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UJIAN NASIONAL 2005 
BAHASA INDONESIA 

 
 

UNAS-05-01 
Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 
Lepas sembahyang subuh, Amar sudah kembali duduk 
di kursinya. la mular menggambar. Ibunya membuat teh 
hangat yang diletakkan di dekatnya. Amar hanya 
melirik, terus kembali menekuni pekerjaannya.  
Pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam paragraf 
tersebut adalah.... 
A. Sejak umur berapa Amar mulai bergambar? 
B. Dimana ibunya membuat teh? 
C. Kapan Amar mulai menggambar? 
D. Mengapa Amar hobi menggambar? 
 

UNAS-05-02 
Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 
Korban kecelakaan dan bencana alam memerlukan 
pertolongan yang cepat dan tepat. Dalam keadaan 
demikian petugas kesehatan harus tanggap. Kenyata-
annya, jumlah petugas kesehatan jauh lebih sedikit 
dibanding dengan kebutuhan. Oleh karena itu, perlu ada 
kader yang dapat membantu petugas dengan cepat. 
Ide pokok paragraf tersebut adalah.,.. 
A. butuh bantuan cepat dan akurat 
B. perlu sikap tanggap petugas kesehatan 
C. jumlah petugas kesehatan sedikit 
D. perlu kader petugas kesehatan 
 

UNAS-05-03 
Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 
Mengenang pahlawan yang berjasa bagi bangsa dan 
negara, sudah sewajarnya kita lakukan, sebab tanpa 
mereka itu kita yang hidup di zaman ini tidak mungkin 
mengisi kemerdekaan.Tugas kita mengisi kemerdekaan 
sesuai profesi kita masing-masing sebagai pelajar. 
Semangat juang para pahlawan bangsa itu, hendaknya 
dijabarkan menjadi kerja keras belajar meraih cita-cita. 
Adalah keliru apabila kita terlena dan hanya berhura-
hura saja. 
Kalimat topik paragraf tersebut adalah.... 
A. mengenang jasa-jasa para pahlawan. 
B. tugas kita mengisi kemerdekaan dengan profesi. 
C. meneruskan cita-cita perjuangan bangsa. 
D. belajar sungguh-sungguh untuk meraih cita-cita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNAS-05-04 
Perhatikan tabel berikut yang memuat daftar perolehan 
nem tertinggi, terendah, dan rata-rata nem! 

Tahun Pelajaran No Uraian 96/97 97/98 98/99 99/00 00/01 01/02 

1 Nem 
Tertinggi 51,12 50,22 51,93 47,07 53,34 49,17 

2 Nem 
Terendah 24,91 25,27 32,88 27,39 19,91 30,36 

3 Rata-rata 
NEM 39,84 38,92 40,00 38,67 39,90 40,14 

4 Jumlah 
Siswa 196 208 204 196 192 232 

Perbedaan nilai tertinggi dan terendah secara mendasar 
terlihat pada tahun pelajaran... 
A. 1997/1998 
B. 1998/1999 
C. 1999/2000 
D. 2000/2001 

UNAS-05-05 
Perhatikan grafik berikut yang memuat data ketidak 
hadiran Siswa SLTP Melati Cawu I Tahun Pelajaran 
2003/2004! 

 
Pertanyaan yang jawabannya benar menurut isi grafik 
tersebut adalah....  
A. Mengapa jumlah siswa yang tidak masuk pada 

bulan Agustus banyak?  
B. Apakah yang menyebabkan siswa: tidak hadir 

pada bulan September?  
C. Berapa jumlah siswa yang tidak hadir pada bulan 

November? 
D. Bagaimana perasaan Kepala Sekolah pada bulan 

November berkailan dengan ketidakhadiran 
siswa? 

 
UNAS-05-06 

Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 
Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di 
Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan 
tanah longsor. Kerusakan tersebut disebabkan oleh 
maraknya penebang liar yang mengakibatkan 
menurunnya fungsi hutan sebagai resapan air. 
Kerusakan hutan tersebut juga disebabkan oleh pemilik 
Hak Pengusahaan Hutan (HPH) dalam melakukan 
reboisasi. Ringkasan isi paragraf tersebut adalah ....  
A. Penyebab kerusakan hutan di Indonesia. 
B. Bencana alam yang disebabkan oleh kerusakan 

hutan.  
C. Maraknya penebangan liar membuat kerusakan 

hutan. 
D. Lalainya pemilik HPH dalam metakukan 

reboisasi. 
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UNAS-05-07 
Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 
Bila ada keluhan pada mata, segeralah periksa ke 
dokter, Penggunaari obat tetes mata secara 
sembarangan bisa menimbulkan penyakit mata yang tak 
diduga sebelumnya, yaitu rematik mata. Gejala mata 
terasa pegal dan penglihatan agak kabur ....  
Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian akhir 
paragraf tersebut adalah.... 
A. Selain itu makan secara teratur sangat disarankan.  
B. Bila tidak ditangani dengan tepat, tiba-tiba bisa 

rnenjadi buta.  
C. Dengan demikian;kita akan terhinda rdari penyakit 

yang berbahaya.  
D. Dokter dapat memberikan resep yang sesuai 

dengan kebutuhan pasiennya. 
 

