
BAHASA INDONESIA 2006 
 
 
 
Bacaan untuk soal nomor 1-3. 
Bacalah teks berikut dengan saksama! 
 

Harga minyak dunia yang mencapai hampir 
$70 AS per barel akan memaksa pemerintah untuk 
menyediakan dana subsidi BBM sebesar Rp 113,7 
triliun. Karena pemakai BBM terbanyak adalah 
golongan ekonomi menengah atas, berarti pemerintah 
menguras APBN justru untuk menyubsidi mereka, 
sementara rakyat miskin tidak mendapat apa-apa. Oleh 
karena itulah pemerintah berusaha menghemat 
pengeluaran untuk subsidi BBM, dan hasil dari 
penghematan itu akan didistribusikan kepada 15,5 juta 
keluarga miskin dalam bentuk uang tunai langsung 
sebesar Rp 100.000,00 per bulan selama satu tahun. 

Akan tetapi, ada pihak-pihak yang 
menyangsikan efektivitas langkah pemerintah itu. 
Alasannya, subsidi langsung sebesar Rp 100.000,00 itu 
tidak akan sebanding dengan kenaikan harga 
kebutuhan sehari-hari sebagai akibat berantai dari 
naiknya harga BBM. Di sisi lain, model pemberian 
uang tunai secara cuma-cuma dipandang tidak 
mendidik dan akan menimbulkan ketergantungan. 
Selain itu, model ini juga akan merangsang banyak 
orang untuk "memiskinkan" dirinya dengan harapan 
mendapat bantuan pemerintah daripada merangsang 
untuk bekerja agar bisa keluar dari kerniskinan. 
 

UN-SMK-06-01 
Gagasan utama paragraf pertama adalah ... 
A. Akibat mahalnya harga minyak dunia, pemerintah 

menyediakan dana subsidi BBM. 
B. Subsidi BBM sebesar 113,7 triliun lebih banyak 

dinikmati golongan menengah atas. 
C. Rakyat miskin tidak mendapat apa-apa dari subsidi 

BBM yang begitu besar. 
D. Pemberian subsidi kepada keluarga miskin menim-

bulkan masalah. 
E. Pemerintah berusaha menghemat pengeluaran 

untuk subsidi BBM. 
 

UN-SMK-06-02 
Mengapa langkah pemerintah untuk menyubsidi 
keluarga miskin disangsikan keefektifannya? 
A. Karena jumlah orang miskin di Indonesia sangat 

banyak sehingga sulit membaginya secara merata. 
B. Karena pemerintah harus menyediakan dana 

subsidi sedikitnya Rp 113,7 triliun. 
C. Karena dana subsidi yang diberikan hanya sebesar 

Rp 100.000,00 perbulan, per kepala keluarga.  
D. Karena yang menggunakan BBM terbanyak adalah 

masyarakat ekonomi menengah ke atas.  
E. Karena besarnya subsidi tidak sebanding dengan 

kenaikan harga kebutuhan sehari-hari dan sistem 
ini dinilai tidak mendidik. 

 
 
 

UN-SMK-06-03 
Simpulan bacaan tersebut adalah ... 
A. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga 

BBM dan mensubsidi langsung rakyat miskin tidak 
lepas dari penolakan oleh sebagian masyarakat. 

B. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga 
BBM akan menyelamatkan APBN yang tertekan 
akibat kenaikan harga minyak dunia. 

C. Kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga 
BBM akan menaikkan kesejahteraan rakyat miskin 
melalui subsidi langsung sebesar Rp 100.000,00 
per bulan. 

D. Dengan menaikkan harga BBM pemerintah dapat 
menyelamatkan APBN sekaligus menyejahterakan 
rakyat miskin melalui subsidi langsung. 

E. Kebijakan pemerintah unfuk mensubsidi langsung 
rakyat miskin dipandang tidak mendidik karena 
akan membuat mereka malas. 

 
UN-SMK-06-04 

Kalimat yang menggunakan kata yang bermakna 
konotatif adalah ... 
A. Sepahit-pahit rasa jamu masih lebih pahit rasa 

empedu. 
B. Ruangan belajar itu luasnya 7 × 8 meter. 
C. Wahai pemuda, singsingkan lengan bajumu untuk 

mengisi kemerdekaan. 
D. Pagi itu saya minum kopi pahit untuk mengusir 

kantuk setelah berjaga semalam suntuk. 
E. Pamanku menolak ditempatkan di sana karena 

tidak sesuai dengan keahliannya. 
 

UN-SMK-06-05 
Cermati ilustrasi berikut! 
Kesalahan sendiri orang lain yang disalahkan. Itulah 
sifat Joko. Seperti ... 
Peribahasa yang tepat untuk melengkapt ilustrasi 
tersebut adalah ...  
A. Besar pasak daripada tiang.  
B. Datang tampak muka pergi tampak punggung.  
C. Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian.  
D. Buruk muka cermin dibelah. 
E. Harapkan burung terbang tinggi punai di tangan 

dilepaskan. 
 

UN-SMK-06-06 
Kata bercetak miring yang bermakna peyorasi terdapat 
pada kalimat ...  
A. Apakah bapak sudah terdaftar sebagai pemilih 

dalam pemilu mendatang?  
B. Peran babu di rumah tangga bagi keluarga sibuk 

menjadi sangat penting. 
C. Angka kematian ibu di negara-negara miskin 

sangat tinggi.  
D. Saran Saudara akan dengan senang hati kami 

laksanakan. 
E. Adik sudah bekerja atau masih sekolah? 
 



