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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. Ahmad : “Bolehkah saya mengetahui nama Anda?” 
 Basri    : “Saya bernama Basri.” 
 Ahmad : “Anda berasal dari mana.” 
 Basri    : “Saya berasal dari Jakarta.” 
 Ahmad : “Naik kendaraan apa Anda dari Jakarta?” 
 Basri    : “Saya naik kereta api executive.” 
 
 Pelafalan kata executive dalam percakapan di atas yang tepat adalah .... 
 a. [ ek – se – ku – tip ] 
 b. [ ek – se – ku – tif ] 
 c. [ eks – se – ku – tif ] 
 d. [ eks – ku – tip ] 
 e. [ eks – ku – tif ] 
 
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. Dia tidak mengakui perbuatannya kepada yang berwajib.  
 Dalam kalimat di atas terdapat kata verbal (kerja) yaitu .... 
 a. tidak 
 b. kepada 
 c. dia 
 d. perbuatannya 
 e. mengakui 
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4. 1) Kelima anak itu dikenal sebagai lima sekawan. 
 2) Kelompok paduan suara sekolah kami menjadi juara pertama lomba tersebut. 
 3) Ibu membeli ketiga semangka itu dengan harga Rp 25.000,00. 
 4) Para undangan telah lama menanti kedatangan kedua mempelai. 
 5) Keempat mobil rombongan sudah memasuki balai desa. 
 
 Yang mengandung kata bilangan tingkat adalah .... 
 a. kalimat 1 
 b. kalimat 2 
 c. kalimat 3 
 d. kalimat 4 
 e. kalimat 5 
 
5. Tanaman padi seluas itu terpaksa dipusokan karena terserang hama hebat. 
 Makna istilah dipusokan adalah .... 
 a. dipanen sebelum waktunya 
 b. diberi obat dengan intensif 
 c. diganti dengan tanaman baru 
 d. dimusnahkan/dibuang 
 e. dibiarkan sampai hama hilang 
 
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. Bekerja keras dapat mengurangi stres. Bahkan dengan bekerja keras dapat mengusir rasa 

kegalauan dan kegundahan hati. Tidak itu saja, dengan bekerja keras dapat mewujudkan 
harapan dan cita-cita, tidak seperti “pungguk merindukan bulan.” 

 
 Makna peribahasa dalam kalimat di atas adalah ... 
 a. Menggapai cita-cita dengan kemalasan. 
 b. Ingin memperoleh sesuatu melalui jalan pintas. 
 c. Perumpamaan orang kecil yang sombong. 
 d. Ingin mencapai cita-cita yang tinggi tetapi tidak sesuai dengan kemampuan. 
 e. Agar cita-citanya segera tercapai harus mengadakan pendekatan pada para 

pejabat. 
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8.  Keinginan untuk memiliki barang, apakah itu perhiasan, pakaian, alat rumah tangga, 
barang elektronik, kendaraan, bahkan rumah sangat mudah baginya karena uang baginya 
tidak masalah. Tiap hari ia bermandikan uang. Akan tetapi, ia tidak merasa bahagia, ia 
merasa sepi serasa terkubur di tengah kekayaannya. Ia ingin mempunyai teman yang juga 
mencintai dirinya. 

 
 Jenis majas yang menonjol dalam paragraf di atas adalah .... 
 a. paradoks 
 b. ironi 
 c. litotes 
 d. sarkasme 
 e. metafora 
 
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. Orang yang dapat menikmati makanan semahal itu hanyalah orang yang beruang. 
 Kata beruang dalam kalimat di atas merupakan kata bermakna gramatikal .... 
 a. menggunakan uang 
 b. menghasilkan uang 
 c. menghamburkan uang 
 d. mengeluarkan uang 
 e. memiliki uang 
 
12. Kata guru yang tidak bermakna denotatif terdapat dalam kalimat ... 
 a. “Killer” predikat yang diberikan siswa kepada guru itu. 
 b. Bagaimana mungkin seorang guru berkata seperti itu di hadapan para siswanya. 
 c. Pengalaman merupakan guru yang terbaik selama yang saya rasakan. 
 d. Dia guru pilihan yang pandai menyampaikan pembelajaran di kelas. 
 e. Guru itu terpilih sebagai guru favorit dalam tahun pembelajaran yang lalu. 
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13. Kalimat yang mengandung kata bermakna konotasi negatif adalah ... 
 a. Ayah saya adalah pensiunan pegawai negeri. 
 b. Astri bekerja sebagai pramugari. 
 c. Tono bekerja sebagai buruh bangunan. 
 d. R.A. Kartini tetap harum namanya. 
 e. Tini adalah bunga di desanya. 
 
