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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. Bacalah paragraf berikut! 
  Padahal di negara lain, dengan pengelolaan yang pandai museum tetap memiliki daya 

tarik tinggi bagi pengunjung. Contoh museum Kristal di Denmark, museum Lenin di Rusia, 
atau museum Ho Chi Minn di Hanoi, Vietnam. Sayang memang. Di Jakarta, dengan tanda 
masuk yang murah saja, seakan pengunjung segan masuk. Sebetulnya, di Jakarta bisa 
ditemui sejumlah museum andal. Ada museum sejarah Jakarta, museum wayang, museum 
seni dan keramik, museum taman prasasti, museum tekstil, museum bahari, museum joang 
45, museum prangko, museum Adam Malik, museum kedokteran, museum Belanda, 
museum nasional (Gedung Gajah), museum Satria Mandala, dan banyak lagi. 

 
 Intisari paragraf di atas yang tepat adalah ... 
 a. Jakarta memiliki banyak museum yang andal. 
 b. Museum Krital di Denmark dikelola dengan baik. 
 c. Museum nasional disebut juga Gedung Gajah. 
 d. Pengelolaan museum di Jakarta kurang baik. 
 e. Vietnam memiliki museum Ho Chi Minn. 
 
2. Perhatikan dialog singkat berikut! 
 (a) Budi : Apa? 
 (b) Irma : Kompetensi. 
 (c) Budi : Apakah yang Anda maksud dengan kompetensi? 
 (d) Irma : Itu, lho kurikulum berbasis kompetensi. 
 
 Lafal istilah kompetensi dalam dialog (b) yang paling tepat adalah .... 
 a. [kompəténsi] 
 b. [kompetinsi] 
 c. [kompetensi] 
 d. [kompétensi] 
 e. [kompetansi] 
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3. Penulisan singkatan yang sesuai dengan EYD terdapat dalam kalimat ... 
 a. Ia menjadi siswa S.M.A Milenium dari tahun 2002. 
 b. Ibu membeli buah-buahan: jeruk, mangga, d.l.l. 
 c. PT. Adilur Laksana sedang mengembangkan usahanya. 
 d. Sukanto.S.A menghadiri pertemuan antarwarga di kelurahan. 
 e. Rapat itu berlangsung dari pukul 09.00 s.d. 12.00. 
 
4. Kerangka bagian pendahuluan karya tulis 
 (1) Sistematika Penulisan 
 (2) Metode 
 (3) Latar Belakang Masalah 
 (4) Ruang Lingkup 
 (5) Tujuan Penulisan 
  
 Urutan kerangka karangan yang paling tepat adalah .... 
 a. (3), (2), (5), (1), dan (4) 
 b. (3), (5), (4), (2), dan (1) 
 c. (3), (5), (1), (2), dan (4) 
 d. (3), (5), (2), (1), dan (4) 
 e. (3), (4), (1), (2), dan (5) 
 
5. Identitas buku 
 Nama Pengarang : Rachmat Djoko Pradopo 
 Judul Buku   : Pengkajian Puisi 
 Tempat    : Jakarta 
 Penerbit    : UGM Press 
 Tahun terbit   : 2002 
 
 Penulisan daftar pustaka buku di atas yang sesuai dengan EYD adalah ... 
 a. Pengkajian Puisi. 2002. Rachmat Djoko Pradopo. Jakarta : UGM Press. 
 b. Pradopo, Rachmat Djoko. 2002. Pengkajian Puisi. Jakarta : UGM Press. 
 c. Rachmat, Djoko Pradopo. Pengkajian Puisi. Jakarta : UGM Press. 2002. 
 d. Rachmat Djoko, Pradopo. 2002. Pengkajian Puisi. Jakarta. UGM Press. 2002. 
 e. Rachmat Djoko Pradopo. Pengkajian Puisi. 2002. Jakarta.UGM Press. 
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6. Perhatikan dua jenis kutipan berikut! 
 
 Kutipan langsung: 
 Junus (1984 : 125) mengatakan, “Sebagian hukum yang ada di Indonesia ini masih 

merupakan penerus hukum zaman kolonial.” 
 Kutipan tidak langsung: 
 Dalam bidang bela diri pun diperlukan suatu pemain yang berintelegensi (bertingkat 

kecerdasan) tinggi karena segala gerak manusia itu tidak terlepas dari kendali intelegensi 
(Al Haidar dan Bahrun, 1954 : 421). 

