
 

Soal  : PAT 2020 

Mapel  : Bahasa Indonesia 

Kelas  : X Paralel 

 

I. Pilihlah jawaban yang paling benar dengan memberi tanda pada huruf A, B, C, D, atau E 

pada lembar jawab yang tersedia! 

 

 Teks negosiasi untuk soal nomor 1 dan 2  

Bayu    :           “Selamat Siang” 

 

Bima    :           “Selamat Siang. Silakan duduk!” 

 

Bayu    :           “Terima Kasih”. 

 

Bima    :           “Ada apa kiranya saudara datang kemari?” 

 

Bayu    :           “Saya ingin membeli sepeda motor  bapak, “ 

 

Bima    :           “Saudara menawar berapa?” 

 

Bayu    :           “Delapan Juta, pak.” 

 

Bima    :           “Sepuluh Juta, Pak.” 

 

Bayu    :           “Tidak Boleh kurang, Pak.” 

 

Bima    :           “Bagaimana kalau Sembilan Juta Setengah.” 

 

Bayu    :           “Sembilan Juta, Pak. Ini penawaran terakhir saya.” 

 

Bima    :           “ Baiklah, saya setuju.” 

 

Bayu    :           “ Besok saya bawakan uangnya, Pak.” 

 

Bima    :           “ Iya, Terima Kasih.” 

 

Bayu    :           “ Kalau begitu, saya pulang dahulu, Pak.” 

 



Bima    :           “ Silakan.” 

 

Bayu    :           “ Selamat Siang.” 

 

Bima    :           “Selamat Siang.” 

 

1.         Negosiasi tersebut merundingkan .... 

 

A. harga barang 

 

B. jual beli 

 

C. kualitas sepeda motor 

 

D. kenaikan harga sepeda motor 

 

E. permintaan bantuan 

 

2.         Berikut informasi yang tidak sesuai dengan isi teks negosiasi tersebut adalah......... 

 

A. Pak Bima menawarkan sepeda motor dengan harga sepuluh juta rupiah. 

 

B. Bayu membeli sepeda motor Pak Bima seharga sepuluh Juta rupiah. 

 

C. Bayu membeli Sepeda Motor Pak Bima dengan penawaran terakhir seharga Sembilan 

Juta Rupiah. 

 

D. Pak Bima tidak menyetujui penawaran yang yang diajukan oleh Bayu seharga 

Sembilan juta Rupiah. 

 

E. Pak Bima langsung menerima penawaran sepeda motor yang akan di beli Bayu 

Seharga Sepuluh Juta Rupiah. 

 

 

Teks untuk soal no. 3 dan 4. 

 

Rina :“Kedatangan saya ke sini bermaksud untuk menawarkan panci kepada 

Ibu.” 

Bu Diana          :“Berapa harga panci ini?” 

Rina       :“Tiga Puluh Ribu, Bu.” 

 



3.  Kutipan teks negosiasi tersebut merupakan bagian .............. 

 

A. orientasi 

 

B. pengajuan 

 

C. penawaran 

 

D. persetujuan 

 

E. penutup 

 

4.  Berikut merupakan konversi teks negosiasi dalam bentuk narasi adalah....... 

 

A. Rina menawarkan sesuatu kepada ibu Diana. 

 

B. Bu Diana menanyakan harga panci yang ditawarkan oleh Rina 

 

C. Rina mendatangi rumah salah seorang ibu yang bernama bu Diana, Rina bermaksud 

untuk menawarkan panci dengan harga tiga puluh ribu rupiah kepada bu Diana. 

 

D. Rina mendatangi rumah salah seorang ibu yang bernama Diana. Rina menawarkan 

panci seharga tiga puluh ribu rupiah. 

 

E. Bu Diana menawar Panci yang ditawarkan Oleh Rina. 

 

5. “ Ini sudah murah mas. Di tempat lain lebih mahal.” Kalimat tersebut adalah kalimat 

A. imperatif 

B. interogatif 

C. ekspresif 

D. deklaratif 

E. persuasif 

 

6. Kalimat yang berisi penyampaian maksud terdapat pada tuturan . . . . 

A. Pengusaha : “Selamat siang.” 

Pihak Bank : “Siang pak, ada yang bisa saya bantu?” 

B. Pengusaha :”Iya, saya ingin bertemu dengan kepala bagian kredit.: 

Pihak Bank : “Baik saya antarkan ke ruangannya.” 

C. Pengusaha :”Jadi begini pak, saya niatnya akan mengembangkan usaha, maka dari  

                          itu saya akan mengajukan kredit.” 

Pihak Bank :”Berapa jumlah uang yang dibutuhkan untuk usaha yang bapak ingin  



      Kembangkan?” 

D. Pengusaha  :”Saya butuh uang sebesar 300 juta.” 

Pihak Bank :”Maaf sebelumnya, jumlah pinjaman bapak terlalu besar. Bagaimana  

                          Kalau 200 juta saja pak?” 

E. Pengusaha : “Tidak bisakah jika lebih dari itu pak? Saya kan nasabah lama.” 

Pihak Bank :”Baiklah, bapak saya beri 220 juta ya.” 

 

 

7. Bacalah dengan saksama! 

 

 

Pak Tarjo      : “Saya tidak setuju kalau Pak Dulah menjadi bendahara. Titik!” (1) 

 

Pak Rahmat     : “Menurut saya, Pak Dulah orangnya rajin. Selama ini, buktinya kas RT  

                             kita selalu banyak. Pak Dulah mandai mengatur keuangan.” (2) 

 

Pak Tarjo     : “Uang kas kita memang banyak. Pak Rahmat, apa bapak tidak tahu kalau  

                           kas kita yang digunakan untuk keperluan pribadi juga banyak. (3) 

 

Pak RT            : ...... (4) 

 

Pak Tarjo      : ...... (5) 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi negosiasi tersebut ...... 

