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MATA PELAJARAN 
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA  
 

 
 

PELAKSANAAN 
Hari/Tanggal : Senin, 30 Mei 2005 
Jam  : 08.00 – 10.00  

 
 

PETUNJUK UMUM 
 
1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Komputer (LJK) yang 

tersedia dengan menggunakan pensil 2B, sesuai petunjuk di Lembar 
Jawaban Komputer (LJK). 

2. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 
3. Jumlah soal sebanyak 60 butir, pada setiap butir soal terdapat 5 (lima) 

pilihan jawaban. 
4. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya. 
5. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang 

jelas, rusak, atau tidak lengkap. 
6. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan. 
7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika atau alat 

bantu hitung lainnya. 
8. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian. 
9. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret, difotokopi, atau digandakan. 
 
 

 



 3

1. Bacalah penggalan wacana berikut! 
 Evaluasi terhadap kurikulum 1994 menunjukkan bahwa kurikulum ini memberikan 

beban terlalu berat kepada para siswa. Selain beban materinya terlalu banyak, 
kurikulum ini juga dinilai kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari. 
Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) diperkenalkan untuk memperbaharui 
kurikulum 1994. KBK diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan, digagas 
untuk merespon isu HAM, demokratisasi, globalisasi dan otonomi daerah. 

 
 Informasi yang tidak sesuai dengan isi penggalan wacana di atas adalah .... 
 a. kurikulum 1994 memberi beban terlalu berat kepada para siswa 

 b. kurikulum 1994 materinya terlalu banyak 
 c. KBK kurang terkait dengan aplikasi kehidupan sehari-hari 
 d. KBK diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan 
 e. KBK untuk merespon isu HAM, demokratisasi, globalisasi, dan otonomi 

daerah 
 
2. Perhatikan kalimat berikut! 
 Pertamina bakal menambah jumlah kuota yang selama ini dinilai masih kurang 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. 
 
 Arti kata kuota dalam kalimat tersebut adalah .... 
 a. hasil yang paling banyak 
 b. jumlah yang pernah dicapai 
 c. jumlah yang ditentukan 
 d. kemampuan maksimal 
 e. hasil yang diperoleh 
 
3. Bacalah penggalan karangan berikut! 
  Jumlah anak jalanan Indonesia kini tercatat sekitar 42.000 orang, berusia 

antara lima dan delapan belas tahun. Dari jumlah sebanyak itu, Departemen Sosial 
hanya mampu menangani sekitar 27.000 orang. Untuk selebihnya masyarakat 
termasuk pesantren-pesantren ikut menanganinya. 

 
 Penggalan karangan tersebut, termasuk jenis karangan .... 
 a. narasi  
 b. deskripsi 
 c. eksposisi 
 d. argumentasi 
 e. persuasi 
 



 4

4. Perhatikan ilustrasi berikut! 
 Pak Narto adalah adik Pak Joko. Keluarga Pak Narto tinggal di Semarang, 

sedangkan keluarga Pak Joko tinggal di Jakarta. Pak Narto memiliki dua orang anak 
laki-laki, yaitu Pratomo dan Hartono sedangkan Pak Joko memiliki dua anak 
perempuan, yaitu Lusi dan Linda. 

 Pratomo menulis surat untuk Lusi di Jakarta mengabarkan kedatangannya 1 Juli 
2005. Lusi membalas surat Pratomo yang menyatakan bahwa kedatangan Pratomo 
sangat ditunggu dan Lusi akan menjemput Pratomo di stasiun Gambir pagi-pagi 
sekali. 

 
 Kalimat surat balasan yang tepat adalah ... 
 a. Dik, kedatanganmu sangat ditunggu, dan saya akan menjemputmu di 

stasiun Gambir setelah subuh tanggal 1 Juli 2005. 
 b. Mas, kedatangan Anda sangat ditunggu, dan Pak Narto akan 

menjemputmu di stasiun Gambir setelah subuh tanggal 1 Juli 2005. 
 c. Dik, kedatanganmu sangat ditunggu, dan Pak De Narto akan 

menjemputmu di stasiun Gambir sebelum subuh. 
 d. Mas, kedatanganmu sangat ditunggu, dan Mbak Linda akan menjemput 

di stasiun Gambir tanggal 1 Juli 2005. 
 e. Dik, kedatanganmu sangat ditunggu, dan Mbak Linda akan 

menjemputmu di stasiun Gambir setelah subuh. 
 
5. Bacalah penggalan cerpen berikut! 
 Aku kangen surat-surat, puisi-puisi, dan teleponnya. Diam-diam aku menyesal telah 

bersikap cuek kepadanya. Aku baru menyadari kalau ia sangat memperhatikanku. Ia 
juga baik, sabar, dan jenaka. Ia begitu menghiburku. Aku kini bahkan berharap ia 
meneleponku. Dan benar, malam itu ia meneleponku. Dan aku tidak lagi bersikap 
cuek padanya. Aku bahkan bersikap sangat akrab dengannya. 

