
1 . Kalimat yang menggunakan majas metonimia adalah ....... 

A . Kami merencanakan naik Garuda jika pergi ke Yogyakarta. 
B . Sudah dua hari ini ia tak kelihatan batang hidungnya. 
C . Wah, hampir terlambat kamu, padahal sudah pukul 08.00. 
D . Tulisan ini memberikan sejuta kenangan buatku. 
Kunci : A
Penyelesaian :
Majas metonimia adalah majas yang menggunakan nama ciri atau nama suatu barang yang
dikaitkan dengan orang, barang, atau hal sebagai penggantinya. 
Kalimat yang menggunakan majas metonimia adalah Kami merencanakan naik Garuda
jika pergi ke Yogyakarta. 

2 . Kepribadian individu dipengaruhi oleh cara berkomunikasinya. Efektivitas komunikasi
menunjukkan mental dan emosi penuturnya. Komunikasi merupakan sistem yang efektif
untuk bertukar pendapat. 
Susunan istilah-istilah dalam paragraf di atas secara alfabetis adalah ....... 

A . efektif, emosi, individu, mental, sistem 
B . individu, siswa, mental, emosi, efektif 
C . mental, emosi, sistem, efektif, individu 
D . sistem, individu, efektif, emosi, mental 
Kunci : A
Penyelesaian :
Penyusunan beberapa istilah secara alfabetis sebagai berikut :
a. disusun menurut abjad yang berdasarkan setiap huruf pertama
b. jika huruf pertama sama, disusun berdasarkan huruf ketiga dan seterusnya
c. jika huruf pertama dan kedua sama, disusun berdasarkan huruf ketiga dan seterusnya
Susunan istilah-istilah dalam paragraf tersebut secara alfabetis adalah efektif, emosi,
individu, mental, sistem. 

3 . Dialog Lewat Telepon
Tono            : "Selamat sore !"
Penerima      : "Selamat sore !"
Tono            : "Saya Tono, ketua OSIS. Bisa bicara dengan Pak Waluyo ?"
Penerima      : "Oh, ya, saya sendiri."
Tono            : "Begini Pak, tadi siang kami sudah mengadakan rapat untuk menentukan 
                       bulan bahasa."
Pak Waluyo :  " ......"
Tono            :  "Kami sepakat untuk mengadakan lomba baca cerpen dan baca puisi, Pak!"
Kalimat yang tepat untuk melengkapi percakapan lewat telepon tersebut adalah ....... 

A . Oh, ya? Sangat setuju.. 
B . Oh, ya? Saya akan mendukung 

C . Oh, ya? Saya akan membantu 
D . Oh, ya? Bagaimana hasilnya 

Kunci : D
Penyelesaian :
Untuk melengkapi suatu percakapan lewat telepon, kita harus mengetahui isi dan urutan
kalimat percakapan. Isi percakapan tersebut yaitu ketua OSIS yang bernama Tono
memberitahukan hasil rapat tentang bulan bahasa dengan kegiatan lomba, baca cerpen dan
baca puisi. Pemberitahuan tersebut disampaikan kepada seorang guru yang bernama Pak
Waluyo. Adapun urutan kalimat, yang pertama sampai dengan keempat merupakan 
ucapan selamat sore dari Tono dan penerima serta permintaan Tono untuk
berbicara dengan Pak Waluyo yang kebetulan penerimanya juga Pak Waluyo.
Kalimat kelima berupa, pemberitahuan bahwa OSIS telah mengadakan rapat untuk
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menentukan bulan bahasa. Kalimat keenam merupakan kalimat yang harus diisi untuk
melengkapi percakapan tersebut. Kalimat ketujuh merupakan hasil rapat Berdasarkan isi
kalimat kelima tentang bulan bahasa dan kalimat ketujuh tentang hasil rapat, maka kalimat
keenam harus berupa kalimat tanya yang berkaitan dengan hasil rapat. Kalimat yang
tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah Oh ya? Bagaimana hasilnya? 

4 . Wulan, Sari, Wisnu, dan saya membentuk kelompok belajar. Dalam kelompok itu (1) ...
selam berdiskusi. Wulan anak yang terpandai, (2) ... ditunjuk sebagai ketua kelompok.
Wali kelas sering bercerita kepada orang tua murid bahwa (3) ... adalah kelompok belajar
yang kompak. 
Isian yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ....... 

A . (1) mereka, (2) dia, (3) kami 
B . (1) kami, (2) dia, (3) kami 

C . (1) kalian, (2) ia, (3) kamu 
D . (1) kami, (2) ia, (3) kalian 

Kunci : B
Penyelesaian :
Mereka adalah kata ganti yang berarti beberapa orang yang dibicarakan. Dia adalah kata
ganti sama dengan ia yang menggantikan nama seseorang yang dibicarakan. Kami adalah
kata ganti yang menggantikan nama pembicara dan teman-temannya. Kalian adalah kata
ganti yang menggantikan nama beberapa orang yang diajak berbicara. Kamu adalah kata
ganti yang menggantikan seseorang yang diajak berbicara.
Isian yang tepat pada paragraf tersebut untuk nomor (1) adalah kami sebagai pengganti 
Wulan, Sari, Wisnu, dan saya. Isian nomor (2) adalah dia sebagai pengganti Wisnu. Isian
nomor (3) adalah kami. 

5 . Nomor : 13/OSIS/1999
Hal.      : Permohonan Izin

Yth. Kepala SLTP 212
Yogyakarta

Dengan hormat,
........
Untuk pelaksanaan lomba baca cerpen pada tanggal 20 Mei 1999 pukul 08.00 - 10.00,
kami mohon izin menggunakan aula sekolah.
.........
Penggunaan tanda baca yang salah adalah ....... 

A . koma 
B . titik 

C . titik dua 
D . tanda hubung 

Kunci : B
Penyelesaian :
Penggunaan tanda baca pada kutipan surat tersebut sebagai berikut : 
a. Penggunaan tanda koma pada salam pembuka Dengan hormat, dan kalimat isi surat
     yang memisahkan pukul 08.00 -10.00, dengan kami, benar.
b. Penggunaan tanda titik pada Hal. Salah, pada singkatan Yth., pukul 08.00 - 10.00,
    dan akhir kalimat surat, benar.
c. Penggunaan tanda titik dua pada rincian nomor dan hal, benar.
d. Penggunaan tanda hubung pada pukul 08.00-10.00 benar.
Penggunaan tanda baca yang salah adalah titik. 

6 . Sukrana mengayunkan cangkul. Dia seolah tak peduli dengan kendaraan yang hilir
mudik tak jauh dari tempatnya bekerja. Cangkulnya terus diayunkan menggali
tanah di sepanjang jalan Pejompongan, Jakarta Pusat Sengatan mentari pukul
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11.00 tidak juga dihiraukannya. 

Simpulan paragraf tersebut adalah ....... 

A . Sukrana bekerja tanpa mengenal waktu. 
B . Sukrana bekerja karena tuntutan. 
C . Sukrana orang yang bekerja keras. 
D . Sukrana orang yang bekerja lembur. 
Kunci : C
Penyelesaian :
Simpulan sebuah paragraf merupakan intisari isi paragraf. Isi paragraf tersebut
mengungkapkan bahwa Sukrana mencangkul dengan tidak memperdulikan gangguan
kendaraan dan sengatan matahari. Simpulan paragraf tersebut adalah Sukrana orang
yang bekerja keras.  

7 .         Udara mengandung uap air. Pada suatu saat uap air turun menjadi hujan.
Hujan sangat diperlukan oleh manusia dan makhluk lainnya. Manusia dan makhluk
lainnya harus menghemat air. 

Ide pokok paragraf di atas yang tepat adalah ....... 

A . pada suatu saat uap air akan turun menjadi hujan 
B . manusia dan makhluk hidup lainnya saling membutuhkan 
C . manusia dan makhluk hidup lainnya membutuhkan air 
D . manusia dan makhluk hidup lainnya membutuhkan uap air 
Kunci : C
Penyelesaian :
Ide pokok suatu paragraf merupakan ide yang bersifat umum, pokok pembicaraan, atau
pokok permasalahan, yang dijelaskan ide penjelas-penjelas yang bersifat khusus yang
terdapat pada paragraf tersebut. Ide pokok tidak selalu berupa kalimat utama, tetapi
kadang-kadang berupa intisari atau simpulan paragraf. Ide pokok paragraf tersebut adalah 
manusia dan makhluk hidup lainnya membutuhkan air. 