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. 
 
15. Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata bermakna sinestesia adalah ... 
 a. Dari tadi wanita itu melamun. 
 b. Laki-laki itu tersenyum padaku. 
 c. Mana kunci jawaban soal ini? 
 d. Kata-katanya manis sekali. 
 e. Di mana rumah Saudara? 
 
16. Kata bermakna peyorasi terdapat dalam kalimat ... 
 a. Para tunawisma di kota Jakarta ditertibkan oleh pemerintah. 
 b. Menjelang purnabakti ayah sering sakit-sakitan. 
 c. Pramuniaga di pasar swalayan tersebut ramah-tamah. 
 d. Kodrat seorang wanita memang berbeda dengan pria. 
 e. Para pembantu rumah tangga setiap lebaran mudik ke kampung. 
 
17. Kalimat yang tidak menggunakan kata berpolisemi adalah ... 
 a. Duta besar itu gugur di tempat tugas pada musim gugur tahun lalu. 
 b. Ujiannya jatuh karena pada saat ujian ia jatuh sakit. 
 c. Karena kepala Atik dipukul oleh Syam, keduanya dipanggil kepala sekolah. 
 d. Kaki anak itu terantuk kaki meja belajar kakaknya. 
 e. Ibu sedang mengukur kain sedangkan adik mengukur kakinya yang gatal. 
 
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. 
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19. Kata berhipernim terdapat dalam kalimat ... 
 a. Karena takut ketahuan tidak mengerjakan tugas, Martin berjingkat-jingkat keluar 

kelas. 
 b. Sambil menjinjing ember berisi gelas dan air pencuci, penjual jamu gendong itu 

menjajakan dagangannya. 
 c. Bunga mawar merah yang kaukirimkan telah layu dan tak berseri lagi. 
 d. Para penyair dan novelis telah berkumpul untuk acara  temu sastrawan dan 

pelajar. 
 e. Adik melihat ikan di akuarium itu dengan kekaguman yang luar biasa. 
 
20. Kata berantonim terdapat dalam kalimat ... 
 a. Tua muda menghadiri upacara bersih desa. 
 b. Ia bersuka ria karena prestasi yang dicapainya. 
 c. Kata tetapi merupakan konjungsi pertentangan. 
 d. Guru itu pengajar  di SMUN I Denpasar. 
 e. Kata perempuan dan wanita memiliki nilai rasa yang berbeda. 
 
21. Pembangunan bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial  dan pemerataan pendapatan 

warga negara kita.  
 Kata berimbuhan pemerataan dalam kalimat itu dibentuk dengan tahapan .... 
 a. merata + pe – an  
 b. rata + me - + pe - + - an  
 c. rata + me - + pe -  an  
 d. merata + pe - + - an 
 e. pemerata + - an 
 
22. Sesudah lulus sekolah guru, ia menjadi pengajar sekolah dasar.  
 Kata pengajar dalam kalimat di atas diturunkan dari kata kerja .... 
  a. mengajarkan 
 b. mengajari 
 c. mengajar 
 d. belajar 
 e. ajar 
 
23. Permainan sulap yang diperagakan oleh David Cooper Field cukup memukau penonton. 
 Makna imbuhan per-an yang tidak sama dengan per-an pada kata permainan dalam kalimat 

di atas adalah ... 
 a. Pertumbuhan penduduk kota Surabaya semakin cepat dalam kurun waktu sepuluh 

tahun terakhir ini. 
 b. Mari kita ciptakan perdamaian di tanah air kita demi mewujudkan cita-cita 

bangsa. 
 c. Karena ada siaran langsung sepak bola, acara sinetron mengalami pergeseran 

waktu. 
 d. Lomba lintas alam itu memerlukan ketangguhan fisik dan perhitungan yang 

matang. 
 e. Untuk mempermudah transportasi, pemerintah kota Semarang memperluas 

wilayah perkotaan. 
 
24. Penggunaan imbuhan me- yang tepat terdapat dalam kalimat ... 
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 a. Banyak siswa yang berani mengeritik gurunya. 
 b. Rini menyucikan baju adik setiap hari. 
 c. Para petugas menyapu lantai setiap dua jam sekali. 
 d. Dalam cerdas cermat kita boleh mensertakan penggembira.  
 e. Untuk biaya kuliah anaknya Pak Sindu meneransfer uang setiap bulan. 
 