        Bapak, Karya Nurani Metawati 
 
 Unsur intrinsik yang sangat menonjol pada penggalan cerpen di atas adalah .... 
 a. latar 

 b. amanat 
 c. plot 
 d. perwatakan 
 e. gaya bahasa 
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6. Helmer : Semuanya telah berlalu! Sudah lewat! ... Nora, apakah kau tidak akan 
ingat lagi padaku? 

  Nora : Aku tahu bahwa aku sering ingat kepadamu dan kepada anak-anak serta 
rumah ini. 

  Helmer : Bolehkah aku berkirim surat kepadamu, Nora? 
 Nora : Jangan ... sama sekali jangan.Kau jangan melakukannya! 
 Helmer : Tetapi, paling tidak, biarlah aku mengirim kepadamu ... 
 Nora : Jangan mengirim apa-apa, jangan mengirim apa-apa ... 
 Helmer : Biarlah aku menolongmu jika kau memerlukannya. 
 Nora : Jangan. Aku tidak menerima apa-apa dari seseorang yang asing. 
 Helmer : Nora, tidakkah aku dapat menjadi sesuatu yang lain, kecuali menjadi 

orang asing bagimu? 
 
 Unsur intrinsik yang menonjol pada penggalan naskah drama tersebut adalah .... 
 a. alur 
 b. plot 
 c. tema 
 d. perwatakan tokoh 
 e. setting 
 
7. Perhatikan petunjuk penggunaan sabun cuci detergen bubuk! 
 Cara menggunakan sabun cuci deterjen bubuk: 

(1) Larutkan 1 sendok takar deterjen bubuk ke dalam 10 liter air. 
(2) Rendam cucian dalam larutan deterjen selama 30 menit. 
(3) Kucek cucian seperlunya dalam larutan deterjen. 
(4) Bilas atau kocok cucian sampai bersih. 
 
Maksud yang sesuai dengan petunjuk penggunaan tersebut adalah ... 

 a. Cucian direndam lebih dahulu dengan air 10 liter, lalu dibilas sampai 
bersih. 

 b. Cucian yang telah direndam 30 menit diberi deterjen 1 sendok, lalu 
dibilas. 

 c. Deterjen yang sudah dilarutkan digunakan untuk merendam cucian 
selama 30 menit, dikucek seperlunya, lalu dibilas sampai bersih. 

 d. Cucian dikucek di tempat lain dengan air bersih, lalu dimasukkan ke 
dalam larutan deterjen. 

 e. Bilaslah cucian dengan air rendaman lalu dikucek sampai bersih. 
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8. Perhatikan grafik berikut tentang perjalanan Persib di LBM 2004! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Penyataan yang tidak sesuai dengan grafik tersebut adalah ... 
 a. Pada lima pertandingan pertama, prestasi Persib Bandung tidak 

mengecewakan karena berhasil memetik poin penuh tiga kali dan seri 
beberapa kali. 

 b. Prestasi Persib Bandung merosot pada lima pertandingan terakhir karena 
tiga kali berskor imbang dan sisanya kalah. 

 c. Selama tujuh pertandingan dengan hasil seri, hanya sekali Persib 
Bandung berskor imbang tanpa gol. 

 d. Kekalahan yang menyakitkan ketika Persib Bandung ditekuk lawannya 
tiga gol tanpa balas. 

 e. Hasil seri dialami Persib Bandung pada pertandingan perdana, demikian 
pula pada pertandingan terakhir. 

 
9. Kalimat yang menggunakan ragam baku adalah ... 
 a. Kami ingin selesaikan masalah itu secara kekeluargaan. 
 b. Dalam novel yang baik berisi pesan moral yang luhur. 
 c. Kalau tidak salah, saya pernah baca di majalah Tempo. 
 d. Film perjuangan dapat menanamkan semangat nasionalisme. 
 e. Di sini menjual aneka tanaman hias dengan harga murah. 
 

PERJALANAN PERSIB DI LBM 2004

3-0 1-3

1-1 2-2

1-0 3-1 2-0 2-1 2-0 2-0

1-1 1-1 2-2

2-0

1-1

3-2

0-0

Persela
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10. Perhatikan pertanyaan-pertanyaan berikut!  
 (1)  Selamat siang, Pak. Bersediakah Bapak saya wawancarai? 
 (2)  Mampukah Taufik Hidayat mengulang prestasinya pada Olimpiade mendatang? 
 (3) Strategi apa yang Bapak instruksikan kepada Taufik Hidayat untuk meredam 

kehebatan pemain Korsel itu? 
 (4)  Bagaimana perasaan Bapak ketika smash Taufik Hidayat berhasil 

menghentikan perlawanan Shon Seung Mo? 
 (5)  Apakah target Taufik Hidayat pada kejuaraan internasional dalam waktu dekat? 
 (6) Apa kesan dan pesan Bapak kepada para pemain yunior? 
 (7)  Terima kasih, Pak. Selamat dan sukses. 
 
