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1. Perhatikan teks berikut! 

Memiliki kemampuan berbicara tidaklah semudah yang dibayangkan orang. Banyak 

ahli terampil menuangkan gagasannya dalam bentuk tulisan, namun sering mereka 

kurang terampil menyajikannya secara lisan(langsung). Oleh karena itu, perlu kiranya 

diadakan lomba-lomba diskusi panel untuk tingkat MA se-Wonosobo, sebagai wadah 

bagi siswa berlatih 

berbicara dan mengeluarkan pendapat. 

Informasi yang terdapat pada penggalan proposal di atas adalah.... 

A. Banyak ahli kurang terampil menulis. 

B. Akan diadakan lomba menulis. 

C. Kemampuan berbicara tidak semudah yang dibayangkan. 

D. Siswa MA mengeluarkan pendapat. 

E. Siswa MA berlatih berbicara. 

2. Penggalan proposal di atas terdapat pada bagian.... 

A. daftar pustaka 

B. sasaran 

C. tema 

D. latar belakang 

E. perkiraan anggaran 

3. Rencana kegiatan yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja merupakan definisi 

dari…. 

A.  karya ilmiah 

B. Eksposisi 

C. Argumentasi 

D. Proposal 

E. daftar pustaka 

4. Sistematika penulisan proposal penelitian yang benar adalah…. 

A. Prakata, pendahuluan,pembahasan,kesimpulan, dan saran. 

B. Latar belakang masalah ,permasalahan,perumusan masalah,tujuan 

penelitian,dan metode penelitian. 

C. Latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian,landasan teori,metode penelitian,dan kerangka penulisan laporan. 

D. Latar belakang masalah,tujuan penelitian rumusan masalah,manfaat 

penelitian,landasan teori, dan kerangka penulisan laporan, 



E. Permasalahan, perumusan masalah,metode penelitian,dan latar belakang 

masalah. 

5. Cermatilah rumusan masalah berikut berikut dengan seksama! 

1) Apakah ada pengaruhnya antara sistim peredaran darah dan pencernaan? 

2) Seberapa tinggi motifasi siswa untuk meraih kelulusan UNBK? 

3) Adakah perbedaan kuwalitas padi yang diberi pupuk kimia dengan padi yang diberi 

pupuk 

organik? 

Penulisan kata serapan bergaris bawah yang tepat adalah.... 

A. sistim, motivasi, kualitas 

B. sistim, motivasi, kualitas 

C. sistem, motivasi, kualitas 

D. sestim, motivasi, kuwalitas 

E. sistem, motivasi, kwalitas 

6. Cermati teks berikut! 

Untuk mengisi liburan semester genap, OSIS MAN 2 Wonosobo akan mengadakan 

kegiatan bakti soial berupa pasar murah di desa Bumirejo. Proposal kegiatan tersebut 

telah disusun untuk dibahas bersama sebelum diajukan kepada kepala madrasah dan 

pihak-pihak lain guna mendapatkan persetujuan dan bantuan. Dalam proposal termuat, 

latar belakang, dasar pemikiran,jenis kegiatan, anggar-an/pembiayaan, waktu dan 

tempat pelaksanaan, serta susunan panitia. 

Bagian yang belum tercantum dalam proposal tersebut adalah…. 

A. Pembagian tugas setiap siswa dalam penyelenggaraan pasar murah. 

B. Nama siswa yang pertama mempunyai ide untuk menyelenggarakan kegiatan 

tersebut. 

C. Nama toko yang memproduksi barang-barang yang akan dijual. 

D. Bentuk kegiatan persiapan yang telah dilakukan dalam rangka penyelenggaraan 

pasar murah. 

E. Maksud dan tujuan. 

7. Pahamilah latar belakang proposal berikut dengan cermat! 

Dalam kehidupan sehari-hari,kita sering mendapatkan seseorang dalam kondisi yang 

tidak sehat, cacat mental, cacat fisik, dan gangguan kesehatanlainnya. Ironisnya, 

mereka justru sebagian besar berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomis. 

Penderitaan cacat fisik berupa bibir sumbing misalnya, merasa sangat terganggu 

dengan keadaan yang dideritanya sejak lahir, yang sudah tentu tidak dikehendakinya. 