 

A. (4) Kita tidak baik menuduh orang. Biarlah Pak Dulah menjadi bendahara. 

(5) Nah, begitu. Pak RT. Saya setuju kalau kita pilih bendahara baru. 

 

B. (4) Tidak baik menuduh orang. Biarlah Pak Dulah menjadi bendahara. 

(5) Kita minta dia kumpulkan uang sebanyak-banyaknya. 

 

C. (4) Tak baik menuduh orang. Lebih baik kita selidiki dulu bersama-sama. Untuk saat ini 

kita biarkan Pak Dulah menjadi bendahara. 

(5) Nah, begitu, Pak RT. Saya setuju kalau kita pilih  bendahara baru. 

 

D. (4) Kita tidak boleh asal menuduh orang. Lebih baik kita selidiki dulu bersama-sama. 

Untuk saat ini, kita pilih bendahara pengganti Pak Dulah. 

(5) Nah, begitu, Pak RT. Saya setuju kalau kita pilih bendahara baru. 

 

E. (4) Kita tidak boleh asal menuduh orang. Lebih baik kita selidiki dulu bersama-sama. 

Untuk saat ini, biarlah Pak Dulah mencari pengganti dirinya. 



(5) Kita Minta dia kumpulkan uang sebanyak-banyaknya 

 

8. Topik negosiasi : mengajukan izin tempat berkemah.. 

Bagian yang tidak perlu dinegosiasikan adalah . . . . 

A. Pentingnya kemah 

B. Keamanan ketika perkemahan berlangsung 

C. Alasan diadakannya kemah 

D. Kemungkinan akibat buruk perkemahan 

E. Pengertian kemah 

 

 

Bacalah percakapan berikut untuk menjawab soal nomor 9 dan 10 

 

(1) Guru :”Deni bagaimana kalau kamu bergabung dengan ekstrakulikuler basket?” 

(2) Deni :” Maaf, Pak. Saya sudah mendaftar ekstrakulikuler PKS  dan jadwal latihannya  

    ternyata bersamaan.” 

(3) Guru  :”Saya tahu. Dengan kemampuan basket kamu, kami yakin klub basket sekolah  

    kita akan semakin solid. Untuk masalah jadwal bisa kita diskusikan. ” 

(4) Deni  :”Betul, Pak?” 

(5) Guru :”Nanti akan kita buatkan jadwal latihan agar tidak bersamaan dengan  

                    ekstrakulikuler PKS.” 

 

9. Kalimat yang berisi penolakan secara santun terdapat pada pernyataan . . . . 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

10. Pada dialog di atas terdapat pasangan tuturan . . . . 

A. Mengajukan - menolak 

B. Mengusuikan  - menerima  

C. Menawarkan – menolak 

D. Memerintah  -  menolak perintah 

E. Meminta – menolak 

 

11. Teks 1 

Adam  : “Kita belajar kelompok nanti malam di rumahku, ya.” 

Hasan : “Ide bagus, tuh. Tapi di rumahku saja. Rumah kamu jauh.” 

Adam  : “Pakai motorlah. Paling  enggak, setengah jam juga sampai.” 

Hasan : “Motornya lagi dipakai kakak. Sudah di rumahku saja ya?” 

Adam : “Gimana ya? Emm, baiklah. Nanti malam aku ke rumahmu pukul tujuh.” 



Hasan : “ Oke, sampai jumpa nanti malam.” 

 

Teks 2  

Suatu malam, Yuni perlu membeli buku-buku pelajaran untuk keperluannya di 

sekolah. Ia meminta Ririn untuk menemaninya pergi ke toko buku. Ririrn merasa 

keberatan harus menemani kakaknya. Ririn menolak permintaan kakaknya secara halus. 

Ia mau menemani setelah ia nonton film, padahal saat itu hari sudah malam. Mereka jelas 

tak mungkin pergi setelah film selesai diputar. 

 

Yuni tidak kehabisan akal. Ia mengajukan iming-iming stempel hello kitty kalau 

adiknya mau ikut. Ririn tertarik karena ia mengoleksi pernak-pernik hello kitty. Akan 

tetapi, ia masih mengajukan syarat, yaitu minta ditraktir makan di restoran. Yuni 

menawarkan kerak telor sebagai penggantinya dan Ririn setuju. Mereka segera pergi ke 

toko buku. 

 

Kedua jenis teks tersebut merupakan …. 

 

            Teks I  Teks II 

 

A.   eksposisi          deskripsi 

 

B.  negosiasi          prosedur kompleks 

 

C. eksposisi          negosiasi 

 

D. negosiasi          narasi 

 

E. negosiasi          eksposisi 

 

 

12. negosiasi harus menggunakan bahasa yang santun dan persuasif. Contoh tututan yang 

bersifat persuasif terdapat pada kalimat . . . . . 

A. Mohon ibu pertimbangkan lagi lokasi rumah ini cukup strategis unuk hunian 

bersama keluarga. Anda hanya cukup membayarkan 2 juta per bulan. Rumah 

ini juga sanggup dicicil dan jangan ragu untuk hasil yang akan Anda peroleh. 

B. Baiklah, saya akan coba. Tolong kendalikan teman-teman Saudara agar 

menghentikan aksi demo dan segera kerja kembali. Karyawan yang mogok 

akan kena sanksi 

C. Nanti, saya akan coba mengusulkan pinjaman Bapak kepada direksi. 

D. Maaf, Bu, sebaiknya Ibu jangan berjualan di sini. Karena menganggu 

pengendara motor.” 