 Urutan yang logis untuk melakukan wawancara kepada Mulyo Handoyo, pelatih 

Taufik Hidayat adalah .... 
 a. (1), (3), (5), (4), (2), (6), (7) 
 b. (1), (4), (3), (5), (2), (6), (7) 
 c. (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) 
 d. (1), (5), (2), (4), (3), (6), (7) 
 e. (1), (2), (4), (3), (5), (6), (7) 
 
11. Bacalah penggalan laporan berikut! 
 Waktu telah menunjukkan pukul 23.00 ketika kami meninggalkan Rialto Tower. 

Kota sudah sunyi. Tinggal satu dua mobil lalu lalang. Udara terasa sejuk setelah 
sore harinya Melbourne diguyur sedikit hujan. Kami berpapasan dengan orang-
orang berbaju setengah resmi, yang baru pulang dari pertunjukan di teater. Taksi-
taksi antre menunggu. Tetapi kami memilih naik trem untuk terakhir kalinya di 
Australia, karena esok pagi-pagi harus kembali ke Jakarta. 

 
 Isi yang sesuai dengan penggalan laporan tersebut adalah .... 
 a. Laporan seseorang tentang perjalanannya ke Australia 
 b. reporter menulis ketika ia berpapasan dengan orang berpakaian setengah 

resmi 
 c. reporter meninggalkan Rialto Tower sore hari dalam udara sejuk 
 d. reporter memilih naik trem karena terbiasa naik taksi  
 e. Melbourne merupakan kota besar di Amerika yang dilaporkan 
 
12. Yang paling tepat untuk digunakan dalam nota dinas adalah ... 
 a. Ditugaskan kepada Saudara untuk mempersiapkan laporan triwulan 

kedua yang akan disampaikan dalam Rapat Pengurus Koperasi Sejahtera 
dua hari yang akan datang. 

 b. Diberitahukan dengan hormat agar Saudara membuat laporan dalam 
Rapat Pengurus Koperasi Sejahtera. 

 c. Kami instruksikan Saudara menyusun laporan keuangan Koperasi 
Sejahtera dua hari mendatang. 

 d. Saudara buat laporan keuangan selama triwulan kedua dalam Rapat 
Koperasi Sejahtera dua hari yang akan datang. 

 e. Laporan keuangan Koperasi Sejahtera dua hari yang akan datang. 
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13. Bacalah penggalan wacana berikut! 
 Merasa paling benar, terpercaya, paling demokratis, bahkan paling siap untuk 

bersikap arif di tengah keberagaman dalam mengumandangkan reformasi. Juga bagi 
mereka yang mendambakan perubahan mendasar dalam tatanan perpolitikan negeri 
ini. Dari sikap superioritas ini, di antara mereka ada yang menegaskan bahwa 
dirinya adalah guru politik bangsa di tanah air ini. Mereka tidak rela negeri ini 
dipimpin orang lain, bahkan kepercayaan banyak pihak terpaksa ditolak karena 
tidak tercapainya persetujuan bulat.  

 
 Gagasan pokok pada penggalan wacana tersebut terletak di .... 
 a. awal paragraf 

 b. tengah paragraf 
 c. akhir paragraf 
 d. awal dan tengah paragraf 
 e. awal dan akhir paragraf 
 
14. Bacalah puisi berikut! 
 Ombak memecah di tepi pantai 
 Angin berhembus lemah-lembut 
 Puncak kelapa melambai-lambai 
 Di ruang angkasa awan bergelut 
 
 Puisi tersebut menggunakan majas .... 
 a. metafora 
 b. asosiasi 
 c. litotes 
 d. eufemisme 
 e. personifikasi 
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15. Perhatikan pasal-pasal berikut! 
 Pasal 69 ayat (2) 
 Setiap orang yang dengan sengaja atau tanpa hak menggunakan ijazah dan/atau 

sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) dan ayat (3) 
yang terbukti palsu, dipidana penjara paling lama lima tahun dan/atau dipidana 
denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 Pasal 61 ayat (2) 
 Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar 

dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang 
diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi. 

 Pasal 61 ayat (3) 
 ... 
 
 Pernyataan yang tidak sesuai dengan maksud ayat tersebut adalah ... 
 a. Seseorang yang menggunakan ijazah palsu, didenda lima ratus juta 

rupiah. 
 b. Seseorang yang menggunakan ijazah palsu,  dipenjara lima tahun. 
 c. Seseorang yang menggunakan ijazah palsu kalau tidak didenda lima 

ratus juta rupiah, ia tidak dipenjara.  
 d. Seseorang yang menggunakan ijazah palsu didenda lima ratus juta 

rupiah serta dipenjara selama lima tahun. 
 e. Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap 

keikutsertaan peserta didik dalam proses belajar. 
 
