
Teks berikut untuk soal nomor 5 dan 6.

Ayah Solikun adalah seorang politikus kenamaan
di daerahnya. Kelak jika sudah dewasa, Solikun ingin
menjadi politikus seperti ayahnya. Karena ia sangat
terobsesi untuk menjadi politikus, ia banyak bertanya
kepada ayahnya tentang kriteria politikus yang andal.

"Ayah, apa saja kriteria agar menjadi seorang
politikus andal seperti aydh?" tanya Solikun.

"Politikus bagaikan peramal. la harus bisa
meramalkan peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di
masa depan," jawab ayahnya.

"Tapi, kalau ternyata ramalan politikus itu salah,
apa yang harus dilakukan, ayah?" Solikun semakin ingin
tahu.

"Mudah saja. Politikus itu cukup mencari dan
membuat suatu alasan yang rasional kepada publik,"
jawab sang ayah enteng.

Solikun pun mengangguk-angguk.

5. Kelucuan atau kekonyolan dalam anekdot tersebut
adalah. . .

a. Kelak Solikun ingin menjadi seorang politikus
seperti ayahnya.

b. Ayah mengatakan bahwa politikus bagaikan
peramal.

c. Solikun bertanya kepada ayahnya tentang
kriteria menjadi politikus andal.

d. Jawaban ayah bahwa politikus cukup
membuat alasan rasionaljika salah meramal.

e. Solikun mengangguk-angguk setelah
mendengarkan jawaban ayahnya.

6. Anekdot tersebut mengkritik . . .

a. Kefanatikan simpatisan partai politik dalam
mendukung tokoh-tokohnya.

b. Politikus adalah sekelompok orang yang selalu
menepati janji-janjinya.

c. Kebobrokan sistem peradilan yang
ditunjukkan oleh aksi "suap-menyuap".

d. Kegemaran segelintir politikus menebar janji-
janji palsu untuk tujuan pribadi dan kelompok.

e. Politikus merupakan harapan masyarakat
untuk mencapai kesejahteraan hidup.

Teks berikut untuk soal nomor 7 dan 8.

Suatu ketika Mahmud, seorang lulusan SD, pergi
merantau ke Jakarta. Sesampainya disana, ia bingung.
la sama sekali belum pernah ke Jakarta sebelumnya.
Namun, untunglah ia bertemu dengan Ridho, orang
yang baik hati mengantarkannya ke sebuah alamat. Di
perjalanan, mereka bercakap-cakap.
Mahmud : "Anda orang Jakarta?"
Ridho

Mahmud

Ridho

"Bukan, saya orang Balikpapan."
"Oh, Balikpapan. Berarti sering main ke
Baliya?"
"Tidak, Bali itu jauh sekali dengan
Balikpapanl
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Mahmud : (Kaget. Namun ia berusaha tetap sa
"Maaf, saya memang tidak mengerti
geologi, hehehe."

7. Analisis unsur kesastraan yang tepat
anekdottersebut adalah . . . .

a. Mahmud berwatak sok tahu.
b. Pengarang menggunakan alur flashback.
c. Pengarang menggunakan sudut pandang

pertama.
d. Mahmud berwatak pemalu.
e. Anekdot tersebut berlatar pada malam hari

8. Analisis kebahasaan yang tepat berd
anekdot tersebut adalah . . .

a. Dalam anekdot tersebut tidak terdapat kalimd
deklaratif.

b. Dalam anekdot tersebut
imperatif .

c. Dalam anekdot tersebut
interogatif.

d. Dalam anekdot tersebut terdapat
korelatif.

e. Dalam anekdot tersebut tidak
konjungsi antarkalimat.

konjungs,

terdapa:

Teks berikut untuk soal nomor 9 dan 10.

Dalam sebuah peperangan melawan teroris.
lndonesia bergabung dengan beberapa negara lain

sebagai pasukan perdamaian PBB. Pada suatu hari.
pasukan gabungan itu menyerbu suatu daerah yang
diketahui sebagai markas teroris.

Karena jalur darat sulit untuk dilalui, serangan
dilakukan melalui udara. Pesawat tempur pertama yang
meluncur adalah milik angkatan udara Amerika Serikat.
Pesawat itu menembaki beberapa bangunan yang
digunakan sebagai tempat persembunyian para teroris.
Namun, pesawat Amerika itu mendapat serangan
balasan. Akhirnya, pesawat itu pun jatuh terkena
tembakan daridarat.

Pesawat tempur kedua yang meluncur adalah milik
Perancis. Pesawat asal Perancis itu pun'mendapat
serangan balasan yang dahsyat dari para terons
sehingga jatuh tertembak.

Kemudian, pesawat ketiga yang meluncur adaiah
milik Jepang. Sama seperti kedua pesawat sebelum-
nya, pesawat milik Jepang itu mendapat serangan
balasan yang hebat sehingga akhirnya jatuh tertembak.

Tidak lama kemudian, datanglah pesawat tempur
milik lndonesia. Pesawat tersebut merupakan pesawat
buatan dalam negeri lndonesia. Namun, berbeda
den gan pesawat-pesawat sebelumnya, pesawat tempur
lndonesia tidak mendapat serangan sama sekali.
Padahal, pesawat itu terus saja melakukan tembakan
meskipun tidak pernah tepat sasaran. Anehnya, ketika
sedang melakukan manuver, pesawat tempur lndonesia
itu oleng dan jatuh dengan sendirinya.

terdapat kalime

terdapat kalima:

ユ

楓

■  ,日
耐  Ⅷ■

磁  鰤

張副鰤こ 1

ー
¬ 薩11

華

■
『

露 .

3-江
¬ 鋼rヽ

加囲叱鷹[「こ「

証
=u~Eヴ

e

12 Pe
ter

a

b

C

い′］・悔̈

軍
〓́
一三一一‐
‥一∵．覇

観̈̈
直̈
¨̈
囃


