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5. Soal Ujian Nasional Bahasa Indonesia 2014/2015

  PETUNJUK UMUM

1. Isikan nomor ujian, nama peserta, dan tanggal lahir pada Lembar Jawaban Ujian Nasional 
(LJUN) sesuai petunjuk di LJUN.

2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN.

3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.

4. Jumlah soal sebanyak 40 butir pada setiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban.

5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.

6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, 
atau tidak lengkap.

7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bantu hitung lainnya.

Mata Pelajaran : Bahasa Indonesia
Jenjang : SMA/MA
Program Studi : IPA
Hari/Tanggal : Senin, 4 Mei 2015
Jam : 07.30—09.30

Cermati paragraf berikut untuk menjawab 
soal nomor 1 dan 2!

 Bayi harus memperoleh gizi dan nutrisi 
yang baik sejak dalam kandungan. 
Kebutuhan gizi dan nutrisi bayi semakin 
disempurnakan hingga usia lima tahun. 
Pertumbuhan organ tubuh, terutama otak 
sangat didukung oleh penyerapan gizi 
dan nutrisi. Bayi yang tidak memperoleh 
gizi dan nutrisi yang baik pada usia itu 

akan menghambat pertumbuhannya. Anak 
yang gemuk bukan merupakan penanda 
tercukupinya kebutuhan gizi dan nutrisi. 
Sebaliknya, anak yang kurus tidak berarti 
kekurangan gizi dan nutrisi. Yang harus 
diperhatikan adalah memastikan kebutuhan 
gizi dan nutrisi sesuai dengan tinggi tubuh 
dan berat badan anak.

1. Mengapa gizi dan nutrisi yang baik mulai 
dipenuhi sejak bayi dalam kandungan?

UJIAN NASIONAL
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A. Mendukung pertumbuhan organ tubuh 
dan otak bayi.

B. Pemberian gizi yang baik adalah pada 
usia 1 – 5 tahun.

C. Agar bayi tubuhnya menjadi gemuk dan 
sangat sehat.

D. Menghindari bayi jangan sampai lemah 
dan tidak kurus.

E. Membiasakan bayi memakan makanan 
yang mengandung gizi.

2. Tujuan penulis yang sesuai denga isi para-
graf tersebut adalah ….

A. mengimbau untuk memperhatikan 
pertumbuhan otak bayi sampai usia lima 
tahun.

B. Menjelaskan pertumbuhan organ tubuh 
dan otak bayi didukung oleh gizi dan 
nutrisi.

C. Mendeskripsikan berbagai factor yang 
mempengaruhi tinggi dan berat badan 
bayi.

D. Menjelaskan bahwa kegemukan pada 
anak dipengaruhi oleh genetika.

E. Memaparkan kembali tentang pemberian 
kebutuhan energi dan nutrisi dewasa.

Bacalah dengan cermat kutipan cerpen 
berikut untuk soal nomor 3 dan 4!

  Siang malam ia membahas pelajaran 
hingga tidak memperdulikan perut yang 
sudah keroncongan. Menyadari ada 
ketidakwajaran pada anaknya, ibunda 
Salman merasa khawatir sebab setiap kali 
makan tidak bersama-sama lagi. Maka 
beliau mendatangi kamar sang buah hati 
sebelum makan.

  “Man, … Man, makan yuk, ibu sudah 
siapakan rendang kesukaanmu,” kata 
ibu sambil berjalan mendekatinya. Ketika 
sampai ruang pribadi Salman, ia melihat 
di sudut ranjang tidur sudah bertumpuk 
puluhan buku pelajaran. Mencermati 
keadaan Man demikian, wanita yang sudah 

berkepala empat itu menegur Salman yang 
sedang serius membahas soal-soal.

  “Nak, … Nak, mengaoa kamar kamu 
berantakan sekali, padahal kemarin 
ruangan ini rapid an harum?” Tanya sang 
ibu.

  “Maaf Ibu, saya begini guna 
mempertahankan ranking satu,” kata 
Salman sambil menatap orang tuanya.

  “Oh, seperti itu yang kamu lakukan. 
Tetapi, walaupun begitu, janganlah kamu 
lupa makan, nanti sakit.

  “Ya, sebentar lagi Ibu,” sambil membaca 
buku. 

  “Janji, ditunggu di bawah ya,” 
Ibu mengingatkan si anak sembari 
melangkahkan kakinya ke ruang makan.

  “Iya, Ibuku sayang,” sahutnya.
  Malam pun semakin larut, tetapi Salman 

belum menyelesaikan pekerjaan hingga ia 
kelelahan dan tidur di meja belajar.

3. Keterkaitan peristiwa dalam kutipan cerpen 
tersebut dengan kehidupan sehari-hari ada-
lah seorang ibu yang ….

A. sibuk memperhatikan kegiatan anak
B. tidak memedulikan anak
C. mengkhawatirkan kesehatan anak
D. tidak peduli pendidikan anak
E. tidak memedulikan makan si anak

4. Mengapa ibu berusaha membujuk agar 
Salman makan?

A. Ibu melihat ada ketidakwajaran pada 
anaknya.

B. Ibu peduli dengan cara anaknya dalam 
belajar.

C. Ibu cemas karena anaknya tidak pernah 
makan.

D. Kemarahan ibu kepada anaknya karena 
terus menerus belajar.

E. Ibu mengingatkan anaknya agar 
meluangkan waktunya untuk makan.
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5. Cermati penggalan gurindam berikut!

 Barang siapa mengenal yang tersebut,
 Tahulah ia makna takut

Makna isi gurindam tersebut adalah ….