 
 Perbedaan kutipan langsung dengan kutipan tidak langsung berdasarkan dua jenis kutipan 

di atas adalah .... 
 Kutipan langsung Kutipan tidak langsung 

a. Kalimat yang dikutip lebih pendek Kalimat yang dikutip lebih panjang 
b. Banyak menggunakan tanda baca Tidak banyak menggunakan tanda baca 
c. Masalah yang dikutip bersifat umum Masalah yang dikutip bersifat umum 
d. Menggunakan petikan langsung Tidak menggunakan petikan langsung 
e. Pengarang hanya satu orang Pengarang lebih dari satu orang 

 
7. Bacalah paragraf berikut! 
  Indonesia merupakan gudang kayu jati (1). Di antara kayu jati yang dihasilkan 

negara-negara lain, misalnya Birma, Muangthai, dan Taiwan, kualitas jati dari Jawa adalah 
yang terbaik (2). Kayu jati memang baik untuk perabot rumah tangga (3). Terutama untuk 
mebel (4). Sementara itu, rumah-rumah banyak dibiarkan berdiri di kota-kota (5). 

 
 Kalimat yang tidak koheren (padu) paragraf di atas terdapat pada kalimat .... 
 a. (1) 
 b. (2) 
 c. (3) 
 d. (4) 
 e. (5) 
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8. Ciri-ciri paragraf eksposisi dan argumentasi sebagai berikut 
Eksposisi Argumentasi 

- bersifat memaparkan - bersifat memberikan alasan / pendapat 
- biasa digunakan dalam tulisan nonfiksi - biasa digunakan dalam tulisan nonfiksi 
- menambah wawasan pembaca - berusaha menyakinkan pembaca 
- memerlukan fakta-fakta dan data - memerlukan fakta-fakta dan data 

 
 Perbedaan kedua jenis paragraf tersebut adalah .... 
 a. eksposisi dapat ditulis orang-orang ahli sedangkan argumentasi dapat ditulis 

oleh siapa saja (umum) 
 b. eksposisi cenderung menggunakan banyak fakta sedangkan argumentasi 

cenderung menggunakan sedikit fakta 
 c. eskposisi bertujuan memaparkan informasi kepada pembaca sedangkan 

argumentasi bertujuan meyakinkan pembaca 
 d. eksposisi dibaca oleh orang-orang yang ahli saja sedangkan argumentasi dibaca 

oleh masyarakat umum 
 e. eksposisi adalah karangan yang bersifat populer sedangkan argumentasi adalah 

karangan ilmiah penuh 
 
9.  Candi Borobudur merupakan salah satu keajaiban dunia. Struktur bangunan yang 

berundak-undak dengan diimbuhi oleh stupa sungguh sebuah karya monumental. Pada 
setiap dindingnya terdapat relief yang berdimensi moral. Taman bunga yang mengitari 
candi menambah suasana asri lingkungan sebagai sarana beristirahat para turis. 

  
 Jenis paragraf di atas termasuk .... 
 a. deskripsi 
 b. persuasi 
 c. narasi 
 d. eksposisi 
 e. argumentasi 
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10. A. Sejarah Pengelolaan Lingkungan Hidup 
1. Periode Prakemerdekaan  
2. Periode Kemerdekaan 
3. Periode Pembangunan 
 

 B. Sistem dan Tata Laksana Pengelolaan Lingkungan  
1. Secara Mikro 
2. Secara Makro 
 

C. Manfaat bagi Kehidupan 
1. Sumber Hayati 
2. Sumber Ekonomi 

  
 Berdasarkan kerangka karangan di atas rumusan tujuan penulisan yang tepat adalah .... 
 a. menceritakan lingkungan hidup 
 b. menggambarkan keadaan lingkungan 
 c. menginformasikan pengelolaan lingkungan  
 d. meyakinkan pengelolaan lingkungan 
 e. mempengaruhi pembaca untuk menjaga lingkungan 
 
11. Berdasarkan surat Saudara tanggal 3 Agustus 2003 maka dengan ini kami sampaikan 

bahwa permohonan tersebut perlu kami konfirmasikan lebih dahulu ke kantor pusat. 
 
 Kalimat yang semakna dengan surat balasan di atas adalah ... 
 a. Hal itu perlu didiskusikan terlebih dahulu dengan berbagai pihak. 
 b. Janganlah mudah menyerah dalam menghadapi berbagai persoalan. 
 c. Permintaan tersebut akan dikonfirmasikan ke kantor pusat. 
 d. Permohonan tersebut layak disetujui apabila memenuhi persyaratan yang ada. 
 e. Dalam mengajukan permohonan diperlukan kelengkapan data dan kesabaran. 
 
12. Globalisasi adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dihindari. Sebagai komunitas dunia, 

bangsa Indonesia harus menunjukkan keberanian dan kelebihannya. Dalam era globalisasi 
kita harus merespons secara aktif (ofensif dan progresif) beragam tantangan yang ada, 
melalui kompetisi, kualifikasi, dan profesionalisme. Bukan dengan mencaci maki 
globalisasi dengan alasan tidak bermoral dan menjajah. 

