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Bacalah paragraf berikut dengan seksama!
Ular, biawak, cicak, dan sebagainya termasuk
jenis binatang melata. Seperti jenis binatang
lainnya, binatang-binatang tersebut
memerlukan air. Begitu juga tumbuhtumbuhan misalnya mawar, kelapa, atau
sawo. Manusia juga memerlukan air.
Manusia, tumbuh-tumbuhan, dan binatang
sangat memerlukan air.
01.`Simpulan paragraf tersebut adalah ....
(A) Semua manusia memerlukan air.
(B) Tumbuhan memerlukan air untuk hidup.
(C) Semua makhluk hidup sangat
memerlukan air.
(D) Setiap orang memerlukan air utuk hidup.
(E) Semua binatang memerlukan air untuk
hidup.
03. Bacalah teks berikut dengan seksama!
Perilaku sehat merupakan pilar yang utama.
Hal ini karena komponen tersebut ternyata
sangat berpengaruh pada kedua pilar lainnya.
Seperti seseorang dengan perilaku sehat,
tentu akan menjaga lingkungannya tetap
sehat juga. Selain itu, dengan perilaku sehat,
seseorang akan memanfaatkan fasillitas
pelayanan kesehatan yang ada untuk menjaga
kesehatannya.

halaman 1

04. UNAS 2006/2007
Cermatilah paragraf berikut dengan
seksama!
Baik secara kelompok atau organisasi
maupun individual, masyarakat secara
spontan mengumpulkan bantuan untuk
meringankan beban saudara-saudara kita
yang kena musibah. (2) Hal itu terlihat sejak
tsunami di Aceh dan serangkaian bencana
alam lainnya di Indonesia. (3) Bahkan,
membantu korban banjir lumpur panas
Lapindo Brantas di Porong-Sidoarjo, Jawa
Timur. (4) Walaupun banjir lumpur itu akibat
ulah manusia, tetap saja mengundang rasa
kemanusiaan. (5) Kepedulian masyarakat
secara spontan itu merupakan perwujudan
rasa simpati dan empati terhadap sesamanya.
Kalimat simpulan pada paragraf tersebut
terdapat pada nomor ....
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

