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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 atas 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 diizinkan menggunakan kalkulator, kamus, hp, tabel matematika, atau alat bantu 

hitung lainnya! 
 
 
 
 
1.      Pembangunan Pendidikan Prioritaskan Kualitas 
 
 Dana pembangunan pendidikan sebesar 131 miliar lebih tahun ini diharapkan mampu 

menjawab seluruh persoalan di Provinsi Sumatera Barat. “Dengan dana sebesar itu 
diharapkan tidak ada lagi daerah yang mengeluhkan kekurangan guru, buku atau sarana, 
dan prasarana sekolah. Karena pengelolaan dana dibicarakan secara khusus,” kata 
sekretaris daerah Pemprov Sumbar, Drs. Rusdi Lubis, di Padang pekan lalu. ………. 

  
 Intisari bacaan paragraf di atas adalah ... 
 a. Dana pembangunan pendidikan sebesar 131 miliar diberikan kepada Pemprov 

Sumbar. 
 b. Dana pendidikan sebesar 131 miliar diharapkan mampu mengatasi masalah 

pendidikan di Pemprov Sumbar. 
 c. Pengelolaan dana pembangunan pendidikan sebesar 131 miliar perlu 

dibicarakan secara khusus. 
 d. Dengan dana pembangunan pendidikan 131 miliar diharapkan tidak ada lagi 

daerah yang mengeluh. 
 e. Dana pembangunan pendidikan sebesar 131 miliar dapat digunakan untuk 

melengkapi sarana dan prasarana sekolah. 
 
2. Perhatikan kutipan berikut! 
 
 Amin : Mengapa mereka belum juga datang? 
 Asdi  : Tidak tahu? 
 Amin : Apakah mereka masih mendiskusikan manajemen organisasi? 
 Tuti  : Mungkin juga, soalnya mereka sangat serius. 
 
 Lafal yang tepat untuk kata yang tercetak miring pada dialog di atas adalah .... 
 a. /manejemen/ 
 b. /manajamen/ 
 c. /menegemen/ 
 d. /manajemen/ 
 e. /manegemen/ 
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3. Penulisan singkatan yang sesuai dengan EYD terdapat pada kalimat ... 
 a. Tita tinggal di jl. Maritim 275, Cilacap. 
 b. Sejak S.D. sampai S.M.A, dia selalu menjadi juara. 
 c. Dra. Mardiana, S.H. dilantik menjadi kepala bagian kepegawaian. 
 d. Dia membaca buku hal. 35 s/d hal 37. 
 e. Bapak Sulastomo menduduki jabatan sebagai direktur P.T. Putra Prima. 
 
4. Urutkan bagian pendahuluan karya tulis ilmiah di bawah ini: 
 1.  Tujuan penulisan 
 2.  Sistematika 
 3.  Latar belakang penulisan 
 4.  Ruang lingkup masalah 
 5.  Metode penulisan 
  a. 2 – 1 – 4 – 5 – 2 
 b. 3 – 1 – 4 – 5 – 2 
 c. 1 – 3 – 2 – 5 – 4 
 d. 4 – 2 – 3 – 5 – 1 
 e. 5 – 4 – 3 – 2 – 1 
 
5. Judul buku  : Pengkajian Puisi 
 Pengarang  : Rachmat Djoko Prodopo 
 Penerbit  : Gadjah Mada Press 
 Kota   : Yogyakarta 
 Tahun  : 1997 
  
 Penulisan daftar pustaka yang benar berdasarkan identitas di atas adalah ... 
 a. Rachmat Djoko Pradopo, Pengkajian Puisi, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 

1997. 
 b. Pradopo, Rachmat Djoko. 1997. Pengkajian Puisi. Yogyakarta: Gadjah Mada 

Press. 
 c. Pradopo, Rachmat Djoko, Pengkajian Puisi, Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 

1997. 
 d. Rachmat, Djoko Pradopo. 1997. Pengkajian Puisi. Gadjah Mada Press: 

Yogyakarta. 
 e. Pradopo, Rachmat Djoko. Pengkajian Puisi, Gadjah Mada Press: Yogyakarta, 

1997. 
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6. Kutipan langsung 
 “Wawancara atau interviu adalah suatu cara untuk mengumpulkan data dengan 

mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang otoritas (seorang 
ahli atau yang berwenang dalam suatu masalah).” (Keraf, 1994 : 161) 

 
 Kutipan tak langsung 
  ... dikatakan bahwa wawancara atau interviu adalah cara mengumpulkan data dengan 

mengajukan cara mengumpulkan data dengan seorang informan atau seorang otoritas 
(Keraf, 1994 : 161) 

 
 Perbedaan kedua kutipan di atas adalah …. 

