik akan lebih khusyuk dalam pembelajaran.
D. Pelaksanaan UN didasari undang-undang dan peraturan pemerintah.
E. Dari sisi akademik sampai bentuk soal pilihan ganda juga ada dasarnya.
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7. Rangkuman isi teks tersebut adalah …
A. Ujian Nasional tetap dilakukan guna meningkatkan kualitas pendidikan.
B. Pemerintah Indonesia setiap tahun akan melaksanakan Ujian Nasional.
C. Ujian Nasional perlu dilaksanakan setiap tahun guna kemajuan pendidikan.
D. Tahun 2013 soal Ujian Nasional akan dilaksanakan menjadi 20 paket.
E. Walaupun ditentang, Ujian Nasional tahun depan tetap dilaksanakan, tetapi ada beberapa
perubahan.

Teks berikut untuk menjawab soal nomor 8 dan 9. Bacalah paragraf berikut dengan
saksama!
(1) Hari Senin (24/12), banjir diperkirakan kembali melanda wilayah Jakarta. (2) Prediksi
ini muncul karena hujan deras terus terjadi di hulu Sungai Ciliwung, Bogor, Minggu sore,
menyebabkan ketinggian air di Bendung Katulampa, Bogor, mencapai 180 sentimeter atau Siaga
II banjir. (3) “Dengan ketinggian muka air Ciliwung 180 sentimeter, artinya ada kiriman air 372,8
meter kubik per detik ke Jakarta. (4) Air dari hulu Ciliwung itu diperkirakan mencapai Jakarta hari
Senin pagi, menggenangi sebagian permukiman warga di bantaran Ciliwung. (5) Kami perkirakan
air itu mencapai Depok setelah pukul 20.00, lalu mencapai Manggarai selepas subuh hingga pukul
07.00,” kata Andi Sudirman, penjaga Bendung Katulampa.
8. Ide pokok paragraf tersebut adalah ....
A. perkiraan banjir kembali melanda Jakarta
B. ketinggian air di Bendung Katulampa
C. derasnya kiriman air dari Bogor
D. perjalanan air hujan sampai Jakarta
E. hujan deras yang terus-menerus
9. Kalimat penjelas yang tidak padu dalam paragraf tersebut adalah nomor ....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)
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Grafik berikut untuk menjawab soal nomor 10 dan 11. Bacalah dengan saksama!
Perkembangan Jumlah Penduduk Indonesia

10. Simpulan isi grafik tersebut yang tepat adalah perkembangan penduduk Indonesia selama kurun
waktu delapan puluh tahun …
A. tiga kali lipat jumlahnya
B. pas tiga kali lipat
C. hampir empat kali lipat
D. kurang dari 60 juta
E. pas empat kali lipat
11. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi grafik tersebut adalah …
A. Selama tiga puluh tahun tidak ada pendataan jumlah penduduk Indonesia.
B. Tahun 2010 merupakan pendataan sensus penduduk Indonesia yang terakhir.
C. Tahun 1930 merupakan pendataan sensus penduduk Indonesia yang pertama.
D. Perkembangan penduduk dari tahun 1930 – 2010 tidak signifikan.
E. Jumlah penduduk sejak tahun 1930 – 2010 berkembang terus.
Teks berikut untuk menjawab soal nomor 12 dan 13. Bacalah dengan saksama!
A.A. Navis adalah seorang sastrawan dan budayawan terkemuka di Indonesia. Ia menjadikan
menulis sebagai alat dalam kehidupannya. Karyanya yang terkenal adalah cerita pendek Robohnya
Surau Kami. Navis adalah sosok yang ceplas-ceplos, apa adanya. Kritik-kritik sosialnya mengalir
apa adanya untuk membangunkan kesadaran setiap pribadi agar hidup lebih bermakna. Ia selalu
mengatakan yang hitam itu hitam dan yang putih itu putih. Ia amat gelisah melihat negeri ini
digerogoti para koruptor. Pada suatu kesempatan ia mengatakan, kendati menulis adalah
alat utamanya dalam kehidupan, tetapi jika disuruh memilih ia akan pilih jadi penguasa untuk
menangkapi para koruptor. Walaupun ia tahu risikonya, mungkin dalam tiga bulan, ia justru akan
duluan ditembak mati oleh para koruptor itu. Sebagai seorang penulis, ia tak pernah merasa tua.
Padahal, menulis bukanlah pekerjaan mudah, memerlukan energi, pemikiran serius, dan santai.
“Tidak semua gagasan dapat diimplementasikan dalam sebuah tulisan, dan bahkan kadang-kadang
memerlukan waktu 20 tahun untuk melahirkan sebuah tulisan. Kendati demikian, ada juga tulisan
yang dapat diselesaikan dalam waktu sehari saja. Namun, semua itu harus dilaksanakan dengan
tekun tanpa harus putus asa.” Katanya dalam sebuah diskusi.
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12. Masalah yang dihadapi tokoh dalam kutipan biografi tersebut adalah …
A. A.A. Navis merupakan seorang penulis yang mengandalkan tulisan sebagai alat utama dalam
kehidupan.
