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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. Ani : Siti, apa kabar? Bagaimana suasana tempat kamu bekerja? 
 Siti : Oh, Ani aku baik-baik saja. Namun, di tempat aku bekerja, aku pikir perlu perbaikan  

di bidang manajemen. 
  
 Pelafalan kata bergaris bawah dalam percakapan di atas yang tepat adalah .... 
 a. / menejemen / 
 b. / managemen / 
 c. / manajemen / 
 d. / manejemen / 
 e. / manegemen / 
 
2. Penulisan kata serapan yang tepat terdapat dalam kalimat ... 
 a. Setiap rumah sebaiknya memiliki apotek hidup. 
 b. Para atlit menerima wejangan dari pelatih. 
 c. Kami mendengarkan santapan rokhani setiap pagi. 
 d. Agar  bentuknya seragam harus distandarisir. 
 e. Uang transport yang kami terima tidak memadai. 
 
3. Dulu kami tidak pernah kebanjiran, tetapi kini setiap hujan lebat air pasti menggenangi 

rumah kami. 
 Kata kebanjiran dalam kalimat itu termasuk golongan .... 
 a. benda 
 b. kata kerja 
 c. kata sifat 
 d. kata keadaan 
 e. kata keterangan 
 
4. Penggunaan kata bilangan tingkat dalam kalimat-kalimat berikut yang benar adalah ... 
 a. Ketiga perusahaan itu sudah berdiri sejak lima tahun yang lalu. 
 b. Kepala sekolah memberi penghargaan kepada kedua pemenang lomba itu. 
 c. Percetakan itu memerlukan tiga orang penyunting. 
 d. Dia merupakan karyawan kelima yang di-PHK. 
 e. Kedua puluh pedagang itu mendapatkan pinjaman dari bank. 
 
 
 
5. Mulailah menjaga kesehatan dengan memperhatikan sanitasi. 
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 Makna kata sanitasi adalah .... 
 a. kebutuhan vitamin dalam tubuh 
 b. keseimbangan jasmani dan rohani 
 c. kekebalan tubuh 
 d. kebutuhan cairan dalam tubuh 
 e. kesehatan lingkungan 
 
6.  Kalau sedang berjalan janganlah membiasakan menjual mata. 
 Makna ungkapan menjual mata dalam kalimat di atas adalah .... 
 a. mencari perhatian 
 b. memperagakan diri 
 c. melihat ke sana ke sini 
 d. suka berlagak 
 e. menyombongkan diri 
 
7. Ketika seorang ibu mendengar aib menimpa tetangganya, ia merasa senang dan 

menyebarluaskan aib tersebut kepada yang lain. Tidak diingatnya bahwa aib tersebut pernah 
pula menimpa keluarganya sendiri, bahkan lebih memalukan. Perbuatan ibu itu ibarat 
peribahasa berbunyi “Kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tak 
nampak”. 

 
 Makna yang tepat untuk peribahasa di atas adalah ... 
 a. Kekurangan orang lain sekecil apapun akan kelihatan, tetapi kekurangan diri 

sendiri sebesar apapun tak akan kelihatan. 
 b. Orang hanya suka mencari kekurangan dan kelemahan orang lain sehingga 

mencelakakan orang tersebut. 
 c. Orang senang menyembunyikan kesalahan diri sendiri meskipun kesalahan itu 

benar-benar fatal. 
 d. Gajah diibaratkan manusia tidak dapat terkalahkan sehingga mampu mencari 

kesalahan orang lain. 
 e. Keganasan kuman dalam menyerang sehingga gajah pun dapat dikalahkannya. 
 
8. Remaja adalah bagian dari masyarakat (1). Mereka mempunyai potensi yang besar (2). 

Potensi itu dapat dikembangkan melalui pendidikan (3). Remaja adalah tunas bangsa dalam 
menyongsong hari esok (4). Bangsa dan negara membutuhkan remaja yang terampil (5). 

 
 Majas metafora dalam paragraf di atas terdapat dalam kalimat ....  
 a. 1 
 b. 2 
 c. 3 
 d. 4 
 e. 5 
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9. Kereta api tua dengan wajah kusam terengah-engah di terik matahari melengking menjerit 
seakan tidak kuasa lagi membawa beban. 