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 
 
26. Para siswa berhamburan keluar dari kelas masing-masing. 
 Jumlah morfem dalam kata berhamburan  di atas adalah .... 
 a. satu morfen 
 b. dua morfen 
 c. tiga morfen 
 d. empat morfen 
 e. lima morfen 
 
27. Kita harus sadar bahwa bangsa Indonesia sedang berada dalam ambang kehancuran. Rasa 

persatuan dan kesatuan sudah pudar. Masing-masing sudah semakin egois  dan tidak lagi 
saling peduli. Mereka lebih mementingkan dan mengutamakan kepentingan pribadi daripada 
kepentingan umum. 

  
 Kata penghubung yang menyatakan hubungan antarklausa dalam paragraf di atas adalah .... 
 a. bahwa – dan  
 b. bahwa – daripada  
 c. bahwa – sedang – dan  
 d. daripada – bahwa – dan  
 e. sedang – dan – daripada  
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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. Perhatikan daftar kata di bawah ini. 
  

 Kata Ulang Bentuk Dasar 
1 minum-minuman minum 
2 kemerah-merahan merah 
3 anak-anakan anak 
4 pandang-memandang pandang 

 
 Bentuk dasar kata ulang yang benar pada daftar kata di atas terdapat pada nomor .... 
 a. 1, 3 dan 4 
 b. 2 dan 3 
 c. 2 dan 4 
 d. 1 dan 3 
 e. 1, 2 dan 3 
 
30. Mereka berpandang-pandangan sebelum saling berkenalan. 
 Jenis kata ulang dalam kalimat di atas adalah kata ulang .... 
 a. berimbuhan 
 b. sebagian 
 c. utuh 
 d. berubah bunyi 
 e. semu 
 
31. Ikatlah kuat-kuat bungkusan paket itu. 
 Kalimat di atas mengandung kata ulang yang bermakna .... 
 a. superlatif 
 b. resiprok 
 c. frekuentatif 
 d. intensitas 
 e. similatif 
 
 
32. Penggunaan kata ulang yang benar terdapat dalam  kalimat ... 
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 a. Sesama manusia kita harus saling hormat-menghormati. 
 b. Banyak anak-anak muda sekarang yang gemar mempelajari komputer. 
 c.      Hal-hal yang berhubungan dengan seluk-beluk cetak-mencetak, dialah ahlinya. 
 d. Pipinya agak kemerah-merahan mendengar pujian itu. 
 e. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang memberi manfaat pada sesama. 
 
33. Kalimat yang menggunakan frase setara adalah ... 
 a. Tini dan Tono sedang belajar di perpustakaan. 
 b. Jepang adalah negara terkemuka di Asia. 
 c. Bangsa Indonesia tidak membanggakan hasil karya bangsanya sendiri.   
 d. Museum Prangko dapat dijumpai di Taman Mini Indonesia Indah. 
 e. Stasiun Televisi swasta banyak bermunculan di kota Jakarta. 
 
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. Frase endosentris yang koordinatif terdapat dalam kalimat ... 
 a. Sawah dan ladang terbentang luas di Jawa Timur. 
 b. Tiga rumah baru didirikan di kampung itu. 
 c. Jalan raya di Tanah Abang dipenuhi pedagang kaki lima. 
 d. Apapun yang terjadi dia tetap menjadi artis muda yang berbakat. 
 e. Anak-anak pulang ke rumah dengan bersemangat. 
 
36. Frase benda terdapat dalam kalimat ... 
 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. 
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37. (1) Rivaldo dibeli AC Milan 

(2) bebas penderita kanker 
(3) kepala cabang Dinas Pertanian Kecamatan Mojo Tengah, Wonosobo 
(4) meski data resmi dinas pertanian setempat menyebutkan yang terserang baru 1500 ha 
(5) aktivitas warga kota Ambon di sekitar lokasi kejadian 
 
Yang merupakan bentuk klausa adalah kalimat .... 

 a. 1 dan 2 
 b. 1 dan 3 
 c. 1 dan 4 
 d. 3 dan 4 
 e. 4 dan 5 
 
38. Setelah selesai berdiskusi tentang tokoh ceritera, alur, dan latar, kamu dapat memilih peran 

untuk dihayati. 
 Jumlah klausa dalam kalimat di atas adalah .... 
 a. satu 
 b. dua 
 c. tiga 
 d. empat 
 e. lima 
 
39. Ketika hari makin siang, pedagang kaki lima bingung mencari lahan untuk menggelar 

dagangannya. 
 Yang bukan klausa dalam kalimat di atas adalah .... 
 a. hari makin siang 
 b. pedagang kaki lima 
 c. bingung mencari 
 d. lahan untuk menggelar 
 e. menggelar dagangannya 
 
40. Klausa berpola S-P-O adalah ... 
 a. Saya masih di SMU kelas II. 
 b. Anton menarik lengan saya. 
 c. Hampir semua penumpang tertidur. 
 d. Ia baru kembali ke desa kemarin. 
 e. Gotong-royong di wilayah itu berjalan dengan lancar.  
 
