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PETUNJUK UMUM 
 
 1. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian pada lembar jawaban yang disediakan. 
 2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
 3. Jumlah soal sebanyak 60 butir, setiap butir soal terdiri dari 5 (lima) pilihan jawaban. 
 4. Laporkan kepada pengawas ujian kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau 

jumlah soal kurang. 
 5. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan. 
 6. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 
 7. Tidak diijinkan menggunakan kalkulator, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya. 
 
 
1. (1) Rusaknya hutan kita mengakibatkan Indonesia kehilangan keanekaragaman hayati. (2) 

Spesies hewan tropis semakin berkurang populasinya karena hakekatnya mereka musnah. (3) 
Selain kayu, hutan kita kaya akan rotan, getah damar dan minyak atsiri yang sangat berguna 
bagi sektor industri. (4) Hutan tropis kita juga kaya akan plasma nutfah yang berupa flora, 
fauna, jamur, ganggang dan mikroba.  (5) Semua itu harta karun yang tak ternilai. 

 
Kalimat utama paragraf di atas ditandai dengan nomor .…  

a. (1) 
b. (2) 
c. (3) 
d. (4) 
e. (5) 

 
2. TNI senantiasa akan mendukung supremasi hukum, menghormati hak asasi manusia, dan 

demokratisasi. 
 
 Makna kata supremasi pada kalimat di atas  yaitu .... 
 a. kekuatan yuridis 
 b. kedaulatan teratas 
 c. kekuasaan tertinggi 
 d. kemampuan berkeadilan 
 e. keputusan pengadilan 
 
3. Separuh lebih dari 650.000-an pasien pusat rehabilitasi dan rumah sakit narkotika adalah 

mahasiswa. 
 
 Arti istilah rehabilitasi pada kalimat di atas ialah .... 
 a. perbaikan 
 b. perawatan 
 c. penyembuhan 
 d. pemulihan 
 e. pengembalian 
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4. Pada hakekatnya pekerja adalah aset perusahaan yang perlu mendapat perlindungan 

mengenai keselamatan dan kesehatan kerjanya. Pada masa lalu program keselamatan kerja 
bersifat mengatasi kecelakaan yang sudah terjadi tetapi sekarang lebih bersifat prefentif yakni 
memperkirakan apa yang akan terjadi. Bila akibat kerja dapat dihindarkan perlu dilakukan 
upaya kuratif dan rehabilitatif. Pekerja yang mengalami cacat kerja akan dievaluasi serta 
ditetapkan tingkat kecocokannya sebelum menerima Jamsostek. 

 
Gagasan utama paragraf di atas adalah ....  

a. pekerja adalah aset perusahaan yang perlu perlindungan 
b. keselamatan dan kesehatan pekerja perlu dijaga 
c. program keselamatan kerja dulu bersifat mengatasi kecelakaan  
d. program keselamatan kerja sekarang bersifat produktif terhadap kemungkinan 

mendapat kecelakaan 
e. pekerja yang mengalami kecelakaan kerja menerima jamsostek 

 
5.  Makanan berlemak jenuh akan meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Kadar 

kolesterol yang tinggi dalam darah dapat menyebabkan pengerasan, penyempitan, atau 
bahkan penyumbatan pembuluh darah. Jika keadaan itu terjadi pada anggota badan, hal itu 
akan menimbulkan komplikasi, seperti hilangnya fungsi dan rasa. Jika penyempitan atau 
penyumbatan itu terjadi pada pembuluh darah jantung (arteria coronaria), maka dapat 
mengakibatkan penyakit jantung koroner. Dan, jika terjadi pada pembuluh darah otak, hal itu 
menimbulkan stroke.  

 
 Pesan yang terkandung dalam bacaan di atas ialah ...  

a. Jika timbul gejala penyakit jantung koroner atau stroke, hendaklah segera periksakan 
diri ke dokter. 

b. Pengetahuan mengenai penyakit jantung koroner ataupun stroke perlu kita kuasai. 
c. Waspadailah gejala terjadinya penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah. 
d. Jauhilah makanan berlemak jenuh yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam 

darah. 
e. Atasilah penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah agar tidak terjadi penyakit 

jantung koroner dan stroke. 
 
6. Laporan kunjungan menginformasikan temuan-temuan tentang anak putus sekolah karena 

berbagai masalah di antaranya karena masalah ekonomi. 
 

Tanggapan negatif atas masalah tersebut ialah ...  
a. Anak putus sekolah sepenuhnya adalah kesalahan orang tua karena kemiskinan. 
b. Anak putus sekolah harus dibantu supaya kembali belajar dengan bantuan 

pemerintah, orangtua dan masyarakat. 
c. Anak putus sekolah harus dibantu dengan bantuan dana orang tua asuh. 
d. Supaya tidak terjadi anak putus sekolah perlu adanya subsidi silang pada dana 

pendidikan. 
e. Untuk mencegah terjadinya putus sekolah pemerintah memprogramkan Jaringan 

Pengaman Sosial untuk membantu orangtua murid. 
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7. Kalimat laporan yang menggunakan ragam resmi adalah ... 
 a. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan semoga saudara maklum. 
 b. Akhir kata, saya ucapkan, wassalamu alaikum wr.wb. 
 c. Sekian saja laporan saya, dan kalau ada tutur bahasa yang kurang, mohon dimaafkan. 
 d. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 
 e. Demikianlah daripada laporan ini, terima kasih.  
 