E. Aku sih maunya Rp500.000,00 per meter.  



 

13. Berikut yang merupakan unsur pelaksanaan debat adalah …. 

 

A. (1) argumentasi, (2) tim afirmasi, (3) tim oposisi, (4) tim netral, (5) penonton/ juri 

yang dipanggil, (6) moderator, dan (7) penulis 

B. (1) pendapat, (2) tim afirmasi, (3) tim oposisi, (4) tim netral, (5) penonton/ juri yang 

dipanggil, (6) moderator, dan (7) penulis 

C. (1) mosi, (2) tim afirmasi, (3) tim oposisi, (4) tim netral, (5) penonton/ juri yang 

dipanggil, (6) moderator, dan (7) penulis 

D. (1) mosi, (2) tim afirmasi, (3) tim oposisi, (4) tim netral, (5) penonton/ juri yang 

dipanggil, (6) pembawa acara, dan (7) penulis 

E. (1) mosi, (2) tim afirmasi, (3) tim oposisi, (4) tim netral, (5) penonton/ juri yang 

dipanggil, (6) moderator, dan (7) penelaah 

 

14. Berikut ini tidak termasuk langkah persiapan pelaksanaan debat adalah . . . . 

A. Mengumpulkan argumen untuk membantah atau mendukung isu 

B. Mempelajari kekuatan dan kelemahan lawan debat 

C. Mengetahui mosi yang akan didebatkan 

D. Mempelajari argumen-argumen yang mungkin akan diungkapkan pihak lawan  

E. Menyampaikan argumen yang berlawanan dengan  pihak lawan (bantahan). 

 

15. unsur debat yang berisi topik atau isu yang akan diperdebatkan oleh tiga pihak yaitu, tim 

afirmasi, oposisi dan juga netral  disebut . . . . 

A. tesis 

B. argumen 

C. mosi 

D. penegasan ulang 

E. konklusi 

 

16.  Dalam debat, pembukaan dilakukan oleh moderator. Berikut ini hal yang tidak dilakukan 

moderator pada pembukaan debat adalah . . . . 

A. Moderator memperkenalkan diri 

B. Menjelaskan mosi yang akan diperdebatkan 

C. Memperkenalkan tiap-tiap tim pesera debat 

D. Membacakan tata tertib debat 

E. Moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyanggah 

pendapat.  

17. Perhatikan kutipan debat tersebut! 

Penolakan terhadap pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) tidak 

seharusnya terjadi. Sebaiknya, malah UNBK patut didukung. Selain dapat menekan 

penggunaan kertas, dan mempercepat penilaian hasil ujian secara akurat, juga dapat 

menekan angka kebocoran soal.  



Mosi dalam kutipan debat tersebut adalah . . . . 

A. Penolakan terhadap pelaksanaan UNBK 

B. Pelaksanaan UNBK 

C. Cara menilai hasil ujian secara akurat 

D. Menjaga kerahasiaan soal ujian nasional 

E. Pemborosan penggunaan kertas dalam Ujian Nasional  

 

18. pada sebuah debat terbuka, kedua tim diberikan mosi “Penyerapan Kosakata Bahasa 

Asing Bukti Ketidakmampuan Bahasa Indonesia dalam Interaksi dengan Bahasa Lain.”  

Argumen yang baik sebagai tim yang mendukung mosi tersebut adalah . . . . 

A. Saya setuju adanya penyerapan kosakata bahasa asing bukti ketidakmampuan 

Bahasa Indonesia dalam interaksi dengan bahasa lain karena Bahasa Indonesia 

tidak mampu berinterasi dengan bahasa lain tanpa bantuan dari kosakata 

bahasa asing dan masuknya kosakata bahasa asing bukan disebabkan  karena 

ketidakberdayaan bahasa Indonesia. 

B. Saya setuju bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa 

Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi 

antarbahasa. Bahasa Indonesia tidak dapat dilepaskan dari bahasa lain, baik 

dari bahasa daerah maupun bahasa asing. 

C. Bahwa kemampuan bahasa Indonesia dalam interaksi antarbahasa dapat 

diwujudkan jika porsi penggunaan bahasa Indonesia seimbang dengan 

kosakata bahasa asing. 

D. Pagi ini kedua tim akan berdebat tentang “Penyerapan kosakata Bahasa Asing 

Bukti Ketidakmampuan Bahasa Indonesia dalam Interaksi dengan Bahasa 

Lain.” 

E. Bahasa Indonesia mampu untuk berinteraksi antarbahasa karena memiliki 

banyak variasi kosakata. Kosakata bahasa asing hanya digunakan dan 

dimengerti bagi kalangan tertentu saja.  

 

19. Mosi  : Membawa ponsel ke sekolah tidak menganggu peserta didik.  

 

Pernyataan tim oposisi yang sesuai dengan mosi debat tersebut adalah . . . . 

A.  Membawa ponsel ke sekolah dapat membantu peserta didik dalam 

berkomunikasi  antarpeserta didik. Sebagai contoh ketika teman saya tidak 

masuk karena sakit dan tidak sempat mengirim surat izin, dia dapat 

berkomunikasi dengan saya untuk menyampaikan izin kepada guru. 

B. Membawa ponsel ke sekolah dapat menganggu peserta didik karena 

kominikasi melalui ponsel termasuk aktivitas yang penuh risiko kebohongan. 

Contohnya, ketika peserta didik terlambat pulang ke rumah, dia bisa 

berbohong kepada kedua orang tuanya. Peserta didik izin untuk belajar 

kelompok, padahal dia bermain game besama temanya. 



C. Dengan membawa ponsel peserta didik dapat mengakses tugas dari guru 

melalui aplikasi belajar daring apabila guru tidak dapat masuk kelas karena 

ada keperluan. 

D. Membawa ponsel ke sekolah dapat meningkatkan efektivitas belajar siswa 

karena ponsel memiliki banyak aplikasi yang berguna seperti browser. 