B. Bakat kepenulisan yang ceplas-ceplos telah menimbulkan kritik-kritik sosial di masyarakat.
C. Beliau tidak memiliki kesempatan menjadi penguasa untuk menangkapi para koruptor negeri.
D. Tulisan A.A. Navis telah membangun kesadaran setiap pribadi dalam menjalani kehidupan.
E. A.A. Navis hanya dapat menyelesaikan tulisannya dalam jangka waktu sekitar 20 tahun.
13. Hal yang dapat diteladani dari sosok A.A. Navis adalah …
A. Pengarang yang gelisah melihat kebobrokan negerinya.
B. A.A. Navis sebagai pengarang cerpen yang produktif.
C. Gaya kepenulisan yang ceplas-ceplos dan apa adanya.
D. Teguh pendirian dan berani mengatakan apa adanya.
E. A.A. Navis memiliki semangat yang tinggi dalam menulis.
Teks berikut untuk menjawab soal nomor 14 dan 15. Bacalah dengan saksama!
Harian ini, Kamis (13/12/12), menurunkan berita berisi pernyataan Rektor Universitas Syiah
Kuala (Unsyiah) Banda Aceh. Dia mengungkapkan, sebanyak 30 Sekolah Menengah Atas (SMA)
di berbagai daerah di provinsi ini terbukti merekayasa nilai rapor siswanya untuk bisa diterima
menjadi mahasiswa baru melalui jalur undangan secara gratis. Hal itu dilakukan sebelum namanama siswa dikirim ke panitia penerimaan mahasiswa baru melalui jalur Ujian Seleksi Masuk
Universitas (USMU) Unsyiah. Dari 30 kepala sekolah yang diundang untuk dikonfirmasi, hanya
15 orang di antaranya yang datang. Selebihnya tidak memberikan tanggapan tanpa alasan yang
jelas. Terkait kenyataan ini, anggota Komisi E DPR mengingatkan Dinas Pendidikan Aceh
supaya mengawasi sekolah-sekolah agar tidak melakukan perbuatan seperti ini. Dinas Pendidikan
disarankan memantau proses pendaftaran itu di Pangkalan Data Sekolah dan Siswa (PDSS). Apalagi,
potensinya kian besar seiring kebijakan pemerintah menggratiskan biaya seleksi masuk Perguruan
Tinggi Negeri (PTN) sekaligus menambah persentase penerimaan mahasiswa baru lewat jalur
undangan menjadi 50 persen. Kebijakan pemerintah diharapkannya tidak menjadi “ajang perang
antarsekolah” dengan melakukan manipulasi rapor ataupun hasil Ujian Nasional (UN) siswanya.
Yang diharapkan yaitu peningkatan nilai itu murni prestasi siswa bersangkutan.
14. Masalah yang diungkapkan dalam tajuk rencana tersebut adalah …
A. pemanipulasian nilai ujian nasional
B. penerimaan mahasiswa lewat jalur undangan
C. perekayasaan nilai rapor siswa
D. penggratisan biaya masuk PTN
E. persentase penerimaan mahasiswa
15. Opini penulis dalam tajuk rencana tersebut adalah …
A. Semua kepala sekolah di Provinsi Aceh tidak perlu merekayasa nilai rapor siswa sebelum
didaftarkan karena hal ini merupakan perbuatan yang tidak baik.
B. Dengan adanya kebijakan pemerintah tentang penggratisan biaya masuk perguruan tinggi
negeri (PTN) membuat para siswa memanipulasi nilai rapor dan UN.
C. Peminat masuk perguruan tinggi negeri akan melonjak karena pemerintah mengeluarkan
kebijakan untuk membebaskan biaya administrasi.
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D. Kebijakan pemerintah diharapkannya tidak menjadi “ajang perang antarsekolah” dengan
melakukan manipulasi rapor ataupun hasil Ujian Nasional (UN) siswanya.
E. Dengan adanya kebijakan baru dari pemerintah tentang masuk perguruan tinggi lewat jalur
undangan menjadi 50% membuat para guru dan kepala sekolah merekayasa nilai rapor.
16. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
(1) Persentase kemiskinan di Kota Surakarta, selama periode 2005 hingga 2010 cenderung
fluktuatif. (2) Persentase kemiskinan tahun 2006 memang naik sekitar 1,87% yang bisa jadi
ini angka kenaikan yang cukup signifikan. (3) Tapi, pada tahun 2007 terjadi penurunan yang
sangat tajam dari 15,21% menjadi 13,64%. (4) Celakanya lagi, tahun 2008 kemiskinan naik
sangat tajam menjadi 16,13%, jumlah kemiskinannya mencapai 833.600 jiwa. (5) Akan tetapi,
setelah 2008 kita lihat trend persentase kemiskinan terus menurun hingga mencapai 13,98%
pada tahun 2010.
Kalimat simpulan paragraf tersebut adalah nomor ….
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)
Bacalah puisi berikut untuk menjawab soal nomor 17 – 19!
Menggapai Cita
Berjalan gegap menuju tempat
Di sana kumpul teman sejawat
Bersama-sama berlomba cepat
Di dalam kelas ilmu kudapat
Saat sang surya masuk ke singgasana
Malam datang membalut sukma
Melayang cita ke ujung sana
Menjadi manusia yang berguna
Di bawah cahaya temaram kutatap dia
Kucoba mengerti apa yang tersirat di sana
Walau bisikan datang menggoda
Demi menggapai cita yang selalu kudamba
Putry Setyo Utami
17. Makna kata melayang dalam puisi tersebut adalah ….
A. keinginan
B. kepastian
C. pemikiran
D. kehidupan
E. pekerjaan
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18. Suasana yang tergambar dalam puisi tersebut adalah ….
