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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.  Bangsa Indonesia memiliki banyak pahlawan baik pria maupun wanita. Pahlawan-

pahlawan ini tersebar di seluruh pelosok tanah air banyak di antaranya yang tidak dikenal. 
Seorang pahlawan wanita yang sering disebut namanya ialah Cut Nyak Dien. Pahlawan ini 
berasal dari Aceh, daerah yang juga dikenal dengan sebutan Serambi Mekah. 

 
 Gagasan utama paragraf di atas adalah ....  
 a.   Indonesia memiliki banyak pahlawan 
 b.   pahlawan Indonesia tersebar di seluruh tanah air 
 c.   banyak pahlawan Indonesia yang tidak dikenal 
 d.   Cut Nyak Dien adalah pahlawan wanita dari Aceh 
 e.   Cut Nyak Dien salah satu pahlawan wanita yang terkenal 
 
  2.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kalimat berisi penjelasan grafik di atas yang tepat adalah … 
 a.  Jumlah tenaga kerja lulusan SD sebanding dengan jumlah tenaga kerja lulusan 

SLTP. 
 b.  Jumlah tenaga kerja lulusan SMU lebih sedikit daripada jumlah tenaga kerja 

lulusan SLTP. 
 c.  Jumlah tenaga kerja lulusan diploma lebih banyak daripada jumlah tenaga kerja 

lulusan SLTP. 
 d.  Jumlah tenaga kerja lulusan perguruan tinggi lebih banyak daripada jumlah 

tenaga kerja lulusan diploma. 
 e.  Jumlah tenaga kerja lulusan perguruan tinggi paling sedikit dibanding lulusan 

tingkat pendidikan yang lain. 

 



 
 
 

D2 – P3 – 2002/2003 Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan - BALITBANG DEPDIKNAS 

3 
02    01-30-D2-P11    03 

3. Hartoyo Andangjaya adalah seorang guru, penyair, esais sekaligus penerjemah. Ia mulai 
menulis sejak sekolah menengah di Solo. Sajak “Perempuan-perempuan Perkasa” yang 
ditulisnya menggambarkan kehidupan rakyat yang bekerja keras. Ditulisnya sajak tersebut 
karena kegunaannya terhadap para perempuan yang bekerja dari pagi hingga petang. 

 ( Horizon, Juli 2002 dengan perubahan) 
  
 Kalimat tanya yang tepat berdasarkan paragraf di atas adalah ... 
 a. Di mana Hartoyo Andangjaya dilahirkan? 
 b. Apa makna sajak “Perempuan-perempuan Perkasa”? 
 c. Mengapa Hartoyo Andangjaya menulis sajak “Perempuan-perempuan Perkasa”? 
 d. Apa hubungan kota Solo dengan sajak “Perempuan-perempuan Perkasa”? 
 e. Kapan Hartoyo Andangjaya menjadi seorang guru, esais sekaligus penyair? 
  4. Paragraf 1 
  Hakikat hidup adalah bekerja. Dapat dikatakan bahwa salah satu ciri manusia hidup 

adalah bekerja. Oleh karena itu, bekerja tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, baik 
secara fisik maupun psikis.  

 
 Paragraf 2 
  Antara bekerja dan kesehatan manusia saling berhubungan bahkan saling berpengaruh. 

Hal ini terbukti misalnya dari kenyataan bahwa seseorang menjadi lebih sehat bila ia bekerja 
daripada tidak bekerja. Atau kenyataan yang lain sebaliknya, yaitu seseorang yang bekerja 
malah menjadi sakit karena kondisi pekerjaannya tidak sesuai dengan karakteristik orang itu. 

 
 Titik pandang kedua paragraf di atas adalah ... 
 a. Paragraf 1 menyoroti hakikat bekerja dan paragraf 2 menyoroti hubungan bekerja 

dengan kehidupan. 
 b. Paragraf 1 menyoroti hakikat hidup dan paragraf 2 menyoroti hubungan bekerja 

dengan kesehatan. 
 c. Paragraf 1 menyoroti ciri manusia bekerja dan paragraf 2 menyoroti manfaat 

bekerja. 
 d. Paragraf 1 menyoroti masalah bekerja dalam kehidupan manusia dan paragraf 2 

menyoroti kesehatan manusia ditentukan pekerjaannya. 
 e. Paragraf 1 menyoroti faktor fisik dan psikis dan paragraf 2 menyoroti 

karakteristik seseorang. 
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5.  ... 
  (1) Dua terdakwa pengeroyokan Bripka Staff Ouw Poly (35), anggota KP3 Benoa, I 

Made Sumarta alias Sujen (28) dan Oka Sulistyobudi alias Ook (25), Rabu kemarin diadili. 
(2) Kedua terdakwa terbukti bersalah menghilangkan nyawa orang lain. (3) Pembunuhan 
adalah perbuatan yang keji dan tidak berperikemanusiaan. (4) Bripka Staff dipegang kerah 
bajunya dengan tangan kiri oleh Sumarta dan tangan kanannya menjotos muka Staff hingga 
jatuh terjerembab. (5) Saat korban berusaha bangun lagi-lagi Sumarta membanting korban 
ke aspal hingga terjengkang. 

 ………………………… ... 
         (Denpost, Kamis, 31 Januari 2002) 

 
 Dalam berita itu wartawan mengungkapkan opininya.  
 