  
 Isi penggalan resensi di atas adalah ... 
 a. Globalisasi merupakan bentuk penjajahan Baru abad XXI bagi bangsa kita.. 
 b. Bangsa Indonesia harus siap berkompetisi, berkualifikasi, dan profesionalisme 

dalam era globalisasi. 
 c. Melalui globalisasi, bangsa Barat kembali menguasai dunia karena kemajuan 

ekonomi dan teknologinya. 
 d. Respon Indonesia yang terbaik adalah menyiapkan SDM yang unggul. 
 e. Globalisasi merupakan tuntutan keadaan yang harus dihadapi semua bangsa. 
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13. Akibatnya selain keterkejutan oleh ledakan suspensi yang merajalela sebenarnya cerita 
model ini meledek kemolekan seni romantik yang serba normal ideal indah dan masuk 
akal.  

  
 Sesuai dengan makna yang dikandungnya intonasi kalimat di atas yang tepat adalah ... 
 a. // Akibatnya selain keterkejutan / oleh ledakan suspensi yang merajalela, / 

sebenarnya / cerita model ini / meledek kemolekan seni / romantik, yang serba 
normal, ideal, indah dan masuk akal. // 

 b. // Akibatnya, selain keterkejutan oleh ledakan suspensi, / yang merajalela / 
sebenarnya / cerita model ini, / meledek kemolekan / seni romantik yang serba 
normal, / ideal, / indah / dan masuk akal. 

 c. // Akibatnya / selain keterkejutan oleh ledakan suspensi yang merajalela / 
sebenarnya cerita model ini / meledek / kemolekan seni romantik yang serba 
normal, ideal, indah dan masuk akal.// 

 d. // Akibatnya / selain keterkejutan, oleh ledakan / suspensi yang merajalela, / 
sebenarnya cerita model ini / meledek kemolekan seni romantik, yang serba 
normal, / ideal, indah dan masuk akal. 

 e. Akibatnya, / selain keterkejutan oleh ledakan, suspensi / yang merajalela, / 
sebenarnya cerita model ini / meledek kemolekan seni romantik / yang serba 
normal, ideal, indah, dan masuk akal.// 

 
14. Agus : Dalam setiap tindakan kita harus berfikir. 
 Edi : Ya, namun tetap harus berada dalam sistem. 
 Yuri : Jadi, kita selalu menjaga norma idial. 
 Desi : Dan juga tindakan-tindakan yang efectif. 
 Yono : Jangan lupa pula bertindak positip. 
  
 Penulisan kata serapan dalam percakapan di atas yang tepat adalah .... 
 a. berfikir 
 b. sistem  
 c. idial 
 d.  efectif 
 e. positip 
 
15.  Pada musim kemarau ini hampir di setiap daerah mengalami kekeringan dan ancaman 

kekurangan sumber air bersih. Di sepanjang Pantura yang biasanya kita dapati kehijauan 
persawahan, sekarang terlihat meranggas dan tanah sawah retak-retak. Kondisi ini 
menghadapkan petani pada kegagalan panen dan penurunan kualitas kehidupan. Salah satu 
solusi dari kondisi ini adalah dilaksanakannya program pompanisasi. 

  
 Berdasarkan laporan tersebut, tanggapan yang tepat adalah ... 
 a. Kemarau terjadi karena perubahan musim global. 
 b. Kegagalan panen petani karena musim kemarau panjang. 
 c. Petani harus kreatif mencari sumber ekonomi baru. 
 d. Pemerintah berencana mengimpor beras pada tahun ini. 
 e. Pada musim tanam berikutnya, petani harus memilih bibit yang tepat. 
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16. Perhatian pemerintah pada sektor agroindustri cukup besar. 
 
 Proses pembentukan kata perhatian sama benar dengan proses pembentukan kata .… 
 a. perantauan 
 b. permainan 
 c. perawatan 
 d. pemasyarakatan 
 e. peremajaan 
 
17. Dalam kondisi kelaparan, seekor harimau dapat menjadi sangat ganas dan berbahaya bagi 

manusia. 
 
 Kata penggolong yang semakna dengan contoh tersaji adalah ... 
 a. Adik membeli sebuah buku di pasar swalayan. 
 b. Pemda DKI Jakarta mengeluarkan sebuah peraturan. 
 c. Petani karet menangkap seekor gajah dekat pemukiman penduduk. 
 d. Pegawai pos itu meletakkan sepucuk surat di teras rumah. 
 e. Kita harus menyadari bahwa sebuah undang-undang dibuat untuk masyarakat. 
 