UNAS 2006/2007
Ide pokok paragraf tersebut adalah ....
(A) Memanfaatkan fasilitas kesehatan yang
ada.
(B) Menjaga lingkungannya agar tetap sehat.
(C) Perilaku sehat akan berpengaruh pada
pilar-pilar lainnya.
(D) Berperilaku sehat akan menjaga
kebersihan.
(E) Perilaku sehat merupakan pilar utama
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05. Bacalah dengan saksama!
Kenaikan tarif BBM merupakan pilihan yang
harus diambil dalam rangka penghematan
konsumsi bahan bakar minyak (BBM). (2)
Sebab, tanpa langkah penghematan,
konsumsi BBM akan mencapai 65 juta
kiloliter per tahun atau 10 persen dari jatah
yang ditetapkan DPR, yakni sebesar 59,6 juta
kiloliter per tahun. (3) Penjualan mobil tahun
2005 mencapai 550.000 unit. (4) Kalau
dikurangi 10.000-20.000 unit saja, itu tidak
berarti. (5) Kebijakan ini lebih baik, karena
mendorong produksi mobil yang lebih hemat
energi. Kenaikan tarif BBM ini hanya akan
efektif menurunkan konsumsi BBM jika
disambungkan dengan kebijakan
penghematan lainnya, yakni batasan
temperatur pendingin udara dan
pengurangan jam siar televise. Kalau yang
dilihat hanya satu bagian, pasti tidak efektif
karena yang dikenai hanya masyarakat
tertentu, yakni pemilik mobil antara 1.500 cc
hingga 3.000 cc.
UNAS 2005/2006
Topik yang dibicarakan dalam teks tersebut
adalah ....
(A) penghematan BBM
(B) kenaikan BBM
(C) produksi mobil hemat energi
(D) pengurangan jam siar televisi
(E) BBM untuk pemilik mobil
1.500 cc - 3.000 cc
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06. Cermati paragraf berikut dengan seksama!
Daging hewan berkaki empat seperti
kambing memicu munculnya penyakit hipertensi, terutama bagi yang suka mengkonsumsi secara berlebihan penggemar makanan
asin atau yang banyak mengandung garam."
Selain itu, juga memberi kesempatan penyakit hipertensi mudah timbul. Di samping
itu, ada kalanya penyakit hipertensi disebabkan oleh faktor keturunan.
Simpulan yang tepat untuk melengkapi
paragraf tersebut adalah ....
(A) Makanan berlemak dan banyak
mengandung garam berbahaya
(B) Penyakit hipertensi dapat dicegah jika
tahu penyebabnya
(C) Banyak hal yang dapat menyebabkan
munculnya hipertensi
(D) Penyebab hipertensi harus dihindari melalui pola makan sehari-hari
(E) Penyebab hipertensi adalah pola makan
dan faktor keturunan
07. Saran :
Sebaiknya, siswa yang terlambat datang disuruh belajar di perpustakaan sehari penuh dipantau guru piket.
Kalimat sanggahan yang logis terhadap saran
tersebut adalah ....
(A) Saya kurang setuju karena siswa yang
malas tidak jera. Hukuman itu terlalu
ringan dan pemantuan belajar diperpustakaan oleh guru piket kurang efektif.
(B) Saya tidak setuju siswa belajar di perpustakaan karena memenuhi perpustakaan dan merepotkan petugas perpustakaan.
(C) Daripada siswa belajar di perpustakaan,
lebih baik mereka dipulangkan saja agar
guru piket tidak terlalu sibuk.
(D) Saya kurang setuju karena siswa merasa
jenuh belajar di perpustakaan dengan
hanya dipantau guru piket.
(E) Saya kurang setuju karena hal tersebut
akan menambah pekerjaan guru piket
dan siswa akan merasa jenuh.
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08. EBTANAS 2000/2001
Dalam suatu seminar, seorang peserta
menanggapi seorang pembicara. "Jika memperhatikan status OSIS dan Kopsis, saya
berkesimpulan tampaknya Kopsis mempunyai dasar hukum yang lebih kuat daripada
OSIS. Bagaimana menurut Anda?"
Kalimat jawaban yang tepat untuk tanggapan
peserta di atas adalah ....
(A) Pertanyaan Saudara tidak perlu saya
jawab, sebab semuanya sudah jelas.
(B) Rupanya, Saudara kurang bisa memahami penjelasan saya.
(C) Pertanyaan Saudara saya tampung dulu,
bila ada waktu saya akan jawab.
(D) Maaf, Saudara kurang memperhatikan
penjelasan saya.
(E) Analisis Saudara tentang status OSIS
dan Kopsis tampaknya memang benar.
Ternyata, pandangan Saudara sejalan
dengan saya.
09. (1) Merujuk pada beberapa studi perekonomian, Mardjiono menyampaikan kenaikan
satu persen pertumbuhan ekonomi nasional
dapat menyerap tenaga kerja lebih kurang
400.000 orang.(2) Jateng menyumbang sekitar 10 persen pada pertumbuhan nasional,
maka setiap kenaikan pertumbuhan satu persen diperkirakan dapat menyediakan
lapangan kerja bagi 40.000 orang. (3)
“Dengan tingkat pertumbuhan pada tahun
ini sebesar 4,41 persen, maka dapat terserap
tenaga kerja 176.400 orang,” sambungnya.
(4) Kita berharap, Indonesia dapat terus pertumbuhan ekonomi. (5) Dengan demikian
dapat meningkatkan penyerapan tenaga
kerja.
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10. UNAS 2004/2005
Bacalah bacaan berikut!
Kebakaran hutan seperti tak terbendung.
Empat miliar dollar hangus hanya dalam
setahun. Ketika hutan Kalimantan dibongkar, sumber air dan kehidupan tropis pun
menjadi tandus serta menjelma jadi bisnis
kayu dan kelapa sawit, maka kebakaraan
hanyalah persolan waktu. Ia selalu siap mewujud, menunggu pemantik apinya yang
datang bersama kemarau.
Kalimantan menyimpan catatan panjang
tentang api dan asap. Sepertinya halnya
Borneo juga tuan rumah bagi api, Lidahlidah Merah itu selalu menghampiri pulau
tersebut sejak awal abad ini. Memang, tak
hanya hutan Borneo yang membara empat
tahun lalu. Setengah juta hektare hutan di
seluruh Indonesia musnah dilalap api.
Judul yang tepat sesuai isi bacaan tersebut
adalah ....
(A) Hutan di Indonesia Musnah Dilalap Si
Jago Merah
(B) Kalimantan Rentan dengan Kebakaran
Hutan
(C) Borneo Tuan Rumah bagi si Jago
Merah
(D) Kalimantan Tandus karena Hutan
Dibongkar
(E) Kalimantan Jadi Bisnis Kayu dan Kelapa Sawit

UNAS 2005/2006
Fakta yang terdapat dalam artikel tersebut
terdapat pada kalimat nomor ....
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5
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