UNAS-05-08 
Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 
(1) Tadi malam rumah pak Nakip kecurian.  
(2) Seisi rumah berantakan.  
(3) Televisi, tape, dan radio dibawa oleh peneuri.  
(4) Kemungkinan, barang berharga yang lain pun 

dibawa pencuri. 
Kalimat yang bersisi pendapat adalah kalimat bernomor 
.... 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 
 

UNAS-05-09 
Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 
Energi matahari dihasilkan oleh reaksi inti. Di daerah 
inti niatahari terjadilah penggabungan inti-inti atom 
hidrogen yang membentuk inti-inti atom helium. Dalam 
ilmu fisika, peristiwa penggabungan inti atom dikenal 
dengan proses reaksi nuklir atau reaksi inti.  
Tema yang sesuai dengan paragraf tersebut adalah...  
A. energi matahari  
B. penggabungan inti  
C. penggabungan peristiwa  
D. proses reaksi nuklir 
 

UNAS-05-10 
Perhatikan paragraf berikut! 
Gita seorang anak yang rajin. Setiap hari ia selalu mem-
bantu ibunya menyapu dan mencuci pakaian. Tidak 
pernah waktu luangnya digunakan untuk berpangku 
tangan. 
Tema paragraf tersebut adalah.... 
A. Pekerjaan Gita 
B. Mengisi waktu 
C. Anak rajin 
D. Membantu ibu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNAS-05-11 
Untuk bisa menggunakan … kamu harus melengkapi 
komputermu dengan modem. 
Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut 
adalah … 
A. faksimile 
B. telegram 
C. telepon 
D. internet 
 

UNAS-05-12 
Penggunaan istilah pada kalimat berikut yang tepat 
adalah..,.  
A. Selama hidupnya baru kali ini ia mendapat 

kontraktor dari perusahaan.  
B. Perdagangan dalam bidang jasa melalui iklan 

dalam media cetak sangat efektif dan eftsien.  
C. Koreografer itu sedang memotret pertunjukan 

teater itu.  
D. Sutradara itu sedang sibuk mengatur kostum 

pemain drama itu. 
 

UNAS-05-13 
Penggunaan kata kerja berpartikel yang benar terdapat 
pada kalimat.,..  
A. Bu Ratna menceritakan atas sejarah Kerajaan 

Majapahit.  
B. Sejak kecil anak itu selalu menuruti atas nasihat 

orang tuanya,  
C. Surti tidak mengetahui tentang jawaban soal 

matematika itu.  
D. Sekarang dia menyesal atas perbuatan yang 

dilakukannya. 
 

UNAS-05-14 
Paragraf yang berisi pengalaman pribadi adalah.... 
A. Seminggu setelah kenaikan kelas, aku bersama 

teman-teman mengadakan pendakian gunung 
Arjuna yang selama ini belum pernah aku lakukan. 
Banyak hal yang saya peroleh dari kegiatan ini. 
Aku lebih bertanggung jawab, mandiri dan lebih 
mendekatkan diri kepada-Nya. 

B. Abdillah mempunyai hobi berkorespondensi. Dari 
kegemarannya itu dia mempunyai banyak sahabat 
pena. Kemarin ia mendapatkan surat dari 
sahabatnya yang di Ambon, Djoni namanya. Dan 
sebelumnya banyak surat yang sudah ia terima 
dari sahabat-sahabatnya yang lain. 

C. Tepat pukul 7.30 ujian dimulai. Mereka memasuki 
ruang dan duduk menempati tempat duduk yang 
sesuai dengan nomornya. Kemudian, mereka 
mendengarkan pengawas membacakan tata tertib 
pelaksanaan ujian. Mereka sangat tertib. 