18. (1)  Ia berasalkan dari daerah yang dikenal sebagai lumbung padi Jawa Barat. 

 (2)  Pendapatan keluarga itu bersumberkan dari penjualan sembako. 
 (3)  Setiap kebijakan harus berdasarkan peraturan yang berlaku. 
 (4)  Pemuda itu bernamakan Si Penakluk wanita. 
 (5)  Keberhasilan usahanya bermodalkan kejujuran dan ketekunan. 

 
Kalimat yang menggunakan imbuhan ber-kan dengan tepat adalah .... 

 a. (1) dan (5) 
 b. (3) dan (2) 
 c. (4) dan (5) 
 d. (3) dan (5) 
 e. (4) dan (1) 
 
19. (1)  Yuni : Akhir-akhir ini perutku terasa sakit. 
 (2)  Mira : Sudah minum obat belum? 
 (3)  Yuli : Iya, jangan sampai mengganggu aktivitas. 
 (4)  Anis : Kondisi seperti itu sering membuat badan lemah. 
 (5)  Atik : Jangan-jangan kamu datang bulan? 
 
 Kalimat percakapan di atas yang bermakna konotatif terdapat pada nomor .... 
 a. (1) 
 b. (2) 
 c. (3) 
 d. (4)  
 e. (5) 
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20. (1) Pelayanan tetap diutamakan demi kepentingan pengunjung. 
 (2) Rumahnya tidak jauh dari tempat pemotongan lembu. 
 (3) Masalah itu akhirnya dibawa ke pengadilan. 
 (4) Pengamatan setiap orang berbeda dalam beberapa hal. 
 (5) Pencarian korban dilakukan dalam tiga hari. 
 
 Penggunaan kata berimbuhan pe–an yang bermakna ambigu terdapat pada kalimat .... 
 a. (1) 
 b. (2) 
 c. (3) 
 d. (4) 
 e. (5) 
 
21. Saya menghadiri pemakaman orangtua itu. 
 
 Kalimat yang menggunakan kata berimbuhan pe-an bermakna proses adalah ... 
 a. Tiap tahun pemandian itu ramai dikunjungi orang. 
 b. Ia memiliki pendirian yang kuat. 
 c. Pendapatan karyawan di perusahaan itu sangat rendah. 
 d. Pemandangan di Bromo sangat indah waktu pagi. 
 e. Pengeboran di tambang itu memerlukan waktu dan tenaga. 
 
22. Program wajib belajar sembilan tahun sudah dilaksanakan. 
 
 Yang merupakan frase perluasan subjek adalah .... 
 a. program wajib belajar sembilan tahun 
 b. wajib belajar sembilan tahun 
 c. program wajib belajar  
 d. sembilan tahun 

e. sudah dilaksanakan 
 

23. Anak yang duduk di teras itu sahabat saya. 
 
 Kalimat yang merupakan perluasan klausa di atas terdapat pada ... 
 a. Anak yang duduk di teras rumah itu. 
 b. Yang sedang duduk di teras rumah itu. 
 c. Anak yang sedang duduk di teras itu. 
 d. Yang duduk di teras itu. 
 e. Anak yang duduk-duduk di teras itu. 
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24. Kami agak cemas ketika akan menaiki perahu menuju Tondano. Namun kecemasan itu 
segera sirna setelah awak perahu dapat mengendalikan perahunya dengan terampil. Saya 
dan Agus saling memandang sebelum melangkahkan kaki keatas perahu. 

 
 Frase koordinatif dalam paragraf di atas adalah .... 
 a. agak cemas 
 b. akan menaiki 
 c. kecemasan itu 
 d. dengan terampil 
 e. saya dan Agus 
 
25. (1)  Ayahku seorang petani yang berhasil. 
 (2)  Selama seminggu kami menginap di hotel mewah. 
 (3)  Sebaiknya Anda masuk lewat dari pintu depan. 
 (4)  Para siswa sedang tekun belajar. 
 
 Frase yang berpola sama terdapat dalam kalimat .... 
 a. (1) dan (2) 
 b. (1) dan (3) 
 c. (2) dan (3) 
 d. (2) dan (4) 
 e. (3) dan (4) 
 
26. (1) Perusahaan kami memerlukan perancang busana wanita. 
 (2) Semua anggota koperasi baru mendapatkan pengarahan dari ketua. 
 (3) Di hotel itu sedang dilaksanakan pertemuan para pengusaha wanita. 
 (4) Pemandangan umum peserta RAT akan dilaksanakan setelah istirahat. 
 (5) Kita harus mempunyai rasa hormat kepada orang tua. 
 