 Kutipan langsung Kutipan tak langsung 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

Ditulis seperti kalimat langsung 
Kutipan diberi tanda petik (”) 
Diketik masuk dalam teks 
Diketik hanya empat baris 
Harus menyebutkan sumbernya 
di akhir kutipan 

Ditulis seperti kalimat tidak langsung 
Kutipan tanpa tanda petik (”) 
Diketik terpisah dari teks 
Diketik kurang dari empat baris 
Sumber boleh ditulis di awal kalimat 

 
7. Dengan bantuan pemerintah pejabat itu membeli Mazda baru (1). Mobil itu berwarna biru 

(2). Warna tersebut merupakan kesenangannya (3). Modernisasi telah banyak mengubah 
keadaan dalam waktu singkat khususnya moral orang Indonesia (4). Surga dunia dituntut 
orang dengan itikad mereka yang menggebu-gebu (5). 

 
 Kalimat yang tidak padu pada paragraf di atas adalah nomor .... 
 a. (1) dan (2) 
 b. (2) dan (3) 
 c. (3) dan (4) 
 d. (3) dan (5) 
 e. (4) dan (5) 
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Ciri-ciri paragraf Eksposisi Ciri-ciri paragraf Argumentasi 

1. Menjelaskan pendapat tentang suatu 
objek. 

2. Memerlukan fakta untuk menjelaskan 
objek. 

3. Memerlukan analisis mengupas objek. 
4. Menggali sumber ide dari pengamatan, 

pengalaman dan penelitian. 
5. Penutup berisi penegasan. 

1. Menjelaskan pendapat agar pembaca 
yakin. 

2. Memerlukan fakta untuk pembuktian 
berupa gambar/grafik dll. 

3. Memerlukan analisis mengupas 
pendapat. 

4. Menggali sumber ide dari pengamatan, 
pengalaman dan penelitian. 

5. Penutup berisi kesimpulan. 
 
 Perbedaan kedua paragraf tersebut adalah ... 
 a. Eksposisi menjelaskan tentang objek, sedangkan Argumentasi memerlukan 

fakta untuk menjelaskan objek. 
 b. Eksposisi memerlukan analisis untuk memberi kesimpulan, sedangkan 

argumentasi menggali sumber ide untuk suatu penegasan. 
 c. Eksposisi menggali sumber ide pengamatan untuk mendapat kesimpulan, 

sedangkan argumentasi menggali sumber ide untuk suatu penegasan. 
 d. Eksposisi menjelaskan objek untuk memberi penegasan, sedangkan argumentasi 

menjelaskan pendapat untuk meyakinkan pembaca. 
 e. Eksposisi mengungkapkan fakta untuk menjelaskan objek, sedangkan 

argumentasi tidak mengungkapkan fakta dari pengamatan dan penelitian. 
 
9. Kota itu sudah disebut kota mati. Penduduk yang berjumlah sekitar 15.000 jiwa, sebagian 

mengungsi dan yang lain meninggal dunia karena adanya musibah gempa bumi. Di sana-
sini tidak tampak tanda kehidupan. Sawah ladang puso. Rumah-rumah kosong tidak 
berpenghuni. 

  
 Jenis paragraf di atas adalah .... 
 a. persuasi 
 b. argumentasi 
 c. eksposisi 
 d. narasi 
 e. deskripsi 
 

8. 
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10. I. Latar Belakang 
  Kota besar sering terkena banjir dan polusi 
 II Manfaat Hutan Kota 
  1. Sebagai peresapan 
  2. Sebagai paru-paru kota 
  3. Sebagai tempat rekreasi 
 
 Berdasarkan kerangka karangan tersebut tujuan penulisan yang tepat adalah .... 
 a. kurangnya hutan kota di beberapa kota besar 
 b. menjelaskan perlunya hutan kota 
 c. langkanya hutan kota saat ini 
 d. manfaat hutan kota bagi masyarakat 
 e. untuk apa hutan kota dilestarikan 
 
11. Dengan hormat, kami beri tahukan bahwa Saudara diterima di PT Maspion. 
 
 Kalimat balasan surat lamaran pekerjaan yang bermakna sama dengan kalimat di atas 

adalah ... 
 a. Dengan hormat, kami sampaikan bahwa Saudara akan diterima dengan senang 

hati di PT Maspion. 
 b. Dengan hormat, kami sampaikan bahwa Saudara dapat mulai bekerja di PT 

Maspion. 
 c. Dengan hormat, kami ucapkan selamat karena surat lamaran Saudara sudah 

diterima dengan selamat. 
 d. Dengan hormat, kami beri tahukan bahwa Saudara berhak mengikuti tes 

wawancara. 
 e. Dengan hormat, kami beri tahukan bahwa surat lamaran lamaran Saudara 

memenuhi syarat. 
 