D. Mengikuti .seleksi pemilihan Cak dan Ning 
Surabaya merupakan langkah awal menjadikan dia 
seorang model terkenal. Sejak ia dipilih sebagai 
Ning Surabaya tahun 2000, banyak tawaran 
menjadi bintang iklan yang diterimanya. Dari 
sinilah bakat sebagai seorang model mulai 
tampak. Atas kegigihan dan kerja kerasnya jadilah 
seorang model terkenal. 
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UNAS-05-15 
Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 
Salah satu penyebab sepinya penonton di stadion ( l) 
dalam kejuaraan sepak bola adalah kwalitas (2) 
pertandingan yang belum baik. Dalam hal ini pihak (3) 
pelatih dan ofisial (4) juga bertanggung jawab 
membentuk team (5) yang handal (6). 
Kesalahan penulisan terdapat pada kata bernomor.... 
A. 3 dan 4 
B. 1 dan 6 
C. 2 dan 5 
D. 1 dan 4 
 

UNAS-05-16 
Perhatikan surat undangan berikut! 
Dengan ini kami mengundang Anda untuk menghadiri 
rapat rutin awal tahun pelajaran 2003/ 2004 yang akan 
diselenggarakan pada 
Hari/tanggal : Minggu, 10 Agustus 2003 
Waktu : pukul 09.00-11.00 WIB 
Tempat : Aula SLTPNegeri 1 Sidoarjo 
Acara : Ketetapan Uang Dana Bulanan  
  Tahun Pelajaran 2003/2004 
 
Kalimat penutup surat undangan tersebut yang tepat 
adalah ,... 
A. Atas kehadiran dan doa restu bapak/ibu kami 

ucapkan terimakasih.  
B. Atas waktu yang diluangkah, kami ucapkan terima 

kasih. 
C. Kehadiran Bapak/ibu sangat kami harapkan tepat 

pada waktunya.  
D. Mengingat pentingnya acara tersebut, kami 

mengharap Bapak/ibu datang tepat waktu. Atas 
perhatian Bapak/ibu kami ucapkan terima kasih. 

 
UNAS-05-17 

Penulisan nilai uang yang tepat adalah.,.. 
A. Rp800.000,00 
B. Rp300.000,- 
C. Rp900.000. 
D. Rpl50.000,0 
 

UNAS-05-18 
Perhatikan ilustrasi berikut! 
OSIS SLTP Kartini Jakarta akan menyelenggarakan 
kegiatan Latihan Dasar Kepemimpinan Sekolah 
(LDKS) pada liburan semester 2. Kegiatan pertama 
yang harus dilakukan pengurus OSIS adalah.... 
Hal yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut 
adalah.... 
A. api unggun dan malam keakraban 
B. rapat persiapan pelaksanaan LDKS 
C. upacara pembukaan LDKS 
D. pemberian materi pada peserta LDKS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNAS-05-19 
Perhatikan ilustrasi berikut! 
Di samping sebagai pendidik, Pak Arman juga penulis 
yang aktif. Baginya tiada hari tanpa menulis.  
Kalimat-kalimat tanya yang tepat untuk berwawancara 
dengan penulis tersebut adalah..,.  
A.  1.  Senangkah Bapak menulis? 

2.  Dengan siapa Bapak menulis? 
3.  Berhasilkan Bapak menulis? 
4.  Sukarkah menulis itu?  

B.  1.  Sejak kapan Bapak mulai menulis?  
2.  Kiat apa yang Bapak gunakan? 
3.  Bagaimana pengalaman Bapak sebagai seorang 

penulis? 
4.  Apa suka duka Bapak sebagai seorang penulis? 

C.  1.  Apa tujuan menulis,Pak?  
2.  Apakah saya boleh ikut bergabung? 
3.  Syarat-syaratnya bagaimana? 
4.  Apakah Bapak mau membantu saya? 

D.  1.  Kemana Bapak belajar menulis?  
2.  Berapa biaya pendidikannya? 
3.  Buku-buku apa saja yang dibaca? 
4.  Berapa pendapatan dari pekerjaan menulis? 

 
UNAS-05-20 

Perhatikan ilustrasi berikut! 
Tak ada alat permainan di TK Pak Sahlan selain sebuah 
ayunan. Namun, berkumpul bersama kawan sebayanya 
merupakan sesuatu yang menggembirakan bagi Ani. 
Tidak mengherankan, TK altematif yang dirintis dua 
tahun lalu itu berkembang. Semula hanya 20 peserta, 
kini telah menjadi 40-an peserta. "Dulu mereka masih 
ragu-ragu karena khawatir jadwalnya bentrok dengan 
waktu mengaji" 
Kalimat yang tepat ditulis Pak Sahlan dalam buku 
harian berdasarkan pengalamannya adalah.;.. 
A. Ayunan membuat Ani betah bermain dengan 

teman sebayanya di TK  
B. TK altematif kini menjadi harapan bangsa.  
C. Tuhan saya bersyukur karena TK yang saya rintis 

telah berkembang.  
D. Anak-anak TK ragu-ragu dalam belajar mengaji 

sehingga tidak mau sekolah TK 
 

UNAS-05-21 
Perhatikan laporan kegiatan berikut! 
Setelah kegiatan perkemahan Sabtu dan Minggu 
(Persami) selesai, kepala penyelenggara melaporkan 
kepada ketua RW sebagai berikut. 
(1) Secara keseluruhan kegiatan didanai dari iuran 

peserta  
(2) Jumlah peserta 50 orang. 
(3) Kegiatan yang dilakukan adalah kerja sama 

mendirikan tenda, salat berjamaah, api unggun dan 
seni, memasak sarapan sendiri, serta baris-
berbaris.  