8.  Bunda tercinta,  
 Meskipun ananda baru dua minggu berpisah, ananda merasa rindu berkumpul bersama 

keluarga, rindu masakan Bunda, rindu gelak tawa si bungsu Pio, dan rindu akan celotehnya. 
  Bunda, 
 Dunia kampus berbeda dengan dunia sekolah sebelumnya. 
 ..... 
 
 Kalimat yang paling tepat untuk melengkapi isi surat keluarga di atas ialah ... 
 a. Kampus adalah daerah lingkungan bangunan utama perguruan tinggi. 
 b. Dunia kampus lebih dewasa, terbuka, berpikir ilmiah, dan sangat cerdas. 
 c. Dunia kampus lebih menyenangkan dan mengajarkan kemandirian. 
 d. Apalagi sekarang nanda berada di rantau, jauh dari keluarga. 
 e. Namun nanda senang dan bergairah karena suasananya baru. 
 

9. No Kantor/ 
Perusahaan Tempat Jabatan Pangkat Gaji Tahun 

 1. PT Indofood Bandung Supervisor  Rp 1.000.000 1997/2000 
 

Format seperti di atas adalah bentuk formulir ....  
a. Daftar Riwayat Hidup 
b. Kartu Keluarga 
c. Pengalaman Bekerja 
d. Pengalaman Pendidikan 
e. Pengiriman Uang 
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10.  Ketika itu Sersan Kasim telah setengah tahun menikah. Istrinya yang belia sudah lima 

bulan mengandung. Namun, ia memaksa mengikuti suaminya ke wilayah kekuasaan 
Republik. Pernah terpikir oleh Kasim untuk menitipkan istrinya kepada mertuanya di Pager 
Ageung, tapi waktunya tidak ada. Lagi pula, Aminah tak mau ditinggalkan suaminya. Ia 
bersitegang hendak ikut. Dan, siapa yang tahan terhadap sifat keras kepala seorang wanita 
yang mengandung? 

Dua bulan setelah mereka tiba di Yogya, Acep dilahirkan. Matanya hitam tajam meskipun 
badannya sangat kecil. Rambutnya lebat seperti hutan-hutan di Priangan. Tapi, untuk 
melahirkan anaknya, Aminah telah menggunakan sisa-sisa tenaga rapuhnya yang terakhir. Ia 
meninggal sehari kemudian karena kepayahan. Acep dapat dipertahankan hidupnya berkat 
rawatan khusus para dokter dan juru rawat rumah sakit tentara. 

Dari : Sungai 
Penggalan cerita di atas menggunakan alur ....  

a. alur kronologis  
b. alur sorot balik 
c. alur campuran 
d. alur tengah 
e. alur puncak 

 
11.  ..... Ayah, Manen, melihat insinyur muda itu tiba-tiba sangat rajin berkunjung, cuma 

mengatakan, “Selesaikan pelajaranmu dulu Manen, zaman sekarang seorang wanita 
sebaiknya dapat berdiri sendiri, apalagi kalau ia dapat membangun masyarakat.” 

 
Amanat yang paling tepat dari penggalan novel di atas ialah ....  

a. wanita sebaiknya dapat mandiri 
b. wanita harus bermasyarakat 
c. pendidikan suami istri harus seimbang 
d. wanita tidak boleh kalah oleh pria 
e. cita-cita jangan sampai gagal 

 
12.  “Beberapa bulan lagi Badri akan genap tiga puluh tahun. Dibandingkan dengan 

angkatannya, ia sudah dipandang sangat terlambat memperoleh istri. Bukan karena 
telunjuknya bengkok atau kopong, melainkan karena idealismenya yang meluap-luap dalam 
lapangan sosial dan kebudayaan. Ketika ia menyadari bahwa perjuangan takkan selesai meski 
ia akan hidup terus sebagai jejaka, namun untuk memperoleh seorang istri tidaklah begitu 
mudah baginya. 

  Ada tiga macam halangan yang tak begitu mudah ditembus akal sehatnya.” 
 
 Tokoh Badri dalam penggalan cerpen di atas berwatak .... 
 a. terlalu perhitungan  
 b. idealis 
 c. berprinsip  
 d. sangat emosional 
 e. sombong  
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13. Ovale pembersih wajah yang efektif untuk menghaluskan dan melembutkan kulit. 
 Petunjuk pemakaian: 
 Basahi sepotong kapas dengan ovale, usapkan di wajah dan leher sampai bersih sempurna. 

Gunakan dua kali sehari atau sesuai kebutuhan Anda.  
 Jangan digunakan jika kulit sedang terluka atau terbakar. 
 
 Pernyataan yang tidak sesuai dengan petunjuk pemakaian di atas ialah ... 
 a. Wajah dan leher dapat dibersihkan dengan memakai sepotong kapas yang sudah 

dibahasi ovale. 
 b. Wajah dan leher dapat dibersihkan dua kali sehari dengan menggunakan kapas yang 

dibahasi ovale. 
 c. Pembersih ovale dapat dipakai untuk semua jenis kulit. 
 d. Bila kulit sedang terluka atau terbakar sebaiknya tidak dibersihkan memakai ovale. 
 e. Ovale dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan Anda.  
 