12. Penggalan resensi 
  Itulah sepenggal pemikiran yang tercuat dalam buku yang ditulis oleh Lukas 

Luwarso, aktivis Aliansi Jurnalis Independen (AJI) ini. Ia menguraikan bagaimana spirit 
penolakan itu tumbuh dan dirawat oleh mereka yang menghendaki adanya tatanan baru 
dalam kehidupan sosial. Tujuannya agar virus militerisme tidak lagi meracuni kehidupan 
sosial di Indonesia. Untuk itu, tidak ada jalan kompromi. Hal ini telah diperlihatkan dan 
dibayar secara kontan oleh kalangan muda dan mahasiswa yang menolak UU PKB. 

 
 Isi penggalan resensi di atas adalah .... 
 a. mahasiswa dan kalangan muda  menolak UU 
 b. pergulatan  tokoh utama dengan UU PKB 
 c. spirit pemikiran tentang penolakan UU PKB 
 d. kehidupan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) 
 e. penggal pemikiran yang mencuat dalam buku 
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13. Paman saya hari ini tidak bisa pergi ke kantor. 
 
 Kalimat di atas berisi pemberitahuan kepada paman, apabila kita memberikan tanda koma 

sesudah kata .... 
 a. paman 
 b. saya 
 c. ini 
 d. pergi 
 e. paman dan saya 
 
14. Penulisan kata serapan yang tepat pada dialog di bawah adalah .... 

 a.  Ida  : “Baju ini bagus modelnya, pantas buat saya.” Terkesan exslusif. 
 b.  Ira  : “Memang bagus, tetapi warnanya terlalu mencolok.” Bukan warna pavoritku. 
 c.  Ida  : “Saya suka warna seperti itu, mewujudkan orang yang optimis dan kreatif.” 
 d.  Ira    : “Tetapi harganya mahal dan bahannya transfaran.” 
 e.  Ida    : “Saya fikir itu sudah sesuai dengan modelnya.” 

  
15. Dari makam Dr. Wahidin Sudirohusodo di daerah Mlati, Yogya bagian Utara, rombongan 

kami melanjutkan perjalanan ke daerah wisata Kaliurang. Hawa dingin terasa menusuk 
kulit. Selama perjalanan kami banyak melihat pedagang salak pondoh, juadah dan tempe 
bacem. Ketika bus parkir di terminal, terlihat banyak bus bernomor polisi luar kota, seperti; 
Jakarta, Semarang, Solo, dan lainnya. 

 
 Tanggapan yang tepat berdasarkan penggalan laporan perjalanan di atas adalah ... 
 a. Memang banyak objek wisata di kota Yogyakarta. 
 b. Kaliurang di Yogya berhawa dingin, menarik wisatawan. 
 c. Banyak wisatawan dari luar kota Yogyakarta. 
 d. Yogyakarta merupakan objek wisata yang cukup dikenal. 
 e. Selain objek wisata, banyak makanan di daerah Yogya. 
 
16. Pertemuan kedua remaja itu bisa berkelanjutan. 
 
 Proses pembentukan imbuhan per-an pada kata berikut ini yang tidak sama dengan 

pembentukan kata pertemuan adalah ... 
 a. Perbaikan jembatan itu sudah dimulai. 
 b. Pertempuran itu telah menelan banyak korban. 
 c. Perkumpulan pemuda di kampungku sangat baik. 
 d. Perjanjian itu dibuat di bawah tangan. 
 e. Perdebatan itu tak kunjung usai. 
 
17. Seekor harimau hidup di dalam hutan. 
 
 Seekor dalam kalimat di atas semakna dengan ... 
 a. Seekor kerbau yang sehat memiliki bobot 100 kg. 
 b. Seekor sapi harganya Rp 800.000,00. 
 c. Seekor kucing dikejar oleh seekor anjing. 
 d. Anak kecil itu menangkap seekor burung. 
 e. Seekor kucing anggora dihadiahkan kepada anaknya. 
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18. Perhatikan kalimat-kalimat berikut! 
 (1) Waktu itu kami tidak bersenjatakan. 
 (2) Dia sudah beristrikan lebih dari lima tahun. 
 (3) Istana itu bermandikan cahaya. 
 (4) Dia berkedudukan sangat tinggi. 
 (5) Kota yang indah itu bermandikan dengan lampu. 
 
 Penggunaan imbuhan ber-kan yang tepat terdapat dalam kalimat .... 
 a. (1) 
 b. (2) 
 c. (3) 
 d. (4) 
 e. (5) 
 
19. Ahmad : Bagaimana nilai rapormu, Har? 
 Hardi : Alhamdulillah, tidak mengecewakan. 
 Ahmad : Ya, kami ikut bangga atas prestasimu. Berapa nilai matematikamu? 
 Hardi : Sembilan. 
 Ahmad : Wah, gila kau! 
  