A. sedih
B. ragu
C. semangat
D. kecewa
E. optimis
19. Isi puisi tersebut adalah …
A. belajar untuk bersaing dengan teman
B. malas untuk belajar dengan rajin
C. hambatan dalam meraih cita-cita
D. keinginan menjadi orang yang baik
E. menuntut ilmu demi menggapai cita-cita
20. Bacalah pantun berikut dengan cermat!
Tingkap papan kayu bersegi
Riga-riga di Pulau Angsa
Indah tampan karena budi
Tinggi bangsa karena basa
Maksud isi pantun tersebut adalah …
A. Orang yang berbahasa baik berakhlak baik pula.
B. Kecantikan seseorang karena sikap dan bahasanya baik.
C. Orang yang bersikap baik adalah berbangsa yang luhur.
D. Orang yang tampan belum tentu hatinya baik.
E. Orang yang berbudi baik tentu disenangi orang.
21. Bacalah gurindam berikut dengan cermat!
Jika hendak mengenal orang berbangsa,
lihat kepada budi dan bahasa.
Maksud gurindam tersebut adalah ...
A. Untuk mengungkapkan maksud tertentu kepada orang lain, gunakan bahasa yang baik dan
tutur kata yang sopan.
B. Mengeluarkan kata-kata dari mulut sangat mudah dilakukan, tetapi menjaga ketersinggungan
orang sangat sulit.
C. Dari tutur kata yang digunakan seseorang sewaktu berbicara dapat menggambarkan budi
pekerti orang tersebut.
D. Sewaktu seseorang berbicara, dia akan memikirkan kata-kata yang akan diucapkannya kepada
orang lain.
E. Kata-kata yang baik yang digunakan sewaktu menyampaikan sesuatu, dapat menjadi obat
bagi si pendengarnya.
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Bacalah kutipan cerpen berikut untuk menjawab soal nomor 22 – 24!
“Peringkat satu semester ini jatuh kepada.....Janice!” kata Bu Nina di depan kelas saat hari
pembagian raporku.
Sekolahku memang memiliki kebiasaan kalau setiap hari pembagian rapot, seluruh siswa
wajib hadir pada pagi harinya untuk pengumuman tentang siapa saja siswa-siswa yang berprestasi
dan mendapat rangking di setiap semesternya. Baru setelah itu, giliran pertemuan antara setiap
orangtua dan wali kelas untuk membicarakan tentang perkembangan kami di sekolah.
Seketika itu, Janice, yang mendapat rangking satu maju ke depan kelas. Aku merasa kesal
melihat ia maju ke depan kelas. Kurasa aku jauh lebih baik dari dia. Aku belajar jauh lebih keras
dari dia, dan aku baca lebih banyak buku dari dia. Tapi, kenapa harus dia yang mendapatkan semua
ini? Gerutuku dalam hati.
“Untuk peringkat keduanya, dengan rata-rata nilai yang hanya berbeda 0,3 dari peringkat
pertama jatuh kepada....Stella!” kata Bu Nina yang sontak menyadarkanku.
Segera aku maju ke depan dan menerima raporku. Kulirik Janice yang berdiri tepat di sebelahku
dengan perasaan penuh iri. Kenapa harus Janice yang mendapat rangking satu? Kenapa bukan aku?
Apalagi selisih nilaiku dengannya tak terpaut jauh. Kali ini sungguh aku merasa marah, sedih, dan
kecewa karena lagi-lagi aku berada di peringkat kedua.
Kotak Musik Ajaib
Karya Bernadeta SMAN 78
22. Amanat yang terdapat dalam kutipan cerpen tersebut yang tepat adalah …
A. Janganlah membenci orang yang tidak bersalah.
B. Hendaknya kita menghargai keputusan guru kita.
C. Janganlah merasa iri terhadap keberhasilan orang lain.
D. Jauhilah rasa dendam dan iri hati kepada orang lain.
E. Sebaiknya kita bersikap baik terhadap orang lain.
23. Nilai moral yang terdapat dalam kutipan tersebut adalah ….
A. kebencian terhadap orang lain yang tidak bersalah
B. perasaan tidak suka terhadap kesuksesan orang lain
C. sombong karena merasa lebih unggul dari orang lain
D. tidak menghargai pendapat dan kerja keras orang lain
E. perasaan dendam kepada orang yang telah menyakitinya
24. Watak tokoh aku yang merasa kesal dalam kutipan cerpen tersebut dideskripsikan melalui ….
A. perbincangan tokoh lain
B. tanggapan tokoh lain
C. lingkungan tokoh
D. pikiran tokoh
E. ucapan-ucapan tokoh
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Bacalah kutipan naskah drama berikut untuk menjawab soal nomor 25 dan 26!
Ibu Rita
Tukang cat
Ibu Rita
Tukang Cat
Ibu Rita
Tukang Cat
Ibu Rita
Tukang Cat

: Bang, kalau sudah selesai kerjanya, tolong, kain penutup dinding pembatas rumah
sebelah dibuka!
: Kata Ibu yang punya rumah sebelah, kalau sudah selesai mengecat tidak usah
dibuka lagi.
: Memangnya kenapa tidak boleh dibuka lagi?
: Katanya sih ngebul, debunya mengotori rumahnya.
: Lho… kan ngecatnya sudah selesai. Buka saja!
: Saya takut marah, Bu.