(4) Perkemahan dimulai hari Sabtu, pukul 20.00 dan 
berakhir hari Minggu, pukul 10.00.  

Urutan yang tepat untuk laporan kegiatan tersebut 
adalah.... 
A. (4),(2),(3),(1) 
B. (2),(4),(1),(3) 
C. (4).(2),(i).(3) 
D. (2), (4), p),(l) 
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UNAS-05-22 
Perhatikan gambar berikut! 

 
 
Judul yang tepat untuk rangkaian kejadian pada 
gambardi atas adalah.... 
A. Pelanggaran Lalu Lintas 
B. Pertolongan Pada Kecelakaan 
C. Kecelakaan Lalu Lintas 
D. Tabrak Lari 
 

UNAS-05-23 
Untuk menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya di 
kalangan para remaja melalui festival musik, tari 
daerah, slogan yang tepat ialah.,..  
A. Budayaku, budayamu, budaya kita semua.  
B. Seni itu indah karena itu harus dilestarikan.  
C. Gerak tari dan musik harus membuat kita selalu 

ceria.  
D. Beragam musik dan tari nusantara adalah 

kekayaan yang sangat berharga. 
 

UNAS-05-24 
Bacalah paragraf berikqt dengan saksarna! 
Setelah tamat SMP, Bayu melanjutkan ke SMA. Dia 
mempunyai cita-cita ingin menjadi seorang insinyur 
pertanian. Dari SMA masa depan lebih luas daripada 
SMTA kejuruan; SMTA kejuruan hanya mengarah 
pada kejuruan itu sendiri atau yang terkait. Lulusan 
SMA mempunyai jurusan lanjutan yang banyak. 
Utamanya dalam pencapaian cita-cita. 
Paragraf tersebut dikembangkan dengan pola.... 
A. pertentangan 
B. perbandingan 
C. sebab-akibat 
D. pengandaian 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNAS-05-25 
Paragraf yang di dalamnya terdapat hubungan 
pengandaian adalah.... 
A. Bunyi dentingan lembut bambu beradu tertiup 

angin memberikan suasana sejuk di rumah. Saat 
udara panas, ia membuat kita merasa sedikit sejuk 
karena mendengar suara yang menenangkan dari 
bunyi-bunyian itu. 

B. Walau dibuat di Bali, tidak ada yang tahu asal-
usul atau awal mula musik angin itu. Tetapi kata 
Made Suwardika, perajin musik angin ini murni,. 
sebagai kreativitas para perajin Bali. 

C. Musik angin dibuat hanya sekedar untuk 
kesenangan dan pajangan saja, tetapi kemudian 
direspons dan diminati oleh banyak wisatawan 
sehingga diproduksi dalam jumlah besar. 

D. Bila ingin membuat musik angin dari pipa-pipa 
logam, kegiatan yang dilakukan adalah 
menetapkan frekuensi yang diinginkan. Kemudian 
memotong pipa yang panjangnya sesuai dengan 
frekuensi yang diinginkan itu. 

 
UNAS-05-26 

Bacalah paragraf berikut! 
Tungkai elang bondol tidak berbulu. Jari kakinya 
pendek dan kokoh. Dengan jari kakinya ia dapat 
mencengkeram dan melumpuhkan ular yang gesit dan 
berbisa. Oleh karena itu, ia sangat berhati-hati terhadap 
patukan ular. 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut 
adalah.... 
A. Elang bondol burung berbisa. 
B. la bisa membunuh ular berbisa. 
C. la tidak kebal terhadap bisa ular. 
D. Bisa ular, membuat bondol menjadi kuat. 
 

UNAS-05-27 
Perhatikan ilustrasi berikut! 
Hari Senin yang akan datang Kepala Sekolah akan 
melantik pengurus OSIS yang baru. Namun dalam 
waktu yang sama beliau harus menghadiri rapat di 
kantor dinas. Beliau mewakilkan kepada Pembina 
OSIS. 
Memo di bawah ini yang tepat untuk kepentingan 
tersebut adalah....  
A. Mohon Bapak melantik pengurus OSIS pada hari 

Senin, karena saya ada tugas.  
B. Sehubungan dengan ada keperluan untuk ke 

kantor dinas, saya mohon bantuan bapak untuk 
dapat melantik pengurus OSIS besok pada hari 
Senin. 