 Kalimat opini dalam cuplikan berita tersebut terdapat pada kalimat nomor .… 
 a. (1) 
 b. (2) 
 c. (3) 
 d. (4) 
 e. (5) 
 
  6.       Tajuk Rencana 
 
  Sebaliknya, dewan yang sudah menyetujui dana tambahan bagi TNI dan POLRI harus 

dapat mengawasi penggunaannya dengan benar. Sebagai institusi pengawasan, parlemen 
harus dapat mengontrol penggunaan dana yang dialokasikan pemerintah. 

  Jangan sampai, misalnya, dana tambahan Rp 1triliun itu merupakan hasil mark up. Ke 
mana saja dan untuk apa dana tersebut, DPR harus mengontrol. 

              
 Pandangan redaksi dalam tajuk rencana tersebut adalah ... 
 a. Pemberian dana tambahan Rp 1 triliun kepada TNI dan POLRI adalah wajar, 

namun DPR harus mengontrol penggunaan dana tersebut. 
 b. Tambahan dana Rp 1 triliun bagi TNI dan POLRI adalah hal yang sembrono, 

karena APBN sangat terbatas dan keperluan sangat banyak. 
 c. Negara sedang mengalami masa sulit, sehingga semua unsur penerima APBN 

harus berhemat. Oleh karena itu, TNI dan POLRI tidak perlu menerima tambahan 
dana. 

 d. TNI dan POLRI harus pandai dan rasional dalam menggunakan anggaran yang 
ada. 

 e. DPR terpaksa menyetujui permintaan dana tambahan Rp 1 triliun bagi TNI dan 
POLRI. 
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  7. Permasalahan yang rumit yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini dapat disebabkan 
oleh memudarnya kejujuran dalam masyarakat. Dewasa ini ketidakjujuran dalam beragam 
bentuknya nyaris dapat ditemukan pada semua lapisan masyarakat dan pada semua dimensi 
kehidupan: politik, sosial, ekonomi, atau pendidikan. Dalam semua hal ini terungkap 
kebohongan atau kemunafikan mendominasi sampai derajat tertentu sehingga kejujuran kian 
terpinggirkan bahkan hampir menjadi barang langka bagi “bangsa besar” ini.  
             
          (Kompas, 27 Mei 
2002)   

  
 Konsep yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah ... 
 a. Ketidakjujuran menyelimuti semua lapisan masyarakat dan semua dimensi 

kehidupan. 
 b. Permasalahan tidak akan tertangani selama ketidakjujuran masih menyelimuti 

kehidupan masyarakat. 
 c. Permasalahan dapat ditimbulkan karena ketidakjujuran yang dilakukan dalam 

aktifitas kehidupan. 
 d. Ketidakjujuran itu dapat ditemukan di mana-mana, kapan saja pada diri siapa 

saja. 
 e. Kelangkaan kejujuran sekarang ini disebabkan oleh banyak ketidakjujuran dalam 

kehidupan masyarakat. 
 
8. Usaha peningkatan kualitas pendidikan bukan pekerjaan gampang yang bisa diselesaikan 

sendirian. Apalagi sumber daya manusia dan fasilitas pendidikan yang dimiliki institusi 
pendidikan sekarang sangat terbatas. 

 
 Arti kata yang bergaris bawah pada kalimat tersebut di atas dapat diurut sebagai berikut .... 
 a. jumlah, kemudahan, lembaga 
 b. mutu, kemudahan, lembaga 
 c. derajat, kemudahan, lembaga 
 d. tingkatan, kemudahan, sekolah 
 e. hal, proses, pendidikan 
 
  9. Malaysia mengukuhkan kepemilikan atas pulau Sipadan dan Ligitan. 
 Makna imbuhan meN-kan pada kata mengukuhkan dalam kalimat di atas sama dengan 

imbuhan meN-kan yang terdapat pada kalimat ... 
 a. Mahasiswa menanyakan semangat reformasi di kalangan legislatif. 
 b. Prancis gagal mempertahankan piala dunia yang direbutnya pada tahun 1998.  
 c. Janganlah kita menyalahkan orang lemah di sekitar kita. 
 d. Pelajar yang pandai dapat menerangkan materi ajar dari gurunya. 
 e. Penduduk meninggikan jalan yang selalu tergenang banjir. 
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10. Perbaikan jembatan wilayah pantura memerlukan waktu berbulan-bulan. 
 Makna imbuhan per – an pada kata perbaikan dalam kalimat tersebut menyatakan .... 
 a. hasil 
 b. hal 
 c. tempat 
 d. proses 
 e. cara  
 
11. Imbuhan peN – an yang bermakna proses dan tempat (ambigu) terdapat dalam kalimat ... 
 a. Dia berjalan melewati pemakaman Taman Makam Pahlawan Kalibata. 
 b. Peristiwa yang dialaminya membuat perjalanan kakak terganggu. 
 c. Pemakaman  tokoh yang terkenal itu ramai dikunjungi orang. 
 d. Pemandian air panas di Pacet memakan korban. 
 e. Kami sekeluarga akan bertamasya ke pegunungan minggu depan. 
 
12. Kalimat berikut yang menggunakan imbuhan serapan yang tepat adalah ... 
 a. Hasil analisanya sangat tepat untuk mengatasi masalah ini. 
 b. Urbanisme dari tahun ke tahun selalu meningkat. 
 c. Alasan-alasan yang dikemukakannya tidak rasionil. 
 d. Sejarawan yang terkenal itu telah menghembuskan nafas. 
 e. Dalam seminar ini kami menghadirkan seorang ilmiawan terkenal.  
 