Browser  dapat digunakan untuk mencari materi-materi pembelajaran yang 

diperlukan oleh peserta didik. 

E. Membawa ponsel ke sekolah dapat meningkatkan efektivitas komunikasi 

antara orang tua dengan peserta didik. Ketika peserta didik terlambat pulang, 

mereka dapat memberi kabar kepada orang tua. 

 

20. Mosi : Perpustakaan masih perlu di era digital ini. 

 

Pernyataan tim afirmasi yang sesuai dengan mosi tersebut adalah . . . . 

A. Perpustakaan, bagi kami termasuk sarana dan prasarana yang penting. Di 

sinilah kita dapat menemukan sumber-sumber yang jelas dan dapat dijadikan 

narasumber pembelajaran. Tetapi, pihak sekolah juga perlu mengadakan 

perbaikan-perbaikan agar perpustakaan menjadi tempat yang diperlukan oleh 

siswa. Semisal, dengan melengkapi fasilitas buku, menyiapkan tempat yang 

nyaman dan tenang.  

B. Tidak bisa kita pungkiri bahwa teknologi sudah menggantikan peran 

perpustakaan. Boleh saja menggunakan internet sebagai media pembelajaran. 

Asal dapat dipertanggungjawabkan isi dan sumbernya.  

C. Perpustakaa di era perkembangan teknologi ini, tidak begitu memiliki peran 

yang penting lagi. Selain membutuhkan waktu untuk mengunjungi 

perpustakaan dan mencari narasumber, perpustakaan pun kadang tidak 

menyediakan fasilitas buku secara lengkap.  

D. Perpustakaan terkadang tidak efektif untuk menunjang pembelajaran karena 

secara lokasi, perpustakaan pun tidak nyaman dan tenang sebagai sarana 

pembelajaran.  

E. Setiap sekolah pasti memiliki sebuah perpustakaan sebagai salah satu sarana 

dan prasarana yang dapat menunjang pembelajaran. Kami juga mengakui 

bahwa peran perpustakaan mulai tersingkirkan sejak perkembangan teknologi 

yang banyak mendukung dunia pendidikan pula. Tetapi perlu kita sadari, 

bahwa perpustakaan memiliki peran ynag tidak tergantikan. Ketika mencari 

sumber-sumber yang terbukti validasinya, perpustakaan adalah tempat yang 

kita tuju. 

 

21. UN sering dianggap hal yang menakutkan. Menurut kami, itu hanyalah ekspresi 

ketakutan atau kekecewaan dari mereka yang tidak melaksanakan proses belajar-

mengajar dengan baik. Adanya UN berdampak positif bagi anak agar terbiasa 

menghadapi persaingan sejak dini. Jika anak sudah terlatih menghadapi tantangan, dia 



akan tahan uji di kemudian hari. Mereka hanya butuh dukungan atau motivasi, terutama 

dari para guru, orang tua, teman, kerabat, dan sebagainya. Jangan sampai mereka 

menghadapi UN tanpa persiapan yang matang. 

  

Pernyataan tersebut merupakan tanggapan yang berisi . . . . 

A. Argumen pro terhadap isu penghapusan UN 

B. Penyampaian mosi perdebatan 

C. Argumen yang diungkapan oleh tim negatif 

D. Argumen kontra terhadap isu penghapusan UN 

E. Argumen yang diajukan pihak afirmatif 

 

 

22. Bacalah penggalan teks debat berikut ini! 

Menurut saya saat ini penggunaan plastik sudah dihindari oleh banyak warga masyarakat. 

Masyarakat sadar bahwa penggunaan kantong plastik dapat mengotori lingkungan. Selian 

itu, masyarakat sudah beralih menggunakan tas tersebut lebih efektif daripada kantong 

plastik. Jadi, kami tidak setuju dengan adanya kantong plastik berbayar. 

Mosi yang dibahas dalam teks tersebut adalah . . . . 

A. Pemberian tas sebagai ganti kantong plastik. 

B. Penerapan kantong plastik berbayar 

C. Penggunaan kantong plastik dilarang 

D. Kantong plastik dapat mengotori lingkungan 

E. Masyarakat menggunakan tas saat berbelanja 

 

23. (1)  Seorang pembicara mengatakan bahwa salah satu risiko menggunakan internet, e-

mail, dan media sosial lainnya adalah bahay pornografi. (2) Internet tidak hanya 

menawarkan informasi, tetapi juga hiburan, perjudian, game, dan pornografi yang 

berbahaya bagi perkembangan anak. (3) Bisa  kita bayangkan perilaku mereka kelak jika 

sejak kecil anak sudah berkenalan dengan pornografi. (4) di samping bermanfaat banyak 

pula efek negatif dar internet. (5) Banyak waktu terbuang untuk bermain game yang 

seharusnya digunakan untuk belajar. 

 

Alasan yang digunakan pembicara untuk mendukung isu bahaya pornografi tersurat pada 

kalimat . . . . 

A. (1) dan (2) 

B. (2) dan (3) 

C. (3) dan (4) 

D. (1) dan (5) 

E. (4) dan (5) 

 

24. Bukannya saya tidak setuju untuk membatasi jam menonton TV untuk anak-anak , tetapi 

ada hal yang lebih penting. Hal itu adalah harusnya ada kontrol dari orang tua saat nak-



anak menonton TV. Anak-anak tidak seharusnya ditinggal sendiri tanpa pengawasan dari 

orang tua.  

Kutipan teks tersebut berupa . . . . 

A. Penolakan  

B. Persetujuan 

C. Sanggahan 

D. Argumen  

E. Kritik 

 

25. Alasan yang tidak logis dari riwayat hidup seseorang yang dibuat menjadi buku biografi 

adalah . . . . 