C. Saya akan mohon bantuan pada bapak untuk bisa 
melantik pengurus OSIS pada hari Senin karena 
saya ada keperluan dinas di kantor dinas. 

D. Sekiranya Bapak bersedia mewakili saya untuk 
melantik pengurus OSIS pada hari Senin. 
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UNAS-05-28 
Dengan kasih sayang ia diasuh oleh ibunya. Setelah 
besar, atas izin dan doa restu ibunya ia pergi merantau. 
Sudut pandang kutipan cerita tersebut adalah....  
A. Orang ketiga dalam cerita 
B. Orang ketiga diluar cerita  
C. Orang pertama pelaku utama  
D. Orang pertama pelaku sampingan 
 

UNAS-05-29 
Pepohonan tumbang diterpa angin kencang. 
Kata ulang dalam kalimat tersebut sama jenis dan 
maknanya dengan kata ulang pada kalimat....  
A. Orang tuanya menjadi pedagang sayur-mayur.  
B. Anak-anak itu sedang bermain mobif-mobilan,  
C. Tanah itu pecah-pecah akibat kemarau panjang.  
D. Rumput-rumput itu tumbuh di halaman rumah. 
 

UNAS-05-30 
Perhatikan kalimat berikut! 
Para pemenang lomba, waktu dan tempat kami persila-
kan naik ke atas panggung.  
Kalimat tersebut tidak logis, pembetulannya adalah ....  
A. Para pemenang lomba, dipersilakan menaiki 

panggung. 
B. Para pemenang lomba, silakan Anda naik ke atas 

panggung. 
C. Para pemenang lomba, kami persilakan naik ke 

panggung. 
D. Pemenang lomba silakan naik di atas pentas. 
 

UNAS-05-31 
Perhatikan ilustrasi berikut! 
Sebuah buku yang berjudul Anak Perawan di Sarang 
Penyamun dikarang oleh Sutan Takdir Ali Syahbana 
diterbitkan oleh Dian Rakyat di Jakarta pada tahun 
1992.  
Penulisan daftar pusaka yang tepat adalah... 
A. Sutan Takdir Ali Syahbana. 1992. Anak Perawan 

di Sarang Penyamun. Dian Rakyat: Jakarta.  
B. Syahbana, Sutan Takdir Ali Jakarta : Anak 

Perawan di Sarang Penyamun. Dian Rakyat. 1992.  
C. Ali Syahbana, Sutan Takdir. Anak Perawan di 

Sarang Penyamun. 1992. Jakarta: Dian Rakyat  
D. Ali Syahbana, Sutan Takdir. 1992. Anak Perawan 

di Sarang Penyamun, Jakarta: Dian Rakyat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNAS-05-32 
Perhatikan ilustrasi berikut! 
OSIS SMP Negeri 18 Surabaya mengadakan Malam 
Kesenian. Yang hadir pada acara tersebut di antaranya 
Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Guru, dan semua siswa 
serta staf tata usaha. Susunan acara malam kesenian 
yang tepat adalah....  
A. 1. Pembukaan 

2.  -  SambutanKetuaPanitia  
     -  Sambutan Kepala Sekolah 
3.  Acara Pokok 
4.   Penutup 

B.  1.   Pembukaan 
2.  Acara Pokok 
3.  Sambutan Kepala Sekolah, 
4.  Penutup 

C.  1. Pembukaan 
2. Sambutan Kepala Sekolah 
3. Acara Pokok 
4- Penutup 

D.  1. Pembukaan 
2 -  Sambutan Kepala sekolah 
 -  Sambutan panitia 
3. Acara Pokok 
4. Penutup 
 

UNAS-05-33 
Kalimat yang tepat untuk menyilakan pembicara 
adalah....  
A. Yang terhormat Bapak Handoyo waktu dan tempat 

kami persilakan.  
B. Yang terhormat Bapak Edy kami persilakan untuk 

memberikan sambutan.  
C. Untuk itu Ibu Dra Siti Aminah waktunya 

dipersilakan. 
D. Waktu dan tempat dipersilakan kepada Ibu Laila. 
 