 Frase tidak ambigu terdapat dalam kalimat nomor .... 
  a. (1) 
  b. (2) 
  c. (3) 
  d. (4) 
  e. (5) 
 
27. Manusia bertopeng menolong seorang nenek. 
 
 Frase yang sama dengan manusia bertopeng terdapat dalam kalimat ... 
 a. Ayahku bekerja siang dan malam. 
 b. Ia telah mengakui kesalahannya. 
 c. Pemerintah menertibkan pedagang asongan. 
 d. Mereka harus mengikuti pelatihan. 
 e. Perusahaan kami sedang diaudit. 
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28. Sambil duduk ia mengayun-ayunkan kakinya. 
 
 Kata ulang yang proses pembentukannya sama dengan mengayun-ayunkan adalah ... 
 a. Adik menarik-narik baju ibu sambil menangis. 
 b. Kita harus banyak makan sayur-sayuran. 
 c. Ibu menggeleng-gelengkan kepala melihat kelakuan adik. 
 d. Sesama bus kota dilarang dahulu-mendahului. 
 e. Adik senang melihat barang-barang yang dipamerkan. 
 
29. (1) Ani  : Apa kabar, Saudara-saudara sekalian? 
 (2) Andi : Baik-baik saja. 
 (3) Ani  : Syukurlah, aku sih agak pening-pening nih.” 
 (4) Andi : Wah kalau begitu kini saatnya kita saling bantu-membantu. 
 (5) Ani  : Baiklah. Ayo teman-teman antarkan aku pulang! 
 
 Penggunaan kata ulang yang tepat terdapat dalam kalimat .... 
 a. (1) dan (2) 
 b. (1) dan (3) 
 c. (2) dan (3) 
 d. (2) dan (4) 
 e. (2) dan (5) 
 
30. (1) suap-mensuapi berasal dari bentuk mensuapi 
 (2) mengamat-ngamati berasal dari bentuk mengamat 
 (3) hormat-menghormati berasal dari bentuk menghormati 
 (4) bantu-membantu berasal dari bentuk membantu 
 (5) berdesak-desakan berasal dari bentuk berdesakan 
 
 Proses pembentukan kata ulang yang tidak tepat terdapat pada nomor .... 
 a. (1) dan (2) 
 b. (1) dan (3) 
 c. (2) dan (4) 
 d. (3) dan (5) 
 e. (4) dan (5) 
 
31. Penerjemahan dengan komputer merupakan aplikasi dari “natural processing.” 
 
 Sinonim kata aplikasi adalah .... 
 a. pemanfaatan 
 b. penerapan 
 c. pengelolaan 
 d. penanganan 
 e. penggunaan 
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32. Penggunaan istilah hambatan yang tidak tepat terdapat pada kalimat ... 
 a. Nenek itu tersengal-sengal karena ada hambatan pernafasan. 
 b. Arus ini tidak stabil karena ada gangguan pada hambatannya. 
 c. Sampai sore mereka belum datang, mungkin ada hambatan di jalan. 
 d. Apa ada hambatan dalam belajarmu, akhir-akhir ini nilaimu jelek.  
 e. Berdoalah selalu agar tidak ada hambatan dalam hidupmu. 
 
33. Kepala sekolah tidak masuk karena kepalanya sakit. 
 
 Kata berpolisemi seperti di atas terdapat pada ... 
 a. Saya sangsi terhadap sanksi yang dijatuhkan hakim. 
 b. Adik makan apel sebelum apel dimulai. 
 c. Bisa ular itu bisa ditanggulangi. 
 d. Kaki Rima terkilir di kaki gunung. 
 e. Bang Ali mengambil uang di bank. 
 
34. Kalimat yang mengandung kata berhiponim terdapat pada ... 
 a. Ibu menanam bunga di taman. 
 b. Ayah suka memelihara burung. 
 c. Adik senang melihat banyak unggas di halaman. 
 d. Pak Nyoman memelihara ayam, itik, dan angsa. 
 e. Mereka naik bus kota ke Jakarta. 
 
35. Ibu menjahit baju untuk adik. 
 
 Kalimat yang memiliki pola yang sama seperti kalimat di atas adalah ... 
 a. Sebelum bel berbunyi ia sudah tiba di tempat siswa berkumpul. 
 b. Ayah mengatakan sesudah kita shalat subuh kita berangkat. 
 c. Dia melakukan perbuatan itu demi uang. 
 d. Dia menceritakan kehidupan rakyat yang terkena musibah. 
 e. Adik masih tidur ketika ayah berangkat ke kantor.  
 