 Kalimat di atas menggunakan majas .... 
 a. hiperbola 
 b. personifikasi 
 c. metafora 
 d. litotes 
 e. sinisme 
 
10. Lebih baik tenang dan sabar daripada ribut serta marah. 
 Kata dalam pernyataan di atas yang bermakna leksikal, adalah .... 
 a. lebih 
 b. dan 
 c. daripada 
 d. baik 
 e. serta 
 
11. Pak Hanafi memperbaiki atap teras rumahnya yang sudah bocor.  
 Makna gramatikal kata memperbaiki pada kalimat di atas adalah .... 
 a.  benefaktif  
 b.  refleksif  
 c.  kausatif  
 d.  intensitas  
 e.  resiprok  
 
12. Kata naik yang bermakna denotatif terdapat dalam kalimat ... 
 a. Kalau harga barang-barang sudah naik tidak mungkin turun lagi. 
 b. Si Basir tidak naik kelas karena jarang masuk sekolah. 
 c. Karena jasa-jasanya, pangkatnya dinaikkan satu tingkat. 
 d. Artis kondang itu sedang naik daun. 
 e. Dia naik kereta api jurusan Surabaya. 
 
13. Kalimat yang mengandung kata bermakna konotasi negatif adalah ... 
 a. Ia ditunggu temannya di Hotel Sangrila. 
 b. Tabib Aceh membuka praktik di kamar 861 Hotel Sangrila. 
 c. Maksum dan Popon bekerja di Hotel Sangrila. 
 d. Karena pandai melayani tamu, ia sering dipanggil di hotel berbintang. 
 e. Selama terjadinya kerusuhan keluarga itu tinggal di hotel. 
 
14. Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata yang mengalami perluasan makna adalah ... 
 a. Ibuku sedang menyelesaikan tugas akhir S2 – nya di ITS. 
 b. Pak Eko diangkat menjadi pengurus yayasan bersama saudaranya. 
 c. Ia sering termenung sendirian sejak ditinggal bapaknya. 
 d. Terima kasih atas perhatian Saudara selama ini. 
 e. Bapak dan ibuku kemarin mengajakku ke Bandung. 
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15. Kata sedap yang bermakna sinestesia terdapat dalam kalimat ... 
 a. Makanan ini terasa sangat sedap. 
 b. Bunga sedap malam tumbuh di halaman rumahku. 
 c. Bumbu penyedap makanan itu mahal harganya. 
 d. Kata-kata orang itu kurang sedap didengar. 
 e. Sayur buatan ibu sangat sedap. 
 
16. Kata bergaris bawah dalam kalimat di bawah ini yang bermakna peyorasi adalah ... 
 a. Yanti bercita-cita menjadi guru  bahasa Indonesia. 
 b. Aman menyenangi motor Honda yang berwarna merah. 
 c. Kaum perempuan di masa lalu ibarat hiasan dalam rumah tangga. 
 d. Lulusan sarjana sudah banyak yang menganggur. 
 e. Sifatnya yang keras menyulitkan dirinya dalam bergaul. 
 
17. Kalimat di bawah ini yang tidak menggunakan kata berpolisemi adalah ... 
 a. Lambung Amir terasa mual ketika berada di lambung kapal.  
 b. Bunyi gendang itu serasa memecahkan gendang telinga. 
 c. Banyak anggota organisasi yang belum paham tentang paham baru itu. 
 d. Nilainya jatuh karena ia jatuh sakit menjelang ujian semester. 
 e. Terdengar sedu-sedan dari mobil sedan yang sedang parkir itu. 
 
18. Kalimat yang menggunakan kata berhomograf adalah ... 
 a. Tanggal 10 Juli yang lalu gigi depan anak saya tanggal satu buah. 
 b. Bang, supaya lebih aman uang sebanyak ini sebaiknya di tabung di bank saja. 
 c. Saya sudah lama tahu bahwa tahu adalah makanan yang berprotein tinggi. 
 d. Kepala sekolah kami tidak hadir karena kepalanya sakit. 
 e. Tali tambang itu akan digunakan di tambang emas. 
 
19. Kalimat yang menggunakan kata berhipernim adalah ... 
  a. Golok tajam itu digunakan untuk memenggal kepala kerbau. 
 b. Pekerjaan membelah kayu sudah merupakan tugas rutin sehari-hari. 
 c. Ayah memotong bambu menjadi beberapa batang untuk pagar halaman. 
 d. Setiap dua minggu sekali kami memangkas rumput taman di depan rumah. 
 e. Setiap membantu mengiris bawang merah, air matanya selalu berlinang. 
 