A. Orang yang meyakini adanya Tuhan takut 
berbuat dosa.

B. Orang yang sudah mengenal Tuhan tidak 
akan takut salah melangkah.

C. Orang yang takut kepada TUhan akan 
berusaha mengenal Tuhan.

D. Patuhi perintah Tuhan dengan mengenali 
segala ciptaann-Nya.

E. Bila sudah mengenal Tuhan, tentu ia tahu 
arti kata takut.

6. Bacalah puisi berikut dengan teliti!
 
 Sebuah Lok Hitam
                     Buat Sang Pemimpin

 Sebuah lok hitam
 Terlepas dari gerbong
 Sendiri melancar dalam kelam
 Ia menderam ia melolong

 Ada lok hitam meluncur sendirian
 Kami yang melihatnya bertanya kebenaran:
 Ke manakah lok berjalan
 Adakah setasiun penghabisan
 Jauh di depan lok ada sinyak kelihatan
 Jauh di depan hanya malam terhampar 

di jalan Selintas pikiran assosiatif di ajlan 
Pegangsaan Barat Jakarta

      Makna kata lambang lok hitam adalah ….
A. pemikir
B. penduduk
C. pemimpin
D. peserta
E. pengacau

7. Bacalah puisi berikut dengan saksama!

Masa Baru
Kepada Heinrich Heine

 Sekali tiba masa ketika,
 Dunia mewah gugur merata,
 Enyah seni murni indah,
 Tangan kasar akan merobek,
 Segala apa nan molej,
 Akan meremuk mencabik,
 Semua nan halus cantik

 Dan …
 Sajakku kelak pembungkus karang,
 Prosa puisiku pembungkus kopi,
 dewi Seni akan menangis,

 Namun beta rela,
 Datanglah cepat “ketika” itu,
 Ketika jelata akan bertakhta,
 Akan kuasa,
 dunia adil sama rasa 
                                   (Purwa Atmaja)

     Suasana dalam puisi tersebut adalah ….
A. keputusasaan
B. kekecewaan
C. keoptimisan
D. kepesimisan
E. kepasrahan

Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 
8 dan 9.

Bacalah dengan cermat!

 “Kau mau bawa dagangan apa ke Jakarta?”

 “Dagangan!” Kadis mengucapkan itu dengan 
tertawa lalu menambahkan, “Cuman mau 
silaturahmi, Kum. Cari pahala.”

 “Markum mulai menegentarai baying-
bayang dari maksud kedatangan KAdis, 
dan ketika tamu it uterus saja mengeluh 
tentang kesulitan hidupnya sampai hamper 
lohor, Markum sudah tidak tahan lagi. Ia 
mengeluarkan uang tiga ribu rupiah dari saku 
kemejanya, lalu meletakkan di atas meja.
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 “Nih, terimalah, Dis. Aku turut sedikit untuk 
karcis kereta api.”

 “Terima kasih, Kum,” Kadis menyebut 
dengan fasih sambil memungut rezeki di 
atas meja itu, lalu menambah,” mudah-
mudahan kau tambah rezeki, daganganmu 
laris, He, tidak kira sekarang sudah hamper 
sore! Aku pergi dulu ya, kum.”

 (Kadis, Mohammad Diponegoro)

8. Nilai negatif yang ada pada tokoh Kadis ada-
lah ….

A. Pergi ke Jakarta bukan untuk berdagang, 
tetapi untuk silaturahmi mencari pahala.

B. Terus mengeluh kepada Markum tentang 
kesulitan hidup sampai lohor tiba

C. Bersilaturahmi sambil mencari uang 
dengan menawarkan dagangan.

D. Setelah diberi uang lalu pergi sambil 
berterima kasih dan berdoa.

E. Selalu meminta uang kepada sahabat 
karena hidup selalu dalam kekurangan.

9. Simpulan isi cerita dalam kutipan tersebut 
adalah ….
A. Markum mulai menyadari maksud 

kedatangan Kadis sehinga ia cepat-cepat 
memberinya uang agar segera pergi dati 
rumahnya.

B. Markum berniat membantu KAdis 
berdagang sambil bersilaturahmi mencari 
pahala ke rumah teman-teman dan sanak 
saudara.

C. Kadis dengan fasih melafalkan ayat 
dan hadis lalu mendoakan sahabatnya 
keselamatan dan rezeki sesudah diberi 
uang.

D. Kadis salah menafsirkan maksud 
silaturahmi dengan selalu meminta uang 
dengan imbalan doa.

E. Kadis dengan berkedok silaturahmi 
mengunjungi teman-temannya lalu 
mengeluhkan kesulitan hidupnya agar 
mendapat uang.

Cermati tajuk rencana berikut untuk menjawab 
soal nomor 10 dan 11!

 Penggunaan jasa penerbangan tentu 
berharap semua maskapai mencapai 
standar keselamatan excellent. Berbeda 
dengan bus kota yang boleh mogok di 
tengah jalan, bagi transportasi udara, 
kerusakan mesin dan kekavauan system 
pascalepas adalah dosa terbesar. 

 Maskapai penerbangan tidak boleh terjebak 
dalam tariff. Liberalisasi dalam pasar bebas 
tidak berarti kebebasan dalam mematikan 
pesaing dalam menerapkan tariff serendah-
rendahnya. Karena kalau itu yang terjadi, 
standar keselamatan dikorbankan, 
maskapai penerbangan sejatinya tengah 
mematikan pengguna jasa dalam arti 
harfi ah.

10. Opini penulis yang terungkap dalam kutipan 
tajuk rencana tersebut adalah ….

A. Maskapai penerbangan harus memiliki 
standar keselamatan dan tidak boleh 
terjebak dalam perang tariff.

B. Transportasi udara yang mengalami 
kerusakan mesin merupakan bencana 
dan dosa besar.

C. Maskapai penerbangan tidak boleh 
melakukan liberalisasi dalam pasar bebas.

D.  JIka standar keselamatan dikorbankan 
sejatinya telah menerapkan tariff 
serendah- rendahnya.

E. Selama ini maskapai penerbangan terus-
menerus menyeramkan bagi pengguna 
jasa.

11. Keberpihakkan penulis dalam kutipan tajuk 
rencana adalah kepada ….

A. maskapai penerbangan
B. pengusaha penerbangan
C. pengguna jasa penerbangan
D. pemerintah
E. pengelola penerbangan
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Cermati paragraf berikut untuk menjawab 
nomor 12 dan 13!

 Teknologi benih hibrida dan teknologi mulsa 
plastic hitam perak merupakan usaha untuk 
meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil 
pertanian. Namun, kombinasi teknologi 
itu memerlukan asupan pupuk kimia yang 
tinggi. Itu, jadi masalah baru ketika pupuk 
kimia langka. Kelangkaan pupuk kimia dan 
harga tinggi telah menjadi permasalahan 
rutin yang dihadapi petani setiap musim 
tanam. Masalah itu, seolah-olah tidak 
teratasi. Padahal, menurut produsen, 
kapasitas produksi pupuk cukup untuk 
kebutuhan musim tanah di areal yang telah 
terdata.