36. Susi akan membalas surat yang diterimanya kemarin. 
  
 Kalimat yang berpola sama dengan kalimat di atas adalah ... 
 a. Laki-laki yang berbaju putih itu adalah pacar Rini. 
 b. Masalah yang saya utarakan kemarin itu akan dibahas dalam rapat besok. 
 c. Sepeda yang catnya mengkilat itu milik Satrio. 
 d. Dia mengatakan kalau tidak hujan mereka pasti datang. 
 e. Ia sedang membaca surat yang diterimanya tadi pagi. 
 
37. Saya bekerja sampai malam. 
 
 Perluasan kalimat dasar yang berketerangan tujuan terdapat pada kalimat ... 
 a. Saya bekerja sampai malam sementara istri saya mengasuh anak-anak. 
 b. Saya bekerja sampai malam mengingat banyak hal yang harus diselesaikan. 
 c. Saya bekerja sampai malam pada saat terjadinya kebakaran gudang itu. 
 d. Saya bekerja sampai malam supaya anak-anak dapat bersekolah. 
 e. Saya bekerja sampai malam padahal teman-teman sudah pulang. 
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38. -  Ia mandi. 
 -  Ia mengganti pakaian. 
 -  Ia makan pagi. 
  
 Penggabungan kalimat-kalimat di atas menjadi kalimat majemuk campuran yang tepat 

adalah ... 
 a. Setelah ia mandi dan mengganti pakaian, ia makan pagi. 
 b. Setelah mandi dan mengganti pakaian, ia makan pagi. 
 c. Setelah mandi dan mengganti pakaian, kemudian ia makan pagi. 
 d. Setelah mandi dan mengganti pakaian, lalu makan pagi. 
 e. Setelah mandi dan mengganti pakaian, tak lupa ia makan pagi. 
 
39. Bahwa kakak mencintai gadis manis itu telah diketahui ayah dan ibu. 
 
 Klausa induk dari kalimat di atas adalah ... 
 a. telah diketahui ayah dan ibu 
 b. kakak mencintai gadis 
 c. kakak mencintai gadis manis itu 
 d. kakak mencintai gadis manis itu telah diketahui 
 e. kakak mencintai gadis telah diketahui 
 
40. Penggunaan kalimat korelatif yang tepat terdapat pada ... 
 a. Peristiwa itu terjadi ketika warga Bengkulu tenggelam dalam ketenangan. 
 b. Gempa bumi menghancurkan puluhan rumah sehingga warga mengungsi ke 

tempat aman. 
 c. Penderitaan mereka belum berakhir karena setelah itu terjadi gempa susulan. 
 d. Tidak hanya sarana dan prasarana yang hancur, tetapi juga pasokan air bersih 

terputus. 
 e. Menteri sudah menginstruksikan gubernur agar membuka posko-posko 

pertolongan. 
 
41. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang media cetak membutuhkan karyawan yang 

akan bekerja sebagai reporter dan redaktur. 
 
 Kalimat pengumuman yang tepat sesuai ilustrasi di atas adalah ... 
 a. Diberitahukan bahwa perusahaan kami membutuhkan beberapa reporter dan 

redaktur yang handal untuk meliput berbagai berita di penjuru tanah air. 
 b. Sebagai satu perusahaan  yang bonafid, kami membuka kesempatan kepada 

khalayak yang membutuhkan pekerjaan sebagi repoter dan redaktur. 
 c. Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat akan lapangan pekerjaan, kami 

membuka kesempatan kepada lulusan akademi wartawan dan sejenisnya untuk 
kelamar di perusahaan kami sebagai reporter dan redaksi. 

 d. Memenuhi himbauan pemerintah khususnya di bidang penyediaan lapangan 
pekerjaan, kami bersedia menerima karyawan yang akan bekerja sebagi reporter 
dan redaktur. 

 e. Menyambut tahun baru 2004 majalah kami membutuhkan beberapa repoter 
redaksi cepat dan redaktur interior yang penuh dedikasi, memiliki ide-ide segar 
dan semangat tinggi. 
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42. Kita sudah menentukan tugas ini harus selesai sebelum Idul Fitri. 
 
 Kalimat pasif, yang tepat dari kalimat di atas adalah ... 
 a. Kita sudah tentukan bahwa tugas ini harus sudah selesai sebelum Idul Fitri. 
 b. Kita sudah tentukan bahwa tugas ini harus sudah diselesaikan sebelum Idul 

Fitri. 
 c. Kita sudah ditentukan untuk menyelesaikan tugas ini harus sudah selesai 

sebelum Idul Fitri. 
 d. Sudah kita tentukan bahwa tugas ini harus selesai sebelum Idul Fitri. 
  e. Sudah kita tentukan bahwa tugas ini harus sudah diselesaikan sebelum Idul 

Fitri.  
 
43. Pemilik televisi bertanya, “Saya tinggal di Papua, Dapatkah siaran televisi swasta 

menjangkau daerah Papua?” 
 