13. Penulisan gabungan kata yang tepat terdapat dalam kalimat ... 
 a. Asas praduga tak bersalah tetap diberlakukan di Indonesia. 
 b. Bus-bus antar provinsi umumnya berukuran besar. 
 c. Pertandingan semi final sepak bola berlangsung sore ini. 
 d. Sub pokok bahasan materi pelajaran harus dikuasai semua siswa. 
 e. Pemerintah sedang memperbaiki jalan trans Sumatera.  
 
14. (1) Saya mempunyai keponakan-keponakan berusia balita. (2) Sifatnya agak manja dan 

kadang-kadang nakal. (3) Permintaan-permintaanya harus dipenuhi, tanpa peduli di mana ia 
berada. (4) Kalau keinginannya dibelikan mobil-mobilan tidak dipenuhi, ia akan berteriak-
teriak keras sekali. (5) Ia memukul-mukulkan tangannya pada benda-benda di sekitarnya.    
(6) Tak jarang dia berguling-guling dan menarik-narik baju ibunya hingga robek. 

 
 Kata ulang yang digarisbawahi menyatakan intensitas terdapat dalam kalimat .... 
 a. pertama dan kedua 
 b. kedua dan ketiga 
 c. pertama dan ketiga 
 d. keempat dan kelima 
 e. kelima dan keenam 
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15. Penggunaan kata ulang yang tepat terdapat pada kalimat ... 
 a. Dia bersalam-salaman dengan sahabat lamanya. 
 b. Adik mendapat hadiah berupa buku-buku yang banyak. 
 c. Di terminal banyak mobil-mobil yang diparkir. 
 d. Ayah sedang berbicara dengan semua  tamu-tamu yang hadir. 
 e. Beberapa keterangan-keterangan telah disampaikan oleh pihak kepolisian.  
 
16. Kalimat yang menggunakan kata penghubung korelatif adalah ... 
 a. Hal ini diperparah lagi dengan fakta bahwa Jakarta adalah kota berpolusi udara 

ketiga terburuk di dunia. 
 b. Setiap tahunnya kasus kebakaran hutan selalu menjadi isu penting baik bagi 

Indonesia sendiri maupun negara-negara tetangga. 
 c. Akibat kebakaran hutan yang terjadi di Kalimantan jadwal penerbangan 

terganggu. 
 d. Berdasarkan hasil penelitian  43,9 persen pelajar SLTP Jakarta pernah merokok 

dan 65,9 persen orang tuanya juga merokok. 
 e. Hal tersebut hendaknya dihindari agar kita semua bebas dari polusi.  
 
17. (1) Banyak siswa SMU memilih perguruan tinggi swasta. (2) Mereka tidak memilih 

perguruan tinggi negeri karena mereka harus menempuh SPMB. (3) Di samping itu, mereka 
merasa pesimis dapat diterima di perguruan tinggi negeri. (4) Ada pula yang beranggapan 
perguruan tinggi swasta dan negeri sama saja. (5) Yang penting, perguruan tinggi swasta 
tersebut statusnya sudah disamakan. 

 
 Kalimat yang menggunakan kata penghubung antarklausa adalah nomor .... 
 a. (1) 
 b. (2) 
 c. (3) 
 d. (4) 
 e. (5)  
 
18. Kata penghubung syarat hasil terdapat dalam kalimat ... 
 a. Seandainya ia belajar dengan tekun, orang tuanya akan merasa senang. 
 b. Para ahli mengidentifikasi bahwa kanker berkaitan erat dengan makanan yang 

dikonsumsi. 
 c. Kendati tidak bisa disembuhkan, penderita diabetes sebenarnya dapat hidup 

secara normal. 
 d. Bila kamu rajin belajar dan berdoa, kamu menjadi orang yang berhasil. 
 e. Penyakit kanker sulit disembuhkan, karena itu para ahli mengembangkan teknik 

baru. 
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19. Selagi jaya pejabat itu dikerumuni orang-orang yang mengaku teman atau saudara. Sekarang 
ia sudah kehilangan jabatannya. Hilanglah pula orang-orang yang mengaku teman dan 
saudaranya. 

 
 Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah ... 
 a. Belakang parang pun jika diasah akan tajam. 
 b. Bunga gugur putik pun gugur. 
 c. Seperti api dalam sekam. 
 d. Habis manis sepah dibuang. 
 e. Pagar makan tanaman. 
 
20. Sekarang Pak Kadir cepat naik darah. 
 Ungkapan yang bermakna sama dengan ungkapan yang terdapat dalam kalimat tersaji adalah 

kalimat ... 
 a. Naik pitam anak itu mendengar ejekan temannya. 
 b. Orang itu naik daun sejak tahun 2000. 
 c. Tadi malam orang itu naik kuda hijau. 
 d. Pedagang pakaian jadi sedang naik marak. 
 e. Kehidupan seseorang adakalanya naik turun. 
 
21. Majas pleonasme terdapat dalam kalimat ... 
 a. Pendidikan dapat membukakan mata hati ke arah kemajuan. 
 b. Pendidikan mengangkat derajat keluarga kami. 
 c. Segala fitnah tetangganya dibalasnya dengan budi bahasa yang baik. 
 d. Saya telah mencatat segala kejadian itu dengan tangan saya sendiri. 
 e. Anak adalah buah hati orang tua yang selalu memerlukan perhatian.  
 