UN-SMK-06-07 
Pemanasan global sebagai akibat dari efek rumah kaca 
telah mematikan ribuan biodiversitas.  
Makna istilah biodiversitas dalam kalimat tersebut 
adalah ... 
A. kelangkaan hewan  
B. keanekaragaman hayati  
C. keistimewaan hayati  
D. keberagaman hewani  
E. kelangkaan hayati 
 

UN-SMK-06-08 
Jual beli tanah tanpa pengesahan notaris/PPAT 
dinyatakan tidak sah menurut hukum.  
Ungkapan yang tepat untuk pernyataan tersebut adalah 
… 
A. tertutup tangan 
B. di bawah tangan  
C. gelap mata 
D. tanpa izin 
E. pasar gelap 
 

UN-SMK-06-09 
Penulisan huruf kapital yang tidak sesuai EYD terdapat 
dalam kalimat ... 
A. "Silakan duduk, Pak!" kata Yanti kepada orang itu. 
B. Ayahnya bertanya, "Adikmu sudah pulang?" 
C. Pamannya pernah menjadi Wakil Lurah di 

Desanya. 
D. Kakaknya yang paling tua sekarang sudah bekerja 

di Jakarta. 
E. Departemen Keuangan memiliki beberapa 

direktorat jenderal. 
 

UN-SMK-06-10 
Penulisan kata depan di atau ke yang sesuai dengan 
EYD terdapat pada kalimat ... 
A. Induk kera itu hilir mudik ke sana mencari 

anaknya. 
B. Sewaktu-waktu butuh bantuan, datanglah kesini, 

temui saya disurau ini. 
C. Surat itu di tulis menggunakan tinta emas diatas 

kertas putih. 
D. Dari pada berurbanisasi kekota, lebih baik 

berwiraswasta di desa. 
E. Semut diseberang lautan kelihatan, tetapi gajah 

dipelupuk mata tiada kelihatan. 
 

UN-SMK-06-11 
Penulisan singkatan gelaruntuk Doktor Haji 
Muhammad Mansur Samin Master of Business 
Administration yang sesuai dengan EYD adalah ...  
A. Dr. H.M. Mansur Samin, M.B.A.  
B. Dr. HM Mansur Samin, MBA.  
C. Dr HM Mansur Samin MBA  
D. Dr. H.M. Mansur Samin. MBA.  
E. Dr. HM Mansur Samin M.B.A. 
 
 
 
 
 
 

UN-SMK-06-12 
Dengan sepucuk surat ini Ananda mohon maaf atas 
kesalahan dan kekhilafan Ananda terhadap Ayah dan 
Bunda. Semoga pada hari Idul Fitri yang akan datang 
Ananda dapat berkumpul bersama keluarga di sini. 
Surat keluarga tersebut berisi ... 
A. Permohonan maaf dan permohonan doa kepada 

orang tuanya.  
B. Permohonan maaf dan pemberitahuan tidak dapat 

hadir pada hari Idul Fitri tahun ini.  
C. Permohonan ampun dan tidak dapat hadir pada 

hari Idul Fitri yang akan datang.  
D. Sekarang tidak dapat hadir, akan hadir pada hari 

Idul Fitri yang akan datang.  
E. Kabar tidak dapat hadir pada hari Idul Fitri. 
 

UN-SMK-06-13 
Bacalah teks berikut dengan saksama! 
"Marilah adik-adik mulai sekarang kita bersatu 
memerangi masalah narkoba ini dengan sungguh-
sungguh ...". 
Pernyataan yang tepat melengkapi kalimat tersebut 
adalah ... 
A. untuk menjadi generasi penerus yang sehat jasmani 

dan rohaninya  
B. agar generasi penerus kita menjadi generasi yang 

sehat jasmani dan rohani 
C. dan rohani generasi penerus kita akan sehat 

jasmani dan rohaninya 
D. karena generasi penerus kita sehat secara jasmani 

dan rohani 
E. lalu kita sebagai generasi penerus harus sehat 

jasmani dan rohani 
 

UN-SMK-06-14 
Tak seperti dulu, beberapa tahun lalu ketika ia 

pertama kali bertemu dengan Hari di tempat yang 
sama, tak jauh dari terminal bus. Saat itu, ia memang 
benar-benar kaget karena tiba-tiba sebuah sedan 
Corona berhenti di dekatnya. . 

"Maaf, Dik, boleh saya bertanya?" 
"Oh, tentu saja ..." 
"Saya hampir kehabisan bensin. Sudikah Adik 

menunjukkan tempat penjualan bensin?" Pemuda itu 
berkata seraya membuka pintu mobilnya. Wajahnya 
yang tampan menyorotkan kejujuran ... 

Penantian, Nilawati 
Alur yang menonjol dalam penggalan cerpen tersebut 
adalah alur,... 
A. maju 
B. gabung 
C. tunggal 
D. kilas balik 
E. renggang 
 



UN-SMK-06-15 
Bacalah penggalan drama berikut dengan saksama! 
Koswara: Sejak aku pulang tadi malam tak sedikit pun 

engkau gembira tampaknya. 
Rini  : Engkau dan aku tentu saja berbeda. Di sini 

dalam serba kekurangan, di sana dalam 
surga kenangan berjalan-jalan di bawah 
rembulan . 

.. 
Koswara: Sejak Nona Zahra di sini engkau tak habis-

habisnya cemburu. 
Rini  : Katakan saja "pucuk dicinta ulam tiba". 

(Tertawa mengejek). Tidakkah engkau 
gembira bertemu lagi dengan nona yang 
manis itu? Dan sekali ini tidak disertaiku 
pula? 