A. Seseorang tersebut memiliki keistimewaan  

B. Perannya patut diteladani oleh masyarakat 

C. Jasanya kepada negara sangat besar 

D. Orang  tersebut dikenal orang 

E. Seseorang tersebut memiliki prestasi  atau keberhasilan 

 

26. Bacalah dengan saksama 

B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi 

banyak orang di Indonesia. Beliau adalah presiden ketiga Republik Indonesia. Nama dan 

gelar lengkapnya Prof. DR (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf Habibie. Beliau 

dilahirkan di Pare-Pare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan 

anak keempat dari delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan RA.Tuti 

Marini Puspowardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal 12 

Mei 1962 dan dikaruniai dua orang putra yaitu Ilham Akbar dan Thareq Kemal. 

 

Penggalan tersebut merupakan bagian teks biografi bagian struktur …. 

 

A. orientasi 

B. kejadian penting 

C. reorientasi 

D. pendapat 

E. Penegasan pendapat 

 

 

Bacalah kutipan biografi tokoh berikut! 

Demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya. 

Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya ia harus jadi orang sukses. 

Pada saat ia kuliah di Jerman itu, tahun 1955, di Aachean, 99% mahasiswa 

Indonesia yag belajar di sana diberi beasiswa penuh. Hanya beiaulah yang 

memiliki paspor hijau.  Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya 

untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. 



Gaya hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang memilih 

menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja, mencari pengalaman, 

tanpa mengikuti ujian.  

 

27. Hal yang dapat diteladani dari tokoh adalah . . . . 

A. Mencari pengalaman bekerja 

B. Belajar dengan sungguh-sungguh dan pekerja keras 

C. Tidak mudah menyerah dalam mencari pekerjaan 

D. Tidak mengikuti ujian 

E. Menghamburkan uang dengan berfoya-foya 

 

28. Isi peristiwa dan masalah dalam teks biografi adalah . . . . 

A. Bagian penutup 

B. Pesan dan kesan penulis 

C. Gambaran awal tentang tokoh 

D. Bagian pembuka 

E. Kejadian yang semuanya dialami tokoh 

 

Teks biografi berikut untuk soal nomr 29-30 

 

Jendral Sudirman lahir pada 24 Januari 1916 di Bodas karangjati, Purbalingga, Jawa 

Tengah. Ayahnya bernama Karsid Kartawiradji adalah seorang pekerja di Pabrik Gula 

Kalibogar, Banyumas. Ibunya Siyem adalah keturunan Wedana Rembang. Sejak umur 8 

bulan Sudirman diangkat menjadi anak oleh Teoridowati dan Raden Tjokrosoenaryo. 

Radn Tjokrosoenaryo adalah seoran Asisten Wedana Rembang yang masih saudara dari 

ibunya.  

Sudirman seorang anak yang pandai dan sangat menyukai organisasi. Ia 

mendapatkan pendidikan formal di sekolah Taman Siswa. Ia melanjutkan ke HIK 

(sekolah guru) Muhammadiyah, Surakarta, tetapi tidak sampai tamat hanya 1 tahun 

bersekolah. Pada saat itu Sudirman giat berorganisasi Pramuka Hizbul Wathan. Sudirman 

juga pernah mengikuti pendidikan tentara PETA (Pembela Tanah Air) di Bogor. 

Selanjutnya Sudirman engajar di sekolah HIS Muhammadiyah di Cilacap. 

29. Karakter unggul tokoh Sudirman adalah . . . . 

A. Sudirman bersekolah di Taman Siswa 

B. Sudirman diangkat menjadi anak oleh asisten Wedana Rembang 

C. Sudirman merupakan keturunan Wedana Rembang 

D. Sudirman seorang anak yang pandai dan giat berorganisasi 

E. Sudirman mengikuti pendidikan tentara PETA  

 

30. Pola penyajian karakter unggul secara langsung dalam teks biografi tersebut adalah . .  

A. Sudirman mengajar di sekolah HIS Muhammadiyah di Cilacap 

B. Sudirman mendapatkan pendidikan formal di sekolah Taman Siswa 



C. Sudirman seorang anak yang pandai dan sangat menyukai organisasi. 

D. Sudirman juga pernah mengikuti pendidikan tentara PETA di Bogor 

E. Sudriman melanjutkan ke HIK (sekolah guru  ) Muhammadiyah, Surakarta. 

 

31.  Bacalah kutipan biografi berikut! 

 

Andrea Hirata, penulis buku Laskar Pelangi, dilahirkan di sebuah desa cukup 

terpencil di Pulau Belitung. Tinggal di sebuah desa dengan segala keterbatasan memang 

cukup memengaruhi pribadi Andrea sedari kecil. Setelah menyelesaikan pendidikan di 

kampung halamannya, Andrea lantas memberanikan diri untuk merantau ke Jakarta 

selepas lulus SMA. Kala itu, keinginannya untuk menggapai cita-cita dan melanjutkan ke 

bangku kuliah menjadi dorongan terbesar untuk hijrah ke Jakarta. Andrea lantas memulai 

kehidupan barunya di Bogor sebagai penyortir surat di kantor pos Bogor. Atas dasar 

usaha kerasnya dalam menggapai cita-cita, Andrea berhasil melanjutkan pendidikannya 

di Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia. Merasakan bangku kuliah merupakan salah 

satu cita-citanya sejak ia berangkat dari Belitung. 

 

Keteladanan tokoh dalam kutipan tersebut adalah . . . . 