: Tidak usah takut, buka saja. Karena kalau tidak dibuka kelihatannya jelek, rumah
kita seperti tenda warteg. Nanti tanggung jawab saya, kalau dia marah.
: Baik, Bu. Nanti saya buka.

25. Isi kutipan drama tersebut yang tepat adalah …
A. Tukang cat disuruh membuka kain penutup dinding pembatas rumah.
B. Pemilik rumah sebelah menyuruh tukang cat untuk menutup dinding rumahnya.
C. Tukang cat menutup dinding pembatas rumah sebelah dengan selembar kain.
D. Rumah sebelah menjadi kotor karena debu dari rumah yang sedang dicat.
E. Rumah sebelah marah kepada tukang cat karena kain penutup dindingnya dibuka.
26. Konflik yang terdapat dalam kutipan drama tersebut yang tepat adalah ....
A. rasa kesal tetangga karena rumahnya dikotori dengan debu tembok
B. perasaan jengkel seorang ibu tetangga karena kainnya dibuka
C. rasa takut membuka kain penutup dinding pembatas rumah
D. rasa takut seorang tukang cat karena dimarahi ibu yang punya rumah
E. perasaan kesal karena rumahnya seperti warteg
Bacalah kutipan naskah Melayu berikut untuk menjawab soal nomor 27 dan 28!
Setelah didengar Raja Sulaiman sembah landak itu, maka titah Raja Sulaiman, “hai landak!
Hampirilah engkau kepada aku! Aku hendak bertanya kepadamu, bahwa aku dipersembahkan
raja jin air, ma’al-hayat di dalam bejana. Betapa bicaramu? Baiklah aku minum atau jangankah
diminum?” Maka sembah landak, “ampun tuanku, beribu-ribu ampun! Patik ini binatang yang hina
memohonkan ampun. Sekiranya duli Syam Alam santap air itu, terlalu baik. Umur Syah pun lanjut
dan penyakit pun tiada di dalam tubuh dan muda selama-lamanya. Tetapi jahatnya ada juga.”
Maka titah Raja Sulaiman, “apa jahatnya?” Maka sembah landak, “jika duli Syah minum air
itu, tiadalah Syah Alam mati hingga datang kepada hari kiamat tetapi istri yang dikasihi mati dahulu
dan anak Syah Alam mati, cucu, cicit Syah Alam pun mati dan rakyat bala tentara duli Syah Alam
sekalian habis, hingga duli tuanku seorang juga yang hidup. Apatah gunanya hidup yang demikian
itu.”
Maka titah Nabi Sulaiman, “sungguhlah katamu hai landak! Hidup yang demikian itu tiada
gunanya,”…
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27. Amanat yang tepat dan sesuai dengan kutipan di atas adalah ….
A. Jika kita disuruh raja jin minum air ma’al-hayat hendaknya menurutinya.
B. Kita harus mempertimbangkan tentang sesuatu hal yang bersifat meragukan.
C. Kita harus banyak bertanya tentang sesuatu yang belum dimengerti.
D. Kita harus mempertimbangkan sesuatu sebelum mengambil keputusan.
E. Kita tidak dapat hidup sendiri karena sesama manusia saling membutuhkan.
28. Nilai moral dalam kutipan di atas yang tepat adalah …
A. Minum air ma’al hayat itu membuat umur lanjut dan penyakit pun hilang.
B. Mendengarkan nasihat yang positif mendatangkan kebaikan.
C. Seseorang yang kekal hidupnya karena minum air ma’al.
D. Bertanya kepada binatang adalah komunikasi pada zaman dahulu.
E. Berbuat sesuatu dengan mempertimbangkan adalah kebaikan.
29. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Serangan demam berdarah dengue (DBD) kembali melanda beberapa daerah di Kabupaten
Sukabumi. Hingga Februari 2011, tercatat jumlah penderita positif DBD 42 orang. … . Data
di kantor Penanggulangan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan (P2MPL) Dinas
Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi menyebutkan, zona rawan serangan DBD berada di
daerah lintasan protokol di Kabupaten Sukabumi, di antaranya Sukalarang, Sukaraja, Cisaat,
Cibadak, Parungkuda, dan Cicurug. Sejumlah daerah lain yang juga dinyatakan zona merah
DBD di antaranya Kecamatan Cikembar, Palabuhanratu, Jampang Kulon, dan Surade.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf eksposisi tersebut adalah …
A. Sebagian besar penderita DBD yang dilarikan ke rumah sakit berhasil ditolong.
B. Belum ada penambahan signifikan di zona endemik DBD di Kabupaten Sukabumi.
C. Para penderita mayoritas berada atau tinggal di beberapa zona endemik DBD.
D. Dinkes sudah sering melakukan sosialisasi tentang perilaku hidup bersih dan sehat.
E. Warga yang tinggal di zona endemik masih sering terkena serangan DBD.
30. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Menurut Kepala Pusat BMKG, fenomena curah hujan tinggi di sejumlah daerah merupakan
dampak masa transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Hujan lebat di Sumatra, terutama
di bagian barat dan utara, selama beberapa hari ini disebabkan adanya pusat tekanan rendah di
pesisir barat Sumatra. … . Di Sumatra, 80 persen wilayah musim telah masuk musim hujan.