 Kalimat langsung di atas jika diubah menjadi kalimat tidak langsung, yang tepat adalah ... 
 a. Pemilik televisi bertanya, saya tinggal di Papua. Dapatkah siaran televisi swasta 

menjangkau daerah Papua? 
 b. Pemilik televisi bertanya, saya tinggal di Papua. Dapatkah siaran televisi swasta 

menjangkau daerah saya? 
 c. Pemilik televisi di Papua bertanya dapatkah siaran televisi swasta menjangkau 

daerah saya? 
 d. Pemilik televisi Papua menanyakan tentang kemungkinan diterimanya siaran 

televisi swasta di daerahnya. 
 e. Pemilik televisi di Papua bertanya apakah siaran televisi swasta menjangkau 

daerahnya. 
 
44. -  Disambutnya tamu itu. 
 -  Dipersilakan tamu itu duduk. 
 
 Penggabungan dua kalimat di atas menjadi kalimat majemuk setara, yang tepat adalah ... 
 a. Disambutnya tamu itu, dipersilakan tamu itu duduk. 
 b. Disambutnya tamu itu, dipersilakan ia duduk. 
 c. Disambutnya tamu itu kemudian dipersilakan duduk. 
 d. Disambutnya tamu itu masuk kemudian dipersilakannya duduk. 
 e. Disambutnya tamu itu kemudian dipersilakan ia duduk. 
 
45. Angin meniup dedaunan dan menyejukkan udara. 
 
 Kalimat berikut yang sepola dengan kalimat tersebut adalah ... 
 a. Ia sakit hati dan pusing kepala. 
 b. Pemandangan itu indah dan menawan hati. 
 c. Ia pandai dan tekun belajar. 
 d. Ayah memanggil adik seraya melambaikan tangannya. 
 e. Adik belajar dan kakak menjahit pakaian. 
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46. Saya harus berusaha datang tepat waktu jika saya ingin menyaksikan acaramu. 
 
 Kalimat yang menggunakan kata penggabung syarat seperti contoh di atas adalah ... 
 a. Ruang ini akan terlihat lebih luas bila lemari itu dipindahkan ke utara. 
 b. Aku mencari buku cerita untuk disumbangkan ke perpustakaan. 
 c. Ibu memasak untuk menyiapkan makan siang seluruh anggota keluarga. 
 d. Pak Warsito sedang menjelaskan di depan kelas ketika ibu kepala sekolah 

mencarinya. 
 e. Bapak sedang membaca di ruang depan sedangkan ibu mencuci piring di dapur. 
 
47. Kalimat berikut yang memiliki anak kalimat (klausa bawahan) berupa keterangan yaitu ... 
 a. Ayah memberikan hadiah kepada anak itu. 
 b. Setelah menidurkan adik, ibu menjahit pakaian. 
 c. Petani membersihkan rumput yang mengganggu tanaman padi. 
 d. Kambing yang besar itu sudah dipotong oleh pemiliknya. 
 e. Buah mangga yang di lemari es itu sudah dimakan kakak. 
 
48. Ulang Tahun Rp 1 Miliar 
  
  Makna ulang tahun sekarang ini bergeser, ulang tahun dianggap sebagai pamer 

kekayaan. Biaya ulang tahun dari ratusan juta sampai milyaran. Ironisnya mereka 
merupakan idola remaja, seperti Agnes Monica, Roger Danuarta, sampai Krisdayanti. 
Kalau mereka mau membuka mata hati, betapa menderitanya rakyat Aceh di negeri 
merdeka Indonesia, bahkan untuk menikmati sandang, pangan, papan sangat terbatas 
sekali, dan juga mereka yang hidup di pelosok-pelosok daerah, tentu mereka tidak akan 
berbuat demikian. 

 
 Kata penghubung antarklausa dalam wacana tersebut adalah .... 
 a. kalau, bahkan, dan 
 b. sampai, untuk, kalau 
 c. bahkan, dan, ironisnya 
 d. ironisnya, untuk, kalau 
 e. untuk, ironisnya, sampai 
 
49. Kalimat berikut yang tidak ambigu adalah ... 
 a. Anak lurah yang genit itu ditahan polisi. 
 b. Lurah yang genit itu anaknya ditahan polisi. 
 c. Anak genit lurah itu ditahan polisi. 
 d. Yang ditahan itu anak lurah yang genit. 
 e. Anak lurah genit itu ditahan polisi. 
 