Mereka perlu ditolong. Tergerak oleh kondisi yang memprihatinkan tersebut, maka 

dalam rangka memperingati hari Kesehatan, OSIS MAN 2 Wonosobo berniat untuk 



melaksanakan kegiatan bakti sodsial berupa oprasi bibir sumbing. Oleh sebab itu, 

kegiatan bakti sosial ini dilaksanakan bekerja sama dengan Rumah Sakit Umun Daerah 

Wonosobo. 

Tujuan yang sesuai dengan latar belakang proposal tersebut adalah…. 

A. Membantu penderita cacat mental dan fisik yang diderita sejak lahir. 

B. Mengasah kepedulian siswa MAN 2 Wonosobo terhadap penderitaan sesama 

C. Memberi bantuan subsidi dana kepada penderita bibir sumbing. 

D. Menumbuhkembangkan jiwa social pada para donator. 

E. Mewujudkan program pemerintah. 

8. Cermati topik berikut ! 

Topik : Mengamati penyusutan areal pertanian. 

Kalimat rumusan masalah yang sesuai dengan topik tersebut adalah…. 

A. Mengapa areal pertanian banyak dijadikan kawasan industri. 

B. Bagaimana cara mengantisipasi penyusutan areal pertanian ? 

C. Siapa yang menyebabkan susutnya areal pertanian di desa-desa? 

D. Berapa luas areal pertanian yang susut tahun ini ? 

E. Mengapa areal pertanian di kota besar dijadikan lahan pemukiman. 

9. Perhatikan kutipan berikut! 

Tujuan kegiatan 

1) mengetahui kadar keilmiahan isi tulisan para siswa MAN 2 Wonosobo dalam 

madding sekolah. 

2) mengetahui kadar keilmiahan organisasi tulisan para siswa MAN 2 Wonosobo 

dalam madding 

sekolah 

Jenis kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan proposal tersebut adalah…. 

A. Lomba mading sekolah 

B. Lomba karya ilmiah 

C. Debat bahasa inggris 

D. Olimpiade fisika 

E. Membaca puisi 

10. Perhatikan teks berikut! 

Untuk mengatasi persoalan tawuran pelajar diharapkan semua bertanggung jawab 

dalam upayapembinaan generasi muda, tidak hanya sekolah, tetapi juga 

keluarga,pemerintah, dan lingkungan masyarakat sekitar.tanpa peran semua pihak, 

maka akan sulit mengatasinya. 

Masalah yang ditanggapi dalam kutipan proposal di atas berkenaan dengan …. 



A. Pelajar putus sekolah 

B. Tawuran pelajar 

C. Pembinaan generasi muda 

D. Peran keluarga dan sekolah 

E. Kenakalan remaja 

11. Perhatikan teks berikut! 

 

Topik : Perbaikan mental remaja 

Kalimat latar belakang sesuai topik tersebut adalah …. 

A. Remaja banyak sekali yang memerlukan perhatian orang di sekitarnya. 

B. Banyak orang tua yang tidak memahami tabiat anak remaja. 

C. Remaja adalah kelompok anak-anak yang beranjak ke usia pancaroba. 

D. Dewasa ini banyak remaja yang rusak mentalnya disebabkan berbagai faktor. 

E. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki mental para remaja. 

12. Perhatikan teks berikut! 

1) Apa pengaruh globalisasi untuk dunia pendidikan ? 

2) Apa penyebab buruknya pendidikan di era globalisasi ? 

Kalimat di atas terdapat pada bagian...karya ilmiah. 

A. latar belakang 

B. tujuan penulisan 

C. manfaat penulisan 

D. rumusan masalah 

E. metodologi penelitian 

13. Perhatikan kutipan teks di bawah ini ! 

Pengetahuan baru sangat perlu dikuasai oleh para siswa untuk memperkaya referensi 

dan menjadi lebih terampil dalam menyelesaikan problem-problem yang semakin 

kompleks. Dengan demikian, siswa tidak hanya mengandalkan guru di kelas sebagai 

satu-satunya sumber ilmu pengetahuan.siswa harus kreatif dan proaktif memburu dan 

mengeksplorasi pengetahuan sendiri di luar kelas agar tetap terbarui dan diperkaya. 

Salah satu sumber pengetahuan yang selama ini belum banyak dimanfaatkan adalah 

buku-buku yang disimpan di perpustakaan. 

Masalah yang sesuai dengan kutipan teks tersebut adalah …. 