 

A.        Andrea dilahirkan di sebuah desa yang cukup terpelosok. 

B.        Sejak kecil Andrea Hirata sudah merantau ke Jakarta. 

C.        Karya Andrea sangat terkenal dan sudah banyak difilmkan. 

D.        Kerja keras dan optimis meraih pendidikan yang lebih tinggi. 

E.         Andrea bangga karena berhasil melanjutkan kuliah di Jakarta. 

 

32. Bacalah teks berikut ini dengan cermat 

 

 

Khoirunisa atau lebih dikenal dengan Nissa Sabyan, lahir di Lumajang, Jawa 

Timur, 23 Mei 1999. Dia merupakan penyanyi gambus yang tergabung dalam grup musik 

Sabyan Gambus sebagai vokalis. Dia dikenal publik karena sering menyanyikan ulang 

(cover) lagu-lagu bernuansa islami atau salawat nabi. Video klipnya telah ditonton jutaan 

kali dan sering menjadi trending.  

 Setelah lulus dari SMP, Nissa masuk ke SMKN 56 Jakarta. Dia bercita-cita ingin 

melanjutkan kuliah di jurusan musik. Namun saat ini Nissa ingin fokus pada grup 

musiknya terlebih dahulu. Nissa Sabyan mendapat penghargaan sebagai penyanyi muda 

inspiratif oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Majelis Ulama Indonesia  dan 

Kemenpora pada tahun 2018. Di tahun 2019 namanya juga tengah ramai dibicarakan, 

terkait kolaborasi teranyarnya dengan penyanyi asal Lebanon, Adam Ali. Setelah sukses 

berkolaborasi lewat lagu berjudul “Al Barq Al Yamani”. Nissa Sabyan dan Adam Ali 

ingin mengulangi kesuksesannya tersebut lewat lagu “Salaman Rasulullah”. 

 



Berikut pernyataan yang sesuai dengan penggalan teks biografi di atas adalah … 

 

A. Nissa  adalah penyanyi POP Indonesia yang populer . 

B. Nissa mendapatkan penghargaan sebagai penyanyi muda inspiratif saat berusia 20 

tahun. 

C. Nissa bersama dengan Adam Ali berkolaborasi menyanyikan lagu “Deen Assalam”.  

D. Nissa memulai kariernya di industri hiburan sebagai penyayi cilik. 

E. Nissa merupakan vokalis dari grup musik Sabyan Gambus. 

 

33.  Kaidah bahasa yang tampak pada paragraf 1 penggalan teks biografi di atas adalah .... 

A.        penggunaan pronomina (kata ganti) orang ketiga tunggal 

B.        banyak menggunakan kata adjektiva 

C.        banyak menggunakan kata kerja pasif 

D.        banyak menggunakan kata depan 

E.         banyak menggunakan kata sambung 

 

34.  Mahatma Gandhi dilahirkan pada tanggal 2 Oktober 1869 di Porbandar, Gujarat, India 

Britania, dan meninggal pada tanggal 30 Januari 1948 di New Dhelhi, India. Nama lahir 

dari Mahatma Gandhi adalah Mohandas Karamchand Gandhi. Beliau adalah pemimpin 

rohani di balik kemerdekaan India. Gandhi  (sebutan akrabnya) telah menentang 

penjajahan Inggris atas India.  Gandhi memulai suatu gerakan tanpa kekerasan untuk 

memimpin India menuju demokrasi, perdamaian , dan kemerdekaan.  Gandhi dipenjara 

beberapa kali dan sempa hampir mati  karena kelaparan. Namun, dengan tekad yang kuat, 

akhirnya beliau berhasil meraih apa yang dicita-citakannya. 

Keteladanan yang dapat dipetik dari tokoh Mahatma Gandhi dalam kutipan tersebut 

adalah . . . . 

A. Seorang pemimpin rohani yang pemberani 

B. Rela dipenjara demi menegakkan kebenaran 

C. Berjuaang melawan penjajahan Inggris 

D. Pemimpin perang sejati meraih kemerdekaan 

E. Berhasil memerdekakan India tanpa kekerasan 

 

 

Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 34 

(1) Bekerja tanpa gaji. (2) Itulah hal yang dilakukan Jokowi selama masa jabatannya 

menjadi Wali Kota Solo.  (3) Tidak pernah sekali pun gaji yang menjadi haknya itu diambil oleh 

pria berpostur kurus ini (ini dia sendiri yang mengatakan ). (4) Dengan tidak mengambil gaji, 

tidak berarti Jokowi berlaku zalim pada diri dan keluarganya, tetapi baginya ada orang yang 

lebih membutuhkan uang tersebut ketimbang dirinya. (5) Apalagi Jokowi  dan istri memiliki 

usaha lain yang ditekuni sejak sebelum menjadi wali kota, yakni menjadi eksportir mebel. (6) 

Gaji saat ia menjabat menjadi Wali Kota Solo yang mengantongi 90% dari total suara pemilih 

Solo periode 2010-2015 ini adalah Rp6,5 juta dipotong pajak menjadi Rp5,5 juta per bulan.  



35. Tanggapan yang tepat terhadap isi teks tersebut adalah . . ..  

A. Teks bografi tersebut berisi identitas seorang tokoh 

B. Teks tersebut berisi sikap tokoh yang perlu diteladani 

C. Masalah yang ditampilkan dapat memberi inspirasi kepada masyarakat 

D. Biografi tersebut tidak lengkap karena karena tidak memiliki idenitas tokoh 

E. Peristiwa tersebut tidak perlu dicantumkan dalam biografi 

 

36. Cermati kalimat-kalimat berikut.  

1) Pada tanggal 17 Agustus 1945, tak lama setelah Jepang takluk kepada sekutu, atas 

desakan para aktivis pemuda yang menculik Soekarno ke Rengas Dengklok, Soekarno 

dan Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia 

2) Sehari kemudian Soekarno-Hatta diangkat menjadi presiden dan wakil presiden 

pertama Indonesia 

3) Pada masa itu Soekarno-Hatta pernah dibuang kembali ke Parapat dan Bangka 

4) Mereka segera terlibat dalam perjuangan melawan pendudukan kembali oleh Belanda 

5) Namun, ketika resmi Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada 1949, kedudukan 

Soekarno sebagai presiden dipulihkan.  