50. Partai politik itu dipimpin oleh dua orang. 
 
 Kalimat tersebut dapat diperibahasakan ... 
 a. Seperti gajah masuk kampung. 
 b. Gajah mati karena gadingnya. 
 c. Gajah seekor gembala dua. 
 d. Seperti ditempuh gajah lalu. 
 e. Terdorong gajah karena besarnya. 
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51. Kakek Amir telah pergi untuk selamanya setahun yang lalu. 
 
 Kata yang bergaris bawah semakna dengan ... 
 a. Ayah meninggalkan rumah beberapa lama. 
 b. Ayah meninggalkan keluarga untuk pendidikan. 
 c. Dia pergi sukup lama. 
 d. Dia pergi entah kemana. 
 e. Ibunya sudah tidak ada ditengah-tengah mereka. 
 
52. Kedudukan saya tidak ada artinya sama sekali. 
 
 Kalimat tersebut menggunakan majas .... 
 a. paradoks 
 b. eufemisme 
 c. litotes 
 d. metafora 
 e. metonimia 
 
53. Kata yang mengalami perluasan makna terdapat dalam kalimat ... 
 a. “Ibu mencari siapa?” tanya Ani kepada tamunya.  
 b. “Mengapa ibu baru pulang?” tanya Ani kepada ibunya. 
 c. Ia seorang sarjana ekonomi. 
 d. Di daerah ini terdapat dua madrasah. 
 e. Tanaman ini banyak di kaki gunung. 
 
54. Orang-orang itu sedang mengerjakan pengeboran di ladang minyak. 
 
 Kata berimbuhan yang proses alomorfnya sama dengan kata pengeboran dalam kalimat di 

atas adalah ... 
 a. Proses pengunduran dirinya mendapat reaksi dari berbagai pihak. 
 b. Selama mengikuti pelatihan, aku jarang bertemu dengan Aditya. 
 c. Pendengaran kakekku sudah tidak dapat berfungdi dengan baik. 
 d. Pengecatan tembok sekolah itu menghabiskan dana yang banyak. 
 e. Kemarin Badika menyaksikan pemandangan yang sangat indah. 
 
55.  Sekitar 6.000 hektar lahan sawit milik petani plasma di Sumatera Selatan sudah tua 

dan sebagian rusak sehingga mendesak untuk diremajakan. Lahan sawit milik rakyat yang 
sudah tua tersebut umumnya berada di Kabupaten Musi Banyuasin. 

  Demikian dikatakan Kepala dinas Perkebunan Sumatera Selatan Sukarno HS di 
Palembang, Kamis (31/7). 

 
 Konjungsi antarklausa dalam wacana tersebut adalah .... 
 a. sekitar, milik, dan 
 b. dan, sehingga, untuk 
 c. indah, dan, untuk 
 d. plasma, sehingga, tersebut 
 e. untuk, yang, berada 
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56. Membangun rumah memerlukan biaya banyak. 
 
 Kata yang bergaris bawah termasuk jenis kata/kategori kata .... 
 a. kerja 
 b. sifat 
 c. benda 
 d. keterangan 
  e. gabung 
 
57. Tiga bulan sebelum invasi AS ke Irak Presiden George W. Bush berbicara di hadapan 

Kongres AS. 
 
 Pola kalimat di atas adalah .... 
 a. SPOK 
 b. KSPO 
 c. KSPK 
 d. KSP 
 e. SPK 
 
58. Keterbelakangan usaha kecil selama ini cenderung disalahpahami. 
 
 Peran ‘pelaku’ terdapat pada kata .... 
 a. keterbelakangan usaha kecil  
 b. selama ini 
 c. cenderung disalahpahami 
 d. keterbelakangan 
 e. usaha kecil 
 
59. Kalimat di bawah ini, yang menggunakan kata bermakna lugas adalah ... 
 a. Orang itu bisa membaca pikiran orang maka kita harus hati-hati terhadapnya. 
 b. Banyak orang yang mengincar kursi itu sementara kamu menyia-nyiakannya. 
 c. Aku makan roti selai nanas. 
 d. Saya angkat tangan menghadapi masalah ini. 
 e. Kasihan dia, orang yang dijadikan tumpuan ternyata pengkhianat. 
 
60. Lima orang pelajar kedapatan membawa senjata tajam ketika digeledah oleh petugas. 
 
 Di antara kalimat di bawah ini yang menggunakan imbuhan ke-an dengan makna 

gramatikal yang sama dengan dalam kalimat di atas adalah ... 
 a. Mukanya kemerahan ketika aku menyebut nama Bambang. 
 b. Kakak mengenakan pakaian kebesarannya pada hari ini. 
 c. Hati-hati jangan sampai ketahuan kalau itu bukan pekerjaanmu. 
 d. Saya datang kesiangan jadi tidak melihat pertunjukan itu. 
 e. Anak itu kedinginan, mungkin sedang sakit. 
 
 