41. Kalimat di bawah ini yang tergolong kalimat tunggal adalah ... 
 a. Saya tidak tahu bahwa perusahaan itu sudah bangkrut. 
 b. Adiknya yang bekerja di perusahaan itu sudah menikah. 
 c. Bila orang tuanya pergi, mereka selalu menjaga rumah. 
 d. Beberapa perusahaan sangat membantu masyarakat sekitarnya. 
 e. Pengusaha garmen itu sangat baik sehingga disukai karyawannya. 
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42. Kalimat tunggal yang berstruktur K– S – P – O adalah ... 
 a. Sumanto saudara kembar Sumantri. 
 b. Lukisan itu diminati banyak pengunjung. 
 c. Beberapa waktu yang lalu Jakarta dilanda banjir besar. 
 d. Semut hitam menyenangi gula jawa. 
 e. Korea membanjiri Indonesia dengan mobil dan motornya. 
 
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. Kalimat berikut yang termasuk kalimat tunggal intransitif adalah ... 
 a. Kapal merapat di dermaga satu. 
 b. Manusia memerlukan bahasa. 
 c. Kami sedang mengerjakan soal. 
 d. Kucing mencuri ikan. 
 e. Orang itu sedang mencuci mobil. 
 
45. Yang merupakan kalimat majemuk setara berlawanan adalah ... 
 a. Sudah cukup lama mereka bekerja tetapi tidak sekalipun mereka berpikir untuk 

menabung. 
 b. Saya bercita-cita menjadi atlet karate karena ayah saya adalah pelatih karate yang 

handal.  
 c. Peristiwa yang lucu dan jenaka juga menarik perhatian pembaca majalah misteri. 
 d. Ketika kepala sekolah menyampaikan pidato sambutannya, pembawa acara 

menyiapkan acara berikutnya. 
 e. Pendapatan pedagang itu menurun sejak terjadinya krisis moneter beberapa 

waktu yang lalu. 
 

46. Kalimat majemuk bertingkat yang berpola S – P 
PS

O
−

 yaitu ... 

 a. Kami menemani adik yang sedang merangkai bunga. 
 b. Mereka mempelajari cara ikan lumba-lumba berkembang biak. 
 c. Kami merekam kejadian untuk memperoleh pengalaman. 
 d. Saya melihat kendaraan itu melaju dengan cepat. 
 e. Dia mengupayakan genteng itu terpasang hari ini. 
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47. Ketika mereka menjahit baju, kami datang. 
 Struktur kalimat majemuk bertingkat di atas berpola .... 

 a. 
OPS

KPS
−−

−−  

 b. 
PSK

PSK
−−

−−  

 c. PS
PS

K
−−

−
 

 d. 
PS

KSP
−

−−  

 e. PS
OPS

K
−−

−−
 

 
48. (1) Terjadi hujan angin. 

(2) Banyak pohon  tumbang. 
 
Penggabungan dua kalimat tunggal di atas menjadi kalimat majemuk bertingkat  yang salah 
adalah ... 

 a. Terjadi hujan angin sehingga banyak pohon tumbang. 
 b. Karena terjadi hujan angin, banyak pohon tumbang. 
 c. Banyak pohon tumbang karena terjadi hujan angin. 
 d. Banyak pohon tumbang dan terjadi hujan angin. 
 e. Ketika terjadi hujan angin, banyak pohon tumbang. 
 
49. Gadis yang sedang berbincang-bincang dengan adikku itu adalah pemain piano. 
 Kalimat tunggal dari kalimat majemuk di atas adalah ... 
 a. Gadis itu pemain piano. 
 b. Gadis itu berbincang-bincang dengan adikku. 
 c. Adikku pemain piano. 
 d. Gadis yang sedang berbincang-bincang itu. 
 e. Pemain piano. 
 
50. Kami suka berenang. 
 Fungsi-fungsi kata yang tepat dari kalimat di atas adalah .... 
 a. kami sebagai S, suka sebagai K, berenang sebagai P 
 b. kami sebagai S, suka sebagai Pel., berenang sebagai P 
 c. kami sebagai S, suka sebagai K, berenang sebagai Pel. 
 d. kami sebagai S, suka berenang sebagai P 
 e. kami sebagai S, suka sebagai P, berenang sebagai K 
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51. Beberapa minggu yang lalu rombongan siswa SMU “Bina Insan” berdarmawisata ke kawah 
putih Gunung Patuha di Bandung. 