 
 
 
14. Hasil penelitian terhadap penggunaan ekstrak tulang rawan ikan hiu pada pasien kanker ganas 

di lima rumah sakit di Cina tergambar dalam tabel berikut: 
 

Kanker % Pemulihan Kanker % Pemulihan 
Hati 
Pankreas 
Mulut rahim 
Lambung 
Usus 
Tulang 

63.36 
66.60 
78.57 
80.00 
82.76 
83.25 

Payudara 
Paru-paru 
Otak 
Tenggorokan 
Prostat 
Kulit 

84.10 
84.61 
85.71 
89.58 
95.00 
96.10 

 
Tabel di atas antara lain dapat dijelaskan seperti di bawah ini, kecuali ...  

a. Ekstrak tulang rawan ikan hiu sangat bagus untuk pengobatan kanker kulit dan 
prostat. 

b. Kanker otak dan tenggorokan bagus juga diobati dengan ekstrak tulang rawan ikan 
hiu. 

c. Sebagai penyembuh kanker hati dan pankreas, ekstrak tulang rawan ikan hiu tidak 
ada hasilnya. 

d. Kanker lambung dan usus pun bagus diobati dengan ekstrak tulang rawan ikan hiu. 
e. Secara umum dapat dikatakan bahwa ekstrak tulang rawaan ikan hiu baik untuk 

penyembuhan penderita kanker. 
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15. …. 

Satu kekasihku 
Aku manusia 
Rindu rasa 
Rindu rupa 
…. 
 

Padamu Jua Oleh Amir Hamzah. 
 

Di antara unsur puisi di bawah ini yang tidak ditemukan pada penggalan puisi di atas adalah ....  
a. makna konotatif 
b. makna denotatif 
c. larik 
d. bait 
e. alur 

 
16.  Padamu Jua 
 

Habis kikis 
Segala cintaku hilang terbang 
Pulang kembali aku padamu 
Seperti dahulu 

Kaulah kandil kemerlap 
Pelita jendela di malam gelap 
Melambai pulang perlahan 
Sabar, setia selalu 
.... 

 
 Kata kandil (lilin) dalam puisi di atas melambangkan ....  

a. lampu yang menerangkan ruang 
b. sinar yang bercahaya terang 
c. ilmu yang diperlukan setiap orang 
d. Tuhan yang memberi petunjuk  
e. kekasih yang memberikan kebahagiaan 
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17.  …. 
  Aku berkaca 
  Ini muka penuh luka 
  Siapa punya? 
 
  Kudengar seru menderu 
  Dalam hatiku? 
  Apa hanya angin lalu? 
 
  Lagu lain pula 
  Menggelepar tengah malam buta 
  Ah ....!! 
 
  Segala menebal, segala mengental 
  Segala tak kukenal 
  Selamat tinggal ....!! 
        Chairil Anwar 
 
 Majas yang digunakan pada bait ke-4 dalam penggalan puisi di atas adalah .... 
 a. anafora 
 b. klimaks 
 c. anti klimaks 
 d. repetisi 
 e. tantologi  
18. .... 
 Tuhanku 
 aku hilang bentuk 
 remuk 
 Tuhanku 
 aku mengembara di negeri asing 
     Chairil Anwar 
 
 Penggalan puisi di atas menyatakan .... 
 a. suasana duka 
 b. suasana hati yang bimbang 
 c. kecelakaan seseorang 
 d. ketidak tahuan jalan ke negeri asing 
 e. keinginan untuk merantau  
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19. Sebagai akhir sambutan ini saya mengutip peribahasa tiada gading yang tak retak. Tiada 

manusia yang tanpa cacat. Oleh karena itu, saya mohon maaf sekiranya ada tutur kata saya 
yang kurang berkenan di hati hadirin. 

 
 Peribahasa yang senada dengan peribahasa dalam teks di atas adalah ... 
 a. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. 
 b. Bumi mana yang tak kena hujan. 
 c. Panas setahun hapus oleh hujan sehari. 
 d. Bagai hujan jatuh ke pasir 
 e. Air jernih ikannya jinak.  
 
20. Berjalan selangkah menghadap surut, berkata sepatah dipikiri. 
 
 Arti peribahasa itu adalah .... 
 a. selalu berhati-hati dalam melakukan setiap pekerjaan 
 b. tutur kata seseoarang menunjukkan asal-usulnya 
 c. biarpun banyak rintangan, rencana tetap dijalani 
 d. perkataan orang kecil tidak mempengaruhi orang besar 
 e. dalam melakukan pekerjaan hendaklah sampai tuntas 
 
21. Hal-hal yang tidak dibenarkan di dalam berwawancara adalah ...  

a. Orang yang diwawancarai meminta agar jawaban tertentu tidak dipublikasikan. 
b. Orang yang diwawancarai tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang 

menyimpang dari topik wawancara. 
c. Pewawancara mengajukan pertanyaan berdasarkan pedoman yang telah disiapkan. 
d. Pewawancara hanya mencatat dengan jelas dan lengkap semua jawaban selama 

proses berwawancara.  
e. Selama wawancara berlangsung, antara pewawancara dan orang yang diwawancarai 

harus tetap menjaga keharmonisan hubungan. 
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22. Dengan ini diumumkan bahwa sejak tanggal 11 Maret 2002 Kantor Kementerian PPKTI telah 
menempati Gedung Baru : 

 
Menara Saidah Lantai 18 

Jl.M.T. Haryono Kav. 29-30 Jakarta 12770 
Telp. (021) 79186444 (hunting) 