16. Perhatikan prosedur pengisian tinta printer berikut! 
 (1) Keluarkan katrid dari printer. 
 (2)  Suntikkan 15–20 cc tinta ke dalam katrid 
 (3)  Buka tutup botol tinta, dan pasang jarum penyuntiknya. 
 (4)  Bersihkan kepala cetak (print head) menggunakan kertas tisu basah. Katrid siap 

untuk digunakan. 
 (5) Gunakan alat yang tersedia untuk mengangkat sumbat lubang katrid atau 

besarkan ukuran lubangnya 
 
 Urutan kalimat yang menjelaskan prosedur pengisian tinta printer adalah .... 
 a. (1), (5), (3), (2), (4) 
 b. (2), (4), (5), (3), (1) 
 c. (3), (2), (1), (4), (5) 
 d. (4), (5), (2), (1), (3) 
 e. (5), (1), (2), (3), (4) 
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17. Ramli seorang perancang adibusana yang sedang ternama di Indonesia. Ia memiliki 
ciri khas bordir pada setiap rancangannya. 

 
 Ungkapan yang tepat untuk kata sedang ternama dalam kalimat di atas adalah .... 
 a. naik kuda hijau 

 b. meja hijau 
 c. gulung tikar 
 d. naik daun 
 e. isapan jempol 
 
18. Bacalah paragraf berikut dengan seksama! 
 Menjelang pemilu para pendukung partai saling mencaci dengan pendukung 

kontestan lain. Bahkan tidak jarang terjadi benturan perkelahian, dan terjadi korban 
di antara mereka. Hasilnya, ada yang cidera bahkan ada yang meninggal. Usai 
pemilu mereka pun tidak mendapatkan apa-apa kecuali luka hati dan kehilangan 
saudara. 

 
 Peristiwa pada paragraf tersebut dapat diibaratkan dengan peribahasa ... 
 a. Sudah jatuh tertimpa tangga. 
 b. Gajah dan harimau berkelahi, kancil terhimpit di tengahnya. 
 c. Kalah jadi abu menang jadi arang. 
 d. Bagaikan air dengan minyak. 
 e. Bermain air basah, barmain api hangus. 
 
19. Kalimat pengumuman yang efektif terdapat pada kalimat ... 
 a. Bagi siswa yang belum mengumpulkan pasfoto selambat-lambatnya 30 

April. 
 b. Kepada semua siswa yang belum mengumpulkan pasfoto, diharapkan 

segera selambat-lambatnya 30 April. 
 c. Bagi yang belum mengumpulkan pasfoto harap segera, selambat-

lambatnya 30 April. 
 d. Yang belum mengumpulkan pasfoto diharapkan segera, selambat-

lambatnya 30 April. 
 e. Siswa harap mengumpulkan pasfoto sebelum 30 April 2005. 
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20. Perhatikan kerangka karangan berikut! 
 (1) halaman judul 
 (2) kata pengantar 
 (3) pendahuluan 
 (4) pokok-pokok pikiran pemrasaran 
 (5) kesimpulan dan saran 
 (6) lampiran 
 
 Kerangka karangan tersebut merupakan jenis laporan .... 
 a. peristiwa 
 b. perjalanan 
 c. hasil seminar 
 d. hasil diskusi 
 e. hasil wawancara 
 
21. Bacalah paragraf berikut! 
 Walaupun dilahirkan sebagai anak tunggal, dia tidak pernah rewel, penurut dan 

anteng, tidak banyak tingkah. Kepemimpinannya sudah nampak kuat ketika bergaul 
dengan teman-temannya. Kalau bermain lebih sering mengalah, bahkan mainan 
yang dikehendaki temannya ia berikan. Setiap hari ia bangun pada pukul 03.00 lalu 
belajar sampai menjelang sekolah. Makanan yang disediakan ibunya selalu dimakan 
dengan lahapnya. Makanan kesukaannya kikil sapi. 

 
 Itulah cerita masa kecil Susilo Bambang Yudhoyono. 
 
       Disarikan dari Majalah Kartini 2004 
 
 Kita dapat mengambil simpulan tentang beliau sebagai berikut, kecuali .... 
 a. manja 

 b. tekun 
 c. disiplin 
 d. mengalah 
 e. rajin belajar 
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22. Bacalah penggalan naskah drama berikut! 
 Dahlan  :  (Mengetuk pintu tiga kali. Kasim masih menggerutu sendiri) 
 Kasim : Rokok, ... lagi. E, rokok, ... silakan, Pak, silakan. Selamat pagi-pagi, Pak 

Dahlan! (Pak Dahlan masuk dan duduk di kursi). Agaknya baru saja 
jalan-jalan? 

 Dahlan : Bekerja itu harus tutup mulut, jangan marah-marah. Tidak baik terbiasa 
berbicara sendiri! 

 Kasim : Betul, Pak, terima kasih. (Sikap sopan, hormat) Bapak mau minum kopi 
atau teh manis, atau kopi susu, atau  ... teh telur? 