22. Pasangan kalimat yang menggunakan kata berpolisemi adalah ... 
 a.  Sudah tiga kali atlet itu meraih medali emas. 
   Anak-anak senang sekali bermain di kali yang jernih itu. 
 b.  Kelapa itu jatuh dari pohon. 
   Nilai ujian yang diraihnya jatuh. 
 c.  Harga buku pelajaran saat ini sangat mahal. 
   Kami diwajibkan membawa bambu empat buku. 
 d.  Wajahnya berseri ketika mendapat nilai sembilan. 
   Kedua tim basket itu bermain seri. 
 e.  Karyawan bank swasta banyak yang di-PHK. 
   Bang Safei berhasil meraih juara tenis. 
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23. Pasangan kalimat yang menggunakan kata berhomograf adalah ... 
a. Aku berulang tahun tanggal tujuh belas September. 

Tadi pagi gigi adikku tanggal satu. 
 b. Menyimpan uang supaya aman sebaiknya di bank saja. 
  Tetanggaku, Bang Komar, pandai memancing. 
 c. Tangannya patah ketika ia jatuh dari atas pohon. 
  Saat krisis begini banyak perusahaan yang jatuh. 
 d. Coba lihat kepala sarung yang satu kodi itu! 
  Pak Asep sekarang menjadi kepala sekolah desa kami. 
 e. Di toko serba ada ia membeli apel dua kilogram. 
  Tentara melakukan apel untuk mendengarkan amanat dari komandannya. 
 
24. Kata yang mengalami penyempitan makna terdapat dalam kalimat ... 
 a. Kapal induk AS berlayar ke Timur Tengah dua bulan yang lalu. 
 b. Doni tinggal di puri Karang Asem sejak ibunya meninggal. 
 c. Saudara harus memperhatikan jadwal kegiatan yang disepakati. 
 d. Ibu guru itu harus bijaksana dalam menghadapi muridnya. 
 e. Ia bercita-cita menjadi sarjana pendidikan yang kompeten. 
 
25. Kalimat yang menggunakan frase ambigu adalah … 
 a. Tono belajar dengan rajin di kamarnya yang baru. 
 b. Mahasiswa itu sedang mempelajari buku sejarah baru. 
 c. Pelajaran bahasa Indonesia sangat menarik untuk dikaji dengan serius. 
 d. Kami kedatangan guru baru yang berasal dari Banten. 
 e Siswa baru di SMU terkenal itu memerangi narkoba. 
 
26. Kalimat di bawah ini yang memakai frase atributif berimbuhan adalah ... 
 a. Sawah itu dikerjakan oleh petani muda yang bertenaga besar. 
 b. Nani memakai baju merah muda sehingga terlihat lebih cantik. 
 c. Pilot sangat pintar mengendalikan pesawatnya. 
 d. Ketua kelas kami juara berpidato di kecamatan. 
 e. Ibu tinggal di rumah besar bersama cucunya. 
 
27. Dalam diskusi itu membicarakan masalah yang berhubungan dengan kegiatan OSIS. 
 Kalimat tersebut di atas dapat dijadikan kalimat logis dengan .... 
 a. menghilangkan kata yang dan kegiatan 
 b. mengubah bentuk kata membicarakan menjadi dibicarakan 
 c. menghilangkan kata kegiatan dan dalam 
 d. meletakkan dalam diskusi itu pada akhir kalimat 
 e. meletakkan klausa masalah yang berhubungan dengan kegiatan OSIS pada awal 

kalimat 
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28. Kalimat pasif terdapat pada ... 
 a. Mira menangis tersedu-sedu. 
 b. Ia terakhir melihat bibinya tadi siang. 
 c. Kemarin ia dijemput kakaknya pukul 20.15 . 
 d. Ia memerlukan lebih banyak uang daripada yang dimilikinya. 
 e. Mereka mendengar kematian Kitty dari penjaga gedung. 
 
29. Soni berkata kepada saya, “Saya akan menyelesaikan pengetikan proposal perpisahan 

besok.” 
 Kalimat langsung tersebut dapat diubah menjadi kalimat tidak langsung secara tepat       

yaitu ... 
 a. Soni mengatakan kepadaku saya akan menyelesaikan pengetikan proposal 

perpisahan besok. 
 b. Soni berkata bahwa saya akan menyelesaikan pengetikan proposal perpisahan 

besok. 
 c. Soni mengatakan kepada saya bahwa ia akan menyelesaikan pengetikan proposal 

perpisahan besok. 
 d. Soni berkata bahwa ia menyelesaikan pengetikan proposal perpisahan besok. 
 e. Soni berkata kepada saya kalau saya dapat menyelesaikan pengetikan proposal 

perpisahan besok.  
 
30. (1) Hamzah  : Ibnu, ayah dan ibumu ada di rumah? 
 (2) Ibnu   : O, beliau sedang ke rumah nenek sejak kemarin. 
 (3) Hamzah  : Kapan saya dapat bertemu dengan mereka? 
 (4) Ibnu   : Nanti sore! 
 (5) Hamzah  : Baiklah, nanti sore saya datang lagi. 
 
 Kalimat minor dalam dialog di atas adalah kalimat nomor …. 
  a.  (1) 
 b.  (2) 
 c.  (3) 
 d.  (4) 
 e.  (5) 
  
31. Kalimat yang berobjek adalah ... 
 a. Pelari itu berlari dengan cepat. 
 b. Anak itu tulisannya rapi sekali. 
 c. Banyak orang menggemari olahraga sepak bola. 
 d. Ruangan rumah itu ditata dengan rapi. 
 e. Hal ini harus dilaporkan besok pagi. 
 