Fax. (021) 79186448 
 
 
 Isi pengumuman di atas ialah .... 
 a. Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia di Jakarta 
 b. lokasi Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia 
 c. alamat Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur Indonesia 
 d. nomor telepon dan fax milik Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur 

Indonesia 
 e. penempatan gedung baru Kementerian Percepatan Pembangunan Kawasan Timur 

Indonesia  
 
23.   Kiat Mendapatkan Lapangan Kerja  
    Melalui Wirausaha 
 (1) Kondisi Pangsa Pasar Kerja terhadap Penampungan Angkatan Kerja 
 (2) Memiliki unggulan Keterampilan 
 (3) Penguasaan Informasi dan Komunikasi 
 (4) Sikap Mandiri dan Percaya Diri 
 (5) Kebebasan Pelaksanaan Kerja Wirausaha 
 
 Rincian kerangka karangan yang tidak sesuai dengan pengembangan judul karangan di atas 

adalah nomor .... 
 a. (1) 
 b. (2) 
 c. (3) 
 d. (4) 
 e. (5)  
 
24. Kalimat di bawah ini yang merupakan ragam bahasa baku ialah ...  

a. Lapor dulu dong sama saya punya bos! 
b. Semua peserta daripada lingkungan ini belum kumpul. 
c. Pertanyaan yang diajukan oleh para siswa dijawab oleh pemimpin pabrik. 
d. Banyak lulusan SMK pada bekerja di pabrik.  
e. Selain daripada saya ada juga yang belum pernah datang ke pabrik ini. 
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25.  Sekedar gambaran, rasa super kaum eksakta untuk mewujudkannya proyek-proyek 
pembangunan di tanah air yang tanpa dilandasi cara berpikir dan cara pandang yang 
interdisiplin telah banyak dibayar mahal. Kasus ricuhnya beberapa pembangunan waduk 
misalnya, itu terjadi karena ahli ilmu-ilmu sosial tidak diikutsertakan secara optimal. 

Bisa dikatakan bahwa usaha yang dirintis Kompas untuk menambah ruang bagi artikel, 
pada hakikatnya merupakan suatu usaha untuk mengembangkan kualitas sumber daya 
manusia pada khususnya, seberapa pun kecilnya usaha itu. 

 
Dua paragraf di atas akan merupakan paragraf yang koheren bila diaplikasikan dengan 
menggunakan kata penghubung ....  

a. lalu 
b. kemudian 
c. sedangkan 
d. atas dasar itu 
e. walaupun 

 
26. Saat ini ... tidak hanya digunakan oleh para medis, tetapi sudah disalahgunakan oleh para 

remaja yang tak bertanggungjawab.  
 
 Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah .... 
 a. narkotika 
 b. narkoba 
 c. sabu-sabu 
 d. oksigen 
 e. urine 
 
27.  ....  
 Bila sudah ditegur dan tetap bandel, apa boleh buat, bisa saja dikeluarkan dari sekolah. Kalau 

langsung dikeluarkan, rasanya terlalu kejam. Saya percaya anak harus diberi kesempatan 
untuk mengoreksi diri. Bagi anak, koreksi itu amat berharga. 

 
 Paragraf di atas dapat dilengkapi dengan kalimat utama ... 
 a. Saya lebih suka kalau anak yang ketahuan menyontek ditegur dulu. 
 b. Saya setuju, menyontek adalah salah satu ketidakjujuran. 
 c. Menyontek di kelas harus ditegur guru yang mengajar. 
 d. Saya lebih suka kalau anak yang menyontek diberi hukuman langsung oleh guru 

yang mengajar. 
 e. Menyontek suatu perbuatan yang tidak terpuji.  
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28. Dalam melaksanakan Operasi Zebra sering pihak kepolisian mengalami hambatan. Hambatan 
itu datang dari sebagian warga masyarakat yang belum sadar akan arti pentingnya tertib lalu 
lintas. Yang jelas, dengan adanya Operasi Zebra, banyak manfaat yang dirasakan oleh warga 
masyarakat antara lain: …. 

 
 Paragraf di atas termasuk jenis paragraf .... 
 a. naratif 
 b. deskriptif 
 c. campuran 
 d. induktif 
 e. deduktif  
 
29. (1)  mempersilakan ketua panitia untuk menyampaikan laporan, 

(2) mempersilakan salah satu wakil hadirin untuk memberikan sambutan, 
(3) mengucapkan terimakasih atas kehadirin para tamu, 
(4) mengajak hadirin berdoa agar seluruh acara dapat terlaksana dengan baik, 
(5) mempersilakan pembicara untuk mengisi acara inti, 
 
Urutan dalam pembawaan acara yang benar adalah ....  

a. (4) - (3) - (2) - (1) - (5)  
b. (3) - (4) - (2) - (5) - (1) 
c. (4) - (3) - (1) - (2) - (5) 
d. (3) - (1) - (2) - (5) - (4) 
e. (3) - (4) - (1) - (2) - (5) 

 
30. Kalimat penutup pembawaan acara yang baik dan benar adalah ...  

a. Sampai di sinilah acara kita pada hari ini. 
b. Di sini acara kita pada hari ini selesai. 
c. Sekianlah acara kita pada hari ini. 
d. Sampai hari ini acara kita selesaikan. 
e. Di sini saja mari kita selesaikan acara ini. 