 
 Isi dialog dalam penggalan naskah drama tersebut adalah ... 
 a. Kehadiran Pak Dahlan pada pagi hari setelah jalan-jalan. 
 b. Kasim bekerja sambil menggerutu karena banyaknya puntung rokok. 
 c. Nasihat Pak Dahlan kepada Kasim agar tidak marah-marah kalau 

bekerja. 
 d. Kasim menerima nasihat baik dari Pak Dahlan. 
 e. Kasim menawarkan minum kepada Pak Dahlan. 
 
23. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 
  Orang tidak menyangka bahwa benda-benda biomassa di sekitar kita ternyata 

juga bisa dimanfaatkan untuk sumber energi. Dengan teknik gasifikasi, biomassa 
seperti sekam padi, limbah kayu, batok, sabut, tandan kosong, bagas, sortiran bahan 
baku, serta lindi hitam dapat diubah menjadi sumber energi. 

  ..., benda-benda biomassa ini umumnya menjadi limbah dan kurang 
diperhatikan oleh para industriwan. Padahal, jika dimanfaatkan, energi yang 
dihasilkan juga tidak kecil. Melalui proses gasifikasi, 1,5 kg biomassa yang 
memenuhi persyaratan akan dapat menggantikan 0,3 liter solar untuk menghasilkan 
1 KWH listrik. 

 
 Kata penghubung yang tepat untuk menghubungkan kedua paragraf tersebut agar 

menjadi paragraf yang padu adalah .... 
 a. lagi pula 
 b. sementara itu 
 c. oleh karena itu 
 d. akan tetapi 
 e. kalau memang demikian 
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24. Perhatikan kalimat-kalimat berikut! 
 (1)  Sungai yang mengalir di tengah desa kering kerontang. 
 (2)  Orang tampak berdesak-desak menunggu giliran menimba. 
 (3)  Sawah dan ladang seperti hangus ditimpa terik matahari. 
 (4)  Sumur pun banyak yang sudah tidak berair lagi. 
 (5)  Musim kemarau yang panjang dan kering tahun ini merupakan bencana bagi 

daerah kami. 
 
 Urutan kalimat-kalimat tersebut jika dijadikan paragraf yang mencerminkan 

perkembangan gagasan yang logis adalah .... 
 a. (3) , (1) , (2) , (5) , (4)  
 b. (5) , (3) , (1) , (4) , (2)  
 c. (2) , (4) , (3) , (1) , (5)  
 d. (1) , (5) , (2) , (4) , (3) 
 e. (4) , (2) , (5) , (3) , (1)  
 
25. Kepada para pemirsa, atas perhatiannya kami mengucapkan banyak-banyak terima 

kasih. 
 
 Kalimat tersebut tidak efektif, yang efektif dan lugas adalah ... 
 a. Kepada pemirsa, atas perhatiannya saya mengucapkan banyak terima 

kasih. 
 b. Para pemirsa, atas perhatian Saudara saya ucapkan banyak-banyak 

terima kasih. 
 c. Pemirsa, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 
 d. Para pemirsa, atas perhatiannya Anda sekalian kami mengucapkan 

terima kasih. 
 e. Atas perhatian pemirsa, saya mengucapkan terima kasih. 
 
26. Perhatikan kalimat berikut! 
 Demikian sambutan yang disampaikan oleh Wakil Kota Semarang. Sambutan 

selanjutnya adalah sambutan Kepala SMK 10 Semarang. 
 ... 
 
 Kalimat yang tepat untuk melanjutkan ucapan pembawa acara tersebut adalah ... 
 a. Bapak Rasyid Kepala SMK 10, kami persilakan. 
 b. Kepada yang terhormat Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. 
 c. Kepada Bapak Kepala Sekolah waktu dan tempat kami persilakan. 
 d. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah kami serahkan. 
 e. Waktu dan tempat sepenuhnya kami persilakan kepada Bapak Kepala 

Sekolah. 
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27. Perhatikan Proposal Pemugaran Balai Desa berikut!  
I. Nama kegiatan  

II. Dasar Pemikiran 
III. Tujuan 
IV. Waktu Pelaksanaan 
V. Biaya 

VI. Panitia 
VII. Narasumber 

VIII. Lampiran 
  
 Hal yang tidak perlu ada dalam proposal tersebut adalah .... 
 a. dasar pemikiran 
 b. anggaran biaya 
 c. panitia 
 d. narasumber 
 e. lampiran 
 
28. Perhatikan jadwal penerbangan berikut! 
 

YOG-DPS TAX = Rp8.800 DPS-YOGYA TAX= Rp 11.000 
GA 630 08.30-10.45  GA 613 06.38-08.50  
SG 410 10.20-10.55  SG 150 08.40-08.15  
GA 632 11.30-13.45 GAY-Rp147.800 RI  599 07.00-07.15 GAY-Rp147.800 
GA 634 13.30-15.55  GA 633 08.30-08.50  
GA 636 16.30-18.45 SGY-Rp149.300 GA 635 11.30-11.50 SGY-Rp140.300 
RI  598 17.30-19.45 C-Rp223.000 GA 637 14.30-14.50 C-Rp233.000 
SG 515 17.25-21.00  GA 639 16.30-16.50  