Watak Rini dalam penggalan drama tersebut adalah ... 
A. marah 
B. gembira 
C. cemburu 
D. kesal 
E. ramah 
 

UN-SMK-06-16 
Bacalah petunjuk berikut! 
Untuk Pengobatan 

- Orang dewasa 1 bungkus 2-3 kali sehari 
- Anak-anak ½ bungkus 2-3 kali sehari  

Untuk Pencegahan 
- Menurut petunjuk pemakaian obat tersebut 

jika seseorang yang berusia 15 tahun sakit, ia 
harus minum obat itu ... 

A. minimal 2 kali sehari @ ½ bungkus 
B. minimal 2 kali sehari @ 1 bungkus 
C. cukup 2 kali sehari @ ½ bungkus 
D. cukup 1 kali 1 bungkus per hari 
E. cukup 1 kali ½ bungkus per hari 
 

UN-SMK-06-17 
Perhatikan tabel berikut! 

Besaran Produksi Ekspor dan Pemakaian dalam 
Negeri Rumput Laut Indonesia 

Tahun 1984 -1988 

Tahun Total 
produksi 

Total 
ekspor 

Pemakaian dalam 
Negeri 

1984 9.087 3.061 6.062 
1985 11.651 5.446 6.205 
1986 11.684 7.111 4.753 
1987 18.091 9.882 8.209 
1988 13.591 10.835 2.756 

Sumber: Statistik Perikanan Indonesia, 1984 -1988 Dirjen Perikanan 
A. Pada tahun 1984 pemakaian rumput laut dalam 

negeri lebih besar daripada tahun sebelumnya.  
B. Pada tahun 1988 pemakaian rumput laut dalam 

negeri lebih sedikit daripada total ekspor.  
C. Pada tahun 1985 jumlah total produksi lebih besar 

daripada total ekspor 1986.  
D. Pada tahun 1987 total ekspor lebih besar daripada 

total produksi tahun-tahun yang lain.  
E. Pada tahun 1986 pemakaian rumput laut dalam 

negeri sama dengan dengan total ekspor. 
 

UN-SMK-06-18 
Ragam bahasa baku terdapat dalam kalimat ... 
A. Kelurahan merupakan tempat kerja pak lurah di 

daerah kabupaten atau di kota.  
B. Riak ombak berulang ngecup pantai, membuih di 

pasir yang lembut.  
C. Kami bicara-bicara di bawah pohon kerindangan 

pohon beringin besar itu.  
D. Tim arkeologi yang menemukan situs tersebut 

terdiri atas berbagai disiplin ilmu.  
E. Lahan di mana perusahaan itu berdiri dulunya 

adalah lahan sawah pertanian yang subur. 
 

UN-SMK-06-19 
Topik wawancara: .pembuatan kue yang lezat dan 
biaya murah 
Kalimat tanya yang diajukan sewaktu berwawancara 
dengan pengusaha kue sesuai dengan topik tersebut 
adalah ... 
A. Apakah khasiat kue yang lezat Anda jual di 

warung ini? 
B. Apakah kue ini sangat Anda sukai sehingga Anda 

membuatnya?  
C. Mengapa kue yang lezat ini bisa dibuat dengan 

biaya yang murah?  
D. Apakah banyak orang memesan kue yang murah 

seperti ini?  
E. Apakah yang membeli kue ini dari pelanggan tetap 

saja? 
 

UN-SMK-06-20 
Bacalah teks berikut dengan saksamai 

Untuk mengelola kedua restoran baksonya 
Pak Slamet menerapkan pola manajemen yang khas. 
Semua kegiatan restorannya dipercayakan sepenuhnya 
kepada dua karyawan kepercayaannya yang telah 
benar-benar teruji kejujurannya. Mulai dari belanja 
bahan mentah, proses produksi sampai menggaji ke-42 
karyawannya didelegasikan kepada asisten-asistennya. 

Pak Slamet kini tinggal di Wonogiri, Solo, 
Jawa Tengah. Dia seolah dipensiun oleh kedua 
restorannya. Pengawasan usahanya dilakukan dengan 
sistem jarak jauh. Cukup sebulan sekali ia mendatangi 
restorannya. 
Penggalan laporan tersebut berisi tentang ... 
A. latar belakang masalah yang diungkapkan penulis 
B. rumusan tujuan penulisan laporan 
C. pengelolaan restoran bakso Pak Slamet 
D. kegiatan restoran Pak Slamet dalam kurun waktu 

tertentu  
E. simpulan atas usaha yang dilaksanakan Pak Slamet 
 



UN-SMK-06-21 
Bacalah penggalan puisi berikut dengan saksama! 

Epos Laut 
Busa dan buih putih  
Menuntun gulungan ombak  
Mengendap pasir putih pantai  
Busa dan buih putih  
Menuntun lelaki pelaut  
Pulang dari kemenangan di laut 
… 

Majas yang mendominasi penggalan puisi tersebut 
adalah ... 
A. metafora 
B. hiperbola 
C. repetisi 
D. personifikasi 
E. pleonasme 
 

UN-SMK-06-22 
Bacalah teks berikut dengan saksama! 
(1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, 

umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima 
tahun sekali. 

(2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih 
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Daerah, dan Presiden dan Wakil 
Presiden, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

(3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah adalah Partai Politik. 

(4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota 
Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. 

(5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu 
komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, 
tetap dan mandiri. 

(6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum 
diatur dengan undang-undang. Perubahan ketiga 
disahkan 10 November 2001. 

Pernyataan yang sesuai dengan isi kutipan undang-
undang tersebut adalah ...  
A. Seseorang yang ingin menjadi anggota DPR atau 

DPRD harus menjadi ketua partai politik lebih 
dulu.  