 
31. Isi bagian latar belakang dalam proposal ialah ....  

a. sarana kegiatan 
b. sumber dana kegiatan 
c. prasarana yang diperlukan 
d. alasan penyelenggaraan kegiatan 
e. biaya yang diinginkan 

 
32. Kalimat yang berisi penyampaian pendapat untuk mempengaruhi orang lain ialah ... 
 a. Menabunglah di bank, Anda pasti dapat untung. 
 b. Menabung di bank lebih aman, dan mendapat bunga lagi. 
 c. Menabung di rumah pun aman kalau pandai menjaganya. 
 d. Di mana pun menabung akan aman asalkan kita tidak usil mengambilnya. 
 e. Daripada menabung lebih efektif kita mengambil kredit barang.  
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33. Salah satu kesalahan bahasa di dalam penulisan iklan itu 
adalah .... 

 a. special program seharusnya spesial program 
 b. special program seharusnya program spesial 
 c. special program seharusnya program special 
 d. saluran informasi seharusnya saluran info  
 e. terkini seharusnya terakhir  
 
 
 
 
 
 
 
34. Hal yang tidak perlu ditulis dalam notulen rapat ialah ....  

a. biaya rapat 
b. jenis rapat 
c. hari / tanggal rapat 
d. daftar hadir rapat 
e. keputusan-keputusan 

 
35. Berikut ini adalah unsur-unsur intrinsik karya sastra (novel) yang dipertimbangkan di dalam 

penulisan resensi novel, kecuali .... 
a. tema novel yang diresensi 
b. pandangan hidup penulis resensi 
c. amanat yang disampaikan di dalam novel itu 
d. karakterisasi di dalam novel itu 
e. alur/plot yang membentuk cerita/novel itu 

 
36. Kalimat yang paling santun dalam mengajukan usul atau pertanyaan dalam diskusi ialah ...  

a. Saudara Amat, mohon dijawab dahulu pertanyaan saya! 
b. Maaf Saudara Amat, saya belum jelas dengan pertanyaan Anda tadi, mohon diulang! 
c. Maaf Saudara Amat, pertanyaan Anda tidak betul-betul saya pahami. 
d. Saudara Amat, ulangi penjelasan Anda tadi! 
e. Saudara Amat, apakah Saudara tidak dapat memperjelas pendapat tadi? 

 
37. Program PSG bukanlah program perorangan. Program ini akan tetap berjalan kendatipun 

mendikbudnya berganti-ganti. 
 Gagasan yang sejalan dengan pendapat di atas adalah ... 
 a. Program PSG dirasakan efektif sebagai salah satu cara untuk pengadaan SDM yang 

terampil. 
 b. Jika ditelusuri, pelaksanaan PSG sering menggangu industri karena industri tersebut 

tidak dapat berproduksi secara optimal. 
 c. Sesungguhnya siswa yang magang di industri akan bersungguh-sungguh jika industri 

mau memberikan uang transport kepadanya. 
 d. Ketidakberhasilan PSG karena industri sering mengabaikan peran bimbingan kepada 

siswa. 
 e. Sebaiknya pihak industri tidak perlu terlalu ikut mengurusi karena PSG merupakan 

bagian dari tugas sekolah.  
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38. Dengan hormat,  
 Surat pesanan Bapak tertanggal 24 Juli 2002 telah kami terima, .... 
 
 Untuk melengkapi kalimat surat niaga di atas yang paling tepat ialah .... 
 a. kami mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dan pesanan Tuan kepada kami 
 b. selanjutnya kami kami segera merealisasikannya pada tanggal 1 gustus 2002 sesuai 

permintan Bapak 
 c. namun pada surat itu tidak dijelaskan alasan mengapa bapak memesannya kepada 

kami 
 d. dan kami berterima kasi banyak sekali atas kepercayaan bapak. Alat-alat tulis itu 

pasti segera kami kirim 
 e. Kami pasti segera memenuhi pesanan Bapak tersebut karena itu kami sangat 

berterima kasih pesanannya  
 
39. Pengaduan ini telah kami bawa kepada pihak berwajib, harap Saudara segera 

menyelesaikannya. 
 

Perbaikan surat pengaduan di atas yang tidak tepat adalah ...  
a. Hendaknya pengaduan kami ini mendapat perhatian seperlunya. 
b. Kami berharap Saudara memperhatikan seperlunya pengaduan kami ini. 
c. Saya sangat kecewa dengan pelayanan Saudara, mohon ganti rugi secepatnya. 
d. Terima kasih atas kerja sama yang baik antara kita untuk menyelesaikan pengaduan 

ini. 
e. Saya mohon pengaduan ini ditanggapi dengan serius. 

 
40. Karena akan diselenggarakan rapat antarkepala bagian pada tanggal 19 Juli 2001 pukul 09.00 

s.d. selesai, seorang direktur di subuah perusahaan meminta bantuan kepada kepala bagian 
perlengkapan untuk menyiapkan ruangan.  
Hal itu dapat dibuat dalam bentuk memo yang jelas dan ringkas sebagai berikut ...  

a. Dalam rangka pelaksanaan rapat yang akan diikuti oleh semua kepala bagian, maka 
dengan memo ini saya meminta bantuan kepada Saudara agar dipersiapkan ruangan 
untuk keperluan itu. Sebelum dan sesudahnya terima kasih. 

b. Untuk penyelenggaraan rapat antarkepala bagian (19-7-2001, pukul 09.00 s.d. 
selesai), harap disiapkan ruangan. Terima kasih. 