 GA  GARUDA SG SEMPATI C BUSSINES CLASS 
 RI MANDALA BO BOUROQ Y ECONOMY CLASS 
 MZ MERPATI 

(1) Penerbangan Yogya –Denpasar tiap hari ada tujuh kali. (2) Penerbangan 
pertama adalah pukul 08.30 dengan pesawat Garuda dengan nomor penerbangan 630. 
(3) Sedangkan penerbangan pertama dari Denpasar ke Yogya adalah pukul 6.38 
dengan pesawat Garuda bernomor penerbangan 613. (4) Harga tiket pesawat Garuda 
Yogya –Denpasar atau sebaliknya adalah sama, yaitu Rp147.800. (5) Sedangkan 
harga tiket Sempati kelas Bisnis sedikit lebih murah daripada tiket Garuda. 
 
 Kalimat yang sesuai dengan jadwal penerbangan di atas adalah .... 

 a. (1) , (3) , (4) 

 b. (1) , (2) , (3) 
 c. (2) , (3) , (4) 
 d. (3) , (4) , (5) 
 e. (1) , (4) , (5) 
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29. Di sini menjual kambing kurban, harga murah, dan diantar. Disembelih sekalian 
juga bisa. 

 
 Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat iklan tersebut adalah ... 
 a. Di sini menjual kambing kurban, harga murah, dan diantar. 

Menyembelih sekalian juga bisa. 
 b. Di sini menjual kambing kurban, harga murah. Pesanan dapat diantar. 

Disembelih sekalian juga bisa. 
 c. Kami yang menjual kambing kurban, harga murah, dan diantar. 

Disembelih sekalian juga bisa. 
 d. Kami menjual kambing kurban dengan harga murah, siap mengantar, 

juga siap menyembelihkan. 
 e. Di sini dijual kambing kurban, harga murah, dan diantar. Disembelih 

juga bisa. 
 
30. Perhatikan kalimat saran berikut ini! 
 Pembina OSIS : Saya berharap agar program-program OSIS tahun ini dibuat lebih 

dinamis. Tidak seperti tahun lalu, program-program OSIS terasa 
monoton. 

  
 Kalimat notula yang tepat untuk mendokumentasikan saran tersebut adalah ... 
 a. Dia berharap program-program OSIS diperbarui lebih dinamis dari 

tahun-tahun sebelumnya. 
 b. Pembina OSIS mengharapkan agar program-program OSIS dibuat lebih 

dinamis daripada tahun lalu. 
 c. Mengharapkan agar semua program-program OSIS diperbarui daripada 

tahun lalu. 
 d. Orang itu mengharapkan agar memperbarui program-program OSIS 

menjadi lebih dinamis. 
 e. Kami berharap agar memperbarui program-program OSIS menjadi lebih 

dinamis. 
 
31. Cerpen Kritikus Adenan melukiskan tokoh Adenan sebagai terdakwa meskipun 

sebenarnya tidak bersalah, ia harus mengiyakan segala kemauan hakim Adenan 
selalu disapa dengan “kau” dan harus menyapa hakim dengan “tuan”. Para hakim 
juga menampilkan kelicikan, keangkuhan, dan ketidakadilan. 

 
 Pernyataan berikut  yang sesuai dengan penggalan resensi tersebut adalah ... 
 a. Sebagai kritikus, Adenan berani melawan tuduhan hakim. 
 b. Adenan mengakui telah berbuat kesalahan. 
 c. Hakim harus dihormati karena sebagai aparat keadilan. 
 d. Cerpen kritikus Adenan tergolong berani mengkritik keangkuhan hakim. 
 e. Kritikus Adenan selalu menolak tuduhan hakim. 
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32. Untuk meyakinkan pendengar dalam diskusi tentang “Limbah Industri”, pernyataan 
yang dilandasi alasan yang logis adalah ... 

 a. Menurut sumber yang dapat dipercaya, pabrik itu milik pejabat karena 
itu membuang limbah seenaknya. 

 b. Kemungkinan besar akan terjadi bentrokan antara karyawan pabrik 
dengan warga bila masalah limbah tidak segera dituntaskan. 

 c. Bila penyelesaian secara kekeluargaan tidak membuahkan hasil, 
permasalahan ini ditempuh melalui jalur hukum. 

 d. Tidak ada jalan lain, pabrik harus ditutup, kalau perlu dibakar. 
 e. Jalan menuju pabrik harus ditutup agar pabrik tidak bisa beroperasi. 
 
33. Teror bom berdampak terhadap nilai rupiah. Kunjungan wisata ke Indonesia, dan 

keamanan berkurang. Hal ini juga sangat berpengaruh pula terhadap devisa karena 
kekhawatiran penanam saham. 

 
  Mengapa teror bom dapat menurunkan nilai rupiah terhadap dolar? 
 