B. Seseorang dapat menjadi anggota DPR atau DPRD 
asalkan memiliki dukungan massa yang banyak.  

C. Untuk menjadi anggota DPD seseorang harus 
mendapat dukungan dari partai politik yang besar.  

D. Pemilihan umum tidak diselenggarakan oleh 
pemerintah yang berkuasa, tetapi oleh sebuah 
komisi independen. 

E. Ketentuan detail tentang pemilihan umum juga 
diatur oleh UUD 1945, bersama undang-undang 
yang lain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN-SMK-06-23 
Bacalah teks berikut dengan saksama! 

Budi Daya Tanaman Anggur 
(1) Kalau berhasil, anggur akan bersemi, (mengeluar-

kan tunas baru) berbunga lalu berbuah. Kalau 
belum berhasil, ulangi lagi setelah daun pulih 
seperti semula. 

(2) Siram secara teratur tiap hari dan berikan pupuk 
kandang sebulan sekali. 

(3) Setelah berumur 8 bulan, paculah untuk berbuah 
dengan cara memangkas pucuk-pucuk tangkai 
yang muda sampai batas yang tua hingga semua 
habis. Ingat, semua ujung tangkai dan daun harus 
habis. 

(4) Siapkan polibag, isi dengan tanah gembur (se-
paruh saja). 

(5) Pilih batang yang tua, potong sepanjang kira-kira 
20 cm. 

(6) Bibit yang sudah berumur satu bulan ditanam di 
tanah yang gembur dan subur. Waktu menanam, 
jangan lupa membuka polibagnya. 

(7) Masukkan batang anggur ke polibag, tambahkan 
tanah ke polibag hingga hampir penuh, siram 
secara teratur pagi dan sore hingga bibit tumbuh, 

Urutan proses budi daya tanaman anggur yang benar 
adalah ... 
A. (4), (5), (2), (7), (6), (3), dan (l) 
B. (4), (5), (7), (2), (6), (3), dan (1) 
C. (4), (5), (6), (2), (3), (7), dan (1) 
D. (4), (5), (7), (6), (2), (3), dan (l)  
E. (4), (6), (5), (7), (2), (3), dan (1) 
 

UN-SMK-06-24 
Bacalahpengumuman berikut dengan saksama! 
Universitas Widya Wacana mulai menerima 
pendaftaran mahasiswa baru pada tanggal 1 s.d. 30 
April 2006 untuk tahap I. Pendaftaran dan pengambilan 
formulir di gedung sekretariat utama, setiap hari/jam 
kerja. Syarat-syarat dan informasi lebih lanjut di 
sekretariat utama. 
Maksud pengumuman tersebut adalah ... 
A. Universitas Widya Wacana menerima pendaftaran 

mahasiswa baru selama sebulan.  
B. Universitas Widya Wacana tidak mempunyai 

persyaratan khusus untuk calon mahasiswanya.  
C. Universitas Widya Wacana akan membuka 

pendaftaran mahasiswa baru tahap selanjutnya.  
D. Universitas Widya Wacana membuka pendaftaran 

mahasiswa baru tahap 1 selama bulan April, 
formulirnya dapat diambil di sekretariat utama.  

E. Tes untuk calon mahasiswa baru tahap I akan 
diadakan pada tanggal 1 s.d. 30 April 2006. 

 



UN-SMK-06-25 
Cermati Isi kutipan drama berikut! 
Narada  : Maaf, ya. Kakang biasanya juga sangat lucu, 

heran entah kenapa mendadak berubah jadi 
serius sekali. 

Semar    : Kecewa! Persoalannya memang sudah sam-
pai kepada tahap sangat serius. Kalau toh 
ada humornya, bentuknya sudah berbeda. 
Mana dewa-dewa lainnya? Suruh nimbrung. 
Biar mereka ikut dengar juga. Sekaligus bisa 
ikut menimbang rasa, aku ini salah atau 
benar. 

Isi dialog drama tersebut adalah ... 
A. Semar sedang prihatin melihatpara dewa di-

permainkan seenaknya.  
B. Semar sedang kesal kepada siapa saja yang 

berbicara dengan dirinya.  
C. Semar sedang kecewa karena tidak ada yang serius 

menjadi pengikutnya.  
D. Semar sedang marah kepada Narada karena 

berhumor tidak pada tempatnya.  
E. Semar kesal kepada para dewa yang tidak mau 

menurut perintahnya. 
 

UN-SMK-06-26 
Bacalah teks berikut dengan saksama 
(1) Saat ini kemungkinan negara-negara besar seperti 

Rusia, Inggris, dan Amerika masih memiliki 
banyak senjata biologi anthrax yang masih efektif.  

(2) Mereka membikin senjata anthrax dalam berbagai 
jenis, seperti bom, balon udara, makanan, dan 
semburan dari pesawat.  

(3) Tetapi, sebelum senjata-senjata tersebut sempat 
digunakan secara maksimal, perang dunia kedua 
keburu berakhir.  

(4) Dengan demikian, pasukan kimia yang dibentuk 
secara khusus belum sempat mencabut nyawa 
banyak orang. 