8 . Lokasi pantai timur Surabaya ini merupakan daerah/tempat wisata alam yang cukup .......
Lokasi tersebut sangat cocok bagi mereka yang menikmati keindahan alam Surabaya.

Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas ialah ....... 

A . dapat dilirik mata 
B . membelalakkan mata 

C . mengikat mata 
D . menyejukkan mata 

Kunci : D
Penyelesaian :
Dapat dilirik mata berarti dapat dilihat dengan mata tajam ke kiri dan ke kanan. 
Membelalakkan mata berarti membukakan mata lebar-lebar sehingga biji mata kelihatan
besar.
Mengikat mata berarti menarik perhatian atau mempesona.
Menyejukkan mata berarti menyenangkan atau menghibur yang melihat.
Ungkapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah menyejukkan mata. 

9 . Munawardi   : "Tolong ...., ada yang mau jahat pada saya !"
Orang-orang : "Mana ... mana orangnya ?"
Munawardi   : "Itu Pak !"
Dudi             : "Ayo kita hajar, biar kapok !"
Kundi           : "......" 

 3 Ebtanas/Bahasa Indonesia/Tahun 2001



Kalimat larangan yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah ....... 

A . Jangan, .... Jangan kita tidak boleh main hakim sendiri ! 
B . Tidak, kita laporkan saja kepada Pak RT ! 
C . Jangan, kasihan dia kalau dia sampai dihajar. 
D . Tidak boleh, bagaimana kalau dia mati ? 
Kunci : A
Penyelesaian :
Penjelasan cara melengkapi percakapan terdapat pada nomor 3.
Isi paragraf tersebut yaitu Munawardi minta tolong karena ada orang jahat. Dudi mengajak
untuk menghajar orang jahat tersebut agar kapok. Kundi berusaha untuk melarangnya. 
Kalimat larangan yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah :
Jangan, .... Jangan kita tidak boleh main hakim sendiri ! 

10 .                   Dia Sendiri 

      Hanya sendiri dia datang 
      ke dunia yang ramai ini
      hanya sendiri dia pulang 
      dari dunia yang fana ini

Isi penggalan puisi di atas adalah ....... 

A . seseorang yang datang dan pulang sendiri saja 
B . seseorang yang hidup di dunia fana tanpa siapa pun 
C . seseorang ketika dilahirkan dan meninggal tanpa siapa pun 
D . seseorang yang diciptakan oleh Tuhan ke dunia fana 
Kunci : C
Penyelesaian :
Penyair pada penggalan puisi yang berjudul Dia Sendiri mengatakan bahwa ketika lahir ke
dunia yang ramai dan meninggalkan dunia yang fana, dia hanya sendiri. Isi penggalan puisi
tersebut adalah Seseorang ketika dilahirkan dan meninggal tanpa siapa pun. 

11 . Kalimat berikut yang menggunakan kata kerja berobjek adalah ....... 

A . Sebelumnya polisi melakukan operasi simpatik. 
B . Polisi saat ini bermitrakan anak-anak. 
C . Polisi bekerja demi keamanan dan ketertiban 
D . Mereka berpatroli di sepanjang jalan protokol 
Kunci : A
Penyelesaian :
Ciri-ciri objek dalam kalimat sebagai berikut :
a. terdapat pada kalimat aktif yang bisa diubah menjadi kalimat pasif atau sebaliknya
b. terdapat di belakang predikat berimbuhan me-, me-i, me-kan, di-, di-i, di-kan.
Kalimat yang menggunakan kata kerja berobjek adalah Sebelumnya polisi melakukan
operasi simpatik. 

12 . Sampai malam tercatat paling tidak 3.426 jiwa atau 928 kepala keluarga telah diungsikan.
Mereka ditempatkan di barak pengungsian, relokasi, dan masjid setempat. Sebelumnya,
mereka mencari sanak keluarga dan teman-teman keluarga lainnya. Setelah bertemu,
mereka berkumpul, seperti kata peribahasa, terapung sama hanyut, terendam sama
karam. 
Makna peribahasa yang terdapat dalam paragraf di atas adalah ....... 

A . Orang yang ingin hidup atau mati bersama-sama. 
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B . Kaum keluarga atau sahabat yang ingin selalu hidup rukun, seia-sekata. 
C . Orang yang hidup sebagai nelayan, mungkin hanyut atau tenggelam. 
D . Orang atau sahabat yang mengungsi karena diserang bahaya. 
Kunci : A
Penyelesaian :
Peribahasa, Terapung sama hanyut, terendam sama karam diartikan sebagai :
a. Terapung sama hanyut berarti jika mengambang bersama-sama terbawa arus air.
b. Terendam sama karam berarti jika terbenam bersama-sama tenggelam.
Berdasarkan isi paragraf tersebut, makna peribahasa terapung sama hanyut, terendam
sama karam  adalah orang yang ingin hidup atau mati bersama-sama. 

13 . Makna imbuhan ber-an pada kata "berhadap-hadapan" sama dengan makna kata
berimbuhan dalam kalimat ....... 

A . Kertas surat itu beterbangan ke udara. 
B . Aisyah dan Annisa berlarian ke sana ke sini. 
C . Flamboyan berjatuhan dan berserakan. 
D . Anak kucing itu berdekapan di depan jendela. 
Kunci : D
Penyelesaian :
Makna imbuhan ber-an pada kalimat berhadap-hadapan menyatakan saling. 
Pada kata beterbangan menyatakan banyak
Pada kata berlarian menyatakan berulang-ulang
Pada kata berjatuhan menyatakan banyak
Pada kata berdekapan menyatakan saling
Makna imbuhan ber-an pada kata "berhadap-hadapan" sama dengan makna kata
berimbuhan dalam kalimat : Anak kucing itu berdekapan di depan jendela. 

14 . Doni   : "Saya mendengar kabar dari Ucu bahwa kamu sudah lulus SMU bahkan kamu 
              berhasil menjadi juara I di SMU-mu."
Boni   : (Tersenyum gembira menyambut kalimat pujian Doni) "Betul Don!"
Doni   : "......."
Kalimat ucapan selamat yang tepat untuk melengkapi percakapan di atas adalah ....... 

A . Selamat Bon, kita telah berhasil. 
B . Selamat berbahagia, kita turut bergembira. 
C . Kita semua turut bergembira atas juaramu. 
D . Saya turut bergembira atas keberhasilanmu. 
Kunci : D
Penyelesaian :
Isi percakapan tersebut yaitu Doni mendengar bahwa Boni sudah lulus SMU dan berhasil
meraih juara pertama. Ucapan selamat yang disampaikan Doni harus berkaitan dengan
keberhasilan. Selain itu, kata ganti yang digunakan harus sesuai dengan orang yang
mengucapkan selamat, yaitu Doni seorang diri. Kata ganti yang tepat adalah saya, Kalimat
ucapan selamat yang tepat untuk melengkapi percakapan tersebut adalah Saya turut
bergembira atas keberhasilanmu. 

15 . "Untuk iseng Pak, mari main catur" tantang Muhdi kepada orang itu. Orang itu
menyulut rokoknya baru menyahut, "saya tidak main catur, Nak!" Ah, Masa!" ujar
Muhdi sambil memberikan buah caturnya. "ajari jalannya, ya!" sahut orang tua itu
sambil membetulkan duduknya. Lalu dengan gaya seorang juara catur kelas berat,
Muhdi memberi pelajaran kepada orang itu. "Untuk langkah pertama, pion boleh
maju dua langkah, "kata Muhdi. 
Dalam penggalan cerpen tersebut Muhdi mempunyai watak ....... 
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A . bijaksana 
B . cerdik 

C . sombong 
D . meremehkan orang lain 

Kunci : C
Penyelesaian :
Bijaksana berarti selalu menggunakan akal budi atau arif.
Cerdik berarti cepat mengerti dan pandai mencari pemecahannya.
Sombong berarti congkak, pongah atau bertindak dengan memperlihatkan diri sangat
pandai.
Meremehkan orang lain berarti merendahkan atau memandang rendah pada orang lain.
Dari penggalan cerita di atas Muhdi bertindak dengan gaya seorang juara catur kelas berat.
Muhdi mempunyai watak sombong. 