 Dalam dialog di atas kata yang bermakna konotasi adalah .... 
 a. alhamdulillah 
 b. sembilan 
 c. prestasi 
 d. nilai 
 e. gila 
 
20. Kalimat yang menggunakan kata berimbuhan pe-an yang bermakna ganda (ambigu)    

adalah ... 
 a. Pemakaman tokoh yang terkenal itu ramai dikunjungi orang. 
 b. Pesawat yang naas itu jatuh di pegunungan yang memiliki jurang yang curam. 
 c. Kepala sekolah sedang memberikan pengarahan rapat OSIS di aula. 
 d. Wisatawan asing itu senang sekali dengan alam pedesaan yang masih asli. 
 e. Pemukiman para perambah hutan jauh dari keramaian kota. 
 
21. Perceraian pasangan artis itu sudah sampai di pengadilan. 
 
 Makna imbuhan per-an pada kata perceraian sama maknanya dengan kata berimbuhan    

per-an pada kalimat ... 
 a. Perkemahan Mandala Wangi terdapat di Cibodas, Jawa Barat. 
 b. Anak-anak yang terlibat perkelahian itu akhirnya dikeluarkan dari sekolah. 
 c. Perbaikan jembatan di Pantura sedang dalam penyelesaian akhir. 
 d. Karena perubahan jadwal penerbangan, kami terlambat sampai di tempat tujuan. 
 e. Setiap atlet harus mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan oleh panitia. 
 



 

D1-P1-2003/2004 


Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG DEPDIKNAS 

9
03-04          D1-P11-01-14 

22. Udara ini sejuk.  
 
 Kalimat yang tepat sebagai perluasan subyek pada kalimat di atas adalah ... 
 a. Udara ini sejuk sekali. 
 b. Udara pagi hari ini sejuk. 
 c. Udara ini sangat sejuk. 
 d. Udara sejuk sekali di pagi ini. 
 e. Udara ini sejuk dan segar. 
 
23. “Disambutnya tamu itu.” 
  
 Perluasan klausa di atas yang tepat adalah ... 
 a. Disambutnya tamu itu tadi siang. 
 b. Disambutnya tamu itu dengan senang hati. 
 c. Disambutnya tamu itu, pada jam 11.00 WIB. 
 d. Disambutnya tamu itu, dengan ramah. 
 e. Disambutnya dengan senang hati tamu itu. 
 
24.  Ancaman baru di ibukota belum mereda. Kewaspadaan dan kepedulian masyarakat 

dalam hal ini sangat diharapkan. Masyarakat tentunya tidak mau aktivitas kesehariannya 
terganggu oleh teror yang ditebar oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Oleh karena 
itu terorisme harus dilawan dengan keberanian dan kebersamaan. 

  
 Frase koordinatif dalam paragraf di atas adalah .... 
 a. di ibukota 
 b. harus dilawan 
 c. bertanggung jawab 
 d. keberanian dan kebersamaan 
 e. belum mereda 
 
25. 1.  Aku makan soto ayam di warung. 
 2.  saya bertemu dokter muda itu. 
 3.  Pameran pembangunan ditutup oleh Bupati. 
 4.  Jangan bicara jika sedang makan. 
 
 Frase yang berpola sama terdapat dalam kalimat .... 
 a. 1, 2, 3, 4 
 b. 1, 2, 3 
 c. 1, 3 
 d. 2, 4 
 e. 3, 4 
 
26. Frase ambigu terdapat dalam kalimat ... 
 a. Ia sedang mempelajari buku sejarah baru. 
 b. Anna sedang pergi ke luar kota. 
 c. Anak Pak Andre menjadi juara kelas. 
 d. Dandi anak Pak Suganda tinggal di Bogor. 
 e. Saudara Bu Elly pandai memasak. 
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27. Ia memakai baju berenda ke pesta. 
 
 Kalimat yang menggunakan frase atribut berimbuhan adalah .... 
 a. Adik saya mempunyai rumah bertingkat. 
 b. Siswa SMA 2 Denpasar wajib bersepatu hitam. 
 c. penyanyi berambut gimbal berjingkrak-jingkrak di panggung. 
 d. Kita tidak boleh hanya berpangku tangan. 
 e. Gadis berpita merah itu cantik sekali. 
 
28. Selambat-lambatnya tugas itu dikumpulkan hari Sabtu. 
 
 Pola pembentukan kata ulang di atas sama dengan .... 
 a. sebesar-besarnya 
 b. membesar-besarkan 
 c. dibesar-besarkan 
 d. memperbesar-besarkan 
 e. pembesar-pembesar 
 
29. (1) Ani  : Kamu jangan bermanis-manis muka kepadaku. 
 (2) Budi  : Mengapa kamu selalu marah-marah dari pagi? 
 (3) Ani  : Bukankah kamu semalam berjalan-jalan dengan Mirna? 
 (4) Budi  : Siapa yang sering menyebar-nyebarkan berita itu? 
 (5) Ani  : Banyak teman-temanku yang melihatmu semalam. 
 