Dalam paragraf tersebut, ragam tidak baku terdapat 
pada kalimat ... 
A. (1) dan (2) 
B. (1) dan (3) 
C. (2) dan (4) 
D. (2) dan (3) 
E. (3) dan (4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN-SMK-06-27 
Bacalah paragraf berikut dengan saksamal 
(1) Ternyata rafting (arung jeram) sangat terkenal di 

Amerika Serikat.  
(2) Di negeri Paman Sam ada ratusan rafting 

companies.  
(3) Antara lain beroperasi pada perjalanan sungai di 

California.  
(4) Para petualang bisa memilih perjalanan air sesuai 

yang diharapkan.  
(5) Ada puluhan sungai di AS yang bisa digunakan 

untuk arung jeram.  
(6) Saya pemah berarung jeram. 
Yang merupakan kalimat sumbang dalam paragraf 
tersebut adalah nomor ... 
A. (2) 
B. (3) 
C. (4) 
D. (5) 
E. (6) 
 

UN-SMK-06-28 
Cermati paragraf berikut! 

Mauusia diizinkan oleh Tuhan untuk 
memanfaat-kan isi alam ini. ... isi alam ini memang 
disediakan untuk manusia. Oleh sebab itu, hendaknya 
manusia memanfaatkan isi alam tersebut sebaik 
mungkin. 
Kata penghubung yangtepat untuk melengkapi paragraf 
tersebut adalah ... 
A. jadi 
B. tetapi 
C. karena  
D. di samping 
E. oleh karena 
 

UN-SMK-06-29 
Bacalah paragraf berikut dengan saksama 
Obat gosok ini dapat menghilangkan tangan dan kaki 
yang pegal-pegal. 
Kalimat iklan yang tepat untuk memperbaiki kalimat 
tersebut adalah ... 
A. Obat ini dapat menyehatkan tangan dan kaki yang 

pegal-pegal. 
B. Obat ini dapat mengobati tangan dan kaki yang 

pegal-pegal. 
C. Tangan dan kaki dapat diobati dengan obat gosok.  
D. Tangan dan kaki yang pegal-pegal dapat sembuh 

dengan obat gosok.  
E. Obat gosok ini dapat menyembuhkan tangan dan 

kaki yang pegal-pegal. 
 



UN-SMK-06-30 
Perhatikan kerangka karangan berikut! 
Tema : kendaraan   berenergi   surya   sebagai 
alternatif kendaraan masa depan Pokok pikiran: 
(1) Energi surya merupakan energi alternatif yang 

harus dikembangkan untuk kendaraan. 
(2) Kelangkaan minyak sudah mulai terasa di banyak 

negara. 
(3) Kalau berhasil, ke mana-mana kita bisa gratis dan 

bebas polusi. 
(4) Di Indonesia cadangan minyak diperkirakan akan 

habis 20 tahun mendatang. 
(5) Hampir semua kendaraan saat ini menggunakan 

energi minyak. 
Pokok-pokok pikiran tersebut akan menjadi kerangka 
karangan yang baik bila disusun dengan urutan ... 
A. (1), (4), (5), (2), dan (3) 
B. (3), (I), (5), (2), dan (3) 
C. (5), (2), (1), (4), dan (3) 
D. (5),(2),(4),(l),dan(3) 
E. (5), (3), (1), (2), dan (3) 31.  
 

UN-SMK-06-31 
Kenyataan menunjukkan bahwa harga BBM di negara 
kita jauh lebih rendah dibanding dengan harga pasar 
internasional. Bahkan, dibanding negara-negara yang 
lebih miskin dari kita pun, harga BBM kita masih lebih 
rendah. Jika hal ini terus berlanjut, dana APBN kita 
akan banyak terkuras untuk subsidi BBM sehingga kita 
tidak bisa membangun sektor lain. 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut 
adalah ... 
A. Untuk itulah harga BBM dinaikkan dan rakyat 

miskin diberi subsidi langsung agar mereka 
senang.  

B. Dibanding harga BBM di Philipina dan Thailand, 
harga BBM kita belum ada separuhnya.  

C. Oleh karena itu penghematan BBM harus 
dilakukan agar tidak terjadi krisis energi yang akan 
berdampak pada krisis produksi.  

D. Di samping itu, rendahnya harga BBM dalam 
negeri juga akan mengakibatkan banyaknya 
penyelundupan dan menghambat upaya 
diversifikasi energi.  

E. Kalau harga BBM naik, komoditas lain juga tentu 
naik sebagai akibat dari naiknya biaya produksi 
dan ongkos angkutan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UN-SMK-06-32 
Bacalah teks berikut dengan saksama! 

Komputer sering dijuluki mesin ajaib. Berkat 
komputer seseorang dapat menguangkan cek di bank, 
walaupun malam hari. Pemilik bank tak usah khawatir 
terhadap pemalsuan tanda tangan sebab komputer 
dapat melacak setiap tanda tangan. Komputer juga bisa 
dipakai untuk mencari komposisi gizi yang tepat, 

Berdasarkan hal-hal tersebut, memasuki era 
globalisasi ini, sekolah-sekolah atau kursus-kursus 
komputer dibuka di mana-mana. Permintaannya pun 
sangat banyak. Peserta kursus meningkat pesat. 
Jenis hubungan kedua paragraf tersebut adalah .... 
A. sebab-akibat 
B. pertentangan 
C. akibat-sebab 
D. perbandingan 
E. analogi 
 

UN-SMK-06-33 
Dalam rangka menyambut hari Lebaran, Ibu-

ibu Persit Kartika Chandra Kirana akan mengadakan 
kegiatan pasar murah. 
Hal yang tepat dicantumkan dalam usulan kegiatan 
(proposal) tersebut adalah ... 
A. tujuan kegiatan 
B. susunan donatur 
C. kendala-kendala  
D. keuntungan yang diharapkan 
E. para pembicara 
 

UN-SMK-06-34 
Cermatilah pendapat berikut! 