 Kalimat jawaban yang sesuai dengan pertanyaan tersebut adalah ... 
 a. Teror bom memang mau tidak mau akan menurunkan nilai rupiah. 
 b. Teror bom terkait dengan keamanan yang pada akhirnya memang 

mempengaruhi nilai rupiah. 
 c. Tanpa teror bom pun nilai rupiah akan merosot karena situasi politik 

yang memanas akhir-akhir ini. 
 d. Teror bom tidak ada kaitannya dengan nilai rupiah. Ada teror atau tidak 

nilai rupiah akan tetap merosot. 
 e. Kunjungan wisatawan asing akan menurun. Akibatnya devisa yang 

masuk pun menurun. 
 
34. Kalimat pengaduan yang santun, jelas, dan benar adalah ... 
 a. Kiriman 10 ton beras telah kami terima. Dalam faktur tertulis berat 

netto, tetapi ternyata yang dikirimkan adalah berat bruto. Oleh karena itu 
kiriman kami kembalikan. 

 b. Kiriman 10 ton beras telah kami terima. Dalam faktur tertulis berat 
netto, tetapi ternyata yang dikirimkan adalah berat bruto. Oleh karena 
itu, kekurangannya mohon segera kirimkan. 

 c. Kiriman 10 ton beras telah kami terima. Dalam faktur tertulis berat 
netto, tetapi ternyata yang dikirimkan adalah berat bruto. Berarti ini 
adalah tidak jujur. 

 d. Kiriman 10 ton beras telah kami terima. Dalam faktur tertulis berat 
netto, tetapi ternyata yang dikirimkan adalah berat bruto. Jadi bagimana? 

 e. Kiriman 10 ton beras telah kami terima. Dalam faktur tertulis berat 
netto, tetapi ternyata yang dikirimkan adalah berat bruto. Oleh karena 
itu, Saudara berhutang pada kami. Ingat hutang harus dibayar. 
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35. Perhatikan kerangka karangan berikut! 
 (1) Oleh sebab itu, secara bertahap, kita harus mengurangi ketergantungan industri 

kita terhadap bahan baku impor. 
 (2)  Padahal, industri yang tergantung pada bahan baku impor rentan terhadap 

gejolak. 
 (3) Kalau itu bisa dilakukan, kita akan menjadi negara yang tangguh dan tidak 

tergantung lagi kepada bahan baku impor. 
 (4)  Bahan baku industri kita masih banyak yang harus diimpor. 
 
 Urutan kerangka yang tepat untuk membuat karangan yang baik adalah .... 
 a. (4) , (1) , (3) , (2) 
 b. (4) , (3) , (2) , (1) 
 c. (4) , (2) , (1) , (3) 
 d. (1) , (2) , (4) , (3) 
 e. (2) , (1) , (4) , (3) 
 
36. Bacalah paragraf berikut! 
 Di hadapan penonton yang memenuhi separuh jumlah tempat duduk, Susi Susanti 

tampil memikat. Susi menggulung Bang Soo Hyun (Korsel) dengan 11 – 6, 11 – 7. 
Partai ini merupakan ulangan final kejuaraan Malaysia Terbuka, 9 Juli lalu. Ketika 
itu Bang juga dikalahkan Susi dengan angka telak 11 – 1, 11 – 6. ... 

   
 Kalimat yang tepat untuk mengakhiri paragraf tersebut adalah ... 
 a. Dalam pertandingan babak final itu berhadapan dua pemain besar 

wanita, Susi Susanti dari Indonesia dan Bang Soo Hyun dari Korea 
Selatan. 

 b. Setelah memastikan merebut tiga gelar, di nomor ganda putra, ganda 
campuran, dan tunggal putri, Susi Susanti menggenapkan empat gelar 
bagi Indonesia dalam Kejuaraan Bulu Tangkis Sony Indonesia Terbuka. 

 c. Dengan kemenangan itu, Susi mengokohkan namanya di urutan pertama 
lagi pada peringkat dunia versi Federasi Bulu Tangkis Internasional 
(IBF). 

 d. Sejak kemenangan di Malaysia Terbuka, Susi sudah kembali di 
peringkat pertama. 

 e. Dalam babak final itu Susi Susanti bertemu untuk kedua kalinya dengan 
Bang Soo Hyun dari Korea Selatan. 
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37. Bacalah wacana berikut! 
  Penumpang dapat membeli tiket kartu magnetik di kios atau toko di seputar 

stasiun metro. Ia bisa memilih yang mingguan atau bulanan, ataupun karcis masuk 
berpulsa. Pokoknya, setiap kali lewat pintu otomatik harus membayar Rp2.100,00.  

  Namun, bagi penumpang yang ingin berpindah jalur, dia bebas biaya pindah 
gerbong ke jalur lain. Penumpang yang iseng boleh berputar-putar naik metro 
keliling kota. 

 
 Pola hubungan antarparagraf dalam wacana tersebut adalah .... 
 a. pertentangan 
 b. simpulan 
 c. pengutamaan 
 d. perkecualian 
 e. tujuan 
 
38. Bacalah penggalan cerita berikut! 
 Kelihatan seorang kakek berjalan bersama cucunya seorang gadis belia yang cantik. 