16 . Kanti membaca kitab suci di rumah. 
Kalimat pasif dari kalimat aktif tersebut adalah ....... 

A . Kitab suci kami dibaca di rumah. 
B . Kitab suci dibacakan kami di rumah. 
C . Kitab suci dibacakan di rumah kami. 
D . Kitab suci kami baca di rumah. 
Kunci : D
Penyelesaian :
Kalimat aktif yang diubah menjadi kalimat pasif akan terjadi hal-hal sebagai berikut :
a. Subjek menjadi objek pelaku
b. Objek penderita, menjadi subjek
c. Predikat berimbuhan me- berubah menjadi predikat berimbuhan di- atau berubah 
    menjadi predikat tanpa imbuhan jika objek pelaku berupa orang pertama.
Kalimat pasif dari kalimat tersebut adalah Kitab suci kami baca di rumah. 

17 . Meski kelihatan mudah, mencuci mobil bisa dikatakan gampang-gampang susah.
Yang jelas, semakin sering mencuci mobil kesayangan, semakin mahir dan
mengetahui cara mencuci yang benar.

Tanggapan yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah .... 

A . Setiap pemilik mobil sebaiknya memiliki keterampilan mencuci mobil. 
B . Perlu disusun petunjuk praktis cara mencuci mobil yang benar. 
C . Mobil karyawan setiap hari harus dicuci supaya tetap bersih. 
D . Bengkel mobil perlu menyediakan tempat khusus untuk mencuci mobil. 
Kunci : A
Penyelesaian :
Tanggapan adalah sambutan, komentar, atau penilaian. Untuk mengungkapkan tanggapan
yang sesuai dengan isi paragraf, kita harus mengetahui isi paragraf tersebut. Isi paragraf
tersebut yaitu tentang kemahiran atau ketrampilan mencuci mobil. Tanggapan yang sesuai
dengan isi paragraf di atas adalah Setiap pemilik mobil sebaiknya memiliki
keterampilan mencuci mobil. 

18 . Setiap pagi dia duduk di kursi rodanya menghadap ke sebuah meja. Di atas meja ada
mesin tik Dia tidak pernah putus asa meskipun karya-karyanya sering dikembalikan oleh
media massa. Dia mempunyai semangat besar meskipun kedua kakinya patah akibat
kecelakaan sepeda motor dua tahun yang lalu. Dia teman dekatku, Diana namanya.
 
Sifat tokoh "Diana" pada penggalan cerita di atas adalah ....... 
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A . kokoh 
B . gigih 

C . tekun 
D . tenang 

Kunci : B
Penyelesaian :
Kokoh berarti kuat atau tegak terhadap pendirian. Gigih berarti keras hati, tidak lekas
putus asa, atau tidak berhenti berusaha sebelum cita-cita tercapai. Tekun berarti rajin.
Tenang berani tidak gelisah. Sifat tokoh Diana pada penggalan cerita tersebut adalah gigih. 

19 . Abdulah seorang murid terpandai di kelasnya.
    (1)         (2)      (3)        (4)      (5)   (6)         
Kata mubazir dalam kalimat di atas ditandai dengan nomor ........ 

A . (1) 
B . (2) 

C . (3) 
D . (4) 

Kunci : B
Penyelesaian :
Inti kalimat Abdulah seorang murid terpandai di kelasnya adalah Abdulah murid
terpandai.Oleh karena itu, jika kata Abdulah, murid, dan terpandai dihilangkan, makna
kalimat tersebut akan berubah. Namun, jika kata seorang yang dihilangkan, makna kalimat
tidak berubah. Maka dari itu, kata yang mubazir dalam kalimat tersebut ditandai dengan
nomor (2), yaitu kata seorang. 

20 . Kalimat yang menyatakan pendapat terdapat pada ....... 

A . Direktur Angkasa Ekspres, menyatakan bahwa kontrak carter telah
ditandatanganinya dengan jadwal pemberangkatan malam hari Balikpapan menuju
Surabaya. 

B . Adapun penumpang terusan yang ke Denpasar dan kota lainnya selama di Surabaya
memperoleh pelayanan hotel gratis. 

C . Harga tiket penerbangan Balikpapan - Surabaya sebesar Rp 271.200,00 sementara
pelajar dan mahasiswa tetap mendapat diskon 25%. 

D . Petugas Bandara Sepinggan memperkirakan dari sekitar enam ribu pengguna jasa
angkutan udara, 80% di antaranya pelajar dan mahasiswa. 

Kunci : D
Penyelesaian :
Pendapat adalah pikiran, anggapan, pandangan, perkiraan, atau kesimpulan terhadap
suatu masalah. Kebenarannya belum pasti atau masih diragukan. Kebenarannya yang
tidak diragukan, sesuatu yang benar-benar terjadi, sesuai kenyataan disebut fakta. Kalimat
A, B, dan C termasuk fakta. Kalimat yang menyatakan pendapat yaitu Petugas Bandara
Sepinggan memperkirakan dari sekitar enam ribu pengguna jasa angkutan udara,
80% di antaranya pelajar dan mahasiswa. 

21 . Hasil sawah daerah rawa itu baik sekali, ....... tidak semua orang berani menggarap tanah
rawa tersebut. 
Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah ....... 

A . padahal 
B . akan tetapi 

C . walaupun 
D . meskipun 

Kunci : B
Penyelesaian :
Bagian kalimat Hasil sawah daerah rawa itu baik sekali dan tidak semua orang
berani menggarap tanah rawa tersebut. merupakan dua pernyataan yang bertentangan.
Inti kedua pernyataan tersebut adalah baik dan tidak semua orang berani menggarap.
Untuk menggabungkan kedua pernyataan tersebut jika menggunakan kata penghubung
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padahal, maksud pernyataan tidak logis. Jika menggunakan kata penghubung akan tetapi,
maksud pernyataan logis. Jika menggunakan kata penghubung meskipun atau walaupun,
maksud pernyataan tidak logis. Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi pernyataan
tersebut adalah akan tetapi. 

22 . Paragraf berikut yang berisi laporan adalah ....... 

A . Kegiatan perkemahan diselenggarakan selama dua hari, yaitu Sabtu dan Minggu.
Kegiatan ini berlangsung di bumi perkemahan Gunung Bromo, Malang. Pesertanya
berjumlah 50 orang. Kegiatan ini disebut juga Persami. 

B . Manusia dalam kehidupannya sehari-hari selalu berkomunikasi satu dengan lainnya.
Komunikasi dapat berlangsung secara verbal atau nonverbal. Komunikasi verbal
menggunakan bahasa lisan dan tulisan sebagai sarananya. Komunikasi nonverbal
menggunakan sarana g 

C . Indonesia adalah negara kepulauan dan beriklim tropis. Negeri ini cukup mendapat
sinar matahari dan curahan hujan sepanjang tahun. Tanahnya luas, subur,
berlembah, berbukit, dan bergunung. Karena itu, tidak mengherankan jika di negara
kita tumbuh hutan ya 

D . Setiap kali menyeberangi sungai, Sersan Kasim merasakan keharuan mendenyutkan
jantungnya. Makin besar sungai itu makin besar pula keharuan yang menggetarkan
sanubarinya. 

Kunci : A
Penyelesaian :
Laporan adalah suatu bentuk penyampaian dan penyajian fakta yang ditujukan kepada
pihak lain. Paragraf yang berisi laporan yaitu paragraf yang mengungkapkan fakta-fakta. 
Paragraf yang berisi laporan adalah Kegiatan perkemahan diselenggarakan selama dua
hari, yaitu Sabtu dan Minggu. Kegiatan ini berlangsung di bumi perkemahan
Gunung Bromo, Malang. Pesertanya berjumlah 50 orang. Kegiatan ini disebut juga
Persami. 

23 . Kata ulang yang menyatakan makna saling terdapat pada kalimat ....... 