 Penggunaan kata ulang yang tepat terdapat dalam kalimat .... 
 a. pertama dan kedua 
 b. pertama dan ketiga 
 c. kedua dan ketiga 
 d. kedua dan keempat 
 e. pertama dan kelima 
 
30. Proses pembentukan kata ulang yang tidak tepat terdapat pada .... 
 a. berlari-larian, berasal dari bentuk dasar berlarian 
 b. kait-mengait, berasal dari bentuk dasar mengait 
 c. memukul-mukul, berasal dari bentuk dasar memukul 
 d. berkejar-kejaran, berasal dari bentuk dasar berkejar 
 e. ditarik-tarik, berasal dari bentuk dasar ditarik 
 
31. Ia terkejut bunga tabungannya sudah banyak. 
 
 Sinonim kata bunga dalam kalimat di atas adalah .... 
 a. rente 
 b. kembang 
 c. puspa 
 d. bonus 
 e. hadiah 
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32. Penggunaan istilah yang tepat pada kalimat di bawah ini adalah ... 
 a. Sistem pemerintahan reformasi tidak jauh berbeda dengan pemerintahan 

sebelumnya. 
 b. Sekarang banyak dijual barang-barang elektron dari China. 
 c. Pengadaan beras sudah ditangani oleh badan logistic. 
 d. Barang-barang dari atoom banyak beredar di pasaran. 
 e. Dalam membangun rumah tangga harus mempunyai fondamental yang kuat. 
 
33. Sesampainya di mulut gua, mulutnya ternganga karena takjub. 
 
 Kata berpolisemi yang sepola dengan kalimat di atas terdapat dalam kalimat ... 
 a. Kaki Andi sakit karena terantuk kaki Tono. 
 b. Tina seorang gadis yang sangat menyukai bunga mawar. 
 c. Adik tidak tahu kalau ada tahu goreng di almari.  
 d. Tata merasa tersudut atas pernyataan peserta yang duduk di sudut ruangan. 
 e. Ia makan apel sesudah apel pagi sebanyak dua buah. 
 
34. (1) Ibu suka menanam bunga seperti anggrek, melati, dan mawar. 
 (2) Di hutan banyak kita jumpai binatang buas. 
 (3) Semua pelajaran harus diikuti dengan baik oleh siswa. 
 (4) Tetangga menduga Iwan dilanggar mobil ternyata ia sholat di langgar. 
 (5) Ia mencatat pertanyaan penanya I dengan penanya. 
 
 Kata berhiponim terdapat pada kalimat nomor .... 
   a. (1) 
   b. (2) 
   c. (3) 
   d. (4) 
   e. (5) 
 
35. Ibu membelikan adik mobil-mobilan. 
 
 Kalimat yang polanya sama dengan kalimat tersebut adalah .... 
 a. Saya mengajari adik matematika. 
 b. Pemerintah memberi beras kepada rakyat miskin. 
 c. Adik memberikan sepotong roti untuk pengemis. 
 d. Paman membeli baju baru berwarna biru. 
 e. Adik merayakan ulang tahunnya yang kesepuluh. 
 
36. Perampok tidak bisa bicara sewaktu polisi mengeluarkan bukti-bukti. 
 
 Kalimat yang tidak berpola sama dengan kalimat di atas adalah ... 
 a. Mereka masih tidur ketika pencuri memasuki rumah. 
 b. Saya akan pergi setelah pekerjaan rumah selesai. 
 c. Andi sedang bermain pada saat ibunya membersihkan rumah. 
 d. Kami saling bersalaman sebelum Rani menjalankan kendaraan. 
 e. Semua undangan berdiri ketika pengantin memasuki ruangan. 
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37. Dia berkorban. 
 
 Perluasan kalimat dasar yang berketerangan tujuan adalah .... 
 a. Dia berkorban tanpa ada yang membantu. 
 b. Dia berkorban dengan sekuat tenaga. 
 c. Dia berkorban, berkarya, dan beramal. 
 d. Dia berkorban demi kepentingan bangsa. 
 e. Dia berkorban dengan orang tercinta. 
 
38. Kamojang terletak 42 km sebelah tenggara kota Bandung. 
 Kamojang terletak pada ketinggian 1640 di atas permukaan laut. 
 Kamojang merupakan lapangan panas bumi pertama yang dikembangkan di Indonesia. 
 