Untuk menjaga agar rupiah tidak merosot 
terhadap dolar, Bank Indonesia harus menaikkan suku 
bunga rupiah, Dengan suku bunga yang tinggi, 
peredaran rupiah akan berkurang sehingga nilai rupiah 
otomatis akan naik. 
Kalimat yang logis untuk menyanggah pendapat 
tersebut adalah ... 
A. Untuk menjaga agar nilai rupiah tidak merosot, 

semua impor harus dihentikan sehingga cadangan 
devisa (dolar) kita utuh. Kalau devisa kita banyak, 
nilai rupiah akan terangkat. 

B. Kalau dilihat secara historis, nilai rupiah terhadap 
dolar terus merosot dari waktu ke waktu. 
Barangkali ini takdir Tuhan yang tidak bisa diubah 
oleh manusia. 

C. Merosotnya nilai rupiah terhadap dolar tidak hanya 
karena rupiah yang beredar sedikit, tetapi juga 
karena kebutuhan dolar meningkat sehingga harga 
dolar naik dan sebaliknya rupiah tertekan. 

D. Menaikkan suku bunga merupakan instrumen 
klasik yang tidak akan efektif untuk menjaga 
stabilitas nilai tukar rupiah, apalagi untuk 
menaikkannya. 

E. Suku bunga bank tidak ada kaitannya dengan nilai 
tukar rupiah. Buktinya sejak dulu suku bunga 
selalu ada, tetapi nilai rupiah terus merosot 
terhadap dolar. 

 



UN-SMK-06-35 
Perhatikan jadwal berikut dengan saksama! 

JADWAL PENERBANGAN DI BANDARA 
AHMAD YANI 

NO. PNB 
(HARI) 

BERANGKAT TIBA NO PNB 
(HARI) 

DATANG 

GARUDA 
Ke Jakarta  Dari Jakarta 
GA 231 (setiap 

hari)  
06.20 07.15 GA 230 

(setiap hari) 
07.20 

GA 233 (setiap 
hari) 

.8.00 09.00 GA 232 
(setiap hari) 

09.00 

GA 235 (setiap 
hari) 

09.40 10.40 GA 234 
(setiap hari) 

10.50 

GA 237 (setiap 
hari) 

11.30 12.30 GA 236 
(setiap hari) 

12.30 

GA 239 (setiap 
hari) 

13.10 14.10 GA 238 
(setiap hari) 

14.20 

GA 251 (setiap 
hari) 

15.00 16.00 GA 250 
(setiap hari) 

16.00 

GA 253 (setiap 
hari) 

16.40 17.40 GA 252 
(setiap hari) 

17.50 

GA 255 (setiap 
hari) 

18.30 19.30 GA 254 
(setiap hari) 

19.30 

GA 257  
(4, 5, 7)) 

19.25 20.25 GA 258 
(4, 5, 7)) 

18.45 

Ke Pangkalanbun  Dari Pangkalanbun 
GA 126 13.15 14.30 GA 145 12.00 
GA 146 13.15 14.20 GA 125 12.00 

1. Senin  2. Selasa.  3. Rabu  4. Kamis  5. Jumat  6. Sabtu  7. Minggu 
Kalimat yang sesuai dengan jadwal penerbangan 
tersebut adalah ... 
A. Pesawat Garuda tujuan Jakarta dengan nomor 

penerbangan GA 231 berangkat tiap hari pukul 
06.20, tiba di Jakarta pukul 07.15.  

B. Pesawat Garuda tujuan Jakarta dengan nomor 
penerbangan GA 233 berangkat dua kali saja 
dalam sehari.  

C. Penerbangan Garuda malam tersedia hanya Jumat 
dan Minggu, dengan nomor penerbangan GA 257 
berangkat pukul 19.25, tiba di Jakarta pukul 20.25.  

D. Penerbangan ke Pangkalanbun 3 kali seminggu, 
yaitu hari Selasa, Kamis, dan Sabtu, menggunakan 
pesawat Garuda 146 berangkat pukul 13.15, tiba 
pukul 14.20.  

E. Untuk penumpang tujuan Jakarta pada hari 
Minggu, Garuda menyediakan sepuluh kali 
penerbangan mulai pukul 06.20, dan terakhir pukul 
19.25. 

 
UN-SMK-06-36 

Bacalah penggalan resensi berikut! 
Melalui cerpen ini penulis tampaknya ingin 

memberikan kritik terhadap persahabatan yang 
melalaikan ajaran agama dan melalaikan peran 
lingkungan. Oleh karena itulah, novel ini diakhiri 
dengan kematian tragis sang tokoh dengan cara bunuh 
diri. 

Raumanen, Marianne Katoppo 
Isi resensi tersebut adalah ... 
A. ringkasan isi yang terdapat dalam cerpen 

Raumanen 
B. kebahasaan yang digunakan pengarang dalam 

cerpen Raumanen  
C. tema cerita, yaitu ketidakpedulian terhadap ajaran 

agama dan lingkungan  
D. penokohan dalam cerita yang tidak jelas dalam 

cerpen tersebut  
E. alur cerita sangat padu dan sangat jelas sampai 

akhir cerita 

UN-SMK-06-37 
Bacalah cerita berikut dengan saksama! 

Kita lihat, dari pintu masuk sebuah ruangan di 
hotel berbintahg empat itu, dia membelok ke arah kiri. 
Dia memilih kursi paling samping dari deretan kursi 
paling belakang. Begitu dia duduk, sejumlah lelaki 
dekat kursi itu serempak kasak-kusuk dalam gelap. 
Latar tempat penggalan cerpen tersebut adalah ... 
A. pintu masuk 
B. kursi paling belakang 
C. arah kiri 
D. kursi paling samping 
E. hotel bintang empat 
 

UN-SMK-06-38 
Bacalah penggalan puisi berikut dengan saksama 
Tuan aduhai mega berarak  
Yang meliputi dewangga raya  
Berhenti tuan di atas teratak  
Anak Langkat musyafir lata 

Arah manakah tuan berjalan? 
Di negeri manakah tuan bertahan? 