Wilayah yang telah memasuki musim hujan adalah Jawa (30 persen), Kalimantan (100 persen),
Sulawesi (25 persen), dan Papua (50 persen). Secara keseluruhan, baru 38 persen dari 340 zona
musim di Indonesia yang memasuki musim hujan. Puncak musim hujan diperkirakan JanuariFebruari 2013.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf sebab akibat tersebut adalah …
A. Masalah terberat penyelesaian banjir adalah budaya masyarakat.
B. Daerah rawan banjir itu adalah pantai timur Sumatra dan pantai utara Jawa.
C. Di Indonesia ada 270 kabupaten/kota yang sangat rawan banjir besar.
D. Akibatnya, Padang mengalami curah hujan lebat, sekitar 100 mm per hari.
E. Banjir yang terjadi di Jawa merupakan dampak dari gangguan cuaca masa transisi.
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31. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Penyempitan kali dituding sebagai salah satu faktor penyebab terjadinya banjir di Jakarta.
Hal itu dikatakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Pemprov DKI Jakarta. Menurutnya, banjir
yang melanda sebagian wilayah di Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Timur, diakibatkan
area tangkapan (catchment area) sungai di tiga wilayah tersebut sudah semakin sempit. Rata-rata
lebar semua kali di Jakarta hanya lima meter, padahal area tangkapan ideal 20 meter. Penyebab
utama penyempitan kali-kali di Jakarta, lanjutnya, karena banyak bertumbuhan bangunan di
kiri dan kanan pinggiran kali. “Kali-kali akan meluap karena aliran air terhambat, diperparah
lagi banyaknya tumpukan sampah yang mempersempit aliran air. Pastinya mengurangi daya
tampung kali,’’ terangnya. … .
Kalimat persuasif yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah …
A. Oleh sebab itu, hendaknya pemerintah menyediakan dana yang sangat besar untuk mengeruk
kali-kali yang sudah dangkal.
B. Karena itu, marilah kita semua, pemerintah dan warga DKI Jakarta, membenahi keadaan
kali-kali itu agar tidak terjadi banjir lagi.
C. Oleh karena itu, marilah kita bongkar bangunan-bangunan yang berada di bantaran kali-kali
itu agar arus air lancar.
D. Untuk itu, Pemerintah DKI Jakarta hendaknya bersikap tegas kepada warga yang membangun
rumah di bantaran kali-kali itu.
E. Untuk menghindari banjir tahun depan, pemerintah hendaknya memberikan dana yang cukup
besar kepada warga di sekitar kali itu.
32. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Hujan dengan intensitas lebat kembali mengguyur Ibu Kota sore ini. Tak lama kemudian,
tampak beberapa permukaan ruas jalan langsung tertutup dengan banjir. Informasi yang
dihimpun dari Traffic Management Center (TMC) Polda Metro Jaya, terlihat banjir setinggi 20
sentimeter terjadi di depan kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Jalan Gatot
Subroto, Jakarta Selatan. … . Lokasi lainnya yang juga diterjang banjir yakni, Jalan Dr. Satrio,
depan Gandaria City, Jalan M.H. Thamrin. Di Jakarta Barat, banjir tampak menutup permukaan
jalan di depan kampus Universitas Trisakti, Grogol, Jakarta Barat setinggi 20 sentimeter. Di
Jalan Sa’aban terlihat banyak kendaraan yang mogok karena nekat menerobos banjir.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf deskriptif tersebut adalah …
A. Banjir dahsyat terlihat di beberapa lokasi di Jakarta Barat, misalnya daerah Tanjung Duren.
B. Banjir di Cengkareng tepatnya Jalan Daan Mogot tampak tidak separah tahun lalu.
C. Warga DKI yang bertempat tinggal di daerah banjir tampak sibuk menyelamatkan diri.
D. Banjir yang melanda ibu kota ini tampak lebih parah dibanding tahun-tahun sebelumnya.
E. Banjir setinggi 20 hingga 25 sentimeter terjadi juga di depan Balai Kartini, Jalan Gatoto
Subroto.
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33. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Banjir yang menggenangi daerah permukiman warga di kawasan Kampung Pulo, Jakarta
Timur telah surut. Pantauan Okezone di lokasi, terlihat warga tengah sibuk melakukan bersihbersih, baik di rumah mereka sendiri, atau di lingkungan sekitar. Bahkan, tidak sedikit beberapa
pemuda yang melakukan pembersihan di sungai yang ada di kawasan itu. … . Selain mulai
membersihkan sungai dan tempat tinggalnya, beberapa warga juga terlihat sedang melakukan
penataan terhadap seluruh perkakasnya yang diamankan di luar rumah.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf naratif tersebut adalah …
A. Sejumlah pemuda terlihat memunguti sampah berat yang mengalir di sungai itu.
B. Para pemulung sibuk mencari barang-barang bekas yang bertumpuk di sungai.
C. Pak RT dan Pak RW juga sibuk memberi arahan kepada korban banjir.
D. Beberapa warga diam termangu meratapi nasib yang menimpa keluarganya.
E. Warga sekitar sungai ingin rasanya meninggalkan tempat tinggal mereka.
34. Bacalah silogisme berikut dengan saksama!
Premis Umum : Semua warga yang tinggal di pinggir Sungai Ciliwung terkena banjir.
Premis Khusus : Pak Rosidin adalah warga yang tinggal di pinggir Sungai Ciliwung.
Kesimpulan		 : Pak Rosidin terkena banjir.
Kalimat entimem yang tepat berdasarkan silogisme tersebut adalah ...