 Penggabungan ketiga kalimat di atas yang tepat adalah ... 
 a. Kamojang terletak 42 km sebelah tenggara kota Bandung, pada ketinggian 1640 

di atas permukaan laut merupakan lapangan panas bumi pertama yang 
dikembangkan. 

 b. Kamojang terletak 42 km dari sebelah tenggara kota Bandung yang terletak di 
antara ketinggian 1640 di atas permukaan laut merupakan lapangan panas bumi 
yang dikembangkan di Indonesia. 

 c. Kamojang yang terletak 42 km sebelah tenggara kota Bandung dan terletak pada 
ketinggian 1640 di atas permukaan laut merupakan lapangan panas bumi 
pertama yang dikembangkan di Indonesia. 

 d. Kamojang lapangan panas bumi pertama yang dikembangkan di Indonesia yang 
terletak di sebelah tenggara kota Bandung pada ketinggian 1640 di atas 
permukaan laut. 

 e. Kamojang merupakan lapangan panas bumi pertama yang dikembangkan di 
Indonesia Terletak 42 km sebelah tenggara kota Bandung yang mempunyai 
ketinggian 1640 di atas permukaan laut. 

 
39. Klausa utama pada kalimat Perjuangan berjalan terus kendatipun musuh telah menduduki 

hampir semua kota besar adalah .... 
 a. musuh telah menduduki 
 b. perjuangan berjalan terus 
 c. menduduki semua kota besar 
 d. musuh telah menduduki semua kota besar 
 e. musuh menduduki hampir semua kota besar 
 
40. Kalimat yang menggunakan penggabung korelatif yang tepat adalah ... 
 a. Baik guru, karyawan, maupun siswa harus menjaga lingkungan sekolah. 
 b. Jepang berjanji membantu Indonesia pascaprogram IMF. 
 c. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyatakan Beijing bebas SARS. 
 d. Petani tembakau lereng Gunung Sindoro memperkirakan harga jual tembakau 

akan terpuruk. 
 e. Seperti juga makhluk hidup lain, di tubuhku manusia juga tersimpan energi 

listrik. 
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41. Dompet teman Anda tertinggal di kelas. 
 
 Kalimat pengumuman yang paling tepat adalah ... 
  a. Diketemukan sebuah dompet, kepada yang merasa kehilangan harap melapor. 
 b. Siswa yang kehilangan dompet dapat menghubungi guru piket.  
 c. Kepada yang kehilangan dompet dapat melapor di ruang piket. 
 d. Yang kehilangan dompet agar supaya mengambil dikami. 
 e. Yang kehilangan dompet dapat mengambil di ruang piket. 
 
42. Pemerintah membatalkan rencana pengiriman minyak mentah ke Jepang. 
 
 Kalimat pasif dari kalimat di atas adalah ... 
 a. Pemerintah membatalkan dikirimnya minyak mentah ke Jepang. 
 b. Pemerintah membatalkan ke Jepang rencana pengiriman minyak mentah. 
 c. Rencana pengiriman minyak mentah ke Jepang dibatalkan oleh pemerintah 
 d. Rencana dikirimnya minyak mentah ke Jepang, pemerintah membatalkannya. 
 e. Dikirimnya minyak mentah ke Jepang, pemerintah membatalkan rencana. 
 
43. Ibu berkata, “Antarkan kue pesanan bibimu.” 
 
 Pengubahan kalimat langsung di atas menjadi kalimat tidak langsung yang tepat adalah ... 
 a. Ibu mengatakan agar saya mengantarkan kue pesanan bibi. 
 b. Ibu mengatakan agar engkau mengantarkan kue pesanan bibi. 
 c. Ibu mengatakan bahwa ia akan mengantarkan kue pesanan bibi. 
 d. Ibu mengatakan bahwa kamu mengantarkan kue pesanan bibi. 
 e. Ibu mengatakan supaya dia mengantarkan kue pesanan bibi. 
 
44. Antari bukan adik saya. 
 Antari adik teman sekolah saya. 
 
 Penggabungan kedua kalimat tunggal di atas yang tepat adalah ... 
 a. Antari bukan adik saya, tetapi adik teman sekolah saya. 
 b. Antari bukan adik saya maupun adik teman sekolah saya. 
 c. Antari bukan adik saya, melainkan adik teman sekolah saya. 
 d. Antari bukan adik saya ia adalah adik teman sekolah saya. 
 e. Antari bukan adik saya dan ia adik teman sekolah saya. 
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45. Kami telah membaca banyak buku, tetapi tidak menemukan petunjuk penggunaan bahasa 

Indonesia dengan baik dan benar. 
 