A . Kedua kakak beradik itu berpeluk-pelukkan. 
B . Air mata keduanya sedikit-sedikit menetes. 
C . Bermenit-menit mereka lakukan hal itu. 
D . Aku jadi kemalu-maluan dibuatnya. 
Kunci : A
Penyelesaian :
Makna kata ulang berpeluk-pelukkan menyatakan saling. 
Sedikit-sedikit menyatakan berulang-ulang. 
Bermenit-menit menyatakan banyak. 
Kemalu-maluan menyatakan agak. 
Kata ulang yang menyatakan saling terdapat pada kalimat itu Kedua kakak beradik
berpeluk-pelukkan. 

24 . Kalimat yang menyatakan adalah ....... 

A . Pemda setempat akan terus-menerus meningkatkan kesejahteraan. 
B . Pada akhir pelita VII kemiskinan di Wonosobo diharapkan habis. 
C . Penduduk bertekad mengentaskan status keluarga prasejahtera. 
D . Penduduk Wonosobo 40 % termasuk keluarga prasejahtera. 
Kunci : D
Penyelesaian :
Pengertian fakta dan pendapat terdapat pada nomor 20.
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Kalimat Pemda setempat terus menerus meningkatkan kesejahteraan termasuk
pendapat. Kalimat Pada akhir Pelita VII kemiskinan dr Wonosobo diharapkan habis
termasuk pendapat. Kalimat Penduduk bertekad mengentaskan status keluarga
prasejahtera termasuk pendapat. Kalimat Penduduk Wonosobo 40 % termasuk keluarga
prasejahtera termasuk fakta. 

25 . Kalimat yang menggunakan pasangan kata berantonim adalah ....... 

A . Anto bersukaria dalam pesta ulang tahun temannya. 
B . Menurut kabar berita daerah Aceh sudah agak aman. 
C . Orang itu sudah tua, tetapi gayanya seperti anak muda. 
D . Cahaya bulan berasal dari pantulan sinar matahari. 
Kunci : C
Penyelesaian :
Kata berantonim adalah kata-kata yang berlawanan arti. Kalimat Anto bersukaria
dalam pesta ulang tahun temannya tidak menggunakan pasangan kata berantonim
karena bersukaria termasuk sinonim. Kalimat Menurut kabar berita daerah Aceh
sudah agak aman tidak menggunakan pasangan kata berantonim karena kabar berita
termasuk sinonim. Kalimat Orang itu sudah tua, tetapi gayanya seperti anak muda
menggunakan pasangan kata berantonim, yaitu tua dan muda. Kalimat Cahaya bulan
berasal dari pantulan sinar matahari tidak menggunakan pasangan kata berantonim
karena cahaya dan sinar termasuk sinonim. 

26 . Pak Surya ingin menyewakan rumahnya yang berada di Griya Asri Indah. Rumah
tersebut sudah dilengkapi dengan perabot rumah tangga. Ia tidak membatasi siapa
yang boleh menyewa, orang pribumi atau orang asing. Yang penting, keberadaannya
resmi di Indonesia. Ia membuka layanan lewat telepon dengan nomor (0274)168991. 

Kalimat iklan yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah ....... 

A . Dikontrakkan rumah Pak Surya di Griya Asri Indah. Hubungi telepon
(0274)168991. 

B . Rumah Pak Surya di Griya Asri Indah dikontrakkan fasilitas lengkap. Hub (0274)
168991. 

C . Dikontrakkan rumah di Griya Asri Indah, fasilitas lengkap. Orang asing boleh
menyewanya hub telepon (0274) 168991. 

D . Dikontrakkan rumah di Griya Asri Indah. Fasilitas lengkap. Hubungi
(0274)168991. 

Kunci : D
Penyelesaian :
Ilustrasi tersebut berisikan penawaran kontrak sebuah rumah kepada peminat, baik
orang pribumi maupun orang asing. Jika diungkapkan melalui iklan. Iklan penawaran
tersebut harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
a. Identitas rumah harus jelas
b. Alamat yang harus dihubungi peminat harus jelas
c. Kalangan peminat tidak usah dijelaskan
Kalimat iklan yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah Dikontrakkan rumah di
Griya Asri Indah. Fasilitas lengkap. Hubungi (0274)168991. 

27 . Keterangan alat terdapat pada kalimat ....... 

A . Pukul tujuh saat yang sangat ramai di jalan raya. 
B . Orang meninggalkan rumah untuk berbagai keperluan. 
C . Para pelajar pergi ke sekolah atau kuliah dengan bus. 
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D . Becak merayap di tepi jalan setapak demi setapak. 
Kunci : C
Penyelesaian :
Ciri-ciri keterangan alat dalam kalimat yaitu :
a. merupakan jawaban pertanyaan dengan apa, dengan memakai apa, atau 
menggunakan 
    apa.
b. didahului kata dengan atau tanpa 
Keterangan alat terdapat dalam kalimat Para pelajar pergi ke sekolah atau kuliah
dengan bus. 

28 . Sebelum itu, pada suatu hari ia jatuh cinta dengan anak Haji Ma'ruf yang terkenal
cantik di kampung, namanya Fatimah. Beberapa bulan kemudian ia minta orang
tuanya supaya melamarkan. Akan tetapi, lamaran itu ditolak oleh orang tua gadis
itu, yang tak menyukai kelakuan si pemuda. Maka, sejak itulah Amran kelihatan
putus asa. Ia merasa terhina oleh penolakan itu. Dan karena ia merasa dibuat malu,
ada-ada saja perbuatan yang tak menyenangkan. Juga perbuatan-perbuatan yang
menggusarkan Fatimah. Seolah ia menyekam rasa dendam yang dalam pada gadis
itu dan orang tuanya. 

Amanat yang tepat sesuai dengan penggalan cerpen tersebut adalah ....... 

A . Orang tua gadis itu tidak berhak menolak lamarannya. 
B . Janganlah memaksakan kehendak pada orang yang dicintai. 
C . Di dunia ini tidak setiap keinginan selalu terpenuhi. 
D . Kita harus memiliki semangat untuk mendapatkan sesuatu. 
Kunci : B
Penyelesaian :
Amanat sebuah cerita berisikan suatu perbuatan yang harus dilakukan atau tidak boleh
dilakukan. Penggalan cerpen tersebut menceritakan bahwa Amran sangat mencintai anak
Haji Ma'ruf yang terkenal cantik bernama Fatimah. Ketika orang tua Amran melamar,
lamarannya ditolak Haji Ma'ruf. Karena dibuat malu. Amran melakukan perbuatan yang
tidak menyenangkan dan menggusarkan Fatimah. Ia menyekam rasa dendam yang dalam
kepada Fatimah dan orang tuanya. Amanat penggalan cerpen tersebut adalah Janganlah
memaksakan kehendak pada orang yang dicintai. 

29 . ..... 
Kakak, sengaja Vera membuat surat ini dengan maksud memberitahukan bahwa Reza
kena musibah. Ia keracunan obat, dan segera dilarikan ke rumah sakit. Ia sekarang berada
di Paviliun Anggrek Rumah Sakit Cipta Mangun Kusumo. 

Isi telegram yang tepat berdasarkan kutipan surat di atas adalah ....... 

A . Reza dilarikan ke rumah sakit 
B . Reza keracunan obat di Cipto Mangun Kusumo 
C . Reza keracunan dan sekarang di rumah sakit 
D . Reza dirawat di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo 
Kunci : C
Penyelesaian :
Pada pembuatan naskah telegram, kita harus menggunakan kalimat yang singkat, tetapi
jelas. Kutipan surat yang harus diubah menjadi naskah telegram berisikan Reza keracunan
obat, kemudian dirawat di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Isi telegram yang tepat
berdasarkan kutipan surat di atas adalah Reza keracunan dan sekarang di rumah sakit. 
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30 . Kita tentu sangat prihatin dengan sindiran yang ditujukan tiada henti kepada polisi.
Seolah-olah polisi tidak pernah berbuat kebaikan untuk melindungi masyarakat.
Walaupun ada polisi yang melindungi masyarakat, tidak jarang diartikan
semata-mata "cari muka". Padahal, untuk bisa memberikan pelayanan terbaik kini
kepolisian telah mencoba merekrut anggota POLRI yang baik.