 Frase rombongan siswa pada kalimat di atas berkategori sebagai .... 
 a. numeral 
 b. adjektival 
 c. verbal 
 d. nominal 
 e. adverbial 
 
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 terdapat dalam kalimat adalah ... 
 a. Akhir-akhir ini di Denpasar Curas dapat dikatakan meningkat. 
 b. Anak kolong jembatan pada saat ini belum tertolong oleh Depdiknas. 
 c. Memang sangat sulit untuk memberantas Pungli di Indonesia. 
 d. Yang berwajib berhasil mengamankan Senpi laras panjang. 
 e. Kak Andi lulus AKABRI kurang lebih sepuluh tahun yang lalu. 
 
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 tepat adalah .... 
 a. Yth. Sdr. H. Moh. Hanafi 
  Jln. Gajah Mada 25 
  Denpasar 
 b. Yth. Sdr. H. Moh. Hanafi, 
          Jalan Gajah Mada 25,  
  Denpasar. 
 c. Yth. Sdr. H. Moh. Hanafi, 
  Jl. Gajah Mada 25, 
  Denpasar 
 d. Yth. Sdr. H. Moh. Hanafi 
  Jalan Gajah Mada 25 
  Denpasar 
 e. Yth. Sdr. H. Moh. Hanafi. 
  Jalan Gajah Mada 25. 
  Denpasar. 
 
57    Penulisan kutipan langsung dalam karya ilmiah yang tepat adalah .... 
 a. “Yang dimaksud dengan alinea penghubung adalah semua alinea yang terdapat 

antara alinea pembuka dan alinea penutup.” (Keraf, 1994 : 65) 
 b.  “Yang dimaksud dengan alinea penghubung adalah semua alinea yang terdapat 

antara alinea pembuka dan alinea penutup.” (Gorys Keraf : 1994,hal.65) 
 c. “Yang dimaksud dengan alinea penghubung adalah semua alinea yang terdapat 

antara alinea pembuka dan alinea penutup.” (Keraf, Gorys. 1994 = 65) 
 d. Keraf mengatakan, “Yang dimaksud dengan alinea penghubung adalah semua 

alinea yang terdapat antara alinea pembuka dan alinea penutup.” (1994, hal.65) 
 e. Gorys Keraf mengatakan dalam bukunya (hal.65) bahwa yang dimaksud dengan 

alinea penghubung adalah semua alinea yang terdapat antara alinea pembuka dan 
alinea penutup.” (1994) 

 
58. Penulisan catatan kaki untuk sumber kutipan berupa buku berjudul Komposisi : Sebuah 

Pengantar Kemahiran Bahasa, halaman 201, karangan Gorys Keraf yang terbit di Ende-
Flores pada tahun 1994 adalah ... 

 a. Gorys Keraf. Komposisi : Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa. (Ende-Flores. 
1994), hal. 201. 

 b. Gorys Keraf, Komposisi : Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa (Ende-Flores, 
1994), hal. 201. 

 c. Keraf, Gorys. Komposisi : Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa. (Ende-Flores. 
1994), hal. 201. 

 d. Keraf, Gorys, Komposisi : Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa. (Ende-Flores: 
1994), hal. 201. 

 e. Gorys Keraf, Komposisi : Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa. Ende-Flores: 
1994, hal. 201. 
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59. Penulisan daftar pustaka yang sesuai dengan EYD untuk buku Komposisi karya Gorys Keraf 
yang diterbitkan oleh penerbit Nusa Indah di Ende tahun 1980 adalah ... 

 a. Keraf, Gorys. Komposisi. 1980. Ende : Nusa Indah.. 
 b. Gorys, Keraf. 1980. Komposisi. Ende : Nusa Indah. 
 c. Keraf, Gorys. 1980. Komposisi. Ende : Nusa Indah. 
 d. Komposisi. Keraf, Gorys. 1980. Nusa Indah : Ende. 
 e. Komposisi. Keraf, Gorys. 1980. Ende, Nusa Indah. 
 
60. Merawat dan memelihara merupakan perbuatan yang tidak mudah. Membangun gedung 

bertingkat ternyata lebih mudah. Namun, memelihara gedung tersebut agar menjadi lebih 
baik, bersih, dan lingkungan tidak kotor merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Semuanya 
memerlukan kesabaran dan keteladanan. 

 
 Berdasarkan letak kalimat utamanya jenis paragraf di atas adalah .... 
 a. deduksi  
 b. persuasi 
 c. eksposisi 
 d. argumentsi 
 e. induksi 