c. Saya mohon Saudara membantu saya untuk menyiapkan ruangan (19-7-2001, pukul 
09.00 – selesai) yang akan digunakan untuk rapat antarkepala bagian. Terima kasih. 

d. Mohon disiapkan ruangan (19-7-2001, pukul 09.00 – selesai) untuk rapat antarkepala 
bagian. Terima kasih. 

e. Harap disiapkan ruangan (19-7-2001, pukul 09.00), karena akan diadakan rapat 
antarkepala bagian. 
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41.  Tiba-tiba ia tersentak, karena seorang berpakaian rapi melompat ke sadonya sambil 
berseru, “Lekas Berangkat! Nanti terlambat!” segera kusir sado itu mencambuk kudanya. 
Maka meluncurlah sado itu. 
“Belum sampai juga, kusir?” 
“Sampai ke mana, Tuan?”  
 
Informasi yang berkaitan dengan sosial budaya dalam penggalan prosa di atas ialah .... 

a. seorang kusir sado harus cekatan dalam kerjanya 
b. penumpang sado boleh berbuat sekehendak sendiri 
c. seorang kusir sado harus menghormati penumpang yang berpakaian rapi 
d. hormat kepada seseorang tidak boleh didasarkan pada profesi/pekerjaannya 
e. kusir sado merupakan profesi yang tidak pantas untuk dihormati 

 
42. Jika setelah Anda dan teman-teman satu kelas Anda mengadakan perjalanan, misalnya ke 

gunung Bromo di Jawa Timur, Anda diwajibkan membuat laporan perjalanan dengan 
kerangka laporan sebagai berikut: 

        Laporan Perjalanan ke Gunung Bromo 
     I    Pendahuluan 
     II Maksud 
     III Waktu 
     IV  Tempat yang dituju 
     V Peserta ....dst. 
 
 Diantara hal-hal dibawah ini yang tidak tepat untuk melengkapi kerangka laporan di atas 

adalah .... 
 a. Biaya transportasi 
 b. Deskripsi gunung Bromo 
 c. Perjalanan pulang 
 d. Kesan-kesan terhadap masyarakat gunung Bromo 
 e. Penutup 
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43. .... 
 yang bertanda tangan dibawah ini:  
 Nama    : Hariyani 
 Pendidikan terakhir : SMK Jurusan Tata Busana 
 Alamat   : Jalan Cimahi No. 13 Bandung 
 Bermaksud mengajukan lamaran untuk dapat bekerja di perusahaan Bapak tersebut.  
 
 Kalimat pembuka  yang  paling tepat untuk melengkapi penggalan surat lamaran di atas 

adalah ... 
 a. Sehubungan dengan iklan yang dimuat dalam harian Kompas minggu, 14 Juli 2002 

yang berisi bahwa perusahaan Bapak membutuhkan pegawai ... 
 b. Berkenaan dengan iklan yang d muat dalam harian Kompas minggu, 14 Juli 2002 

yang berisi bahwa perusahaan Bapak membutuhkan pegawai .... 
 c. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Kompas minggu, 14 Juli 2002 

yang menyatakan bahwa perusahaan Bapak membutuhkan pegawai .... 
 d. Dengan dimuatnya iklan di harian Kompas minggu, 14 Juli 2002 yang berisi bahwa 

perusahaan Bapak membutuhkan pegawai .... 
 e. Saya merasa tertarik karena berdasarkan iklah yang dimuat dalam harian Kompas 

minggu, 14 Juli 2002 yang menyatakan bahwa perusahan Bapak membutuhkan 
pegawai .... 

 
44. Di antara kalimat berikut yang berupa kalimat penutup surat lamaran pekerjaan yang berisi 

pengharapan ialah ...  
a. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, saya mengharapkan terima kasih. 
b. Atas kebijaksanaan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih. 
c. Semoga Bapak mempertimbangkan permohonan saya, dan atas perhatian Bapak saya 

ucapkan terima kasih. 
d. Saya harap Bapak menerima permohonan saya, dan atas perhatian Bapak, kami 

ucapkan terima kasih banyak. 
e. Atas perhatian dan kebijaksanaan yang diberikan, saya haturkan terima kasih. 

 
45. PT Arta Persada Raksa 

Jalan Melawai raya 21 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 
Lokasi RT 02 RW 01 
Membutuhkan tenaga sekretaris dengan kriteria :  
(1) Usia antara 20 s.d. 25 tahun 
(2) Tamatan SMK 
(3) Bersertifikat komputer 
Kirim lamaran segera lewat Po Box 212 JKS. 
Fak 021 724321 Email. www. PT.APR.Com 
 
Berdasarkan iklan di atas, alamat yang tepat pada surat lamaran ialah ....  

a. Po Box 212 JKS 
b. RT 02 RW 01 
c. PT Arta Persada Raksa 
d. Jln Melawai Raya 21 
e. PT. Arta Persada Jln. Melawai Raya 
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46. Jika tema karangan adalah pembinaan koperasi siswa, pokok pikiran yang tidak merupakan 
pengembangan tema ialah ....  

a. perintis koperasi 
b. keanggotaan koperasi 
c. kepengurusan koperasi 
d. pemodalan koperasi 
e. kegiatan koperasi 

 
47.  Pada turnamen bola voli antar pelajar SLTA se-Jateng yang diselenggarakan di 

lapangan Mapolres Salatiga, tim voli putri SMUN 2 Boyolali berhasil menjadi juara. Tim ini 
memenangkan pertandingan melawan SMKN 1 Salatiga. Dengan demikian, SMUN 2 
Boyolali berhak memboyong piala dan uang pembinaan sebesar Rp 250.000,00 

  Keberhasilan tim SMUN 2 Boyolali merupakan buah dari kerja keras dan latihan yang 
panjang. Kerja sama dan kekompakkan adalah dua faktor penting yang turut menentukan tim 
ini menjadi kuda hitam. 