12. Ide pokok paragraf tersebut adalah ….
A. Usaha peningkatan hasil pertanian
B. kualitas baik hasil pertanian
C. perlunya asupan untuk pertanian
D. cra mengatasi maslah pertanian
E. kecukupan kapasitas produksi pupuk

13. Makna kata kombinasi dalam paragraf terse-
but adalah ….
A. jumlah yang banyak
B. gabungan bebarapa hal
C. tidak dapat dipisah
D. dugaan yang tepat
E. sambungan bebarapa hal

Bacalah kutipan Sastra Melayu Klasik!

 Pemburu itu merentangkan jaringnya 
dan membubuh umpannya berkeliling, 
kemudian

 bersembunyilah ia di balik hutan. Seketika 
datanglah sekawan burung tekukur, adalah 
sekawan  tekukur itu seorang rajanya. 
Sekalian tekukur singgahlah memakan 
umpan itu. Sekalinnya itu pun terkenlah 
jarring itu.

 Demi dilihat oleh pemburu segala tekukur 
itu sudah terkena jaring, sukacitalah ia 

terlalu sangat serta berlari-lari datang 
hendak menangkap burung itu. Pada ketika 
itu berkatalah raja tekukur itu kepada segala 
rakyatnya, “Hai kamu sekalian, dengarlah 
olehmu bicaraku. Sementara belum datang 
pemburu itu, hendaklah kamu sekalian 
terbangkan jaring itu supaya kita terlepas 
dari bahaya ini.

 Demi didengar oleh segala tekukur itu akan 
titah rajanya, sekaliannya itu pun terbanglah 
ke udara membawa jarring itu.

     (Hikayat Kalilah dan Damnah)

14. Kemustahilan yang terdapat dalam kutipan 
tersebut adalah ….

A. Sekawanan burung tekukur menerbangkan 
jarring yang berisi teman-temannya yang 
terjerat.

B. Sekawanan burung tekukur memakan 
umpan yang ditebarkan pemburu di 
sekeliling jarring.

C. Dalam Sekawanan burung tekukur 
terdapat seekor burung sebagai rajanya.

D. Raja tekukur ikut terbang bersama 
rakyatnya dan terjerat jarring pemburu.

E. Seorang mempunyai pikiran yang 
cerdik untuk melepaskan rakyatnya dari 
kebinasaan.

Bacalah kutipan Sastra Melayu Klasik!

 Hatta berapa lamanya baginda berjalan dua 
laki-istri itu, maka sampailah baginda itu ke 
atas mercu gunung itu. Maka dilihat baginda 
kepada sama tengah gunung itu ada 
sebuah kolam terlalu indah-indah rupanya: 
tepinya ditutup dengan batu panca logam, 
diikatnya dengan emas dan rerumputan 
daripada nampa-nampa dengan kesturi. 
Airnya terlalu jernih seperti air tawar.

 Syahdan maka baginda kedua pun 
berjalanlah ke tepi kolan itu serta melihat 
ikan isi kolam itu berbagai-bagai rupanya. 
Ada ikan mas, matanya daripada zamrud. 
Ada yang ikan perak, matanya seperti 
yakub terlalu indah-indah sekali rupanya. 
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Maka kata baginda kepada istrinya, “Ya 
Adinda, nyawa Abang hulu karena kita ini 
baharu datang dari lelah berjalang, marilah 
Tuan kita mandi ke dalam kola mini karena 
panas sangat tubuh kakanda rasanya.” 
Maka kata tuan putri, “Nantilah Kakanda 
dahulu karena kita ini baharu datang dari 
lelah berjalan; kalau-kalau menjadi penyakit 
kita karena tempat ini tempat segala dewa-
dewa dan membuang peri.

15. Nilai moral  yang tampak pada kutipan terse-
but adalah ….

A. Sepasang suami istri harus selalu 
bersama dan setia.

B. Segala  sesuatu yang belum tentu seindah 
yang tampak.

C. Seorang suami merupajan pemimpin 
dalam keluarganya.

D. Mengingatkan orang lain untuk berhati-
hati dalam mengerjakan sesuatu.

E. Beristirahatlah secukupnya jika kita sudah 
mengadakan perjalanan jauh.

Bacalah paragraf berikut untuk mengerjakan 
soal nomor 16 dan 17!

 (1) Jepang merupakan negara kepulauan 
yang cukup padat dengan penduduk 
lebih dari seratus juta jiwa. (2) Sebagai 
negara yang makmur, masyarakat Jepang 
mengalami perubahan pola pangan, yaitu 
menggeser beras sebagai sumber kalori. (3) 
Sumber kalori beras digantikan oleh produk 
ternak, terigu, dan ikan. (4) Ini menunjukkan 
bahwa peran beras sebagai pangan pokok 
sedikit demi sedikit mulai tergantikan. (5) 
Kini, 30% masyarakat Jepang mengonsumsi 
beras sebagai pangan pokok mereka.

16. Kalimat berisi fakta pada paragraf tersebut 
terdapat pada nomor ….
A. (1) dan (2)
B. (1) dan (3)
C. (2) dan (4)
D. (3) dan (5)

E. (4) dan (5)

17. Simpulan paragraf tersebut adalah ….
A. Saat ini pola makan masyarakat Jepang 

tidak variatif.
B. Masyarakat Jepang yang mengonsumsi 

beras semakin berkurang
C. Sebagian besar masyarakat Jepang 

mengonsumsi ikan mentah.
D. Kesehatan menjadi perhatian utama 

pemerintah Jepang.
E. Masyarakat Jepang semakin banyak 

mengonsumsi beras.

Cermati kutipan biografi  berikut!

 Ramadhan, anak ketujuh dari sepuluh 
bersaudara dari pasangan Raden Edjeh 
Kartamihardja dan Sadiah. Sejak kecil 
sudah akrab dengan dunia sastra dan tulis-
menulis. Dia sudah mulai produktif menulis 
sejak masih SMA. Hingga akhir hayatnya, 
sastrawan Angkatan 66 itu telah menulis 
lebih dari tiga puluh judul buku. Salah satu 
karyanya berupa kumpulan puisi yang 
diterbitkan dalam buku berjudul Priangan 
Si Djelita (1956)., ditulis saat Ramadhan 
kembali ke iNdonesia dari perjalanan di 
Eropa 1954. Kala itu, ia menyaksikan 
tanah kelahirannya (Jawa Barat) sedang 
bergejolak akibat berbagai peristiwa 
separatis. Kekacauan sosial politik itu 
mengilhaminya menulis puisi-puisi tersebut. 
Sastrawan Sapardi Djoko Damono, menilai 
buku tersebut sebagai puncak prestasi 
Ramadhan di dunia sastra Indonesia. 
Menurut Sapardi, buku itu adalah salah satu 
buku kumpulan puisi terbaik yang pernah 
diterbitkan di Indonesia.