32. Yang termasuk kalimat berpelengkap adalah ... 
 a. Bangsa Indonesia mengalami cobaan yang berat. 
 b. Gubernur mengunjungi daerah gempa.    
 c. Ombak menyapu Pantai Parangtritis. 
 d. Para orang tua selalu mendatangi sekolah anaknya. 
 e. Mereka berjalan kaki selama dua jam.  
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33. Kalimat majemuk setara adalah ... 
 a. Pengembalian kredit macet sehingga peminjaman tidak dapat dilayani lagi. 
 b. Anda boleh membeli saham jika mempunyai minat wirausaha. 
 c. Saksi itu meneteskan air mata ketika memberikan keterangan. 
 d. Engkau ingin melanjutkan kuliah di sini atau ikut ayah pindah ke luar negeri. 
 e. Engkau tentu akan lulus tahun ini andaikata mau belajar dengan tekun. 
 
34. Perusahaan yang ingin mengajukan kredit harus mempunyai jaminan. 
 Anak kalimat (klausa bawahan) kalimat di atas adalah .... 
 a. perusahaan yang ingin mengajukan 
 b. yang ingin mengajukan kredit 
 c. perusahaan harus mempunyai jaminan 
 d. yang ingin mengajukan kredit mempunyai jaminan 
 e. mengajukan kredit harus mempunyai jaminan 
 
35. Ibunya menjahit ketika anaknya belajar di kamar. 
 Kalimat yang berpola sama dengan kalimat di atas adalah ... 
 a. Ayahnya datang ketika ibu ke pasar. 
 b. Dokter itu menceritakan bahwa pasiennya berobat jalan. 
 c. Dokter itu menceritakan bahwa pasiennya sedang sakit keras. 
 d. Ibu anak itu berdagang saat suaminya berlayar ke luar negeri. 
 e. Murid itu berkata bahwa temannya sedang makan di kantin. 
 
36. Kalimat majemuk yang memiliki klausa setara dan bertingkat adalah … 
 a. Bajunya sangat bagus dan terbuat dari bahan-bahan sutra halus pula. 
 b. Penyakit orang itu sangat mudah menular atau tidak membahayakan orang di 

sekitarnya. 
 c. Dia tidak ada di rumah ketika kami datang dan akan menyampaikan berita duka 

itu. 
 d. Mereka belajar matematika atau belajar kimia dan fisika di bimbingan belajar itu. 
 e. Orang itu memberikan sumbangan untuk sekolah, tetapi dia menentukan 

kegunaan sumbangan itu. 
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37. ……………………… 
 Dengan ini kami mengharap kehadiran semua ketua RW di Kecamatan Martirijeron pada  
 hari  : Kamis 
 tanggal : 20 Juli 2001 
 pukul : 19.00 
 tempat : Pendopo Kecamatan Mortirijeron 
 acara  : pembahasan siskamling. 
 .................................... 
 
 Kalimat yang tepat untuk menutup surat tersebut adalah ... 
 a. Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih. 
 b. Undangan ini sangat penting, maka Saudara harus datang.  
 c. Demikian undangan ini menjadi pertimbangan atas kehadirannya. 
 d. Semoga undangan ini menjadi pertimbangan atas kehadirannya. 
 e. Atas kehadirannya, kami ucapkan terima kasih. 
 
38.      LOWONGAN KERJA 
 
 Dibutuhkan segera tenaga pembukuan, tamat SMU jurusan IPS. Lamaran ditujukan ke        

PO BOX 200 SBY. Paling lambat 1 minggu setelah iklan ini diterbitkan. 
   Surya, Selasa, 23 Juli 2002 

 
 Kalimat pembuka yang tepat untuk surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan di atas     

adalah ... 
 a. Berdasarkan iklan Bapak di Surya, Selasa, 23 Juli 2002, saya mengajukan 

lamaran pekerjaan tenaga pembukuan .... 
 b. Sehubungan dengan iklan yang dimuat pada harian Surya, Selasa, 23 Juli 2002 

saya mengajukan lamaran pekerjaan, .... 
 c. Melalui surat ini saya mengajukan lamaran pekerjaan untuk memenuhi iklan 

yang dimuat di Harian Surya, Selasa 23 Juli 2002. 
 d. Saya tertarik akan iklan Bapak di Harian Surya, Selasa 23 Juli 2002, karena 

sesuai dengan pendidikan saya .... 
 e. Memenuhi iklan Bapak Pada Harian Surya, Selasa, 23 Juli 2002, saya bermaksud 

mengisi lowongan kerja tersebut. 
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39. Dalam harian Kompas, 17 Juli 2002 saya membaca bahwa perusahaan Bapak memerlukan 
staf pemasaran. Karena persyaratan yang diinginkan dapat saya penuhi maka saya 
mengajukan lamaran pekerjaan. 

 Dengan demikian kami lampirkan … 
 
 Rangkaian kata dengan demikian kami lampirkan sebaiknya diganti dengan .... 
 a. Dengan demikian saya dapat diterima di perusahaan tersebut. 
 b. Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan …. 
 c. Bersama ini kami lampirkan persyaratan yang diminta. 
 d. Untuk memenuhi keinginan Bapak, kami lampirkan …. 
 e. Dengan demikian melalui surat ini kami melampirkan …. 
 