Urutan kalimat-kalimat tersebut agar menjadi teks biografi yang baik adalah . . . . 

A. (1), (2), (3), (4), (5) 

B. (1), (2), (4), (3), (5) 

C. (1), (4), (2), (3), (5) 

D. (1), (4), (3), (2), (5) 

E. (1), (5), (2), (3), (4) 

 

Cermatilah kutipan biografi berikut ini! 

 

Nama kecil Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Soewardi Soeryoningrat. Ia 

lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Ia berasal dari lingkungan keluarga 

Keraton Yogyakarta. Meskipun begitu, ia sangat sederhana dan ingin dekat dengan 

rakyatnya. Ketika berusia 40 tahun, menurut hitungan tahun Caka, Raden Mas Soewardi 

Soeryoningrat berganti nama menjadi Ki Hajar Dewantara. Tujuannya berganti nama 

adalah agar ia dapat bebas dekat dengan rakyatnya. 

Perjalanan hidup Ki Hajar Dewantara benar-benar ditandai dengan perjuangan 

dan pengabdian pada kepentingan bangsa dan negara. Ki Hajar Dewantara menamatkan 

Sekolah Dasar di ELS (Sekolah Dasar Belanda), kemudian melanjutkan pendidikannya 

ke STOVIA (Sekolah Dokter Bumiputera). Ia tidak dapat menamatkan pendidikan di 

sekolah tersebut karena sakit. Setelah itu, ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat 

kabar, seperti Sedyotomo, Midden Java, De Express, Oetoesan Hindia, Kaoem Moeda, 

Tjahaja Timoer, dan Poesara. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik 

sehingga mampu membangkitkan semangat antikolonial bagi pembacanya 



37. Ringkasan isi teks biografi tersebut adalah… 

A. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Dia mulai menulis 

dan memenangkan beberapa penghargaan. Dia berasal dari keluarga keraton. 

B. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Dia mulai menulis 

dan memenangkan beberapa penghargaan. Tujuannya ganti nama adalah agar dekat 

dengan rakyat. 

C. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Dia mulai menulis 

dan memenangkan beberapa penghargaan. Nama kecilnya Soewardi Soeryaningrat. 

D. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Dia bekerja 

sebagai wartawan diberbagai surat kabar. Tulisannya mampu membangkitkan 

semangat antikolonial. 

E. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889. Dia mulai bekerja 

sebagai penulis  diberbagai surat kabar. 

 

38. Arti kata patriotik dalam teks biografi tersebut mempunya sifat cinta… 

A. Tanah air 

B. Perjuangan 

C. Peperangan 

D. Pendidikan nasional 

E. Perdamaian  

 

Bacalah kutipan puisi berikut untuk menjawab soal nomor 39 dan 40 

 

Bulan 

Bulan 

Kau menerpaku dengan cahayamu 

Menyejukkan hati 

Hati yang beku 

Penuh benci 

  (Arif Hidayat) 

39. Gambaran suasana hati penulis dalam puisi tersebut adalah . . . . 

A. Sedang bersedih 

B. Senang 

C. Perasaan kecewa 

D. Berduka 

E. Perasaan menyesal 

40. Bait puisi tersebut menggunakan majas  . . . . 

A. Repetisi 

B. Hiperbola 

C. Metafora 

D. Personifikasi 



E. Metonimia  

 

Puisi berikut untuk soal no 41 dan 42 

Aku Ingin 

 

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana 

dengan kata yang tak sempat diucapkan 

kayu kepada api yang menjadikannya abu 

 

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana 

dengan isyarat yang tak sempat disampaikan  

awan kepada hujan yang menjadikannya tiada 

 

 (Hujan Bulan Juni, Sapardi Djoko Damono) 

 

41. Tema puisi tersebut adalah . . . . 

A. Perjuangan 

B. Perasaan 

C. Percintaan 

D. Keindahan 

E. Kemanusiaan 

 

42. Suasana dalam puisi tersebut adalah . . . .  

A. Menyedihkan 

B. Menakutkan 

C. Mengkhawatirkan 

D. Memilukan  

E. Mengharukan dan romantis 

 

 

43. Bacalah puisi berikut dengan saksama! 

 

Pada-Mu Jua 

Habis kikis 

Segala cintaku hilang terbang 

Pulang/kembali/aku/pada-Mu 

    (Amir Hamzah) 

 

Maksud baris puisi yang diberi tanda jeda di atas adalah. . . . 

A. Pulang ke rumah orang tua 

B. Setiap manusia kembali kepada penciptanya 

C. Kembli kepada kekasihnya yang dahulu 



D. Pulang dan akan kembali 

E. Pergi selama-lamanya 

 

44. Dewi malam memancarkan sinarnya. 

Gaya bahasa di atas terdapat pula dalam kalimat . . . . 

A. Engkau belahan jantung hatiku 

B. Suaranya menggelegar membahana memenuhi isi ruangan 

C. Mukanya pucat bagai bulan kesiangan 

D. Hatinya menyala bagai bara api 

E. Kami selalu memakai pepsodent setiap kali mengosok gigi 

45. Perhatikan kutipan puisi berikut! 

Hari masih pagi 

Semangat kita terlalu dini untuk mti 

Amanat yang tersirat dalam puisi tersebut adalah . . . . 