A. Rendahnya minat baca siswa terhadap buku di perpustakaan sekolah 

B. Rendahnya minat guru dalam mencari bahan ajar yang kreatif 

C. Rendahnya perhatian siswa saat guru mengajar di kelas 

D. Kurangnya komunikasi antara siswa dengan guru 



E. Kegiatan siswa yang dapat mengurangi minat baca 

14. Penulisan judul karangan ilmiah yang tepat adalah…. 

A. Hasil percobaan Masyarakat Desa Dalam Membudidayakan Lele Dumbo 

B. Percobaan Pembiakan Pohon Anggur dengan Sistem Cangkok 

C. Kegiatan Remaja Kecamatan Banjarsari Dalam Mengisi Liburan sekolah 

D. Laporan Hasil Sensus Di desa Sukajaya, Kecamatan Rajadesa,Ciamis 

E. Keadaan Penduduk Kota Dalam Perbandingannya dengan penduduk Desa 

15. Perhatikan teks berikut! 

Buku, cerdas memilih sayuran yang bergizi dan menyehatkan , menjelaskan bahwa 

secara umum sayuran disebut makanan sehat.Namun , hal ini tidak berlaku bagi semua 

individu. Baik orang yang sehat , makan sayuran apapun tidak menyebabkan masalah. 

Penulisan judul buku tersebut yang tepat adalah…. 

A. Cerdas Memilih Sayuran yang Bergizi dan Menyehatkan 

B. Cerdas memilih Sayuran Yang Bergizi Dan Menyehatkan 

C. Cerdas Memilih Sayuran Yang Bergizi Dan menyehatkan 

D. Cerdas Memilih Sayuran Yang Bergizi dan Menyehatkan 

E. Cerdas memilih Sayuran yang Bergizi Dan Menyehatkan 

 

16. Perhatikan kutipan makalah di bawah ini !(Untuk Soal No. 17 dan 18) 

Jagung manis ( Zea Mays L.Saccaharata ) merupakan jenis jagung yang belum lama 

dikenal di Indonesia. Jagung manis semakin popular dan sering dikonsumsi karena 

memiliki rasa lebih manis dibandingkan dengan jagung biasa dan umur produksinya 

lebih singkat sehingga sangat baik untuk dibudidayakan. Kebanyakan warga 

masyarakat menyukai jagung manis untuk untuk dikonsumsi (direbus, dibakar, dan 

dibuat sup ). Jagung manis mengandung karbohidrat, protein, dan vitamin tinggi, serta 

kandungan lemak rendah. Dibandingkan dengan jagung biasa, jagung manis lebih 

banyak kandungan vitaminnya. Maka dari itu, perlu ditingkatkan produksi dan kualitas 

jagung dengan cara pemberian bahan organik . karena selain dapat memberikan hasil 

berkualitas, bahan organik juga dapat memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan 

bobot pipilan kering jagung. Oleh karena itu, diperlukan penggunaan bahan organic 

dalam budidaya juga manis. 

Kutipan makalah tersebut merupakan bagian …. 

A. Simpulan 

B. rumusan masalah 

C. tujuan penelitian 

D. latar belakang 

E. pembahasan 



17. Isi pokok kutipan makalah tersebut adalah …. 

A. Jagung manis belum lama dikenal di Indonesia 

B. Jagung manis semakin popular dan banyak dikonsumsi 

C. Syarat budi daya jagung manis dengan pertanian organik  

D. Penggunaan bahan organik dalam budi daya jagung manis 

E. Pengenalan tanaman organik 

18. Berikut penulisan daftar pustaka dengan tanda baca yang benar, yaitu…. 

A. Aminuddin.2004. Pengantar Apresiasi Karya Sastra. Bandung : Sinar Baru 

Algensindo. 

B. Aminuddin.2004. Pengantar Apresiasi Karya Sastra, Bandung : Sinar Baru 

Algensindo, 

C. Aminuddin, 2004.Pengantar Apresiasi Karya Sastra; Bandung, Sinar Baru 

Algensindo. 

D. Aminuddin. 2004, Pengantar Apresiasi Karya Sastra , Bandung. Sinar Baru 

Algensindo. 

E. Aminuddin, 2004, Pengantar Apresiasi Karya Sastra, Bandung, Sinar Baru 

Algensindo. 