40. Penulisan alamat surat yang tepat adalah .... 
 a. Yth.Sdr,Mustafa 
  Jln. Jenderal. Gatot Subroto 52 
  Jakarta 10260 
 
 b. Kepada Yth.Sdr,Mustafa 
  Jalan Jenderal Gatot Subroto 52 
  Jakarta 10260 
 
 c. Yth : Sdr.Mustafa 
  Jalan Jenderal Gatot Subroto 52 
  Jakarta 10260 
 
 d. Yth.Sdr.Mustafa 
  Jalan Jenderal Gatot Subroto 52 
  Jakarta 10260 
 
 e. Yth.Sdr.Mustafa 
  Jalan Jenderal Gatot Subroto 52 
  Jakarta : 10260 
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41.  SMU Bina Lingkungan akan mengadakan rapat kerja tahun pelajaran 2002/2003 yang   
diadakan 13 Juli 2002. Rapat itu memerlukan sebuah ruang dan media. Untuk itu, kepala 
sekolah menugasi wakil kepala bidang sarana sekolah agar menyediakan ruang dan 
keperluan lainnya. 

 
 Kalimat isi memo yang sesuai dengan teks di atas adalah ... 
 a. Segera dipersiapkan ruang dan media (OHP) untuk rapat kerja menyambut tahun 

pelajaran baru. 
 b. Karena akan diadakan rapat kerja tahun pelajaran 2002/2003 siapkan ruang dan 

media (OHP). 
 c. Siapkan dengan segera ruang dan media untuk rapat kerja tanggal 13 Juli 2002. 
 d. Mohon disiapkan ruang dan media untuk rapat kerja tanggal 13 Juli 2002. 
 e. Untuk menyambut tahun pelajaran 2002/2003 kita akan mengadakan rapat kerja. 
 
42.  Sampah bila dibuang sembarangan akan dapat menimbulkan pencemaran lingkungan. 

Jika lingkungan tercemar dan sampah berserakan dapat mengakibatkan berbagai macam 
penyakit. Bila kita terjangkit suatu penyakit, maka sengsaralah kehidupan kita. Ada 
ungkapan mengatakan “bersih pangkal sehat”.  

 
 Kalimat poster yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah ... 
 a. Hidup itu perlu sehat! 
 b. Sampah mengakibatkan kekumuhan. 
 c. Buanglah sampah pada tempatnya! 
 d. Sampah membuat kita tidak sehat! 
 e. Kebersihan pangkal keindahan! 
 
43. Di wilayah tersebut dibangun rumah mewah dan rumah sederhana. Rumah mewah, ialah 

rumah yang menyediakan fasilitas lengkap dengan bahan bangunan yang berkualitas. 
Sedangkan, rumah sederhana tidak dilengkapi dengan fasilitas dan bahan bangunannya 
berkualitas rendah. 

 
 Pola pengembangan paragraf eksposisi di atas adalah .... 
 a. analisis 
 b. perbandingan 
 c. sintesis 
 d. identifikasi  
 e. proses  
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44. Perubahan alam semesta yang mengembang dapat diterangkan seperti yang terjadi pada 
balon karet yang dikembangkan. Balon karet berwarna ketika dikembangkan, warna balon 
itu mengembang. Semakin besar balon itu mengembang, semakin pudar warnanya. Begitu 
pula intensitas sinar warna. Cahaya bintang-bintang menurut para ahli juga semakin 
berkurang intensitas warnanya. Dapat kita simpulkan bahwa bintang-bintang itu makin jauh 
dari kita dan alam semesta semakin mengembang.  

 
 Pola pengembangan paragraf di atas dengan cara ....  
 a. generalisasi 
 b. akibat-sebab 
 c. analogi 
 d. sebab-akibat 
 e. sebab-akibat 1 –  akibat 2  
 
45. PU    : Semua kain sutera terbuat dari kepompong ulat sutera. 
 PK    : Baju saya sutera. 
 Kesimpulan : Jadi, ....  
 
 Kesimpulan yang tepat untuk silogisme di atas adalah ... 
 a. kepompong ulat sutera dapat dibuat baju. 
 b. kepompong ulat sutera dari kepompong sutera. 
 c. baju saya terbuat dari kepompong sutera. 
 d. baju ini terbuat dari kain sutera. 
 e. tidak salah lagi baju ini memang sutera. 
 
46.  Puji syukur kami panjatkan ke hadirat-Nya karena atas rahmat dan perkenan-Nya 

karya tulis ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya. 
 
 Penggalan di atas terdapat dalam karya tulis bagian …. 
 a. pendahuluan 
 b. isi 
 c. kata pengantar 
 d. simpulan 
 e. saran 
 
47. Alangkah baiknya jika semua unsur masyarakat baik kalangan bawah, menengah, maupun 

atas secara kompak menjaga lingkungan kita dengan ikut serta dalam pelaksanaan 
siskamling. 

 
 Kutipan pidato di atas berisi .... 
 a. informasi 
 b. hiburan 
 c. sapaan 
 d. imbauan 
 e. argumentasi 
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48. (1) Bukan cuma pemerintah yang perlu berfikir tentang masalah pendidikan. (2) Masyarakat 
pun diharapkan berperan serta. (3) Karena, pendidikan adalah tanggung jawab kita semua. 
(4) Peningkatan kecerdasan bangsa merupakan cita-cita bangsa. (5) Hal ini jelas terdapat 
dalam undang-undang negara kita. 