20. Kalimat yang mengandung kata berantonim adalah ... 
 a. Dibuatnya katalog bagi buku-buku dan kitab-kitab keagamaan. 
 b. Bahasa merupakan sarana dan alat komunikasi yang sangat penting. 
 c. Hal ini merupakan kendala dan hambatan bagi kita semua. 
 d. Janganlah menentukan baik buruk seseorang hanya dari segi tutur bicaranya. 
 e. Orang yang cerdik cendekia biasanya halus budi bahasanya. 
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21. Pembangunan hutan pinus di Propinsi Aceh mulai ditingkatkan mengingat sebagian besar 
pohon yang ditanam habis ditebang. 

 Tahapan pembentukan imbuhan pe – an yang tepat pada kata pembangunan adalah .... 
 a. pembangun + - an  
 b. pem - + bangunan 
 c. pe - + bangun + - an  
 d. pe - + bangunan  
 e. pe – an + bangun 
 
22. Seorang pendidik juga merangkap sebagai pengajar di sekolah. 
 Proses pembentukan kata pendidik diturunkan dari kata .… 
 a. didik 
 b. mendidik  
 c. terdidik 
 d. dididik 
 e. didikan  
 
23. Imbuhan per–an yang bermakna “kumpulan” terdapat dalam kalimat ... 
 a. Perkampungan atlet terdapat di Senayan. 
 b. Perumahan itu sangat aman karena sistem keamanan yang ketat. 
 c. Perbanyakan  makalah seminar ini sudah dilakukan jauh-jauh hari. 
 d. Di Cibubur akan dibangun permukiman bagi kaum tunawisma. 
 e. Taman-taman di daerah perkotaan belum memadai. 
 
24. Bentukan kata berimbuhan me – yang tepat terdapat dalam kalimat ... 
 a. Perolehan tanaman generasi baru dapat dilakukan dengan menyangkok. 
 b. Petani menyangkul sawahnya pada pagi dan sore agar tidak kepanasan. 
 c. Setiap pagi Ida harus menyapu dan menata kamarnya sebelum berangkat ke 

sekolah. 
 d. Kita harus menyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 
 e. Masih banyak penduduk desa yang menggunakan air sungai untuk menyuci 

pakaian. 
 
25. Kita tidak boleh menyakiti hati orang tua. 
 Makna imbuhan me – i pada kata menyakiti, menyatakan .... 
 a. benefaktif 
 b. kausatif 
 c. lokatif 
 d. imperatif 
 e. persuasif 
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26. 1.  Banyak teman berdatangan di pesta itu. 
2.  Daun-daun berguguran mengotori halaman rumahnya. 
3.  Siswa harus berpakaian seragam bila pergi ke sekolah. 
 
Kata berimbuhan ber – an yang terdiri dari tiga morfem terdapat pada kalimat nomor .... 

 a. 1 
 b. 2 
 c. 3 
 d. 1 dan 2 
 e. 2 dan 3 
 
27.  Dalam waktu singkat, mereka bentrok. Anggota kami yang sudah mengantisipasi 

kejadian ini langsung bergerak membubarkan kerumunan tawuran antarpelajar itu. 
Meskipun anggota kami sempat melepaskan tembakan peringatan ke udara, hal itu tidak 
dihiraukan. Mereka baru berhenti ketika dua orang temannya tersungkur. 

 
 Konjungsi antarklausa yang terdapat dalam paragraf di atas adalah .... 
 a. dalam 
 b. meskipun 
 c. ini 
 d. ketika 
 e. yang 
 
28.  Tiga roket hari Kamis menimpa kamp militer tentara koalisi pimpinan AS di bagian 

timur Afganistan. Namun, tak seorang pun luka serta tidak ada kerusakan dalam peristiwa 
itu. Juru bicara Gubernur Provinsi Paktia seperti dikutip The Islamic Press (AIP) 
mengatakan, orang yang tidak diketahui identitasnya melepaskan roket. “Kami menyelidiki 
penyerang”, kata juru bicara itu. Dia yakin roket-roket itu diledakkan dari dekat pegunungan 
Shahi Kot, di mana tentara pimpinan AS melakukan pertempuran terbesar pada bulan Maret, 
melawan Al Qaeda dan Taliban. AIP menyebutkan, penyerangan roket ini merupakan yang 
pertama bagi Kamp Gardes, yang merupakan markas besar operasional tentara koalisi. 