A. Selain Pak Rosidin yang tinggal di pingggir Sungai Ciliwung terkena banjir.
B. Salah satu warga yang tinggal di pinggir Sungai Ciliwung adalah Pak Rosidin.
C. Pak Rosidin terkena banjir karena ia warga yang tinggal di pinggir Sungai Ciliwung.
D. Pak Rosidin yang tinggal di pinggir Sungai Ciliwung terkena banjir.
E. Warga yang tinggal di pinggir Sungai Ciliwung adalah Pak Rosidin.
35. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Merevisi soal Ujian Nasional yang berbentuk pilihan ganda (PG) tidaklah mudah. Merevisi
soal harus mencocokkan dengan kisi-kisi. Apakah indikator dan materi yang tertera di dalam
soal sudah sesuai dengan kisi-kisi. Kalau tidak sesuai, kita harus memperbaikinya. Selain itu,
kita harus membaca dengan teliti teks bacaan dan konstruksi soalnya. Sebenarnya, merevisi
soal lebih sulit daripada membuat soal yang baru. Demikian juga, merenovasi rumah lebih
sulit daripada membangun rumah baru. Kita harus mencocokkan dengan gambar. Bangunan
yang sudah ada harus dibongkar sedikit demi sedikit agar tidak merusak bangunan yang tidak
direnovasi. Karena itu, …
Kalimat simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf analogi tersebut adalah …
A. merenovasi rumah lebih rumit dan memakan biaya lebih banyak daripada membangun yang
baru.
B. merevisi soal memerlukan ekstra pikiran karena kita harus membaca teks dengan teliti.
C. merenovasi rumah harus berhati-hati agar tidak merusak bangunan yang lainnya.
D. merevisi soal seperti halnya kita merenovasi rumah, lebih sulit daripada membuat yang baru.
E. merenovasi rumah tempat tinggal kita lebih repot daripada membangun rumah baru.

15

Bahasa Indonesia SMA/MA

36. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Pada musim hujan tahun ini Jakarta Timur yang dilanda banjir adalah daerah Kampung
Melayu, Kebon Nanas, dan Kampung Pulo. Di Jakarta Selatan, daerah yang terkena banjir
adalah Petogogan, Gatot Subroto, dan Ulujami. Jakarta Barat juga tidak luput dari banjir,
yaitu Grogol, Cengkareng, dan Kedoya. Jakarta Pusat pun tidak ketinggalan, yakni daerah
Petamburan dan M.H. Tamrin. Apalagi Jakarta Utara, banjir yang melanda daerah ini lebih
parah, misalnya Warakas. Dengan demikian, …
Kalimat simpulan yang tepat untuk melengkapi paragraf generalisasi tersebut adalah …
A. Pasti semua warga Jakarta merasa khawatir dengan musim hujan tahun ini.
B. Semua daerah yang berada di wilayah Jakarta dilanda banjir besar.
C. Banjir yang terjadi di wilayah tersebut ketinggiannya hampir 2 meter.
D. Hujan yang mengguyur kota Jakarta setiap hari mengakibatkan banjir.
E. Hampir semua wilayah Jakarta dilanda banjir pada musim hujan tahun ini.
37. Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan saksama!
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Makan siang yang sedikit terlambat, tetapi nikmat.
Kami segera masuk ke ruangan masing-masing, kebetulan mendapat kamar nomor 01.
Sebentar kemudian kami siap mengeksplorasi Nusa Lembongan.
Karena jalanan sempit, akan lebih efektif jika kami naik motor.
Setelah istirahat sebentar, kami segera makan siang.
Maka jadilah kami berombongan, semuanya ada 17 sepeda motor, bergerak menyusuri
Nusa Lembongan.

Susunan kalimat yang tepat sehingga menjadi paragraf naratif adalah ….
A. (1), (2), (4), (3), (5), (6)
B. (1), (5), (3), (4), (2), (6)
C. (2), (3), (5), (1), (4), (6)
D. (2), (5), (1), (3), (4), (6)
E. (2), (4), (5), (1), (6), (4)
38. Bacalah dialog berikut dengan saksama!
Kepala Sekolah : Keadaan kantin sekolah kita ditinjau dari kesehatan kurang memadai. Kirakira bagaimana pendapat Bapak dan Ibu semua?
Pak Zainal
: Memang benar, kantin sekolah kita tampak gelap dan tidak mempunyai
keran air untuk pencuci piring di tiap kios. Karena itu, perlu direnovasi
dengan mengganti atapnya dan tiap kios dipasang keran air.
Ibu Susi
: Saya setuju dengan pendapat Pak Zainal, tapi bagaimana dengan biayanya?
Saya pikir tidak cukup sedikit.
Pak Zaenal
: ….
Ibu Susi
: Kalau begitu, saya setuju pinjam uang koperasi.
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Kalimat yang tepat untuk melengkapi dialog tersebut adalah …
A. Uangnya kita pinjam saja uang buku siswa.
B. Masalah biaya, pinjam saja uang koperasi.
C. Uang koperasi yang saya tahu sedang kosong.
D. Memang biayanya pasti banyak sekali.
E. Kalau tidak direnovasi, kantin kita kurang sehat.
39. Bacalah kalimat penutup surat lamaran berikut dengan saksama!
Sekian dulu surat lamaran dari saya ini, terima kasih banyak atas diterimanya diri
saya di perusahaannya.