UNAS-05-34 
Perhatikan cara menggunakan telepon kartu berikut! 
(1) Angkat gagang telepon dan lunggu nada pilih. 
(2) Masukkan kartu ke tempat yang tersedia pada 

telepon. 
(3) Tekan nomor yang dituju. 
(4) Bicaralah seperlunya. 
(5) Kartu keluar. 
Kalimat petunjuk nomor (5) kurang lengkap 
seharusnya.... 
A. Kartu keluar setelah gagang telepon diletakkan 

pada tempatnya. 
B. Kartu keluar setelah menekan nomor yang dituju 

pada awal. 
C. Kartu keluar dan tinggalkan dengan hati-hati.  
D. Kartu keluar dengan sendirinya. 
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UNAS-05-35 
Perhatikan kalimat-kalimat berikut! 
(1) Selesaikan pekerjaanmu dengan segera. 
(2) Pekerjaannya terbengkalai sejak ia sakit 
(3) Kemarin, Bu Marni terpeleset di tangga kelas. 
(4) Ronaldo punya catatan cedera pada lutut kiri. 
Kata kerja berimbuhan terdapat pada kalimat nomor.... 
A. 1 dan 2 
B. 1 dan 3 
C. 1 dan 4 
D. 2 dan 4 
 

UNAS-05-36 
Ia becermin pada kaca cembung sehingga wajahnya 
menjadi lucu. 
Imbuhan ber- pada kata becermin mempunyai 
kesamaan makna dengan imbuhan pada kalimat....  
A. la bersama temannya menunggu bus kota.  
B. Adik berterima kasih kepada tamu yang datang.  
C. Air beriak tanda tak dalam.  
D. Nenek itu.berdandan seadanya. 
 

UNAS-05-37 
Sudah lama Rusli beternak unggas, seperti ayam dan 
itik. Bagan yang tepat untuk hubungan hipernim dan 
hiponim ketiga kata dalam kalimat tersebut adalah....  
A.  
 
 
 
 
 
 
B. 
 
 
 
 
 
 
C.  
 
 
 
 
 
D.  
 
 
 
 
 

UNAS-05-38 
Kalimat yang menggunakan kata berhomonim adalah ...  
A. Bang Anwar mendapat hadiah dari Bank Rakyal 

Indonesia 
B. Wajahnya memerah saat memerah susu di 

kandang.  
C. Mereka tahu bahwa tahu makanan bergizi. 
D. Dia bisa celaka karena mulutnya mengandung 

bisa. 
 
 
 

UNAS-05-39 
Kata berkonotasi terdapat pada kalimat ... 
A. Masyarakat setempat menerima musibah dengan 

tabah. 
B. Unsur kimia itu memiliki senyawa yang 

membahayakan.  
C. Perpaduan antara musik tradisional dan modern 

menghasilkan musik kreasi.  
D. Perusuh itu memang harus diamankan daripada 

mengganggu ketenteraman: 
 

UNAS-05-40 
Kalimat yang menggunakan imbuhan asing dengan 
tepat adalah.,.. 
A. Negosiasi diadakan di desa-desa terpencil. 
B. Para novelis pandai melukiskan perwatakan pada 

tokoh ceritanya.  
C. Karena helemisasi ia terpaksa menggunakan helm 

setiap saat.  
D. Sepanjang jalan menuju rumahku diadakan 

turinisasi. 
 

UNAS-05-41 
Perhatikan kalimat-kalimat berikut! • 
(1) Peristiwa ledakan di hotel itu sangat mengejutkan 

beberapa karyawan yang sedang beristirahat.  
(2) Banyak korban yang mati akibat peristiwa itu.  
(3) Baik laki-laki ataupun perempuan. 
(4) Regu penyelamat datang menolong para buruh 

yang terkena ledakan bom. 
Kalimat yang menggunakan kata berameliorasi terdapat 
pada nomor.... 
A. 1 
B. 2 
A. 3 
C. 4 
 

UNAS-05-42 
Kalimat yang menggunakan kata bersinestesia adalah.... 
A. Setelah makan sambal pedas itu, perutku mulas.  
B. Istrinya yang belia sudah mendapat pekerjaan lagi.  
C. Kata-katanya halus karena tidak ingin menyakiti 

lawan bicaranya.  
D. la terpaksa mengikuti suammya ke wilayah 

kekuasaan Republik. 
 

UNAS-05-43 
Kalimat yang menggunakan kata tidak baku adalah....  
A. Sarana komunikasi yang menggunakan bahasa 

lisan berkembang menjadi sarana telepon, video, 
dan sebagainya.  

B. Makin banyak industri berproduk, kian banyak 
emisi gas yang dihasilkan.  

C. Di masa pertumbuhan, untuk menunjang segala, 
aktifitas diperlukan gizi yang cukup.  

D. Tidak heran kalau sekarang kami bergabung lagi 
dalam hobi baru yang mengasyikkan, terjun 
payung. 
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UNAS-05-44 
Perhatikan silogisme berikut! 
(1) Menurut tata tertib yang berlaku di SMP Harapan 

Bangsa, semua siswa tidak boleh mengendarai 
sepeda motor ke sekolah.  