Pikiran utama paragraf tersebut adalah ....... 

A . keprihatinan terhadap sindiran 
B . tidak melindungi masyarakat 
C . tidak pernah berbuat kebaikan 
D . memberikan pelayanan terbaik 
Kunci : A
Penyelesaian :
Pengertian pikiran utama terdapat pada nomor 7 (sama dengan ide pokok)
Pikiran utama paragraf tersebut adalah keprihatinan terhadap sindiran. 

31 . Ketika bara hati 
Padam tidak berarti 

Citraan puisi di atas adalah ...... 

A . penglihatan 
B . pendengaran 

C . perasaan 
D . penciuman 

Kunci : C
Penyelesaian :
Isi puisi tersebut mengungkapkan bahwa seseorang ketika sedang amat marah, kemudian
reda atau tenang kembali seperti tidak ada apa-apa. Marah dan tenang berkaitan dengan
perasaan. Citraan puisi tersebut adalah perasaan. 

32 . Cak Diki sudah mulai bekerja ...... kesehatannya belum pulih. Kata penghubung yang tepat
untuk melengkapi kalimat di atas adalah ....... 

A . tetapi 
B . padahal 

C . sedangkan 
D . melainkan 

Kunci : B
Penyelesaian :
Tetapi adalah kata penghubung yang menyatakan pertentangan dua hal yang tidak sama
atau berbeda. Padahal adalah kata penghubung pertentangan yang berarti sebenarnya. 
Sedangkan adalah kata penghubung pertentangan yang menyatakan dua hal yang agak
berbeda. Melainkan adalah kata penghubung pertentangan yang menyatakan dua hal yang
berbeda dan biasa berpasangan dengan kata bukan. Kata penghubung yang tepat untuk
melengkapi kalimat :
Cak Duki sudah mulai bekerja ..... kesehatannya belum pulih adalah padahal. 

33 . ......., bisa disimpulkan bahwa tidak semua pedagang besar bermental tengkulak. Pada
kenyataannya masih ada saja pedagang yang selalu mengambil keuntungan di atas perihnya
nasib petani. 
Kalimat pengandaian untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ....... 

A . Bila keterangan Haji Emad benar. 
B . Karena Haji Emad keterangannya benar. 
C . Sudah pasti ia memberi data benar. 
D . Meskipun keterangan H. Emad tidak benar. 
Kunci : A
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Penyelesaian :
Kalimat pengandaian adalah kalimat yang mengungkapkan anggapan suatu peristiwa
mungkin terjadi. Kalimat pengandaian menggunakan kata penghubung andaikata.
seandainya, kalau, bila, jika, umpama. Kalimat pengandaian untuk melengkapi paragraf
tersebut adalah Bila keterangan Haji Emad benar. 

34 .                                                    MEMO

Untuk   :  Ketua OSIS
Dari      :  Pembina OSIS
Panitia perpisahan kelas III agar segera membuat laporan kegiatan perpisahan tahun
1998/1999. Laporan disampaikan kepada pembina OSIS.
                                                        5 Juni 1999
                                                        Drs. Hario
Inti memo tersebut yang tepat adalah .... 

A . Ketua OSIS agar menyampaikan laporan perpisahan kelas III. 
B . OSIS agar membuat laporan perpisahan kelas III tahun 1998/1999. 
C . Panitia perpisahan agar membuat laporan perpisahan. 
D . Laporan perpisahan kelas III diserahkan ke pembina. 
Kunci : C
Penyelesaian :
Inti memo merupakan pokok permasalahan atau pokok pembicaraan. Pokok
pembicaraan memo tersebut adalah panitia perpisahan kelas III agar segera membuat
laporan kegiatan perpisahan. Inti memo tersebut yang tepat adalah Panitia perpisahan
agar membuat laporan perpisahan.  

35 . 1. Kita menghadapi persaingan yang makin ketat dari negara-negara berkembang lain 
    yang baru saja memulai industrialisasinya.
2. Memang dewasa ini ada perlambatan pertumbuhan ekonomi antara lain karena 
    pengaruh perkembangan pasar internasional.
3. Selain itu, permintaan yang besar di dalam negeri berpengaruh pada ekspor kita.
4. Kita berbesar hati bahwa industri nasional dalam Pembangunan Jangka Panjang 
    Tahap I (PJP I) dan berlanjut sampai Repelita VI ini terus tumbuh dengan pesat.
5. Tetapi, tentu bukan hanya faktor itu saja yang mempengaruhi pertumbuhan ekspor.

Kalimat-kalimat di atas akan menjadi paragraf yang padu bila disusun dengan urutan ....... 

A . 1-2-3-4-5 
B . 2-3-1-5-4 

C . 3-1-4-2-5 
D . 4-2-3-5-1 

Kunci : D
Penyelesaian :
Pada penyusunan suatu paragraf harus ditentukan pikiran utama atau kalimat utama.
Pikiran utama atau kalimat utama dapat ditempatkan di awal atau di akhir paragraf.
Setelah itu, kita susun kalimat-kalimat lain sebagai kalimat penjelas. Kalimat utama
paragraf tersebut adalah Kita berbesar hati bahwa industri nasional dalam
Pembangunan
Jangka Panjang Tahap I (PJP I) dan berlanjut sampai Pelita VI ini terus tumbuh
dengan pesat. Kalimat penjelas yang pertama adalah nomor 2. Berikutnya nomor 3, 5,
dan 1. Kalimat-kalimat tersebut akan menjadi paragraf yang padu bila disusun dengan
urutan 4-2-3-5-1. 

36 . Cara membuat sate manis.
1. Daging dipotong tipis-tipis, beri bumbu sampai rata.
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2. Tusuk dengan tusuk sate.
3. Semua bumbu dihaluskan dan ditumis.
4. Bakar satenya selama 6 menit balik dan 6 menit kemudian masak.
Urutan cara membuat sate manis tersebut, yang benar adalah ....... 

A . 1-2-3-4 
B . 2-3-4-1 

C . 3-1-2-4 
D . 4-3-1-2 

Kunci : C
Penyelesaian :
 Langkah-langkah mengurutkan kalimat-kalimat sebuah petunjuk adalah :
a. Urutkan dengan logis sesuai dengan kegiatan.
b. Urutkan secara sistematis. 
    Maksudnya, kalimat-kalimat disusun menurut kegiatan awal, kegiatan pokok, dan 
    kegiatan akhir.
Urutan cara membuat sate manis tersebut, yang benar adalah 3-1-2-4. 

37 . Kalimat berikut yang salah menggunakan ejaan kata adalah ........ 

A . Roman Layar Terkembang terbit pada roman Pujangga Baru. 
B . Pak Ali Saidi membeli obat batuk di apotik Sehat. 
C . Hasil EBTANAS SLTP dikoreksi dengan teknologi komputer. 
D . Siswa yang tidak masuk sekolah harus membuat surat ijin. 
Kunci : D
Penyelesaian :
Penulisan kata zaman, apotek, dan teknologi pada kalimat-kalimat tersebut benar.
Penulisan kata ijin  pada kalimat Siswa yang tidak masuk sekolah harus membuat surat
ijin , seharusnya izin. 

38 . 1) Tingkah laku Amin yang tidak senonoh membuat orang tidak senang padanya. 
2) Istrinya, orang yang seharusnya dekat dengan Amin, tidak menyukai suaminya. 
3) Tetangga dekat jarang yang mau bersahabat dengan Amin. 4) Teman-teman
sekerjanya pun hanya berhubungan kalau tidak bisa mengelak lagi. Apalagi kepala
kantor tempat Amin bekerja, ia tak pernah menyapanya. 
Kalimat yang menyatakan sebab akibat dalam paragraf di atas adalah kalimat nomor ....... 

A . 1) 
B . 2) 

C . 3) 
D . 4) 

Kunci : A
Penyelesaian :
Ciri kalimat yang menyatakan sebab akibat yaitu bagian kalimat pertama menyatakan sebab
atau alasan terjadinya peristiwa atau dilakukannya tindakan yang dinyatakan bagian
kalimat kedua. Bagian kalimat Tingkah laku Amin yang tidak senonoh menyatakan 
sebab atau alasan bagian kalimat orang tidak senang padanya. Pada kalimat ini yang
menjadi ciri hubungan sebab akibat yaitu kata membuat. Kalimat nomor 2, 3 dan 4 tidak
menyatakan sebab akibat. 