18. Hal yang dapat diteladani dari tokoh Rama-
dhan yang sesuai dengan isi teks adalah ….
A. Sejak kecil Ramadhan sudah akrab 

dengan dunia sastra dan tulis-menulis.
B. Ramadhan menulis buku kumpulan 

puisi Priangan Si Djelita berdasarkan 
perjalanan dari Eropa 1954.

C. Ramadhan menulis buku kumpulan puisi 
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berdasarkan gejolak akibat berbagai 
peristiwa separatis di Jawa Barat.

D. Ramadhan menulis puisi Priangan Si 
Djelita hingga merupakan buku terbaik 
yang pernah diterbitkan di Indonesia.

E. Ramadhan mengungkapkan 
pengalamannya sebagai sastrawan 
Angkatan 66.

Cermati kutipan novel berikut!

 Sekalipun miskin, Sandat selalu 
menanamkan kepercayaan diri yang besar 
pada Cenana, anak semata wayangnya. 
“Hidup selalu berubah. Kau boleh banyak 
punya impian. Kita tahu bahwa kita masih 
hidup, masih beruntung. Tapi, jangan 
pernah memaksakan semua mimpimu jadi 
kenyataan. Kejarlah yang kira-kira bisa kau 
capai saja. Ah, kau makin besar, sehat, dan 
cantik.

19. Pendeskripsian watak Sandat yang bijaksa-
na berdasarkan kutipan novel tersebut diung-
kapkan melalui ….
A. gambaran fi sik
B. ucapan tokoh
C. perilaku tokoh     
D. Pikiran tokoh
E. uraian pengarang

20.  Cermati penggalan novel berikut!

 (1) Pagi hari buruh Kasan Ngali dikejutkan 
oleh papan nama Bank Kredit yang tergeletak 
di tanah. (2) Mereka mengerumuni, 
membiarkan papan nama itu terbujur. (3) 
“Majikan harus diberi tahu.” (4) Mereka mulai 
menerka-nerka siapa yang gatal tangannya 
itu. (5) Mereka berbisik, “Paijo, sst, Zaitun, 
Pak Mantri, Polisi, “ katanya.

(Pasar, Kuntowijoyo)

 Pembuktian latar pada penggalan novel 
tersebut terdapat pada kalimat nomor ….
A.  (1)
B.  (2)
C.  (3)

D.  (4)
E.  (5)

21. Cermati paragraf berikut!

 (1) Televisi pendidikan adalah media yang 
sangat bagus untuk membagi informasi dan 
bahan pendidikan kepada masyrakat se-
cara luas. (2) Teknologi terbaru termasuk 
komputer dan internet sudah menjadi pilihan 
utama untuk teknologi pendidikan meskipun 
ada beberapa orang yang mengira televisi 
adalah teknologi lama. (3) Akan tetapi, po-
tensi televisi pendidikan untuk membawa 
pendidikan ke semua lapisan masyarakat 
belum begitu tercapai. (4) Di situs web ini 
tersedia venue untuk pendidik-pendidik di 
lapangan. (5) Mereka dapat membahas hal-
hal yang terkait dengan televisi pendidikan, 
memasang sumber-sumber bahan pendidi-
kan pribadi, atau link-link ke situs mereka, 
dan video pendek mengenai praktik pembe-
lajaran untuk membantu guruguru di lapan-
gan.

A.  (1)
B.  (2)     
C.  (3)  
D.  (4)
E.  (5)

22. Cermati kalimat-kalimat berikut!

 Kalimat utama: Banyak faktor penyebab 
kemacetan di kota-kota besar sehingga men-
jadi pekerjaan utama yang harus segera di-
tangani.

 Kalimat penjelas: 
(1) Pemerintah menyediakan ribuan 

kendaraan umum untuk melayani 
masyarakat.

(2) Jalan yang rusak dan berlubang akibat 
terendam air hujan belum diperbaiki.

(3) Kemacetan menimbulkan masyarakat 
pengguna jalan menjadi stres.

(4) Sopir-sopir yang tidak disiplin dalam 
berlalu-lintas kurang mendapat perhatian.

(5)  Antrean kendaraan terjadi hampir di 
setiap persimpangan jalan.
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 Kalimat penjelas yang sesuai dengan kalimat 
utama adalah nomor ….
A. (1) dan (3) 
B. (1) dan (5)        
C. (2) dan (3)
D. (2) dan (4)
E. (4) dan (5)

Cermati grafi k berikut untuk menjawab soal 
nomor 23 dan 24!
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23. Pernyataan yang sesuai dengan isi grafi k 
tersebut adalah ….

A. Harga beras mulai Maret – September 
2010 selalu naik.

B. Harga beras pada Juni lebih mahal 
dibandingkan Oktober 2010.

C. Harga beras pada Januari 2010 sama 
dengan April 2010.

D. Harga beras pada Desember 2010 
merupakan harga tertinggi.

E. Harga beras pada Desember 2010 lebih 
murah daripada Novemper 2010.

24. Simpulan yang sesuai isi grafi k adalah 
perkembangan harga beras selama tahun 
2010 ….

A. naik sedikit
B. turun tajam
C. naik tajam
D. stabil
E. fl uktuasi

25.  Baca cermat kutipan puisi berikut!

                      Dengan Kasih Sayang
Dengan Kasih sayang
Kita simpan bedil dan kelewang
Punahlah gairah dpda darah

Jangan!
Jangan  tak dibunuh para lintah darat
Ciumlah mereka aawak jodoh tak berlayar
Dan sumbatkan jarimu pada mulut peletupan
Kena daerah pada \bajak dan perompak
Akan mudah mendidih oleh pelor
...

(W.S. Rendra)

 Kalimat esai yang tepat berdasarkan puisi 
tersebut adalah ….

A. Dalam puisi tersebut penyair mengajak 
pembaca untuk tetap bersikap keras 
dalam menghadapi hidup.

B. Penyair mengajak pembaca untuk 
bersikap lembut dalam menghadapi para 
lintah darat, penjahat, bahkan perompak, 
sekalipu  itu sulit.