  
 Tanggapan yang tepat untuk penggalan berita di atas adalah ... 
 a. Tim voli SMKN 1 Salatiga harus merasa malu karena kalah ketika bermain di 

kandang sendiri. 
 b. Tim tersebut dapat meraih sukses karena berusaha dengan penuh kesungguhan. 
 c. Sebagai tim yang tangguh, kemenangan tim voli SMUN 2 Boyolali telah dapat 

diprediksi. 
 d. Piala dan uang pembinaan merupakan penghargaan terhadap kerja keras dalam 

berlatih dan kekompakan dalam bermain. 
 e. Kemenangan tim SMUN 2 Boyolali menambah motivasi mereka untuk menghadapi 

lawan yang lebih unggul. 
 
48. Tayangan kesenian daerah seperti ketoprak (dari Jawa Tengah) di RCTI membawakan Roro 

Jonggrang. Mengisahkan tentang Bandung Bondowoso yang ingin memperistri Roro 
Jonggrang. Roro Jonggrang meminta syarat agar dibuatkan candi dalam satu malam. Belum 
sampai jadi waktu sudah pagi. Ternyata itu rekayasa Roro Jonggrang saja. Bandung marah 
dan Roro Jonggrang dicipta jadi arca. 

 
 Setelah menyaksikan tayangan kesenian daerah seperti tersebut di atas, nilai-nilai kehidupan 

yang dapat kita ambil adalah ... 
 a. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. 
 b. Pada zaman dahulu banyak orang sakti. 
 c. Orang yang marah tidak dapat menahan emosinya.  
 d. Karena kesalahan dalam berbuat, kita akan menanggung akibat. 
 e. Orang yang lemah akan menjadi jajahan orang yang kuat. 
 
49. Salah satu nilai positif kesenian daerah ialah ...  

a. membuat masyarakat sulit menerima pengaruh kesenian asing. 
b. melestarikan bagian dari kesenian nasional. 
c. menutup masuknya pengaruh kesenian asing baik yang bersifat positif maupun 

negatif. 
d. menanamkan sikap bertahan dalam kesenian daerah. 
e. menimbulkan rasa kedaerahan lebih tinggi daripada rasa nasionalnya. 
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50. Kami mengiring jenazah hitam 

depan kami kereta mati bergerak pelan 
orang-orang berjalan menunduk diam 
dicekam hitam bayangan 
makam muram awan muram 
menanti perarakan ini diujung jalan 
... 
    Hartoyo Andangjaya 

 
 Keistimewaan penggalan puisi di atas berupa penggunaan ....  

a. berbagai macam majas 
b. tema yang tidak lazim 
c. rima silang 
d. jumlah suku kata yang tetap 
e. pola pembaitannya 

 
51. Salah satu bab dalam karya tulis berjudul: Laporan Pengurus dan Pertanggungan Jawabnya. 
 

Agar judul tersebut benar ditinjau dari segi penggunaan bahasanya, judul tersebut perlu 
diubah menjadi ....  

a. Laporan Pengurus dan Pertanggungan Jawabannya 
b. Laporan dan Pertanggungan Jawab Pengurus 
c. Laporan Pertanggungjawaban Pengurus 
d. Pertanggungan Jawab Pengurus dan Laporannya 
e. Laporan Pertanggungan Jawab Pengurus 

 
52.  Setiap tanggal 17 Agustus, kita selalu merayakan hari kemerdekaan negara tercinta ini. 

Dari tahun ke tahun aneka lomba memeriahkan peringatan tersebut. Untuk lebih 
meningkatkan kualitas kebermaknaannya, alangkah baiknya kita menengok Saudara-saudara 
kita yang sudah yatim piatu. Kita bisa mengundang mereka untuk berkumpul bersama 
memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2003. 

 ......... 
 Gagasan utama penggalan proposal di atas ialah .... 
 a. bersama-sama anak yatim piatu memperingati hari Kemerdekaan Republik Indonesia 

tanggal 17 Agustus 2003 
 b. agar meriah peringatan hari Kemerdekaan Republik Indonesia diundanglah anak-

anak yatim piatu 
 c. kita merayakan hari kemerdekaan setiap tanggal 17 Agustus dengan meriah karena 

selalu ada lomba-lombanya  
 d. anak-anak yatim piatu dari panti asuhan diundang untuk meningkatkan kualitas 

kebermaknaan setiap tanggal 17 Agustus 
 e. Kita selalu merayakan hari Kemerdekaan negara tercinta ini dengan mengundang 

anak-anak yatim piatu.  
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53. Kalimat pembuka surat balasan lamaran kerja yang berisi penolakan di bawah ini yang tidak 
tepat adalah ... 

 a. Berdasarkan surat lamaran Anda yang telah kami terima, kami harap Saudara datang 
untuk wawancara. 

 b. Berdasarkan surat lamaran Anda tertanggal .... dengan ini, kami beritahukan bahwa 
tidak ada lowongan. 

 c. Lamaran Anda telah kami terima, namun untuk saat ini belum ada lowongan. 
 d. Surat lamaran Anda telah sampai pada kami, tetapi kami belum bisa menerima Anda 

sebagai karyawan. 
 e. Terima kasih atas surat lamaran Anda, sayang sekali kesempatan Anda aterisi oleh 

orang lain.  
 