39 . Paragraf yang di dalamnya terdapat hubungan perbandingan adalah ....... 

A . Bank pemerintah telah syarat dengan pengalaman. Kalau bank pemerintah
profesional, tentu tidak akan mengalami kredit macet. 

B . Kehidupan sekarang sangat jauh berbeda daripada kehidupan masa lampau. Hal ini
terbukti dengan tersedianya sarana dan fasilitas di segala bidang. Kita harus berpacu
untuk dapat mengimbanginya. 

C . Kehidupan kita sekarang ini ternyata tidak dapat kita pisahkan dari listrik. Listrik
banyak manfaatnya bagi kehidupan kita, misalnya untuk mengoperasionalkan
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C . alat-alat rumah tangga. 
D . Di sana di sebelah barat, tampak cahaya merah melangit. Asap hitam mengepul ke

udara. Rupanya ada kebakaran. Aku ikuti orang-orang yang berjalan menuju
tempat kebakaran itu. 

Kunci : B
Penyelesaian :
Ciri paragraf yang menyatakan hubungan perbandingan menggunakan kata penghubung 
sedangkan, daripada, seperti, seakan-akan, laksana, dan sebagainya. Paragraf yang di
dalamnya terdapat hubungan perbandingan adalah Kehidupan sekarang sangat jauh
berbeda daripada kehidupan masa lampau. Hal ini terbukti dengan tersedianya
sarana dan fasilitas di segala bidang. Kita harus berpacu untuk mengimbanginya. 

40 .                                                        Bisik Hidup 

(1) Ketika beta membuka jendela tersentuhlah pucuk kembang pengantin yang
muda gembira memanjat di hadapan kantorku. (2) Patahlah ia dan gugur ke bumi.
(3) Sesal hatiku memikirkan ganasnya perbuatan yang memutuskan hidup seriang
itu menggelung ke atas .... (4) Hari ini beta membuka jendela pula. Mataku mencari
batang menjalar tiada berpacak tiada berkuncup. Kemanakah perginya, ke
manakah perginya ? 

Kalimat majemuk bertingkat dengan anak kalimat pengganti keterangan waktu pada cerita
tersebut ditandai dengan nomor ....... 

A . (1) 
B . (2) 

C . (3) 
D . (4) 

Kunci : A
Penyelesaian :
Ciri anak kalimat pengganti keterangan waktu pada kalimat majemuk bertingkat yaitu
didahului kata penghubung selama, sebelum, semenjak, setelah, ketika, sewaktu, pada
saat, sejak, sesudah, tatkala. Kalimat majemuk bertingkat dengan anak kalimat
pengganti keterangan waktu pada cerita ditandai nomor (1). 

41 . Harga pestisida yang melambung tinggi membuat petani tidak mampu membelinya sehingga
produksi padi menurun. 
Arti istilah "pestisida" pada kalimat di atas adalah ....... 

A . pupuk yang digunakan di pertanian 
B . zat beracun untuk membunuh hama 
C . bahan untuk menggemburkan tanah 
D . senyawa kimia untuk meningkatkan produksi padi 
Kunci : B
Penyelesaian :
Pestisida adalah obat pembasmi hama, racun hama, zat yang beracun untuk membasmi
hama. Artinya istilah pada kalimat tersebut adalah zat beracun untuk membunuh hama. 

42 . Berbicara tentang hak rakyat dan kekuasaan, Presiden menegaskan bahwa asas pemilihan
umum yang langsung, umum, bebas, dan rahasia harus dihormati serta dijunjung tinggi.
Sinonim kata yang bercetak miring dalam kalimat di atas adalah ....... 

A . menyetujui 
B . menekankan 

C . menjelaskan 
D . meluruskan 

Kunci : C
Penyelesaian :
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Sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna sama atau hampir sama. Menegaskan
berarti menerangkan, menjelaskan, mengatakan dengan pasti atau dengan tidak ragu-ragu,
membenarkan atau memastikan. Sinonim kata menegaskan dalam kalimat tersebut adalah 
menjelaskan. 

43 . (1) Jarang orang bisa menawarkan bisa ular. (2) Padahal di Indonesia banyak jenis
ular yang berbahaya (3) Ular yang racunnya sangat berbahaya, antara lain ular
kobra ular tanah, dan ular belang. (4) Kita harus waspada kalau ada ular di sekitar
rumah kita. 

Kalimat dalam paragraf di atas yang menggunakan kata berhomonim ditandai dengan
nomor ....... 

A . (1) 
B . (2) 

C . (3) 
D . (4) 

Kunci : A
Penyelesaian :
Homonim adalah dua kata yang berbunyi dan tulisannya sama, tetapi arti berbeda. Pada
kalimat Jarang orang bisa menawarkan bisa ular terdapat kata bisa, yaitu bisa
menawarkan dan bisa ular. Bisa menawarkan berarti dapat atau mampu
menawarkan. Bisa ular berarti racun ular. Kata bisa dalam kalimat ini termasuk kata
berhomonim. Pada kalimat nomor (2), (3), dan (4) tidak terdapat kata berhomonim. 

44 . Kerangka bagian inti atau isi karya tulis yang benar adalah ....... 

A . 1) Bab Pendahuluan
2) Prakata
3) Bab Penutup 

B . 1) Bab Pendahuluan
2) Bab Pembahasan
3) Bab Penutup 

C . 1) Prakata
2) Bab Pendahuluan
3) Bab Pembahasan 

D . 1) Bab Pendahuluan
2) Bab Pembahasan
3) Daftar Pustaka 

Kunci : B
Penyelesaian :
Bab Pendahuluan karya tulis adalah penjelasan singkat tentang pokok masalah yang akan
diuraikan pada bab pembahasan. 
Prakata disebut juga kata pengantar yang berarti uraian sebagai pengantar karya tulis.
Bab Penutup adalah intisari pokok-pokok masalah yang diuraikan pada bab pembahasan.
Bab Pembahasan adalah penjelasan secara panjang lebar tentang pokok-pokok masalah
pada karya tulis.
Daftar Pustaka adalah daftar nama-nama baku yang menjadi acuan dalam pembuatan
karya tulis.
Berdasarkan uraian di atas, kerangka bagian inti karya tulis yang benar terdiri atas Bab
Pendahuluan, Bab Pembahasan, Bab Penutup 

45 . Kalimat di bawah ini yang berkonotasi negatif adalah ....... 

A . Tiga mahasiswa telah meninggal dalam demonstrasi itu. 
B . Tiga pahlawan reformasi telah gugur dalam peristiwa itu. 
C . Tiga mahasiswa telah mati dalam menegakkan reformasi. 
D . Tiga pahlawan reformasi telah mangkat dalam insiden itu. 
Kunci : C
Penyelesaian :
Makna konotasi adalah makna kata yang bukan sebenarnya, makna tambahan, makna
kiasan, atau makna perasaan atau nilai rasa. Berkaitan dengan perasaan atau nilai rasa,
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makna konotasi terdiri atas dua bagian, yaitu konotasi positif dan konotasi positif.
Konotasi positif dalam pemakaiannya dirasakan lebih halus atau lebih baik.
Konotasi negatif dalam pemakaiannya dirasakan lebih kasar atau jelek.
Kalimat yang berkonotasi negatif adalah Tiga mahasiswa telah mati dalam menegakkan
reformasi. 

46 . Kalimat yang tidak logis terdapat pada kalimat ....... 

A . Presiden meninggalkan lokasi peresmian gedung baru itu. 
B . Warga menyerbu dan membanjiri jembatan yang terbuat dari bambu. 
C . Para pejalan kaki berdatangan ke tempat kecelakaan itu. 
D . Warga datang dari penjuru kota untuk mengadu nasib. 
Kunci : B
Penyelesaian :
Kalimat yang logis adalah kalimat yang benar dan jelas menurut pemikiran atau penalaran.
Atau tidak menimbulkan penafsiran makna yang berbeda-beda.
Kalimat yang tidak logis adalah Warga menyerbu dan membanjiri jembatan yang
terbuat dari bambu. 