  
 Konjungsi antarkalimat yang terdapat dalam paragraf di atas adalah .... 
 a. yang 
 b. dan 
 c. namun 
 d. serta 
 e. seperti 
 
29. Jangan mengharap-harapkan yang belum jelas. 
 
 Bentuk dasar kata ulang mengharap-harapkan dalam kalimat di atas adalah .... 
 a. mengharap 
 b. mengharapkan 
 c. harap 
 d. harap-harap 
 e. harapkan 
 
30. Jenis kata ulang sebagian terdapat dalam kalimat ... 
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 a. Pekerjaan tulis-menulis telah ditekuninya sejak ia masih duduk di bangku SMU. 
 b. Anak-anak asyik membuat rumah-rumahan dari bahan kardus bekas. 
 c. Adik menyukai mobil-mobilan, oleh karena itu ibu membelikannya. 
 d. Usul dan saran-sarannya yang telah masuk panitia akan diperlukan. 
 e. Di taman rekreasi itu disediakan pula kuda-kudaan yang dapat dinaiki. 
 
31. Burung elang itu melayang-layang di udara. 
 Makna pengulangan kata melayang-layang menyatakan .... 
 a. banyak  
 b. terus-menerus 
 c. saling 
 d. tidak menentu 
 e. sangat/lebih 
 
32. Penggunaan kata ulang yang benar terdapat dalam kalimat ... 
 a. Kedua anak itu saling bersimbur-simburan. 
 b. Tukang kayu sedang menyugu papan di atas kuda-kuda. 
 c. Semua saudara-saudaranya menghadiri perhelatan keluarga Pak Sudin. 
 d. Kita dapat membeli sayur-mayur di pasar. 
 e. Berulang-ulang kami membaca-baca buku novel tersebut. 
 
33. Kemarin Pak Ali membeli mobil baru bersama temannya. 
 Frase yang terdapat dalam kalimat di atas adalah .... 
 a. kemarin Pak Ali 
 b. Pak Ali membeli 
 c. membeli mobil 
 d. mobil baru 
 e. bersama temannya 
 
34. Suami istri itu sedang mendengarkan warta berita tentang kematian sanak saudaranya yang 

tertimpa musibah banjir. 
 Frase endosentrik atributif dalam kalimat di atas adalah .... 
 a. suami istri 
 b. sedang mendengarkan 
 c. warta berita 
 d. sanak saudara 
 e. tertimpa banjir 
 
35. Killy Gonzales juga sanggup bermain melebar ke sayap, posisi yang tidak bisa dijalani 

secara maksimal oleh Batistuta dan Crespo. 
 Frasa endosentris koordinatif dalam kalimat di atas adalah .... 
 a. Batistuta dan Crespo 
 b. secara maksimal 
 c. tidak bisa dijalani 
 d. melebar ke sayap 
 e. sanggup bermain 
 
 
36. Frase benda terdapat dalam kalimat ... 
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 a. Penyiar televisi sedang membacakan warta berita. 
 b. Kemauannya keras sekali. 
 c. Saya suka sekali makan rujak. 
 d. Sikapnya baik sekali. 
 e. Puisi yang ditulisnya menarik. 
 
 
37. (1) sudah beberapa hari 
 (2) ayah sedang bekerja 
 (3) hampir semua warga 
 (4) menjelang malam hari 
 (5) perkebunan teh luas 
  
 Deret kata di atas yang merupakan klausa adalah .... 
 a. 1 dan 2 
 b. 2 dan 3 
 c. 3 dan 4 
 d. 4 dan 5 
 e. 2 dan 5 
 
38. Masyarakat yang masih melanggar ketertiban lalu lintas berarti masyarakatnya kurang 

disiplin, meski pemerintah telah mengeluarkan undang-undang. 
 Kalimat di atas terdiri atas .... 
 a. satu klausa 
 b. dua klausa 
 c. tiga klausa 
 d. empat klausa 
 e. lima klausa 
 
39. Yang bukan klausa adalah ... 
 a. Berbagai usaha telah dilakukan para peneliti ilmu pengetahuan. 
 b. Kami menerjemahkan informasi dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris. 
 c. Dokter Spesialis Kebidanan dan Penyakit Kandungan. 
 d. Ketika ayah keluar kota, ibu di rawat di RSUP. 
 e. Kami bersepeda santai di perbukitan itu. 
 