54. Demikian pemberitahuan kami, Anda diharap maklum.  
 
 Jika kalimat di atas digunakan sebagai kalimat penutup surat balasan lamaran pekerjaan yang 

berisi penolakan, kalimat yang tepat adalah ... 
 a. Demikian pemberitahuan kami, kami menungu anda untuk mengambil berkas. 
 b. Demikian pemberitahuan kami, terima kasih atas perhatian anda. 
 c. Demikian pemberitahuan kami, dan terima kasih. 
 d. Demikian pemberitahuan kami, harap menjadi perhatian. 
 e. Demikian pemberitahuan kami, mudah-mudahan pada waktu mendatang Saudara 

akan memperoleh kesempatan. 
 
55.  

No. Judul Buku Penulis Tahun 
Terbit Penerbit Tempat 

 
1. 
 

 
TATA BAHASA 
INDONESIA 

 
PROF. DR. GORYS 
KERAF 
 
 

 
1993 

 
 
 

 
NUSA INDAH 
 
 

 
Ende 

 
 

 
Susunan daftar pustaka menurut sistem baru berdasarkan tabel di atas adalah ...  

a. Keraf, Gorys, Prof. DR. Tata Bahasa Indonesia. Nusa Indah : Ende. 1993.  
b. Keraf, Gorys.  Tata Bahasa Indonesia. Ende : Nusa Indah. 1993.  
c. Keraf, Gorys. 1993. Tata Bahasa Indonesia. Nusa Indah : Ende. 
d. Keraf, Gorys. 1993. Tata Bahasa Indonesia. Ende : Nusa Indah.   
e. Prof.DR. Keraf, Gorys. 1993. Tata Bahasa Indonesia. Ende : Nusa Indah.   
   

56. Salah satu ketentuan dalam penulisan kutipan untuk penyusunan karya tulis ialah ....  
a. Setiap kutipan ditulis dengan diapit tanda petik 
b. kutipan langsung yang pendek diapit tanda petik dan dijalin ke dalam teks 
c. setiap kutipan harus dikeluarkan dari teks dan diapit tanda petik 
d. kutipan tidak langsung/para frase harus diapit tanda petik dan dikeluarkan dari teks 
e. kutipan langsung yang panjang (lebih dari 3 baris) harus dijalin ke dalam teks tanpa 

diapit tanda petik 
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57. Jika dalam penyusunan karya tulis terdapat kutipan dari buku karangan Sahid Warsanto yang 
berjudul Bahasan Bahasa terbitan Aries Lima, Jakarta, tahun 1994, halaman 35, footnotes/ 
catatan kaki ditulis ... 

 a. Warsanto, Sahid.1994. Bahasan bahasa. Aries Lima. Jakarta. h. 35. 
 b. Warsanto, Sahid. Bahasan bahasa. Aries Lima. Jakarta. 1994. h. 35. 
 c. Sahid Warsanto. 1994. Bahasan Bahasa. Jakarta: Aries Lima. h. 35. 
 d. Sahid Warsanto, Bahasan Bahasa, (Jakarta: Aries Lima, 1994), h. 35. 
 e. Sahid Warsanto, Bahasan Bahasa, (Aries Lima, Jakarta, 1994: h. 35.) 
 
58. Menurut Oetoyo, KNKT akan bekerja secara profesional dan menghindari tekanan dari pihak 

manapun. Tini akan bekerja dengan pertimbangan matang. Dengan dalih, itu dia 
menambahkan kasus kecelakaan pesawat Silk Air di Palembang dan pesawat Garuda 
Indonesia di Solo pun hingga kini belum dapat disimpulkan.  

              
        Republika, Senin  22  Juli  2002  

  
 Tanggapan yang logis untuk penggalan berita atas kecelakaan pesawat tersebut adalah .... 
 a. Pekerjaan Tim KNKT sering tidak profesional 
 b. Penyebab kecelakaan pesawat di Indonesia sulit disimpulkan 
 c. Tekanan pihak tertentu pasti mempengaruhi Tim KNKT 
 d. Kecelakaan itu akibat kesalahan manusia 
 e. Orang sering berdalih apabila ada pesawat jatuh 
 
59. Kalimat yang menggunakan penalaran induktif adalah ...  

a. Karena sedang sakit, ia tidak masuk sekolah. 
b. Ia tidak masuk sekolah, karena sakit. 
c. Ia tidak pergi, padahal ada peristiwa penting. 
d. Dia sakit gigi kemarin. 
e. Ambilkan tas itu untuknya. 

 
60. Kalimat-kalimat berikut ini yang termasuk kalimat deduktif ialah ...  

a. Perusahaan kereta api telah berupaya meningkatkan pelayanan. 
b. Kalau film diputar malam hari mengganggu belajar siswa. 
c. Para siswa SMK diwajibkan mengikuti PSG. 
d. Karena tulisan itu jelas siswa tidak dapat mengerjakan soal itu. 
e. Bunga di depan ruangan kelas layu karena bunga itu tidak disiram setiap hari. 
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