AmirHamzah 
Tema penggalan puisi tersebut adalah .... 
A. cintakasih 
B. kerinduan 
C. merantau 
D. keindahan 
E. cita-cita 
 

UN-SMK-06-39 
Bacalah penggalan berikut dengan saksama! 
Dengan pendek dan tegas diceritakannya pengalaman 
di medan pertempuran 

Yang saya takutkan hanya satu: mata-mata 
musuh perempuan. Perempuan jika berjiwa penjahat, 
lebih kejam dan licik daripada laki-laki. Jika saya 
berjalan-jalan di kota Malang, anak-anak gadis pada 
melihat kepada saya dengan senyum merayu. Tetapi 
ketahuilah hai gadis-gadis, bahwa Bung Tomo hanya 
akan mengambil satu gadis saja dan gadis itu pasti 
harus bukan mata-mata musuh. Sebab itu selama masa 
revolusi ini Bung Tomo akan tetap sendirian saja dan 
sebab itu pula janganlah lagi melihat kepada Bung 
Tomo dengan pandangan yang merayu-rayu sukma 
Bung Tomo. 

Orang yang beribu-ribu itu tertawa gelak-
gelak dan bersorak karena setuju dengan Bung Tomo. 

Surabaya, Idrus 
Nilai moral yang terkandung dalam penggalan cerpen 
tersebut adalah ... 
A. perempuan yang jahat lebih jahat daripada laki-laki 
B. banyak perempuan jahat yang menjadi mata-mata 
C. hidup tanpa wanita di masa revolusi 
D. banyak wanita yang suka merayu 
E. laki-laki tidak mudah tergoda oleh gadis-gadis 
 



UN-SMK-06-40 
Bacalah kutipan berikut dengan saksama! 

Dengan mengenakan kimono, Fumiko 
menghampiri Oshin yang rumahnya hanya beberapa 
meter di sebelah tenggara. Mereka menjadi teman 
dekat sejak sama-sama bekerja di sebuah kafe. 
Beberapa saat kemudian datang Takashi. 
"Selamat ulang tahun, Oshin, semoga panjang umur 
dan sukses selalu," kata Takashi.  
"Terima kasih, Takashi. Silakan duduk, dan menikmati 
pesta "mewah" ini. Ada kue keju, cake, dan air putih." 
Nilai budaya yang tampak pada kutipan tersebut adalah 
… 
A. memberi ucapan selamat kepada teman baik 
B. berkunjung ke rumah teman dengan memakai 

kimono 
C. menjamu tamu dengan air putih atau minuman 

keras 
D. menjamu tamu harus dengan makanan ringan 
E. kalau berulang tahun harus mengadakan pesta 
 

UN-SMK-06-41 
Cermati penutisan pemerian surat berikut! 
… 
Adapun kualifikasi saya sebagai berikut, 
Nama :  Taufik 
Tempat, tanggal lahir :  Jakarta, 26 Agustus 1983 
Alamat  :  Jalan Angsa 32, Bogor 
Pendidikanterakhir    :  Si, tahun 2005 
… 
Perbaikan penulisan pemerian dalam kutipan surat 
adalah ... 
A. Penulisan nama pelamar harus dengan huruf 

kapital semua sehingga menjadi TAUFIK.  
B. Penulisan nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, 

pendidikan semua menggunakan huruf kapital.  
C. Penulisan Nama, Tempat dan Tanggal lahir, 

Alamat, dan Pendidikan diawali dengan huruf 
kecil, contoh: nama, tempat dan tanggal lahir, 
alamat, dan pendidikan.  

D. Harus diberi No. di depan 32 sehingga menjadi No. 
32.  

E. Penulisan Jalan dianjurkan disingkat menjadi Jln 
karena sesuai dengan aturan penulisan yang baku. 

 
UN-SMK-06-42 

Cermati penggunaan kata yang tercetak miring 
dalam kutipan surat resmi berikut! 
… 
beriringan dengan surat ini kami sertakan daftar 
barang-barang yang kami tawarkan beserta kualifikasi 
dan harganya. 

Sambil menunggu balasan dari Saudara, kami 
ucapkan terima kasih. 
Kelompok kata yang tepat untuk mengganti kelompok 
kata yang tercetak miring pada kalimat dalam kutipan 
tersebut adalah ... 
A. sehubungan dengan surat ini 
B. dengan surat ini 
C. bersama surat ini 
D. kemudian daripada itu 
E. bersamaan dengan surat ini 
 

UN-SMK-06-43 
Kalimat penutup balasan lamaran pekerjaan yang berisi 
penolakan yang baik adalah ... 
A. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.  
B. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih yang 

sebanyak-bany aknya. 
C. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima 

kasih.  
D. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih 

banyak.  
E. Saudara, kami ucapkan beribu terima kasih. 
 

UN-SMK-06-44 
Bacalah teks berikut dengan saksama! 