C.  Para perompak akan mudah tersinggung 
dan melawan jika dihadapi dengan 
kekerasan maka simpanlah senjata tajam.

D. Penggunaan kekerasan kepada para 
lintah darat dan para perompak justru 
akan membangkitkan kekerasan.

E. Senjata harus disimpan dalam 
menghadapi orang-orang se[erti lintah 
darat dan perompak agar mereka tidak 
menggunakan kekerasan.

26. Cermati bait puisi Chairil Anwar

 Gerimis mempercepat kelam. Ada juga 
kelepak elang menyinggung muram, desir 
hari lari berenang menemu bujuk pangkal 
akanan. Tidak bergerak dan kini tanah dan 
air tidur hilang ombak

 (Senja di Pelabuhan Kecil, Chairil Anwar)

 Kalimat kritik yang tepat untuk bait puisi 
tersebut adalah ….
A. Penggunaan kata-kata kias membentuk 
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makna mendalam kepada pembaca 
sehingga pembaca mudah memahaminya.

B. Kata-kata dalam puisi tersebut mampu 
menghadirkan makna yang dalam, tetapi 
ada kata yang tidak biasa kita jumpai di 
keseharian, yaitu akanan.

C. Penyair juga mencoba menggambarkan 
sebuah kebekuan perasaan dan jiwa 
dalam puisi ini melalui kata tanah dan air.

D. Chairil Anwar adalah salah satu penyair 
yang tidak selalu terikat pada peraturan 
sehingga ia tidak memperhatikan bunyi.

E. Meskipun bahsa dalam puisi ini adalah 
bahasa percakapan sehari-hari, di balik 
kata-kata tersebut memberikan makna 
kias.i dat abuku berikut!

27. Cermati data buku berikut!

 Judul buku: Meutia Sudah Berhenti Bertanya
 Penulis   : T. I. Thamriial
 Penerbit : Imparsial, Jakarta, 2005

Isi    : Kumpulan cerpen yang 
melukiskan derita keluarga Aceh 
akibat konfl ik berkepanjangan 
yang diceritakan secar alugas 
dan blak-blakan sehingga 
cerita seakan hadir di depan si 
pembaca

 Kalimat resensi yang sesuai dengan ilustrasi 
tersebut adalah ….
A. Kumpulan cerpen “Meutia Sudah Berhenti 

Bertanya” berisikan penderitaan rakyat 
Aceh akibat konfl ik.

B. Karya T.I. Thamrin dalam buku “Meutia 
Sudah Berhenti Bertanya” menggunakan 
bahasa sehari-hari.

C. Kumpulan cerpen “Meutia Sudah Berhenti 
Bertanya” ditulis dengan bahasa yang 
lugas sehingga pendeskripsiannya terasa 
hidup.

D. T.I. THamrin dikenal sebagai penulis yang 
bertugas untuk melukiskan penderitaan 
rakyat  Aceh akibat konfl ik.

E. Seorang penulis yang energik, mampu 
menyelesaikan kumpulan cerpen yang 
berjudul “Meutia Sudah Berhenti Bertanya”.

28. Bacalah penggalan drama berikut!

Lisawati : “Yang aku tidak mengerti, 
mengapa tugas-tugas perempuan 
yang ditimpakan padamu itu kau 
terima begitu saja.”

Sapari     : “….”

Lisawati : “Tidaklah hal itu merupakan 
suatu penghinaan pada dirimu? 
Derajatmu sebagai laki-
laki diturunkan oleh derajat 
perempuan.”

Sapari  : “Kalau aku telah menerimanya, 
mau apa lagi? Jika diukur dengan 
kacamata  kehormatanku sebagai 
laki-laki, ucapanmu itu memang 
menar. Tetapi, aku sekarang ini 
dalam keadaan begitu darurat.

 Kalimat dialog yang tepat untuk melengkapi 
penggalan drama tersebut adalah ….

A. Aku tidak suka dengan tugas perempuan.
B. Keadaan memaksaku melakukan tugas 

itu.
C. Tugas itu terlanjur aku tolak Lisawati.
D. Aku akan menghadap majikanku 

sekarang.
E. Aku akan pergi dari rumah sekarang juga.

29. Cermati teks pidato berikut!

 Hadirin yang berbahagia

 Bencana alam terjadi di mana-mana 
sehingga sangat merugikan bagi 
manusia dan alam sekit. Kita kehilangan 
harta benda dan orang-orang yang kita 
sayangi. Mengapa bencana alam terjadi? 
Apakah ulah manusia sendiri yang mulai 
kurang peduli pada lingkungan? Hutan 
digunduli tanpa perhitungan, pohon-
pohon dijarah oleh manusia serakah, 
sampah-sampah dibuang di saluran-
saluran air. Pembangunan dilakukan tanpa 
memperhatikan lingkungan. Kita tidak ingin 
bencana alam terjadi lagi.



Soal, Penyelesaian, dan Prediksi Ujian Nasional SMA/MA IPA72

 Kalimat Imbauan untuk melengkapi teks 
pidato tersebut adalah ….
A. Marilah kita jaga lingkungan kita dengan 

bersikap lebih bijak dan peduli terhadap 
alam di  sekitar kita.

B. Jangan mengulang sikap-sikap yang tidak 
terpuji karena kita tidak ingin bencana itu 
terulang  lagi.

C. Sebaiknya kita bersatu padu menjaga dan 
melestarikan kekayaan bangsa dan tanah 
air kita.

D. Lingkungan harus dijaga dengan bik 
sehingga akan memberikan manfaat 
kepda kita.

E. Manusia dapat bersikap bijaksana dalam 
mengelola lingkungan dan berpartisipasi 
terhadap lingkungan sekitar kita.

30. Cermati bait puisi berikut!

Kupulangkan kembali seonggok kenangan
Terimaah dengan membuka tangan
Udara panas dan siang mengerang
Seperti ada sebilah keris
….

(Slamet Sukirnanto)

Larik yang tepat untuk melengkapi pusi 
tersebut adalah ….
A. tidak disarungkan 
B. harus dikalungkan
C. selalu disimpan 
D. segera diasingkan
E. akan disesuaikan

31. Cermati kutipan pantun berikut!

Bunga mawar indah rupawan
Hati-hati tertusuk duri 
Bila kita mencari kawan
….