A. Janganlah lalai di saat pagi hari 

B. Jadilah orang yang lalai di saat pagi hari 

C. Giat dan berprestasilah selagi muda 

D. Menyaksikan orang lain giat bekerja 

E. Jangan mau meracun hati 

 

46. Aku lalai di pagi hari 

Beta lengah di masa muda 

Kini hidup meracun hati 

Miskin ilmu miskin harta  

 

 (Menyesal, A. Hasyim) 

Kata “meracun hati” pada puisi di atas melambangkan . . . . 

A. Keteledoran 

B. Kelalaian 

C. Kesusahan 

D. Kekhawatiran 

E. Kekesalan 

 

Puisi berikut untuk soal nomor 45 dan 46. Simak penggalan puisi berikut! 

  

 Pahlawan  

  ......................................................... 

 Pahlawan . . . . 

 Jika aku besar nanti 

 Kuingin ikuti semangat juangmu 

 Untuk membangun negeri ini 

 



 Wahai generasi muda \  

 Bangkitlah engkau dari tidurmu 

 Ikutilah jejak para pahlawan bangsa 

 Demi kejayaan nusantara tercinta 

   (Marta) 

47. Penggalan puisi di atas menyiratkan makna . . . . 

A. Keinginan dan janji penyair 

B. Kepiluan dan kesedihan penyair 

C. Keinginan dan kegembiraan penyair 

D. Kesungguhan dan keputusan penyair 

E. Kebangkitan dan kesedihan penyair  

48. Jika puisi itu dibacakan, nada dalam membaca bait kedua penggalan puisi tersebut yaitu . 

. . . 

A. Rendah 

B. Sedang 

C. Embut 

D. Tinggi 

E. Halus  

 

Perhatikan kedua puisi berikut! 

 

Puisi 1 

 

Sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba 

Meriak muka air kolam jiwa 

Dan dalam dadaku memerdu lagu 

Menarik menari seluruh aku  

 

(Chairil Anwar, Sajak Putih) 

 

Puisi 2 

 

Senja yang basah meredakan hutan terbakar 

Kelelawar-kelelawar raksasa datang dari langit kelabu tua 

Bau mesiu di udara 

Bau mayat 

Bau kotoran kuda 

 

  (W.S. Rendra, Pemandangan Senjakala) 

49. Perbedaan penggunaan citran dalam kutipan puisi tersebut adalah . . . . 

A. Penglihatan – perasa 

B. Pendengaran – perabaan 



C. Pendengaran -  penciuman 

D. Penengaran -  penglihatan 

E. Perabaa -  pendengaran  

 

 

50. Nyanyian Seorang Petani 

 

Berilah kiranya yang terbaik bagiku 

Tanah berlumpur dan kerbau pilihan 

Biji padi yang manis 

Berilah kiranya yang terbaik 

Air mengalir 

Hujan menyerbu tanah air 

Bila masanya buah kupetik 

Rahmat-Mu kuraih 

 

  (Abdul Hadi W.M.) 

Perasaan penyair tergambar pada puisi tersebut adalah . . . . 

A. Sedih harapan yang teramat sangat 

B. Memuja dan mengagungkan Tuhan 

C. Sedih menghadapi nasib yang kurang beruntung 

D. Meratapi nasib buruk yang menimpa 

E. Optimis dengan kemampuan yang dimiliki 

 

 

II. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan jelas! 

 

51. Tuliskan contoh kalimat persuasif dalam teks negosiasi dengan tema “Jual beli barang 

elektronik”! 

52. Buatlah argumen yang mendukung dan menolak dengan mosi “Penggunaan bahasa di 

media sosial dapat merusak bahasa Indonesia”! 

53. Deskripsikan hal-hal yang menarik dari penggalan biografi berikut ini! 

Bung Tomo yang memiliki nama lahir Sutomo lahir di Surabaya pada tanggal 02 Oktober 

1920. Ia merupakan anak dari keluarga setengah priyayi yang merupakan keluarga kelas 

menengah, yakni Kartawan Tjiptowidjojo. Karena kedudukan keluarganya tersebut ia 

pun mendapatkan pendidikan yang memadai setara dengan anak-anak kompeni pada saat 

itu, sementara pada masa itu sangatlah sulit bagi warga pribumi untuk mendapatkan 

fasilitas pendidikan. 

 

Sutomo muda merupakan pemuda yang aktif di berbagai organisasi. Salah satu organisasi 

yang ia ikuti adalah organisasi yang menjadi cikal bakal adanya pramuka di Indonesia, 

yakni organisasi kepanduan bangsa Indonesia. Ia mendapatkan banyak sekali pelajaran 



selama ia mengikuti organisasi tersebut, salah satunya adalah landasan untuk 

memperjuangkan bangsa Indonesia yang ia dapat dan menjadi awal semangatnya untuk 

ikut berjuang bagi Indonesia. 

 

Semangat Bung Tomo inilah yang patut menjadi motivasi dan inspirasi bagi generasi 

muda bangsa Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan.Pada masa mudanya, Bung 

Tomo memiliki ketertarikan yang sangat tinggi pada jurnalistik, dan ia pun pernah 

menjadi seorang jurnalis. Bahkan semasa hidupnya karir cemerlang yang ia dapatkan 

dalam dunia jurnalistik adalah menjadi pemimpin redaksi di kantor berita Antara dan 

merupakan puncak karirnya. 

 

 

Doa 

 

Kepada pemeluk teguh... 

 

Tuhanku... 

Dalam termangu 

Aku masih menyebut namamu... 

 

Biar susah sungguh... 

Mengingat Kau penuh seluruh... 

Cahya - Mu panas suci... 

Tinggal kerdip lilin di kelam sunyi... 

 

……………………………………………. 

13 November 1943 

Pengarang : Chairil Anwar 

54. Tentukan tema  dan amanat dari kutipan puisi tersebut! 

55. Buatlah sebuah puisi yang di dalamnya mengandung majas personifikasi!  

 