Perbaikan kalimat penutup surat lamaran pekerjaan tersebut yang tepat adalah …
A. Demikian surat lamaran saya ini, terima kasih banyak saya ucapkan atas diterimanya diri
saya.
B. Sekian surat yang saya berikan, terima kasih banyak saya ucapkan kepada Bapak.
C. Sekian surat yang saya ajukan, atas perhatiannya saya ucapkan banyak terima kasih.
D. Demikian surat lamaran ini, atas pertimbangan Bapak, saya mengucapkan terima kasih.
E. Demikian surat lamaran ini, atas perhatiannya saya menghaturkan banyak terima kasih.
40. Bacalah teks pidato berikut dengan saksama!
Siswa-siswa yang kami cintai!
Pada kesempatan ini, kami sampaikan informasi yang paling penting, yaitu penerimaan
mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri (PTN) di seluruh Indonesia melalui jalur undangan.
Di samping itu, nilai Ujian Nasional akan dipertimbangkan. Karena itu, ...
Kalimat imbauan yang tepat untuk melengkapi teks pidato tersebut adalah …
A. belajarlah dengan rajin agar mendapat nilai yang memuaskan.
B. janganlah disia-siakan kesempatan yang baik ini, belajarlah!
C. gunakan waktu yang sedikit ini untuk mempersiapkan diri.
D. siaplah selalu dalam menghadapi Ujian Nasional nanti.
E. kejarlah cita-citamu melalui jalur undangan dan nilai UN.
41. Bacalah topik berikut dengan saksama!
Topik: Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Kebersihan Lingkungan
Kalimat latar belakang yang sesuai dengan topik tersebut adalah …
A. Kebersihan di lingkungan masyarakat hendaknya selalu diperhatikan.
B. Lingkungan yang bersih membuat masyarakat menjadi sehat.
C. Kebersihan di lingkungan masyarakat harus diperhatikan kita semua.
D. Tidak semua lingkungan masyarakat memiliki tempat sampah.
E. Kesadaran masyarakat terhadap kebersihan lingkungan masih kurang.
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42. Bacalah topik karya ilmiah berikut dengan saksama!
Topik: Bentuk Kata dalam Bahasa Indonesia
Rumusan tujuan penulis sesuai dengan topik tersebut adalah …
A. Menjelaskan bentuk kata dalam bahasa Indonesia.
B. Menginformasikan jenis kata bahasa Indonesia.
C. Menganalisis fungsi kata dalam bahasa Indonesia.
D. Mendeskripsikan peran kata dalam bahasa Indonesia.
E. Mendata bentuk dan jenis kata dalam bahasa Indonesia.
43. Bacalah topik karya ilmiah berikut dengan saksama!
Topik: Pengaruh Sarapan Pagi terhadap Kesehatan Tubuh
Rumusan masalah sesuai dengan topik tersebut adalah …
A. Mengapa sarapan pagi penting sekali untuk kesehatan tubuh?
B. Bagaimana pengaruh sarapan pagi terhadap kesehatan tubuh?
C. Apa yang harus dilakukan jika seseorang tidak sarapan pagi?
D. Makanan apa yang cocok untuk sarapan pagi bagi seseorang?
E. Penyakit apa yang akan muncul jika seseorang tidak sarapan?
44. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
(1) Armila di tinggalkan begitu saja di sebuah kamar sempit yang hanya di terangi listrik
10 watt. (2) Ia hanya sempat melongo ketika Mariana me-langkah-kan kakinya pergi. (3) Ia
sempat menangkap sesuatu yang berat untuk di ucapkan oleh perempuan itu tentang anaknya,
Jao. (4) Sesuatu yang mungkin panjang untuk diceritakan sehingga harus ditunda. (5) Armila
ikut merasakan apa yang di rasakan Mariana ketika itu.
Penulisan yang tepat kata berawalan dan berakhiran (tercetak miring) dalam paragraf tersebut
adalah nomor ….
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)
45. Bacalah paragraf berikut dengan saksama!
Pamanku lulusan dari IPB. Hobinya … tanaman langka. Dari hobi meningkat menjadi
usaha sampingan. Lama-lama usahanya berkembang. Hasil … tanaman langka itu sekarang
sudah terkenal ke mancanegara.
Kata gabung yang penulisannya baku untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ....
A. budi daya, kembang biak
B. menyebar luaskan, sebar luas
C. mengembangbiakkan, kembang biak
D. mengembang biakkan, kembangbiak
E. membudi dayakan, budidaya
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46. Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan saksama!
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Nani
Feli
Nani
Feli
Nani

: Feli, kamu tahu tidak cara membuat cerpen?
: Kamu sendiri gimana, tahu ga?
: Justru itu, aku tidak mengerti cara membuat cerpen.
: Mudah sekali kalau kita sudah mengetahui teorinya.
: Ajari aku, ya?

Perbaikan kalimat ke-2 agar menjadi ragam bahasa resmi yang tepat adalah ...
A. Kau bagaimana, ngerti tidak?
B. Kamu sendiri bagaimana, tahu tidak?
C. Kamu bagaimana, ngerti ga?
D. Kamu sendiri bagaimana, tahu ga?
E. Kau bagaimana, ngerti ga?
47. Bacalah puisi berikut dengan saksama!
SENJATA
….