Larik yang tepat untuk melengkapi pantun 
tersebut adalah ….
A. Asalkan kita rajin memberi
B.  Tidaklah kamu mencari lagi
C. Supaya hati tidaklah sunyi 
D.  Kita semua menghibur hati
E. Cari yang tulus dan baik budi

32.  Cermati topik berikut!

Topik : Upaya mengatasi bahaya virus ebola

Rumusan masalah yang sesuai dengan topik 
tersebut adalah ….
A. Mengapa virus ebola mewabah begitu 

menakutkan?
B. Upaya apa yang dapat dilakukan agar 

tidak terkena virus ebola?
C. Sejenis apakan virus ebola itu dan adakah 

obatnya?
D. Adakah hubungan penyakit sesak napas 

dengan virus ebola?
E. Bagaimana bila virus ebola  itu bisa 

menyerang kit?

33. Cermati topik berikut!

Topik : Pelestarian budaya daerah bagi remaja

Latar belakang yang sesuai dengan topik 
tersebut adalah ….
A. Banyak remaja yang mulai melupakan 

kebudayaan daerah.
B. Remaja lebih menyukai kesenian yang 

berasal dari negara asing.
C. Sangat sulit merasakan budaya daerah 

karena bersaing dengan budaya asing.
D. Budaya daerah di Indonesia beragam dan 

mempunyai ciri khas masing-masing.
E. Setiap budaya di Indonesia memiliki ciri 

khas yang unik.

34. Cermati kalimat berikut!

Karya ilmiah yang berjududl pelajaran budi 
pekerti sebagai pilar moral bangsa telah 
berhasil keluar sebagai juara.

Penulisan judul karya ilmiah dalam kalimat 
tersebut sesuai dengan EYD adalah ….
A. Pelajaran budi pekerti sebagai pilar moral 

bangsa
B. Pelajaran Budi pekerti Sebagai Pilar Moral 

Bangsa
C. Pelajaran Budi Pekerti Sebagai Pilar 

Moral Bangsa
D. Pelajaran Budi pekerti Sebagai pilar Moral 

Bangsa
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E. Pelajaran Budi Pekerti sebagai Pilar Moral 
Bangsa

35. Cermati kalimat pembuka surat lamaran beri-
kut!

 Berasakan iklan di harian Kisah, 1 Juli 2014, 
saya sangat ingin menjadi teknisi computer 
pada perusahaan yang Bapak/ Ibu pimpin.

 Perbaikan kalimat pembuka surat lamaran 
pekerjaan tersebut adalah ….
A. mengganti sangat ingin menjadi 

menginginkan
B. mengganti sangat ingin menjadi dengan 

ini melamarnya
C. mengganti sangat ingin menjadi 

mengajukan lamaran pekerjaan
D. mengganti sangat ingin menjadi 

bermaksud ingin
E. mengganti sangat ingin menjadi dengan 

ini mengingnkan

36. Cermati ilustrasi berikut!

Kartini Susilowati seorang sarjana 
pendidikan jurusan bahasa Inggris. Ia 
memiliki pengalaman mengajar di beberapa 
sekolah selama tiga tahun dengan predikat 
sangat baik. Ia pernah mengikuti program 
pertukaran mahasiswa ke Australia. Selain 
itu, ia juga menjadi jura II lomba penulisan 
cerpen tingkat nasional.

Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan 
berdasaran inisiatif sendiri yang sesuai den-
gan ilustrasi tersebut adalah …. 
A. Saya, Kartini Susilowati sarjana pendidikan 

jurusan bahasa Inggris, telah memiliki 
pengalaman mengajar selama tiga tahun 
di beberapa sekolah, mengajukan lamaran 
pekerjaan pada lembaga pendidikan yang 
Bapak/ Ibu pimpin.

B. Saya, Kartini Susilowati, adalah seorang 
yang terampil berbahasa Inggris, selama 
tiga tahun pada beberapa sekolah di 
berbagai tempat, ingin melamar pekerjaan 
di perusahaan Bapak.

C. Saya, Kartini Susilowati, pernah kuliah 
di Yogyakarta dan pernah mengajar di 

beberapa sekolah, mengajukan lamaran 
kerja di lembaga pendidikan Saudara.

D. Saya, Kartini Susilowati, memiliki gelar 
sarjana pendidikan jurusan bahasa 
Inggris, ingin bekerja pada perusahaan 
yang Bapak pimpin saat ini.

E. Saya yang bertanda tangan di bawah ini 
adalah seorang sarjana bahasa Inggris, 
yang pernah memenangkan lomba tingkat 
nasional, dan saat ini inin bekerja sama 
pada perusahaan Bapak.

37. Cermati teks berikut!

Tersohornya keelokan KabupatenRaja 
Ampat, Papua Barat, membuat daerah 
itu tidak pernah sepi dari turis, baik dari 
dalam negeri maupun luar negeri. Para 
wisatwawan menjadikan Kabupaten Raja 
Ampat sebagai destinatie saat liburan 
mereka. Pemerintah Kabupaten Raja Ampat 
menginginkan keindahan daerahnya dapat 
memberikan dampak positif bagi warganya, 
walaupun dari sisi kreatif dan inovasi masih 
perlu diasah. Jika managemen dalam 
mengelola keindahan alam Kabupaten Raja 
Ampat dilakukan  secara sungguh-sungguh, 
niscaya ketenarannya akan melebihi daerah 
wisata yang ada di Indonesia.

Perbaikan istilah yang tercetk miring dalam 
paragraf tersebut adalah ….
A. destinasi, kreativitas, manajemen
B. destinator, kreatifi tas, manajemen
C. estimasi, inisiatif, manajer
D. estimator, kreatisi, manajemen
E. estimasi, inisiator, manajerial

38. Cermati paragraf  berikut!

Humor adalah lelucon merupakan 
kenyataan universal karena digunakan 
oleh setiap orang. Dalam komunikasi, 
lelucon dapat berfungsi sebagai bumbu 
percakapan. Dalam suasana kaku, lelucon 
berfungsi sebagai pemecah ketegangan. 
Dalam konteks sosial, politik, lelucon 
berfungsi untuk kontrol sosial. Surat kabar, 
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majalah, atau buletin sering memunculkan 
gambar komikal lucu … menyampaikan 
kritik kepada pihak tertentu. Dalam dunia 
pendidkan, humor digunakan sebagai 
variasi untuk mengoptimalkan tercapainya 
tujuan pembelajaran itu …, ada kalanya 
lelucon juga mengundang kemarahan 
… seseorang tersinggung karena olok-
olok temannya. Maka, dapat dikatakan 
sesungguhnya lelucon dapat diibaratkan 
bilah pisau bermata dua.