(2) Ramli adalah siswa kelas tiga SMP tersebut. 
Kesimpulan kedua kalimat tersebut adalah.... 
A. Ramli mengendarai sepeda motor ke sekolah jadi 

dilarang.  
B. Ramli tidak boleh mengendarai sepeda motor ke 

sekolah,  
C. Ramli siswa kelas III SMP Harapan Bangsa 

diberikan dispensasi.  
D. Siswa yang naik sepeda motor tidak harus 

dikenakan hukuman. 
 

UNAS-05-45 
Bacalah paragraf berikut! 
(1) Dahulu kebun-kebun itu merupakan penghasil 

sayur terbesar di daerah ini.  
(2) Lahan itu tidak dapat ditanami lagi sejak terkena 

limbah industri. 
(3) Bertahun-tahun pemerintah daerah dan perguruan 

tinggi meneliti tingkat pencemaran daerah itu.  
(4) Syukurlah, sekarang lahan kritis itu sudah mulai 

dapat ditanami sayur lagi oleh para petani. 
Kalimat majemuk bertingkat dalam paragraf tersebut 
ditandai nomor,... 
A. (1) 
B. (2) 
C. (3) 
D. (4) 
 

UNAS-05-46 
Kalimat yang menggunakan keterangan cara adalah....  
A. Dengan tekun, dia menghilangkan nodanya.  
B. Devi pergi ke dokter gigi bersama orang tua dan 

adiknya. 
C. Setiap minggu mereka berlatih sepak bola di sini.  
D. Pak Pardi merontokkan padinya dengan mesin 

produk'. 
 

UNAS-05-47 
Kalimat yang menggunakan kata kajian adalah....  
A. Suatu metode tertentu diperlukan untuk 

menganalisis data.  
B. Alam yang dirusak manusia mengakibatkan 

bencana dahsyat.  
C. Kebutuhan bahan pokok masyarakat meningkat 

menjelang hari raya.  
D. Kepolisian memiliki data pelaku pencurian 

kendaraan bermotor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNAS-05-48 
Bacalah paragraf berikut! 
Marna, anak Pak Manan setiap hari kerjanya hanya 
membual. Tetangga kanan-kirinya bosan mendengar 
celotehnya. Semua yang diceritakan ternyata tidak ada 
kenyataannya. Di kampungnyaia mendapat sebutan .... 
Peribahasa yang tepat untuk melengkapi paragraf 
tersebut adalah.... 
A. Habis manis sepah dibuang. 
B. Tong kosong nyaring bunyinya. 
C. Seperti air di daun talas. 
D. Anak ayam kehilangan induknya. 
 

UNAS-05-49 
Dia selalu berusaha menciptakan lagu dengan sebaik-
baiknyp. 
Kalimat yang menggunakan kata ulang bermakna sama 
dengan kata ulang pada kalimat tersebut adalah.... 
A. Tangannya melambai-lambai ke arah penonton.  
B. Ketika Ismail berusia 17 tahun, lagu-lagu 

ciptaannya mulai muncul. 
C. Dia mendengarkan musik sambil tidur-tiduran.  
D. Pemusik terkenal itu berkata dengan sejujur-

jujurnya. 
 

UNAS-05-50 
Penulisan artikel pun yang benar terdapat pada 
kalimat...  
A. Bukan hanya dia yang berprestasi, saya pun 

demikian. 
B. Dia bersekolah juga walau pun hujan turun dengan 

lebat. 
C. Bagaimana pun ia harus tetap kamu hormati.  
D. Meski pun teman-temannya berrnain, dia tetap 

belajar. 
 

UNAS-05-51 
Penulisan kalimat langsung yang benar adalah..,,  
A. "Mungkin saja ia malu menceritakan 

kejahatannya," Kata Rio pada Andi. 
B. "Mungkin saja ia malu menceritakan 

kejahatannya," kata Rio pada Andi.  
C. "Kata Rio pada Andi," mungkin saja, ia malu 

menceritakan, kejahatan itu.  
D. Kata Rio pada Andi, "mungkin saja ia malu 

menceritakan kejahatannya itu." 
 

UNAS-05-52 
Betapa bagusnya kelakuanmu sehingga sudah dua 
orang temanmu menangis karena keisenganmu.  
Penggunaan majas yang sama dengan kalimat tersebut 
terdapat pada kalimat ....  
A. SMP Sukamaju memboyong piala bola voli.  
B. Pemuda harus belajar supaya tidak jadi sampah 

masyarakat.  
C. Apa yang bapak harapkan dari orang semiskin 

seperti saya ini.  
D. Tulisannya terlalu bagus sampai-sampai tak bisa 

terbaca. 
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UNAS-05-53 
Kata berimbuhan me- yang benar penulisannya terdapat 
pada kalimat....  
A. Kakak sedang mencat pintu rumah.  
B. Pasukan itu membom markas musuh.  
C. Tukang besi itu membor pintu pagar.  
D. Rita sedang mengepel lantai rumah. 
 