 
 Kalimat yang menggunakan kata tidak baku adalah kalimat nomor .... 
  a. (1) 
 b. (2) 
 c. (3) 
 d. (4) 
 e. (5) 
 
49. Penulisan judul karya tulis yang benar adalah .... 
 a. PENELAAHAN DAN PERBAIKAN EKONOMI INDONESIA 
 b. Penelaahan dan Perbaikan Ekonomi Indonesia 
 c. Penelaahan dan perbaikan Ekonomi INDONESIA 
 d. Penelaahan dan perbaikan ekonomi Indonesia 
 e. PENELAAHAN dan PERBAIKAN EKONOMI INDONESIA 
 
50. Penulisan kata yang baku terdapat pada kalimat ... 
 a. Ia memilih menjadi ibu rumah tangga daripada seorang wanita karir. 
 b. Varietas baru di bidang pertanian banyak ditemukan para ahli melalui 

bioteknologi. 
 c. Para ahli berusaha mengatasi semua resiko yang terjadi dalam percobaan itu. 
 d. Antusias para pengunjung dapat terlihat dari antrian yang panjang di depan pintu 

masuk gedung pertunjukan itu. 
 e. Pada hakekatnya kemajuan teknologi di segala bidang mempunyai pengaruh 

positif dan negatif. 
 
51. Nama buku  :  Merahnya Merah 
 Pengarang  :  Iwan Simatupang 
 Penerbit  :  Gunung Agung 
 Tempat terbit :  Jakarta 
 Tahun terbit :  1977 
 
 Penulisan daftar pustaka yang bersumber dari buku tersebut (sesuai  E Y D) adalah ... 
 a. Simatupang, Iwan, 1977. Merahnya Merah . Jakarta : Gunung Agung. 
 b. Simatupang, Iwan. 1977. Merahnya Merah . Jakarta : Gunung Agung. 
 c. Simatupang. Iwan, 1977. Merahnya Merah , Jakarta : Gunung Agung. 
 d. Iwan, Simatupang, 1977, Merahnya Merah , Jakarta : Gunung Agung. 
 e. Iwan Simatupang, 1977. Merahnya Merah.   Jakarta : Gunung Agung. 
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52. Penulisan nama yang diikuti gelar akademis, yang sesuai dengan EYD terdapat dalam 
kalimat ... 

 a. Prof, DR. Henry Guntur Tarigan telah banyak menulis buku pelajaran bahasa 
Indonesia. 

 b. Setelah lulus sarjana hukum namanya mendapat tambahan gelar menjadi 
Suhardiman S. H. 

 c. Imam Supandi M.Sc. mendapat gelar master dari Universitas Indonesia. 
 d. Apabila adik sakit, ibu membawanya berobat ke dr. Udi Handoko. 
 e. Hambali M.B.A. membuka perusahaan baru di Batam bersama teman-temannya.  
 
53. Perwatakan tokoh utama, melalui pikiran, dialog, konflik batin, membuat cara pelukisan 

perwatakan tokoh utama memiliki keutuhan. Sejak awal sampai akhir cerita dapat diketahui 
bahwa perwatakan tokoh utama selalu mendambakan kedamaian. 

 
 Unsur yang dikemukakan penggalan resensi di atas adalah .... 
 a. identitas 
 b. sinopsis 
 c. alur 
 d. keunggulan 
 e. kelemahan 
 
54.  Kami bertujuh selalu gembira melakukan tugas kami. Tomo jarang kelihatan bersedih 

meskipun dua jari tangan kirinya tak ada lagi. Jarang ia mengeluh. Marno tak seribut Tomo 
atau aku, tapi dalam kesungguhannya masih ada kelakarnya juga. Ia yang tertua di antara 
kami. Ratman mulai gugup. Sedikit bedanya dengan Mulyadi, sama kekanak-kanakannya. 
Geli aku kalau ingat waktu keduanya kembali sesudah dikejar Belanda. Keduanya menangis 
dan Mulyadi menyebut-nyebut ibunya. Ia sendiri merasa malu beberapa hari kemudian. 

 (Di Kaki Merapi karya Trisno Juwono) 
 
 Amanat yang terdapat dalam kutipan cerpen di atas adalah ... 
 a. Menghadapi musuh harus dengan berani dan jangan berlari menghindar. 
 b. Jangan bersikap cengeng dan menyebut-nyebut ibu, karena hal itu memalukan. 
 c. Dalam bertugas kita harus selalu bergembira dan tidak boleh bersikap kekanak-

kanakan. 
 d. Pada saat bertugas kita harus selalu gembira dan tidak boleh gugup. 
 e. Pejuang harus ikhlas dan tidak mengeluh saat berjuang. 
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55. Bacalah kutipan novel berikut ini dengan cermat! 
 
  Di tengah alunan orkes Madun yang terpancar dari radio, kami memulai percakapan 

penting itu. Kami tahu saatnya telah tiba. Kami tidak bisa berbohong lagi, kalau tidak mau 
gila. Sudah terlalu lama kejadiannya kami biarkan berlangsung. Menggila dan memperbudak 
kami. Dengan kata-kata yang sederhana semuanya harus diselesaikan. 

  “Sudah kaupikirkan bahwa perkawinan ini berarti perubahan, perubahan pada diri 
kita?” tanyanya padaku. 

  “Aku mengerti dan aku sudah siap.” 
  “Seandainya kelak ada yang engkau sesalkan, apa yang akan kau lakukan?” 
  “Aku tak akan menyesal, sayang. Walaupun yang kau lepaskan ini bernama kebebasan, 

kemerdekaan yang dipuja oleh para seniman, kaum cendikiawan, kaum muda dan …” 
          (Telegram, Putu Wijaya). 
  