Kata penghubung yang tepat untuk 
melengkapi paragraf tersebut adalah ….
A. untuk, lagi pula, atau  
B.  sebagai, meskipun, dan
C. dari, tetapi, serta 
D. untuk, namun, ketika
E. untuk, atau, serta

39. Cermati teks  berikut!

 Tanaman pada umumnya digunakan 
masyarakat sebagai tanaman hias. Tanama 
perdu juga … menenam dan merawatnya. 
Para pecinta tanaman perdu biasanya 
memiliki koleksi tanaman perdu yang unik 
dan …. Bagi mereka, memelihara tanaman 
perdu di sekitar rumah akan membuat hati 
tenang dan membuat suasana ….

 Frasa yang tepat untuk melengkapi paragraf 
tersebut adalah ….
A. mudah sekali, menarik sekali, kurang 

nyaman
B. lebih mudah, paling menarik, tidak nyaman
C. paling mudah, sangat menarik, sangat 

nyaman
D. agak mudah, lebih menarik, amat nyaman
E. amat mudah, agak menarik, agak nyaman

40. Cermati paragraf  narasi berikut!

Rama dan Laksamana meneruskan 
perjalanannya. Tibalah keduanya pada 
sebuah telaga lalu mereka beristirahat di 
tepi telaga itu. Air telaga itu amat jernih 
sehingga tampak ikan-ikan berenang di 

dalamnya. Berbagai jenis ikan itu berenang 
kian kemari. Kedua satria itu sudah terlatih 
untuk menghadapi segala sesuatu yang 
mencurigakan. Ada yang kuning keemasan, 
merah berkilauan, biru, putih, dan kelabu. 
Udang kepiting, dan penyu tampak pula 
menghuni telaga itu. Bunga-bunga teratai 
mekar di permukaan air telaga, ada yang 
merah dan ada yang putih.

Kalimat yang tepat untuk mengganti kalimat 
yang bercetak miring tersebut adalah ….
A. Rama dan Laksamana begitu asyiknya 

menikmati keindahan alam itu.
B. Sekitar tempat itu dipenuhi semak belukan 

dan akar-akar pohon yang besar.
C. Mereka bersembunyi berkelompok di 

sela-sela karang rumput laut.
D. Ikan tersebut bermacam-macam bentuk 

dan warnanya.
E. Kecuali ikan, di telaga itu hidup pula 

hewan dan tumbuhan

41. Cermati paragraf berikut!

Petani di pedalaman, meskipun tidak terlalu 
kaya, hidupnya tenteram. Sambil menung-
gu panen atau menunggu masa tanam beri-
kutnya, banyak waktu luang untuk mencari 
penghasilan tambahan. Mereka membuat 
batu bata, gerabah atau anyaman. Hasilnya 
mereka jual untuk mendapatkan tambahan 
penghasilan.

Peribahasa yang tepat untuk paragraf 
tersebut adalah ….
A. Sambil menyelam minum air.
B. Ada asap ada api.
C. Pucuk dicinta ulam tiba.
D. Ada sampan hendak berenang
E. Bagai air di daunt alas.

42.  Cermati teks berikut!

Kekayaan khazanah Indonesia berpotensi 
menjadi penggerak pembangunan karakter 
bangsa. Hal ini akan tercapai bila dikelola 
secara tepat. Namun, tidak dapat dipungkiri 
bahwa fungsi dan tugas pemerintah di 
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bidang kebudayaan selama ini belum 
maksimal. Pemerintah … untuk mengelola 
dan melesterikan budaya bangsa. 
Akibatnya, kebudayaan kita pun terkikis 
arus globalisasi yang masuk ke negara 
kita secara cepat dan sangat sulit untuk 
dibendung. Bila tidak segera direspon, 
kondisi tersebut akan menjadi masalah 
besar bagi kelangsungan budaya bangsa.

Ungkapan yang tepat untuk melengkapi 
paragraf tersebut adalah …
A. naik pitam  
B. setengah hati
C. banting tulang   
D. lemah hati
E. lapang dada

43. Perhatikan paragraf berikut!

Beberapa sarana diperlukan untuk 
mendukung aktivitas manusia khususnya di 
daerah perkotaan, di antaranya permukiman, 
perkantoran, dan fasilitas umum. Mengingat 
lahan yang tersedia sangat terbatas, 
sedangkan jumlah penduduk cukup besar, 
alternative pilihannya adalah penyediaan … 
dan … yang dapat menampung orang …. 
Apartemen merupakan salah satu model 
untuk konsep permukiman dan perkantoran.

Kata ulang yang tepat untuk melengkapi 
paragraf rumpang tersebut adalah ….
A. rumah-rumah, bangun-bangunan, 

banyak-banyak
B. rumah-rumah, bangun-bangunan, 

banyak-banyakan
C. rumah-rumah, bangunan-bangunan, 

sebanyak-banyaknya
D. berumah-rumah, bangun-bangun, 

sebanyak-banyaknya
E. rumah-rumah, bangun-membangun, 

banyak-banyak

44. Cermati teks berikut!

Dusun Kiringan, Kecamatan Jetis, Bantul, 
merupakan sebuah desa yang kental 

dengan nuansa pertanian. Namun, jika 
dusun Kiringan ditelisik lebih jauh ada yang 
unik, yang tidak … dusun lainnya. Dusun 
ini sudah lama menjadi menjadi pusat jamu 
gendong. Hampir semua ibu di kampung 
ini mahir meracik jamu. Bahan-bahan 
yang duganakam untuk … jamu semuanya 
herbal. Merka … tanaman dan buah-buahn 
jamu di kebunnya masing-masing

Kata berimbuhan yang tepat untuk 
melengkapi paragraf tersebut adalah ….
A. dimilikinya, membuat, budi dayakan
B. memiliki, pembuat, membudi daya
C. memiliki, membuat, membudi daya
D. dimiliki, membuat, dibudidayakan
E. dimiliki, pembuatan, mebudidayakan

45. Cermati paragraf berikut!

Ada lima daerah di Sulawesi Selatan memilih 
pemimpinnya pada tanggal 18 September 
2013. Namun demikian, fenomena pilwali 
di kota Makassar mendapat perhatian yang 
cuukup besar. Hal ini terjadi mengingta 
kota Makassar adalah ibu kota Sulawesi 
Selatan dengan … terbanyak, yaitu sepuluh 
pasangan. Selain itu, perhelatan di Kota 
Daeng merupaan salah stau barometer 
politik di Indonesia yang menggunakan … 
pemilihan secara langsung.