40. Klausa berpola SPO terdapat dalam kalimat ... 
 a. “Menghitung Hari” dinyanyikan oleh Krisdayanti waktu itu. 
 b. Kerangka karangan disusun untuk memudahkan orang mengarang. 
 c. Membaca cerpen masih menjadi hobinya. 
 d. Matahari terbenam tampak beberapa saat. 
 e. Laki-laki itu membawa koper besar 
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41. Yang merupakan kalimat tunggal adalah ... 
 a. Pemerintah perlu memperhatikan nasib guru-guru dengan sungguh-sungguh. 
 b. Berkas riwayat hidupnya menunjukkan bahwa dia adalah pelajar teladan tingkat 

nasional. 
 c. Saya yakin kamu akan mencapai cita-citamu dengan segera. 
 d. Mereka mengirim kartu untuk menyatakan rasa simpati kepada kami. 
 e. Masalah kemiskinan tidak hanya masalah nasional, tetapi juga masalah 

kemanusiaan. 
 
42. Kalimat tunggal yang berpola K – S – P – O adalah ... 
 a. Pelan-pelan kereta api itu meninggalkan stasiun. 
 b. Dia bersedia berkorban demi kepentingan negara. 
 c. Setiap hari Guntur bersepeda ke sekolah. 
 d. Di toko itu Anita mencarikan ibu kancing baju. 
 e. Dengan senang hati mereka bermain bola. 
 
43. Para siswa sedang mengikuti ujian akhir nasional tahun 2003. 
 Pola kalimat di atas sama dengan pola kalimat ... 
 a. Kakak belajar bahasa Inggris selama enam tahun. 
 b. Ayah menjadi guru bahasa Indonesia selama tiga puluh tahun. 
 c. Siswa kelas dua sedang berdarmawisata ke Yogyakarta. 
 d. Pemerintah akan menaikkan gaji pegawai negeri tahun depan. 
 e. Dia akan naik haji pada tahun 2003. 
 
44. Yang merupakan kalimat tunggal bukan intransitif adalah ... 
 a. Kami berenang setiap hari Minggu. 
 b. Mereka mendarat di tanah yang datar. 
 c. Botol itu berisi air putih. 
 d. Pak Toha mengangkat seorang asisten. 
 e. Padi di sawah itu mulai menguning. 
 
45. Kalimat majemuk setara yang berstruktur S – P – O, P – O adalah ... 
 a. Pada saat listrik mati saya sedang belajar kimia. 
 b. Pemain tenis itu sedang berlatih pernapasan. 
 c. Orang itu memanggul kayu bakar dan menjinjing daun pisang. 
 d. Kemarin sore temanku datang membawa oleh-oleh. 
 e. Dengan hati yang sedih diusapnya kepala anaknya itu. 
 
46. Kalimat majemuk bertingkat dengan anak kalimat pengganti keterangan waktu adalah ... 
 a. Ketika hujan turun, kami sedang belajar di kelas. 
 b. Karena kemarin hujan deras, mereka tidak menghadiri pesta. 
 c. Dia yang berperan aktif dalam menyelesaikan masalah keluarga. 
 d. Mereka sekeluarga pulang kampung pada saat libur semester. 
 e. Walaupun sebagai kakak, ia tetap mengalah kepada adiknya. 
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47. Kalimat majemuk bertingkat berstruktur                   – S – P terdapat pada kalimat ... 
             
 a. Jika masyarakat menyadari pentingnya program keluarga berencana, mereka mau 

berpartisipasi. 
 b. Andaikan saya memperoleh kesempatan, saya akan mengerjakan pekerjaan itu 

sebaik-baiknya. 
 c. Dia melepaskan Toni betapapun besar cintanya demi masa depan berdua. 
 d. Sekalipun kami mencoba menahannya, dia tetap akan pergi malam itu juga. 
 e. Bahwa isi buku ini belumlah sempurna, telah ditegaskan oleh penulisnya. 
 