19. Perhatikan teks berikut! 

Novel Perahu Kertas karya Dewi Lestari menceritakan kehidupan dua orang remaja, 

yaitu Keenan dan Kugy. Keenan seorang pemuda yang baru pulang dari Amsterdam 

dan memiliki bakat melukis.Namun, papanya tidak mendukung ia menjadi pelukis. 

Papanya ingin ia menjadi penerus perusahaan miliknya.  

Di sisi lain, Kugy seorang yang terobsesi sebagai penulis dongeng. Ia menganggap 

dirinya sebagai agen Neptunus. Kugy mempunyai kegemaran melukis pesan-pesan 

khusus di atas kertas, lalu dilipat, seperti perahu. Perahu-perahu tersebut kemudian 

dihanyutkan di laut atau aliran air. Kugy berharap pesannya akan sampai pada 

Neptunus. 

Dewi Lestari yang akrab disapa dendan Dee tampak piawai merangkai cerita pada 

novel remajanya. Selayaknya cerita remaja, pengisahan novel tersebut tidak terlalu 

berat atau rumit yang membuat kening berkerut-kerut. Sebaliknya, ceritanya sangat 

mudah dicerna dan dinikmati oleh pembaca. 

Kalimat yang menyatakan keungggulan novel berdasar teks tersebut, yaitu.... 

A. Alur cerita novel Perahu Kertas tidak rumit, kisahnya mudah dicerna dan 

dinikmati. 

B. Alur cerita novel Perahu Kertas rumit, kisahnya sulit dicerna dan dinikmati. 

C. Novel Perahu Kertas menceritakan kehidupan dunia remaja denga lika-liku 

masalah keseharian. 



D. Novel Perahu Kertas layak dibaca, terlebih setelah diadaptasi menjadi sebuah 

film yang sukses. 

E. Perahu Kertas merupakan karya best seller dari Dewi Lestari selain Supernova 

dan Madre. 

20. Perhatikan teks berikut! 

Istri : “ Pagarnya memang terlalu rapat ke nisan, tak ada tempat untuk menaruh.” 

Suami : “ Bisa tambahkan.Ini Sempurna. Ya tidak, Mas Ibrahim? (Ibrahaim senyum-

senyum sambil 

mengunyah kue) Apa sulit mengerjakannya? 

Latar tempat terjadinya peristiwa dalam dialog di atas adalah.... 

A. di halaman rumah 

B. di kebun 

C. di pemakaman 

D. di kantor 

E. di ruang tunggu 

 

 

*URAIAN* 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini ! 

1. Jelaskan tujuan pembuatan proposal ! 

2. Susunlah daftar pustaka berdasar data buku-buku berikut, dengan 

memperhatikan tata penulisan daftar pustaka! 

 Judul : Puisi Lama b. Judul : Resensi 

 Pengarang : Alia Rahma Pengarang : Haryani 

 Tahun : 2000 Tahun : 2001 

 Penerbit : Sukses Jaya Penerbit : Jaya Pusaka 

 Kota : Wonosobo Kota : Jakarta 

3. Analisislah watak tokoh dalam naskah drama berikut! 

 Dahlan : Ibumu waktu mau meninggal kurang satu minggu sudah ada tanda-tanda, 

nasihat berharga. 

 Masa hidupnya banyak meninggalkan kesan teladan. Tetapi ada juga kelemahannya. 

 Rosana : Kelemahannya? Memang manusia tidaklah ada yang sempurna. 

 Dahlan : Ya, jangan sampai menurun pada anak cucu. Ibumu dahulu sakit-sakitan 

karena banyak 



 pikiran.Ikut-ikutan orang jual-beli perhiasan. Barangnya hilang, ibumu gigit jari 

menanggung 

 hutang. Siapa lagi kalau bukan Bapak yang turun tangan? 

 Rosana : Bukankah pada diri Bapak juga ada kelemahannya?Maaf Pak, ibu tambah 

sakit akibat Bapak 

 dahulu sering mabuk judi bukan? Ros masih ingat barang-barang rumah habis terjual. 

4. Jelaskan amanat dari kutipan drama di atas! 

5. Perbaiki kata berikut agar menjadi baku! 

a. Risiko 

b. Antri 

c. Ekstrim 

d. Hutang 

e. Mengkonsumsi 

f. Mempesona 

g. Kadaluarsa 

h. Mensukseskan 

i. kangker 

 