 Kalimat yang sama polanya dengan kalimat di atas adalah ... 
 a. Saya telah membicarakan dengan pembimbing saya masalah yang baru saja ibu 

sarankan itu. 
 b. Kita pernah membahas masalah itu namun belum mendapatkan jalan 

pemecahan dengan tepat. 
 c. Hasil penelitian laboratorium kriminal membuktikan bahwa pelaku kejahatan 

itu seorang wanita. 
 d. Salam konferensi tingkat tinggi diputuskan tempat penyelenggaraan konferensi 

berikutnya. 
 e. Dalam rangka peringatan hari proklamasi kemerdekaan, Jakarta mengadakan 

pameran pembangunan. 
 
46. Kamu boleh bergabung di perusahaan ini asalkan rajin bekerja. 
 
 Kalimat yang mengunakan penggabung syarat seperti kalimat di atas adalah ... 
 a. Saya mau rajin belajar kalau orang tua memberi hadiah. 
 b. Kamu tidak boleh takabur seandainya lulus ujian. 
 c. Anak itu dipukul hingga kepalanya berdarah. 
 d. Ia belajar dengan sungguh-sungguh supaya mendapat nilai bagus. 
 e. Biarpun ia marah, saya tetap sabar. 
 
47. Di antara kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat majemuk bertingkat dengan anak 

kalimat keterangan tempat adalah ... 
 a. Ibu lahir di kota Surabaya 45 tahun lalu. 
 b. Ayah bekerja di perusahaan yang berada di Surabaya. 
 c. Kami akan pergi ke kota bersejarah. 
 d. Saya sudah melihat engkau berada di toko buku itu. 
 e. Pak Trisno menjual bakso di bawah pohon rindang. 
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48.  Sejak pukul 12.00, hari Rabu tangal 23 November, evakuasi besar-besaran mulai 
dilakukan bagi penduduk Dusun Sumberejo oleh ketiga Pos Komando (Posko), masing-
masing Posko Pendopo, kelurahan Salam, Posko Tanjung dan Posko Jumoyo di Kecamatan 
Muntilan. Dusun Sumberejo dan Dusun Turgo termasuk dua daerah yang mengalami 
kerusakan hebat karena beberapa rumah hancur dan puluhan tembok rumah retak. Karena 
kegawatan keadaan, pos pemantauan Merapi di Dusun Kalibening, ke Kecamatan Dukuh, 
dan Kelurahan Kaliurang dipertahankan. Namun bangunan pos pemantauan di Pos Atas 
Kaliurang tersebut mengalami retak-retak, sedang sebagian kaca jendela dan pintu meleleh 
terkena awan panas. 

 
 Kata penghubung antarkalimat yang terdapat dalam paragraf di atas adalah .... 
 a. bagi – dan  
 b. oleh – yang  
 c. karena – namun  
 d. mulai – sejak  
 e. atas – tersebut  
 
49. Majalah budaya baru diterbitkan bulan depan. 
 
 Keambiguitasan kalimat di atas dapat dihilangkan dengan penyusunan kembali menjadi 

kalimat ... 
 a. Majalah baru budaya diterbitkan bulan depan. 
 b. Majalah yang mengungkapkan budaya baru diterbitkan bulan depan. 
 c. Majalah budaya diterbitkan bulan depan dan baru. 
 d. Majalah budaya yang baru akan diterbitkan bulan depan. 

e. Majalah kebudayaan baru diterbitkan bulan depan. 
 

50.  Asmat bekerja sebagai penyemir sepatu di jalanan. Pekerjaan ini terpaksa dijalaninya 
karena ayahnya yang menjadi tulang punggung keluarganya meninggal sebulan yang lalu. 
Bangku sekolahnya pun harus ditinggalkan demi sesuap nasi. Ibunya yang bekerja sebagai 
tukang cuci Bu RT sudah mulai sakit-sakitan. Pagi itu ibunya memaksakan diri tetap 
bekerja meskipun sakit. Ketika ia sedang melakukan pekerjaannya tiba-tiba jatuh pingsan 
dan jiwanya tidak tertolong lagi. Mendengar hal tersebut Asmat bergegas pulang untuk 
mendapatkan ibunya. Namun malang, ketika ia menyeberang jalan tertabrak sepeda motor. 
Asmat dibawa ke rumah sakit karena gegar otak.  

 
 Peribahasa yang sesuai dengan ilustrasi di atasi adalah ... 
 a. Besar kapal besar pula gelombangnya. 
 b. Anak dipangku dilepaskan, beruk di rimba disusukan. 
 c. Bergantung pada akar lapuk. 
 d. Sudah jatuh tertimpa tangga. 
 e. Zaman bertukar musim berganti. 
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51. Dengan besar hati ia menerima segala cobaan. 
 