47 . Penjedaan yang tepat dalam kalimat di bawah ini adalah ....... 

A . Ke manakah/larinya/pencuri itu kalau/bukan ke sini jalannya// 
B . Ke manakah larinya pencuri/itu/kalau bukan/ke sini jalannya// 
C . Ke manakah larinya pencuri itu/kalau bukan ke sini jalannya// 
D . Ke manakah/larinya pencuri/itu kalau/bukan ke sini jalannya// 
Kunci : C
Penyelesaian :
Inti kalimat Ke manakah larinya pencuri itu kalau bukan ke sini jalannya adalah :
Larinya pencuri ke sini. 
Penjedaan :
Ke manakah / larinya / pencuri itu kalau / bukan ke sini jalannya berani pencuri ini bernama
kalau dan larinya ke arah lain. 
Penjedaan :
Ke manakah larinya pencuri / itu / kalau bukan / ke sini jalannya berarti arah / larinya
pencuri ada dan kemungkinan, yaitu ke sini atau ke situ. 
Penjedaan :
Ke manakah larinya pencuri itu / kalau bukan ke sini jalannya berarti larinya pencuri ke sini.
Penjedaan :
Ke manakah / larinya pencuri / itu kalau / bukan ke sini jalannya berarti arah larinya 
pencuri ada dua kemungkinan, yaitu ke situ atau ke arah lain. 

48 . Dari Ambon menuju Demak, 
Singgah sebentar di Semarang. 
Si Jalil mencuri kerak, 
.........
Bait puisi lama di atas akan sempurna jika dilengkapi dengan kalimat ....... 

A . membawa kayu dan parang 
B . makan bersama di atas karang 

C . hitam hidungnya kena arang 
D . burung walet di dalam sarang 

Kunci : C
Penyelesaian :
Bait puisi di atas merupakan sebuah pantun jenaka. Pantun terdiri atas sampiran dan isi.
Sampiran yaitu baris pertama dan kedua. Bagian isi yaitu baris ketiga dan keempat
merupakan pernyataan atau peristiwa yang lucu atau mengandung tertawa. 
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Kalimat hitam hidungnya kena arang merupakan peristiwa lucu berarti kalimat itu tepat
untuk melengkapi pantun jenaka di atas. 

49 .

Hiponim yang tepat untuk melengkapi diagram di atas adalah ....... 

A . mujair, lele dumbo 
B . lele goreng, lele lokal 

C . gurame, lele dumbo 
D . lele lokal, lele dumbo 

Kunci : D
Penyelesaian :
Hiponim adalah kata-kata yang mempunyai arti khusus yang berkedudukan sebagai kelas
bawah suatu kata. Mujaer dan lele dumbo bukan hiponim dari lele. Lele goreng dan lele
lokal bukan hiponim dari lele. Gurame dan lele dumbo bukan hiponim dari lele.
Lele lokal dari lele dumbo merupakan hiponim dari lele. 

50 . "Sialan", geramnya sambil menendang bangku si Gino dengan ganasnya. Dia pasti
sengaja menaruh bangkai tikus itu di sana. Tidak mungkin sang tikus sengaja mati
di situ. 
          Teman-temannya memang senang mengolok-olokkan Joko. Mentang-mentang
dia cuma anak seorang pesuruh sekolah. Sudah puluhan tahun ibunya bekerja
sebagai pembantu di sekolah ini. Dan untuk membantu ibunya, Joko harus
membersihkan kelas setiap pagi satu jam sebelum pintu gerbang sekolah dibuka. 
                                                                                          
                                                                                      Dari Jendela SMP, Mira W. 
Latar tempat penggalan novel di atas ialah ....... 

A . di sekolah 
B . di rumah 

C . di kelas 
D . di meja 

Kunci : A
Penyelesaian :
Dalam penggalan novel tersebut diceritakan bahwa Joko marah-marah karena di kelas
terdapat bangkai tikus yang mungkin sengaja disimpan Gino. Joko suka diperolok-olok
teman-temannya karena dia anak seorang pesuruh sekolah. Setiap hari sebelum masuk, ia
harus membantu ibunya untuk membersihkan ruangan-ruangan kelas. Latar tempat
penggalan novel di atas adalah di sekolah. 

51 .              Penggunaan Lahan Untuk Tanaman Pangan 1992
                                        (Hektar)
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Berdasarkan tabel di atas, pernyataan berikut yang paling tepat adalah ...... 

A . Sumatera Utara memiliki lahan yang lebih luas dari propinsi yang lain. 
B . Di daerah Sumatera sawah lebih luas dibandingkan dengan kebun/huma. 
C . Daerah Istimewa Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Bengkulu, dan Lampung

memiliki kebun sebanding dengan luas sawah. 
D . Sumatera Utara dan Sumatra Selatan memiliki lahan yang lebih sempit dibanding

propinsi lain. 
Kunci : A
Penyelesaian :
Cara membaca tabel sebagai berikut :
a. Membaca informasi dan atas ke bawah
b. Membaca informasi dari kiri ke kanan
c. Membandingkan informasi dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan
d. Dengan membandingkan informasi, akan diperoleh pernyataan yang dimaksud.
Berdasarkan tabel tersebut, pernyataan yang paling tepat adalah Sumatera Utara
memiliki lahan yang lebih luas dari propinsi yang lain. 

52 . Penyimpanan darah dari tahun ke tahun semakin berkualitas. Hal ini disebabkan majunya
... dalam bidang ilmu ... dan fasilitas yang semakin tinggi. Pelayanan ... darah dipercayakan
oleh pemerintah kepada Palang Merah Indonesia (PMI). 

Istilah-istilah yang tepat untuk melengkapi bagian kosong pada paragraf di atas adalah ....... 

A . teknologi - kedokteran - transfusi 
B . zaman - kedokteran - transfusi 
C . teknologi - pengetahuan - kesehatan 
D . zaman - pengetahuan - kesehatan 
Kunci : A
Penyelesaian :
Cara melengkapi kalimat dengan istilah harus disesuaikan dengan kata-kata dalam kalimat
tersebut
Majunya ... harus dikaitkan dengan penyimpanan darah atau dengan cara menyimpan
darah. Cara berkaitan dengan teknologi. Ilmu yang berkaitan dengan teknologi berarti ilmu
bidang tertentu atau khusus. Ilmu kedokteran lebih khusus dari pada ilmu pengetahuan.
Pelayanan yang berkaitan dengan darah adalah transfusi, bukan kesehatan. Istilah yang
tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah teknologi - kedokteran - transfusi. 

53 . Hadirin yang saya hormati. 

        Generasi 1945 telah berjuang dengan jiwa dan raga untuk merebut dan
menegakkan kemerdekaan. Apa yang mereka lakukan bukan semata-mata untuk
diri sendiri, tetapi juga untuk generasi penerus. 
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        Setiap generasi memiliki beban beban berupa warisan yang harus dipelihara
sebaik-baiknya. Warisan adalah amanat. Melecehkan amanat sama maknanya
dengan memalsukan sumpah. Hal ini yang tidak boleh dilakukan oleh generasi
manapun. 

Isi penting kutipan pidato di atas yang tepat adalah ....... 

A . Pengorbanan generasi 1945 harus diteladani oleh generasi penerus. Generasi
penerus menanggung beban warisan dari generasi 1945. 

B . Generasi 1945 berjuang dan berkorban merebut kemerdekaan juga untuk generasi
penerus. Kita harus memelihara amanat generasi 1945. 

C . Generasi 1945 telah berhasil merebut kemerdekaan dan mewariskannya kepada
generasi penerus sehingga generasi penerus harus bertanggungjawab
memeliharanya. 

D . Pejuang yang baik adalah pejuang yang rela berkorban demi bangsa dan negara.
Generasi yang baik adalah generasi yang melecehkan amanat. 