UNAS-05-54 
Perhatikan paragraf berikut! 
Untuk menuju ... pantai Parangtritis yang terletak 27 
kilometer ... kota Yogyakarta, kita dapat menempuh 
salah satu ... dua jalur jalan. Jalur pertama lurus ... arah 
selatan Yogyakarta hingga sampai Kretek. jalur kedua 
jalan yang melintasi Imogiri. 
Kata depan yang tepat untuk melengkapi paragraf 
tersebut adalah.... 
A. ke, di, dari,dari, ke 
B. ke, dari, dari, di, ke 
C. ke, dari, dari, ke, di 
D. ke, ke, dari, dari, di 
 

UNAS-05-55 
Bacalah puisi berikut! 

Pernah tuan tegak di tepi sawah .  
Padi beriak menyibak sukma  
Pipit bercicit  
Riang haram bersusah 
Pernah tuan lihat air berdesah  
Dicegah batu membuih putih  
Julung beriring berbondong-bondong  
Hati terpaut ingin turut berenang-renang 

Citraan penulisan puisi tersebut adalah....  
A. perasaan, pencerminan  
B. penglihatan, perabaam 
C. perasaan, pendengaran  
D. pendengaran, penglihatan 
 

UNAS-05-56 
Perhatikan pantun berikut!  

Kalau puan-puan cerana  
Ambil ... (1) di dalam peti  
Kalau ... (2) bijaksana  
Binatang apa tanduk di kaki 

Kata yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut 
adalah... 
A. (1) kertas.(2) anda 
B. (l) jarum (2) kamu 
C. (l) gelas (2) tuan 
D. (l) kaca (2) kalian 
 

UNAS-05-57 
Bacalah kutipan novel berikut! 
"Salahku juga!” Bergemalah lagi seolah-olah suara hatiku 
itu. "Mengapa aku sekarang begitu mudah naik darah?" 
Ya, setiap kali aku habis bertengkar, mestilah aku 
ditimpa oleh perasaan sesal yang mendalam, mestilah 
aku mengakui bahwa aku terlalu lekas marah, terlalu 
lekas mengayun tangan atau menghamburkan kutuk. 
Kutipan novel tersebut menggunakan jenis konflik....  
A. fisik  
B. batih  
C. lahir  
D. ide 

UNAS-05-58 
Bacalah kutipan drama berikut! 
Arman : Kondisi ayahku. (wajahnya makin murung) 
Ishak : Kenapa ayahmu? 
Arrnah : Sakit dan dirawatdi rumah sakit. , 
Ishak : Sakit apa ayahmu? 
Arman : Aku tidak tahu, tetapi kata dokter ayah akan 

dioperasi dan memerlukan darah. 
Ishak : Apa golongan darah ayahmu?  
Arman : Golongan darahnya A  
Ishak : Jangan bingung! Nanti kubicarakan dengan 

teman-teman. 
Watak Ishak pada kutipan drama tersebut adalah.... . 
A. pemurung, penakut 
B. peduli, penolong 
C. pernbual, pemerhati  
D. penakut, penyabar 
 

UNAS-05-59 
Bacalah kutipan cerpen berikut! 
Musik terdengar ditabuh. Serombongan penari putri 
dari dua arah berlawanan, dalam barisan yang panjang. 
Penari terdepan, yang membawa kotak yang dibungkus  
kain beludru bertahtakan hiasan sulaman benang emas, 
dalam sikap menyembah, berjalan ke beranda pendopo. 
Di beranda itu para tamu terhormat duduk menonton 
mereka. Kotak itu adalah cerana berbentuk dulang 
berkaki empat, berisi bungkusan-bungkusan kecil dari 
daun sirih yang di dalamnya sekancip pinang, secolek 
kapur, dan sekerat gambir. Suguhan itu diperuntukkan 
bagi tamu-tamu terhormat yang hadir malam itu. 
Latar penggalan cerpen tersebut adalah.... 
A. panggung 
B. mimbar 
C. gapura 
D. sanggar 
 

UNAS-05-60 
Bacalah puisi berikut!,  

Meski kini 
Mampu aku berdiri, berjalan sendiri  
Tetapi aku anakmu  
Butuh kasihmu 
Ibu ...  

Pernyataan yang merupakan isi puisi tersebut adalah …  
A. Sesukses apapun seorang anak tetap membutuh-

kan kasih sayang ibu.  
B. Meskipun bisa berdiri dan berjalan, seorang anak 

tetap membutuhkan ibunya. 
C. Kasih sayang ibu mampu membuat anaknya 

berdiri dan berjalan.  
D. Seorang ibu tetap membutuhkan kasih sayang dari 

anaknya. 
 
 