Kata serapan yang tepat untuk melengkapi 
bagian rumpang pada paragraf tersebut 
adalah ….
A. kontestan, demokratis, system
B. kontestan, demokrasi, sistem
C. kontestan, demokrat, sistim
D. kontes, demokratis, sistim
E. kontes, demokrat, sistem

46. Cermati paragraf berikut!

Saat ini masih ada msyarakat yang tidak 
perduli terhadap lingkungan sekitarnya. 
Ada yang cuma merusak dan mengganggu 
ketertiban dan ketenangan lingkungan 
masyarakat. Ada juga yang hanya 
berpangku tangan, Mereka bilang bahwa 
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masalah lingkungan merupakan tanggung 
jawab pemerintah. Hal seperti itulah 
yang akhirnya menyebabkan munculnya 
paradigma masyarakat yang bilang tugas 
pelajar yang baik adalah belajar denga 
tekun.

Kata baku yang tepat untuk memperbaiki 
kata bercetak miring dalam pararaf tersebut 
adalah ….
A. perduli, hanya, berkata
B. perduli, hanya, berkata
C. perduli, hanya, berkata
D. perduli, hanya, berkata
E. perduli, hanya, berkata

47. Bacalah paragraf berikut!

 Akhirnya, hari yang kutunggu-tunggu tiba 
juga. Aku diajak ke rumah nenek di Bogor 
oleh ayah dan ibu. Pagi-pagi aku sudah 
bangun. Aku sudah tidak sabar ingin 
bertemu nenek dan kakek. Aku sangat 
merindukan mereka karena sudah hamper 
enam buan tidak bertemu.

 aku harus mandi agalk lama, biar bersih 
dan wangi karena nenek dan kakek selaalu 
memuji cucunya yang wangi dan bersih. … 
. Selesai sarapan, kami langsung beragkat 
dan aku duduk persis di belakang ayah 
sambil menikmai perjalanan ke kota Bogor. 
Tak terasa, di tengah perjalanan aku tertidur 
pulas.

 Kalimat yang tepat untuk melengkapi 
paragraf narasi tersebut adalah ….
A. Aku tidak lupa mengunci pintu-pintu dan 

jendela-jendela dulu.
B. Ibu mengepak barang-barang dan oleh-

oleh yang akan dibawa.
C. Supir membersihkan mobil yang sangat 

kotor karena hujan semalam.
D. Ayah duduk di ruang tamu menunggu 

kami siap berangkat.
E. Aku sarapan bersama keluarga dengan 

hidangan seadanya.

48. Cermatilah paragraf deskripsi berikut!

Kamar nina lumayan luas tertata dengan 
rapi. Sebuah tempat tidur kayu jati lengkap 
dengan seprei dan bedcover yang berwarna 
pastel menutupi kasur. Meja rias dengan 
kaca besar dan alat-alat tata rias yang 
tersusun rapi tergantung di dinding di sisi 
kiri tempat tidur.  …. Lemari itu berpintu 
kaca tembus pandang.

Kalimat yang tepat untuk melengkapi 
paragraf tersebut adalah ….
A. Meja rias itu sangat antik dengan ukiran 

Jepara.
B. Sebuah lemari ditempatkan di sisi kanan 

tempat tidur.
C. Di lantai terbentang permadani merah.
D. Di atas meja terdapat pula vas bunga 

cantik.
E. Alat-alat perhiasan bermerk ada di 

atasnya.

49. Cermatilah kalimat berikut!

Cara mencuci batik:
(1) Setelah itu dibilas hingga bersih dengan 

air biasa.
(2)  Perlu diingat, jangan mencuci batik den-

gan deterjen.
(3)  Merawat kain batik agak sulit sebab jika 

salah rawat, warnanya cepat memudar.
(4)  Jika diperlukan, gunakan sabun klerak 

sebagai pengganti deterjen
(5)  Keringkan di tempat yang teduh dan se-

trika tidak terlalu panas.
(6)  Agar warnanya tetap bagus, sebelum 

kain dicuci, rendam dengan air kelapa 
selama kurang  lebih dua jam.

Urutan kalimat yang tepat agar menjadi 
paragraf proses yang padu adalah ….
A. (2), (3), (4), (5), (1), dan (6)
B. (2), (4), (6), (1), (3), dan (5)
C. (3), (2), (1), (5), (6), dan (4)
D. (3), (6), (1), (2), (4), dan (5)
E. (3), (6), (2), (4), (1), dan (5)
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50. Cermatilah paragraf berikut!

Beragam budaya unik dan menarik di 
Indonesia, seperti wayang kuit, batik, 
angklung, tari saman, tari reog ponorogo, 
tari pendet, tari kecak, semakin hari makin 
terancam keberadaannya. Gempuran 
budaya barat yang tak kenal ampun merasuk 
ke semua sendi kehidupan kta. Sudah sejak 
dulu bangsa kita dikenal sebagai bangsa 
yang memiliki peradaban tinggi. Dari trend 
fashion, tatanan rambut, makanan, bahkan 
pergaulan juga ikut mereka adopsi dari luar 
tanpa disaring terlebih dahulu. Fenomena 
demam Korea yang akhir-ahir ini menjalar 
cukup menjadi bukti  akan lemahnya 
kepribadian serta karakter remaja kita.

Perbaikan kalimat yang bercetak miring 
adalah ….
A. Para pemuda Indonesia bersikap acuh 

dan terkesan lebih bangga bila memakai 
produk-produk luar negeri.

B. Seperti suku-suku lainnya di Indonesia 
yang memiliki ciri khas, Jawa merupakan 
salah satu suku bangsa yang menawarkan 
ajaran-ajaran luhur.

C. Tidak sebatas pada rutinitas seremonial 
tertentu, akan tetapi lebih jauh lagi ke 
tigkah laku kehidupan sehari-hari

D. Pada kenyataannya, kerap terjadi 
gesekan-gesekan di tingkat bawah 
merupakan akibat dari proses interaksi 
dan akulturasi

E. Bentuk keprihatinan masyarakat terhadap 
meredupnya nilai-nilai kebudayaan telah 
diakui olehmasyarakat duni.
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