48. Saya sudah terbiasa dengan hidup sederhana. 
 Saya masih anak-anak. 
 Penggabungan kalimat tunggal di atas menjadi kalimat majemuk bertingkat yang tepat 

adalah ... 
 a. Saya sudah terbiasa dengan hidup sederhana dan saya masih anak-anak. 
 b. Saya sudah terbiasa dengan hidup sederhana sejak saya masih anak-anak. 
 c. Saya sudah terbiasa dengan hidup sederhana tetapi saya masih anak-anak. 
 d. Saya sudah terbiasa dengan hidup sederhana sehingga saya masih anak-anak. 
 e. Saya sudah terbiasa dengan hidup sederhana karena saya masih anak-anak. 
 
49. Setelah ayahnya pulang, Bastian belajar kelompok. 
 Kalimat tunggal dari kalimat majemuk di atas adalah ... 
 a. Ayahnya pulang dan belajar kelompok. 
 b. Bastian pulang dan belajar kelompok. 
 c. Bastian belajar kelompok dan ayahnya belajar kelompok. 
 d. Ayahnya pulang dan Bastian berkelompok. 
 e. Ayahnya pulang dan Bastian belajar kelompok. 
 
50. Mereka menanami halaman rumahnya dengan berbagai macam tanaman hias. 
 Kata yang berfungsi sebagai objek pada kalimat di atas adalah .... 
 a. halaman 
 b. halaman rumahnya 
 c. berbagai macam tanaman 
 d. berbagai macam tanaman hias 
 e. tanaman hias 
 
51. Mereka sedang belajar bahasa Indonesia.  
 Kata mereka dalam kalimat di atas tergolong kategori .... 
 a. verbal 
 b. pronominal 
 c. adjektival 
 d. preposisional 
 e nominal 
 

       K 
S – P – O 
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52. Orang yang mendatangi Bu Retno itu bertampang seram dan sangat menakutkan. 
 Kata Bu Retno pada kalimat di atas berperan sebagai .... 
 a. pelaku 
 b. tindakan 
 c. penyerta 
 d. waktu 
 e. penderita 
 
53. Penulisan singkatan gelar akademik yang tepat terdapat dalam kalimat ... 
 a. Guru besar universitas itu bernama Prof. Dr. Harun Al Rasyid, M.Pd. 
 b. Direktur perusahaan itu dipegang oleh Ridwan Santoso, SH. 
 c. Budiman, SE. ditunjuk sebagai kepala sekolah yang baru. 
 d. Kepala rumah sakit itu bernama dr. Ismawati, MSc. 
 e. Pimpinan perusahaan ayahku, Ir. Sudrajid MPd., mendapat penghargaan. 
 
54. Penulisan akronim yang tepat untuk kata bukti pelanggaran dan kepala pendidikan 

menengah dan tinggi adalah .... 
 a. buklang – keptinggi 
 b. buknggar – kadikmenti  
 c. tilang – kadikmenti  
 d. tilang – kadikti  
 e. langti – kamendikti  
 
55. Penulisan angka dalam kalimat di bawah ini yang tidak tepat adalah ... 
 a. Empat nama yang akan menggantikan Lemere adalah Jacques Santini, Philippe 

Troussier, Raymond Domenech, dan Rena Girard. 
 b. Amstrong kini memimpin klasemen peraihan total waktu dengan keunggulan   
  1 menit 12 detik dari pembalap tim ONCE Spanyol. 
 c. Meskipun Halgand berhasil menjuarai etape ke-10, ia harus puas di urutan kedua 

untuk kategori tanjakan dengan nilai 27 poin. 
 d. Kelima karateka itu tergabung dalam pelatnas Asean Games XIV di kelas 53 kg 

putri, 55 kg, 60 kg, dan 70 kg putra. 
 e. Sampai saat ini, segala sesuatunya masih berjalan normal dan belum ada 

perkembangan berarti dari ke 2 belah pihak. 
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56. Penulisan alamat surat yang benar adalah .... 
 a. Kepada Yth. Bapak Ir. Supodo 
  Jl. Buntar V. No. 2 
  Bandung 48256 
  JAWA BARAT. 
 b. Kepada Yth Bapak Ir. Supodo 
  Jl. Buntar V No. 2 
  Bandung 48256 
  Jawa Barat 
 c. Yth. Bapak Ir. Supodo 
  Jl. Buntar V No. 2 
  Bandung 48256, 
  Jawa Barat 
 d. Yth. : Bapak. Ir. Supodo 
  Jl. Buntar V No. 2 
  Bandung 48256 
  Jawa Barat 
 e. Yth. Bapak Ir. Supodo 
  Jalan Buntar V/2 
  Bandung 48256 
  Jawa Barat 
 