Pemerintah siap mencarikan dana 
kemanusiaan, baik dari dalam maupun luar negeri 
untuk pembangunan daerah-daerah yang sedang 
dilanda konflik, seperti di Aceh, Bali, Irian Jaya, dan 
lainnya. Meski demikian pemerintah belum mau 
menyebutkan jumlah dana khusus yang dialokasikan 
kepada masing-masing daerah. 
Kalimat yang mengandung tanggapan positif terhadap 
isi berita tersebut ialah ... 
A. Perlu kita menyambut dengan baik dan 

mendukung upaya pemerintah itu semampu kita.  
B. Masalah bangsa ini memang terlalu rumit untuk 

dipecahkan.  
C. Memang itu kewajiban pemerintah, tidak usah 

dipikirkan.  
D. Seharusnya daerah mampu mengatasi 

masalahnyasendiri.  
E. Tidak perlu melibatkan diri dalam masalah itu 

karena bukan urusan kita. 
 

UN-SMK-06-45 
Perhatikan cerita berikut ini dengan saksama! 

Perlakuan Malin Kundang sangat kasar 
terhadap ibu kandungnya. Dengan perasaan sedih dan 
pilu perempuan tua itu meninggalkan kapal. 

Sepeninggal ibunya, Malin Kundang segera 
bertolak meninggalkan pelabuhan yang disinggahinya 
itu. Namun, tak lama kemudian dengan tak disangka-
sangka kapal yang dinaikinya diserang badai yang 
menenggelamkan kapal tersebut dan menewaskan 
Malin Kundang. 
Nilai moral yang terdapat dalam penggalan cerita 
rakyat tersebut adalah ... 
A. perlakuan kasar seorang anak kepada ibunya 
B. anak meninggalkan ibu tanpa kabar berita 
C. ibu yang mengutuk anak kandungnya sendiri 
D. seorang anak tidak pernah menjenguk orang 

tuanya 
E. melakukan perlakuan kepada orang yang lemah 
 



UN-SMK-06-46 
Cermatilah kalimat-kalimat berikut! 
(1) Rayindra tinggal di Madiun sepuluh tahun yang 

lalu. 
(2) Rayindra menyaksikan pesta adat. 
(3) Pesta adat itu berlangsung sangat meriah. 
Penggabungan yang tepat untuk kalimat tersebut 
adalah … 
A. Rayindra tinggal di Madiun sepuluh tahun yang 

lalu ketika ia menyaksikan pesta adat dan 
berlangsung sangat meriah. 

B. Ketika Rayindra tinggal di Madiun sepuluh tahun 
yang lalu, ia menyaksikan pesta adat yang 
berlangsung sangat meriah. 

C. Sebelum Rayindra tinggal di Madiun sepuluh 
tahun ia menyaksikan pesta adat yang mana pesta 
itu berlangsung sangat meriah. 

D. Rayindra menyaksikan pesta adat itu berlangsung 
sangat meriah setelah ia tinggal di Madiun selama 
sepuluh tahun yang lalu. 

E. Pesta adat itu berlangsung sangat meriah dengan 
disaksikan oleh Rayindra yang tinggal di Madiun 
sepuluh tahun yang lalu. 

 
UN-SMK-06-47 

Kalimat yang berpola SPO + SPOK adalah ... 
A. Kami telah menyaksikan berita itu ketika kami 

menonton televisi kemarin.  
B. Demokrasi di PBB belum berjalan seperti harapan 

banyak negara karena adanya hak veto.  
C. Sudah sewajarnya kalau para pengedar narkoba 

dikenai hukuman karena berbahaya bagi suatu 
bangsa.  

D. Rupiah diperkirakan akan mengalami tekanan dan 
kewajiban cicilan utang luar negeri jatuh tempo 
tahun depan. 

E. Banyak nelayan di berbagai wilayah pantai 
Indonesia takut melaut sejak terjadinya gelombang 
tsunami. 

 
UN-SMK-06-48 

Topik Karya Tulis: majas dalam lagu-lagu Indonesia 
Populer 
Rumusan kalimat latar belakang sebuah karya tulis 
yang sesuai dengan topik tersebut adalah ...  
A. Majas ternyata dapat membuat kalimat-kalimat 

syair lagu menjadi menarik dan berisi terlebih pada 
puisi.  

B. Dipilihnya lagu Indonesia Populer karena dalam 
lagu-lagu jazz dan rock tidak terdapat majas.  

C. Terdapat kecenderungan bahwa para pencipta lagu 
Indonesia populer tidak menyukai penggunaan 
majas dalam syair lagu-lagunya.  

D. Ditemukan banyak lagu populer Indonesia yang 
menggunakan majas dan meledak di pasaran.  

E. Lagu-lagu Indonesia populer yang bermajas 
ternyata lebih laku di pasaran dan disukai kaum 
remaja. 

 
 
 
 
 

UN-SMK-06-49 
Topik: Dunia Kerja SMA 
Kalimat penjelas yang tidak sesuai dengan topik 
tersebut adalah ... 
A. Sekolah harus sesuai dengan permintaan pasar 

tenagakerja.  
B. Pendidikan sistem ganda untuk mengatasi 

keprihatinan tersebut.  
C. Pendidikan sistem ganda mendekatkan siswa 

dengan dunia kerja.  
D. Dengan PSG akan terjalin kerjasama yang positif 

antara sekolah dengan dunia kerja. 
E. Kita prihatin dengan mutu lulusan SMK. 
 

UN-SMK-06-50 
Judul makalah; Mengenal ikan lebih dalam dan cara 
penyajiannya, 
Penulisan judul makalah tersebut yang tepat adalah ...  
A. Mengenal IKAN lebih dalam dan Cara 

Penyajiannya  
B. Mengenal Ikan Lebih Dalam dan Cara 

Penyajiannya  
C. Mengenal Ikan lebih dalam dan Cara penyajiannya  
D. Mengenal Ikan Lebih Dalam Dan Cara 

Penyajiannya  
E. Mengenal Ikan lebih dalam dan cara Penyajiannya 
 
 