 Kata besar hati sama maknanya dengan kata kiasan dalam kalimat ... 
 a. Janganlah percaya dengan mulut manis orang yang baru dikenal. 
 b. Peristiwa pembunuhan itu menjadi buah bibir di kampungku. 
 c. Anak itu kepala dingin benar, sulit memahami yang kita maksud. 
 d. Tina menerima kritikan itu dengan lapang dada. 
 e. Aminah buah hati kedua orang tuanya dan guru wali kelasnya. 
 
52. Panitia Porseni Kota Denpasar, menetapkan SMAN 2 Denpasar sebagai juara umum. 

Anak-anak menyambut hal itu dengan senang. Tidak ketinggalan Kepala Sekolah pun turut 
bergembira dengan mengajak keluarga besar SMAN 2 Denpasar mengadakan syukuran di 
Restoran Hongkong Garden. 

 
 Kata yang digarisbawahi pada paragraf di atas menggunakan majas .... 
 a. metafora 
 b. eufemisme 
 c. metonimia 
 d. totem pro parte 
 e. pars pro toto 
 
53. Pangeran William sebagai putra mahkota kerajaan Inggris sangat disegani. 
 
 Di antara kalimat di bawah ini yang menggunakan kata yang mengalami perluasan makna 

adalah ... 
 a. Ibu Anita mendapat penghargaan sebagai karyawan teladan.  
 b. Nilai matematika kamu memang agak rendah. 
 c. Daun pintu menari-nari ditiup angin. 
 d. Kakakku meraih gelar sarjana tahun ini. 
 e. Si Hitam sedang serius berdiskusi dengan temannya. 
 
 
54. Berkas perkara penyelundupan bawang putih di Sedang Biru, Malang Selatan, akan segera 

dilimpahkan ke kejaksaan. 
  
 Proses pengimbuhan kata yang bergaris bawah pada kalimat lain yang proses 

pengimbuhannya sama adalah ... 
 a. Pembinaan bahasa Indonesia agar menjadi bahasa yang mantap menjadi 

tanggung jawab kita bersama. 
 b. Pembacaaannya cukup mengesankan, semua yang hadir mengagumi. 
 c. Penyampaian makalahnya memang meyakinkan sehingga menarik perhatian 

para peserta dan wartawan. 
  d. Tempat yang dipromosikan itu merupakan pegunungan yang dirancang menjadi 

kota satelit. 
 e. Menurut pendengaran anak saya, suara itu berasal dari sebelah selatan. 
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55. Prestasi olah raga bulu tangkis telah mencapai posisi yang cukup mengkhawatirkan. Ini 
terlihat dari jarangnya para pebulu tangkis kita menjuarai even internasional atau regional. 
Para pengamat mengakui ini perlu penanganan bahkan perhatian dan kerja sama semua 
pihak. 

  
 Konjungsi antarklausa pada paragraf di atas adalah .... 
 a. dan, ini 
 b. bahkan 
 c. dan, atau 
 d. yang, atau 
 e. yang, dan 
 
56. Adikku sedang membaca buku cerita anak-anak. 
 
 Kata cerita di atas mempunyai kategori .... 
 a. adverbial 
 b. verbal 
 c. preposisi 
 d. adjektival 
  e. nominal 
 
57. Beliau memperlakukan kami dengan baik. 
 
 Pola kalimat di atas adalah .... 
 a. S – P – O – K  
 b. S – P – O1 – O2 
 c. S – P – O – pel 
 d. S – P – O   
 e. S – P – K 
 
58. Ibu saya tidak jadi membeli baju baru untuk kami minggu lalu. 
 
 Kata yang berperan sebagai pelaku dalam kalimat di atas adalah .... 
 a. ibu saya 
 b. tidak membeli 
 c. baju baru 
 d. untuk kami 
 e. minggu lalu 
 
59. Gempa bumi yang terjadi disertai angin kencang itu merusakkan beberapa rumah 

penduduk. 
 
 Makna leksikal kata “angin” yang sama artinya dengan kalimat di atas terdapat pada 

kalimat ... 
 a. Usaha yang dirintisnya berjalan angin-anginan sehingga tidak berkembang. 
 b. Berita yang sempat menggemparkan warga itu ternyata hanya kabar angin. 
 c. Angin laut berhembus pada siang hari, sedangkan angin darat pada malam hari. 
 d. Saat ini sudah jarang dijumpai anak ke sekolah dengan kereta angin. 
 e. Kami sedang menantikan angin baik untuk memulai usaha yang baru. 
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60. Hadi berharap semoga pelaku peledakan bom cepat tertangkap. 
 
 Arti awalam ber- pada kata berharap sama dengan ber- dalam kalimat ... 
 a. Karya tulis ini berdasarkan hasil penelitian. 
 b. Kapolri berkeyakinan bahwa pelakunya belum ke luar negeri. 
 c. Ia berjalan selama dua jam. 
 d. Kita harus tetap bersatu. 
 e. Mereka sedang  bersenang-senang. 
 