57. Bahasa adalah alat komunikasi antaranggota masyarakat berupa simbol-simbol bunyi yang 

diucapkan oleh alat ucap manusia (Keraf, 1993 : 1). 
 Penulisan yang paling tepat untuk mengubah kutipan di atas menjadi kutipan langsung 

adalah ... 
 a. Gorys Keraf (1993 : 1) menyatakan, “Bahasa adalah alat komunikasi 

antaranggota masyarakat berupa simbol-simbol bunyi yang diucapkan oleh alat 
ucap manusia.” 

 b. Gorys Keraf (1993 : 1) menyatakan bahwa “Bahasa adalah alat komunikasi 
antaranggota masyarakat berupa simbol-simbol bunyi yang diucapkan oleh alat 
ucap manusia.” 

 c. “Bahasa adalah alat komunikasi antaranggota masyarakat berupa simbol-simbol 
bunyi yang diucapkan oleh alat ucap manusia.” (Keraf, 1993 : 1). 

 d. (Gorys Keraf, 1993 : 1) menyatakan “Bahasa adalah alat komunikasi 
antaranggota masyarakat berupa simbol-simbol bunyi yang diucapkan oleh alat 
ucap manusia.” 

 e. Gorys Keraf (1993 : 1) menyatakan bahasa adalah alat komunikasi antaranggota 
masyarakat berupa simbol-simbol bunyi yang diucapkan oleh alat ucap manusia. 
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58. Untuk membicarakan persoalan yang oleh Pujangga baru diperlukan 200 halaman, maka 
Angkatan 45 cukup dengan menulis cerpen yang panjangnya tiga halaman saja. 4) 

 Penulisan catatan kaki yang tepat untuk kutipan karya ilmiah di atas adalah ... 
 a. ____________ 
  4) Jassin, H.B. Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai. Jakarta :  

1962. halaman 122. 
 b.      
  4) Jassin, H.B..1962. Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai. 

Jakarta. halaman 122. 
 c.      
  4) H.B.Jassin,  Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai (Jakarta, 

1962),  halaman 122. 
 d.      
  4) H.B.Jassin, 1962. Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai. 

Jakarta. halaman 122. 
 e.      
  4) Kesusastraan Indonesia Modern dalam Kritik dan Esai oleh H.B. Jassin,  

Jakarta., 1962, halaman 122. 
 
59. Penulisan daftar pustaka yang paling benar untuk buku berjudul Komposisi : Sebuah 

Pengantar Kemahiran Bahasa karangan Prof. Dr. Gorys Keraf terbitan Nusa Indah di Ende- 
Flores pada tahun 1994 adalah ... 

 a. Prof. Dr. Gorys Keraf. 1994, Komposisi : Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa. 
Ende-Flores : Nusa Indah. 

 b. Keraf, Prof. Dr. Gorys. 1994, Komposisi : Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa. 
Ende-Flores : Nusa Indah. 

 c. Gorys Keraf. 1994. Komposisi : Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa. Ende-
Flores : Nusa Indah. 

 d. Keraf, Gorys. 1994. Komposisi : Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa. Ende-
Flores : Nusa Indah. 

 e. Gorys Keraf. 1994. Komposisi : Sebuah Pengantar Kemahiran  Bahasa. Nusa 
Indah : Ende – Flores. 

 
60. Inflasi lemah sering diartikan sebagai laju inflasi yang kurang dari 5 %, sedangkan inflasi 

moderat adalah inflasi yang mencapai 20 %, meskipun ada yang memberi batasan inflasi 
moderat itu sampai 30 %. Inflasi yang melebihi 30 % umumnya dianggap inflasi keras. 
Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa di dunia moneter dikenal tiga macam inflasi. 

 
 Paragraf tersebut dikembangkan melalui cara .... 
 a. deduktif 
 b. naratif 
 c. deskriptif 
 d. induktif 
 e. campuran 