 Sudut pandang yang digunakan dalam kutipan novel tersebut adalah sudut pandang .… 
 a. orang pertama sebagai pelaku utama 
 b. orang pertama sebagai pelaku sampingan 
 c. orang ketiga sebagai pelaku sampingan 
 d. orang ketiga sebagai pelaku utama 
 e. pengarang serba tahu 
 
56. Perhatikan kutipan drama berikut ini. 

Siswadi : 
Sandjojo : 
 
Siswadi : 
Sandjojo : 
Siswadi : 
 
Sandjoyo : 
Siswadi : 
Sandjojo : 
 
Siswadi : 
Sandjojo : 

Sebaiknya kita lekas-lekas pulang, San. Telah cukup kita merantau. 
Memang banyak yang manis kenang-kenangan di Yogya. Di antara 
kepahitan-kepahitan yang terkutuk. 
Kau mau tetap tinggal di sini selamanya? 
Buat apa pulang? 
Kita telah tujuh bulan di daerah ini! (Sandjojo merasa juga waktu yang 
telah lama itu). 
Kau tidak tahan lagi? 
Tujuh bulan dengan tidak mendapatkan apa pun! 
Pada suatu hari kita akan mendapatkannya, Sis. (tidak peduli, terus 
mempermainkan pisau) 
Sebutir miligram pun kita belum pernah menyentuhnya. 
(Bangun terduduk, mata memandang dengan tajam) Pada suatu waktu 
kita akan mendapatkannya. Kita akan mendapatkan intan itu. 

  
 Konflik dalam kutipan drama di atas timbul karena  ... 
 a. Sandjoyo ingin pulang ke rumah masing-masing. 
 b. Para tokoh sudah kehabisan bahan makanan. 
 c. Para tokoh baru mendapatkan sedikit intan. 
 d. Siswadi optimis mendapatkan intan. 
 e. Sudah tujuh bulan mereka belum mendapatkan intan. 
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57. “Nduk, memang sudah aku niati untuk menyekolahkan kau sampai tinggi. Itu sudah janjiku 
kepada orang tuamu yang-oh, Allah, kok ngenes betul lelakonmu – sudah meninggal. Aku, 
embahmu, Nduk, belum merasa selesai sebelum aku melihat engkau selesai sekolah di kota, 
kawin, dan sebelum aku bisa memangku cucuku.” Itulah kata-kata embah putrinya, kata-kata 
dramatisnya seorang nenek yang fantasi dan imajinya tentang kewajiban dan pengorbanan 
adalah penderitaan yang mulai dan berbahagia seperti penderitaan Kunti. 

  
         (Sri Sumarah, Umar Kayam: 11) 

 
 Pendeskripsian watak tokoh “aku” pada kutipan di atas dilakukan melalui .... 
 a. pengungkapan tokoh “aku” 
 b. penjelasan langsung dari pengarang 
 c. respon atau tanggapan dari tokoh lain 
 d. penjelasan tak langsung dari pengarang 
 e. ungkapan tokoh lain tentang tokoh “aku” 
 
58.  Pendidikan budi pekerti perempuan semata-mata ditujukan untuk keperluan laki-laki. 

Segala sifat lemah itu dijadikan sifat perempuan yang termulia: perempuan mesti sabar, 
perempuan mesti lemah-lembut, perempuan mesti pendiam. Berjalan perempuan tiada boleh 
lekas-lekas, berbicara, dan tertawa tiada boleh keras. Dalam segala hal ia halus. 

 (Layar Terkembang, Sutan Takdir Alisyahbana) 
 
 Yang terkandung dalam penggalan novel di atas adalah nilai .... 
 a. budaya 
 b. sosial 
 c. agama 
 d. moral 
 e. estetika 
 
59.  Prabawati beberapa hari bersedih karena kepergian suaminya untuk mencari nafkah. 

Tetapi, sahabat-sahabatnya membujuknya dengan menyuruhnya mencari seorang kekasih. 
Prabawati menetapkan untuk mencoba berbuat demikian lalu berhiaslah ia. Burung bayan 
betina mencoba mencegah perbuatan itu dengan memperlihatkan betapa salahnya kelakuan 
demikian dengan menempelkannya. Tetapi hasilnya, ia hampir dipatahkan lehernya oleh 
Prabawati. Untunglah ia dapat lari menghindarinnya. 

 
 Nilai moral yang terdapat dalam cerita klasik di atas adalah ... 
 a. Kita menyayangi binatang piaraan. 
 b. Tugas suami bekerja keras mencari nafkah. 
 c. Istri yang baik tidak perlu sedih ditinggal suami. 
 d. Kesetiaan burung bayan kepada tuannya. 
 e. Bersabarlah dalam menghadapi segala cobaan. 
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60. ………………….. 
 Tuhan kami 
 Telah terlalu mudah kami 
 Menggunakan asma-Mu 
 Bertahan di negeri ini 
 Semoga Kau rela menerima kembali 
 Kami dalam barisan-Mu 
      Taufiq Ismail 
  
 Hal yang diungkapkan penyair dalam puisi di atas ....  
 a. permohonan untuk memakai namanya 
 b. permohonan ampun kepada Tuhan 
 c. kemudahan dalam menyebut nama Tuhan 
 d. kemudahan dalam menerima seseorang 
 e. kerelaan untuk menerima yang bersalah 