Kunci : C
Penyelesaian :
Isi kutipan pidato tersebut yaitu : 
a. Generasi 1945 telah berjuang untuk merebut kemerdekaan dan mewariskan kepada 
    generasi penerus.
b. Generasi penerus harus memikul beban dan memelihara warisan kemerdekaan.
Isi penting kutipan pidato tersebut yang tepat adalah Generasi 1945 telah berhasil
merebut kemerdekaan dan mewariskannya kepada generasi penerus sehingga
generasi penerus harus bertanggungjawab memeliharanya. 

54 . Para pengurus koperasi itu harus memberi laporan kegiatan tiap hari. Kalau tidak
bisa memberi laporan tiap hari, berarti pengurus tidak dapat melaksanakan
tugasnya dengan baik.

Tanggapan di bawah ini yang sesuai dengan pernyataan di atas adalah ....... 

A . Terlalu berat bila pengurus koperasi memberi laporan tiap hari. 
B . Seharusnya kita perlu mengetahui perkembangan koperasi. 
C . Kita perlu tahu akan perkembangan koperasi. 
D . Boleh-boleh saja pengurus koperasi memberi laporan tiap hari. 
Kunci : A
Penyelesaian :
Pengertian tanggapan terdapat pada nomor 17.
Inti pernyataan tersebut yaitu jika pengurus koperasi tidak membuat laporan tiap hari,
berarti pengurus tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik. Tanggapan yang sesuai
dengan pernyataan tersebut adalah Terlalu berat bila pengurus koperasi memberi
laporan tiap hari.  

55 . (1) Pemimpin rapat mengajak para pesertanya untuk berdoa. 
(2) Menurut saya harga barang-barang itu terlalu mahal. 
(3) Koperasi siswa di sekolah itu menjualnya perlengkapan yang dibutuhkan para siswa.
(4) Menurut ketua koperasi, badan hukum koperasi ini akan segera berurusan. 
Karena terbukti bersalah, orang itu diseret ke pengadilan. 

Penggunaan kata berimbuhan yang tidak tepat terdapat dalam kalimat nomor ....... 

A . (6) dan (5) 
B . (5) dan (2) 

C . (3) dan (4) 
D . (1) dan (2) 
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Kunci : A
Penyelesaian :
Penggunaan kata berimbuhan yang tidak tepat terdapat dalam kalimat nomor (3) dan (4)
yaitu :
(3) Koperasi siswa di sekolah itu menjualnya perlengkapan yang dibutuhkan para siswa.
(4) Menurut ketua koperasi, badan hukum koperasi ini akan segera berurusan. 
Kata berimbuhan itu adalah menjualnya seharusnya menjual dan berurusan seharusnya
diurus. 

56 . Riwanto telah minta cuti agar dapat menyelesaikan persoalan keluarganya.
Maksudnya, lebih lama berada di tengah keluarga yaitu untuk mengembalikan
kegembiraan pada anak-anaknya. Kini yang membuat dia hancur adalah mencari
orang pengganti ibu. Ibunya telah kelihatan semakin rapuh. Tentu semakin tak
cekatan untuk mengatasi dan mengarahkan kedua cucunya itu. Sedangkan dalam
hatinya muncul satu tekad, ia sendiri harus kembali ke laut Berlayar mengarungi
samudera luas, karena laut sudah merupakan bagian dalam hidupnya. 

Konflik dalam penggalan cerpen tersebut adalah ....... 

A . Riwanto ingin lebih lama dekat dengan anak-anaknya tetapi ia harus segera berlayar 
B . Riwanto mencintai anak-anaknya atau mencintai ibunya yang sudah tua. 
C . Riwanto merasa bertanggung jawab sebagai ayah dari kedua anaknya. 
D . Riwanto segera mencari ibu pengganti istrinya atau mengarungi samudera luas. 
Kunci : A
Penyelesaian :
Konflik dalam sebuah berita ada dua jenis, yaitu konflik lahir dan konflik batin. Konflik
lahir yaitu pertentangan seorang dengan tokoh lain, bisa dalam bentuk pertengkaran,
perkelahian atau perdebatan. Konflik batin yaitu pertentangan antara perasaan, pikiran
seseorang yang disebabkan oleh adanya dua gagasan atau lebih atau keinginan yang
bertentangan dengan kenyataan. Konflik dalam penggalan cerpen tersebut adalah Riwanto
ingin lebih lama dekat dengan anak-anaknya, tetapi ia harus segera berlayar. 

57 . Tabungan Koperasi Siswa tidak meningkat pada bulan Desember 1996 dan Januari 1997.
Grafik yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah ....... 

A .  
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B .  

C .  

D .  

Kunci : B
Penyelesaian :

Ilustrasi tersebut menyatakan bahwa tabungan Koperasi Siswa tidak meningkat pada bulan
Desember Siswa tidak meningkat pada bulan Desember 1996 dan Januari 1997. Tidak
meningkat bisa berarti tetap atau menurun. Namun, maksud pernyataan tersebut lebih
cenderung tetap. Grafik yang sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah B. 
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58 . Waktu hendak makan, sebuah tulang diangkat orang pula ke hadapan Sutan
Menjinjing Alam. Pada piring gulainya tampaklah terbelintang sebuah paha ayam
dan pada piring lain sebelah dada ayam yang digoreng. Si Togop dan Si Togu hanya
mendapat tulang-tulang rusuk dan tulang-tulang belakang saja. Memandang
perbedaan itu, terbitlah cemburu dalam hati kedua pengiring itu, lebih-lebih lagi Si
Togop. Waktu akan tidur, yang empunya rumah mengembangkan sehelai kasur
untuk Kepala Kampung palsu itu lengkap dengan bantal dan selimutnya dan
pengiringnya hanya mendapat sehelai tikar dan dua buah bantal. 

Kalimat pernyataan berikut ini yang sesuai dengan isi penggalan prosa di atas adalah ....... 

A . Mengapa yang empunya rumah menyambut baik kedatangan mereka? 
B . Mengapa mereka bertiga akan segera tidur malam itu? 
C . Mengapa kedua pengiring itu hanya mendapat tulang rusuk saja? 
D . Bagaimana sikap kedua pengiring itu setelah selesai makan? 
Kunci : D
Penyelesaian :
Pertanyaan Mengapa yang empunya rumah menyambut baik kedatangan mereka?
Jawabannya pada penggalan prosa tersebut tidak ada. 
Mengapa mereka bertiga akan segera tidur malam itu? 
Jawabannya tidak ada. 
Mengapa kedua pengiring itu hanya mendapat tulang rusuk saja? 
Jawabannya tidak ada. 
Bagaimana sikap kedua pengiring itu setelah selesai makan? 
Jawabannya cemburu. 

59 . Koperasi yang dulu hanya dijadikan sebagai badan usaha yang membisu, kini telah
berkembang dan buahnya pun telah kita rasakan. Semua aspek yang merintangi
jalannya koperasi telah lenyap bagai debu dihempas hujan. Namun, seiring dengan
pertumbuhannya itu koperasi tidak juga luput dari berbagai kendala. 

Gagasan pokok dalam paragraf di atas adalah ....... 

A . Dalam perkembangan koperasi banyak mendapat kendala-kendala. 
B . Koperasi merupakan badan usaha yang membisu. 
C . Semua aspek yang merintangi jalannya koperasi. 
D . Kita merasakan hasil perkembangan koperasi. 
Kunci : D
Penyelesaian :
Gagasan pokok suatu paragraf merupakan pikiran yang bersifat umum, yang dijelaskan
oleh gagasan penjelas - gagasan penjelas yang bersifat umum. Gagasan pokok tidak selalu
berupa kalimat utama, tetapi kadang-kadang merupakan intisari kalimat utama. Gagasan
pokok paragraf tersebut adalah Kita merasakan hasil perkembangan koperasi. 

60 . Rini gagal dalam lomba kemarin. Dia selalu murung seakan-akan tidak percaya
pada dirinya sendiri. Rupanya hal ini yang membuat dia menjadi putus asa. 

Kalimat yang berisi tanggapan yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah ....... 

A . Kita perlu bertanya kepada Rini. 
B . Mestinya Rini mengadakan tuntutan. 
C . Seharusnya Rini tidak putus asa. 
D . Biarlah dia menjadi putus asa. 
Kunci : C
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Penyelesaian :
Kalimat yang berisi tanggapan yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah Seharusnya Rini
tidak putus asa. 
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