Dari dada pahlawan yang gugur
Panji perjuangan pantang mundur
Merebut tampuk hari
Serta menggenggam dalam kepalan
Dalam arus waktu yang menghapus kesabaran
Senjata kita adalah keringat
Senjata kita adalah darah
Keringat dan darah dari jiwa yang luhur
(Dari Pembebasan, Abd. Wahid S.)
Majas hiperbola yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada puisi tersebut adalah
....
A. Keringat keluar bercucuran tiada henti
B. Darah mengalir ke dalam tubuhnya
C. Keringat mengucur darah memancar
D. Keringat mengucur membasahi tubuh
E. Darah biru mengalir dalam tubuhnya
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48. Bacalah kutipan novel berikut dengan cermat!
Gadis Mesir itu bernama Maria. Ia juga senang dipanggil Maryam. Dua nama yang menurutnya
sama saja. Dia putri sulung Tuan Boutros Rafael Girgis. Berasal dari keluarga besar Girgis.
Sebuah keluarga Kristen Katolik yang sangat taat. Bisa dikatakan, keluarga Maria adalah
tetangga kami yang paling akrab. Ya, paling akrab. Flat atau rumah mereka berada tepat di atas
flat kami. Indahnya, mereka sangat sopan dan menghormati kami, mahasiswa Indonesia yang
sedang belajar di Al Azhar.
Maria gadis yang unik. Ia seorang Kristen Katolik atau dalam bahasa asli Mesirnya qibti,
namun ia suka baca Al Quran. Ia bahkan hafal beberapa surat Al Quran. Di antaranya surat
Maryam. Sebuah surat yang membuat dirinya merasa bangga. Aku mengetahui hal itu pada
suatu kesempatan berbincang dengannya di metro. Kami tak sengaja berjumpa. Ia pulang
kuliah dari Cairo University, sedangkan aku juga pulang kuliah dari Al Azhar University.
“Hei, namamu Fahri, iya kan?”
“Benar.”
“Kau pasti tahu namaku, iya kan?”
“Kau benar.”
Ayat-Ayat Cinta, Habiburahman El Shirazy, 2007
Kalimat resensi yang tepat untuk menyatakan keunggulan buku sesuai dengan kutipan di atas
adalah …
A. Hal menarik yang diketengahkan oleh pengarang adalah nilai kerukunan beragama antarbangsa
yang selayaknya dimiliki setiap manusia.
B. Keunggulan novel ini adalah menceritakan kehebatan anak Indonesia yang sanggup mengikuti
pendidikan tinggi di luar negeri.
C. Buku ini menceritakan pertemanan yang akrab antara dua remaja sehingga cocok untuk
dibaca para remaja, baik laki-laki maupun perempuan.
D. Kelebihan buku ini adalah menampilkan karakter tokoh Maria, yang suka membaca Al Quran,
meskipun beragama Kristen Katolik.
E. Buku ini bernilai positif dan dapat diteladani karena menampilkan tokoh yang kuliah di dua
perguruan tinggi ternama di kota Kairo.
49. Bacalah puisi berikut dengan cermat!
Kemarau…
Terasa membakar entalpi ragaku
Menguap habis energi dalamku
Hingga tak mampu kubertumpu
Apa yang salah dengan sistem Bumi ini
Hingga hujan tak kunjung menghampiri
Tuk sirami lingkungan yang panas dan mati
Akibat banyaknya tuangan kalori
Dari banyak nista yang terjadi
Cintiya Ayu Putri siswa SMAN 78

20

Bahasa Indonesia SMA/MA

Kalimat kritik yang sesuai dengan puisi tersebut adalah …
A. Isi puisi itu tidak memberikan inspiratif untuk menjaga lingkungan.
B. Pada puisi “Kemarau” terdapat istilah “entalpi” yang tidak dimengerti pembaca.
C. Diksi yang digunakan penulis dalam puisi itu tidak sesuai dengan lingkungan.
D. Pada akhir larik-larik puisi tersebut tidak memerhatikan persamaan bunyi.
E. Puisi yang dibuat oleh Cintiya Ayu Putri tersebut mengikuti gaya puisi lama.
50. Bacalah puisi berikut dengan cermat!
Doa
Tuhan kami
Telah nista kami dalam dosa bersama
Bertahun membangun kultus ini
Dalam pikiran yang ganda
Dan menutupi hati nurani
Ampunilah kami
Ampunilah
Amin
Tuhan kami
Telah terlalu mudah kami
Menggunakan asmaMu
Bertahun di negeri ini
Semoga
Kau rela menerima kembali
Kami dalam barisanMu
Ampunilah kami
Ampunilah
Amin.
- 1966 - Taufiq Ismail
Kalimat esai yang sesuai dengan puisi tersebut adalah …
A. Taufiq Ismail dalam mengungkapkan pikirannya melalui untaian kata sesuai dengan
kehidupannya sehari-hari.
B. Puisi Doa yang ditulis Taufiq Ismail tahun 1966 menggunakan bahasa yang sederhana
sehingga terasa mudah memahaminya.
C. Taufiq Ismail merupakan tokoh Angkatan 66 yang sangat produktif dalam menulis puisi yang
bertemakan ketuhanan.
D. Puisi-puisi Taufiq Ismail banyak berisi kritikan terhadap kepincangan yang terdapat di negara
Indonesia.
E. Doa merupakan puisi Taufiq Ismail yang mengungkapkan pengakuan seorang pemimpin
yang telah berbuat salah.