Mereka duduk di bawah pohon yang rindang. Gadis itu meminta kakeknya 
menceritakan riwayat hidupnya, siapa sebenarnya kedua orang tuanya dan di mana 
mereka sekarang. 

 Sang kakek terdiam sebentar, kemudian mulailah ia bercerita. “Delapan belas tahun 
yang lalu, seorang pemuda kota berjalan-jalan ke desa ini. Ia terpikat gadis cantik 
bunga desa ini, dan mereka pun menikah. Gadis cantik itu adalah putri kakek satu-
satunya ... 

 
 Unsur intrinsik yang menonjol pada penggalan cerita tersebut adalah .... 
 a. tema 

 b. perwatakan 
 c. alur  
 d. latar waktu 
 e. latar budaya 
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39. Perhatikan penggalan puisi berikut! 
 Dendang Sayang 
 
 Aku tutup rapat pintu dan jendela  
 untuk tidak tahu lagi derita 
 dibawa angin dan cahaya 
 Tapi kembang hitam dan awan hitam 
 terselip selalu di tali rebab menikam 
 ... 
     Ramadhan K.H. 
 
 Unsur intrinsik yang menonjol dalam penggalan puisi tersebut adalah .... 
 a. tema 
 b. tokoh 
 c. rima 
 d. latar 
 e. amanat 
 
40. Bacalah penggalan cerita berikut! 
 Ayah : Kalau Narto tak mau, engkau Maimun, berilah aku air segelas. 
 Maimun : (Hendak mengambil air) Baik, Ayah. 
 Gunarto : (Pelan-pelan tapi pahit) Kami tak mempunyai ayah, kapan kami 

mempunyai ayah? 
 Ibu : Narto, apa katamu itu? 
 Gunarto : Kami tak mempunyai ayah, kataku. Jika kami berayah, apa perlunya 

kami membanting tulang selama ini menjadi budak orang? 
 
 Watak tokoh Gunarto dalam penggalan tersebut digambarkan seperti berikut ini, 

kecuali .... 
 a. pemarah 

 b. keras hati 
 c. pendendam 
 d. penurut 
 e. bertanggung jawab 
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41. Bacalah penggalan novel berikut! 
  Lihatlah, Salamah memberi isyarat. Dan, ketiga orang itu sama 

memperhatikannya. Salamah yang pernah mendengar pengajian dari Pak Mudin di 
kampungnya dulu memberikan komentar. 

  Itulah manusia yang lidahnya berlawanan dengan hatinya. Orang-orang 
macam itu banyak kita jumpai di dunia. Mereka paling suka menimbulkan bencana 
antara sesamanya. Tanpa menoleh-noleh makhluk manusia yang berbentuk tiang itu 
dengan begitu sengsaranya di depan mereka. Setelah makhluk itu jauh Salamah 
merenungi dirinya ... 

 
 Nilai moral yang terkandung dalam penggalan novel tersebut adalah ... 
 a. Kita harus taat kepada ajaran agama anutan kita sendiri. 
 b. Manusia yang berbuat jahat di dunia akan mendapat siksa berat di 

akhirat. 
 c. Manusia yang suka berbohong membahayakan bagi sesamanya. 
 d. Tidaklah baik manusia yang suka menimbulkan bencana. 
 e. Bencana manusia itu antara lain berupa hilangnya harga diri. 
 
42. Bacalah penggalan cerpen berikut!  
 Presiden itu telah memerintahkan, pada Hari Proklamasi yang akan datang ini 

Negara RI harap dinyatakan sebagai negara yang bebas buta huruf. 
 “Jangan bikin malu aku”, kata Gubernur pada Bupati dan Bupati meneruskan pesan 

itu kepada Camat. “ Jangan sampai aku dimarahi Gubernur. Dan Camat 
memerintahkan kepada Kepala Desa. “Kalau masih kedapatan yang buta huruf, 
Kepala Desanya akan kumasukkan ke dalam tahanan.” Dan Kepala Desa 
memerintahkan pada orang Ronda. “Bunyikan canang, suruh semua orang buta 
huruf masuk hutan. 

 
 Latar budaya yang tidak nampak dalam penggalan cerpen tersebut adalah .... 
 a. budaya mengumpulkan orang dengan membunyikan alat (canang) 

 b. budaya belajar 
 c. budaya memerintah/teguran atasan kepada bawahan 
 d. budaya menghukum, bagi yang bersalah 
 e. budaya seni 
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43. Bacalah penggalan surat lamaran berikut! 
 
  Setelah membaca iklan yang dimuat di harian Kompas, tanggal 28 

Agustus 2004 yang menyatakan bahwa PT Multimedia membutuhkan karyawan 
di bagian desainer. Dengan surat ini, saya : 

 nama   : Kartika Norma 
 tempat, tanggal lahir : Wonosari, 24 Mei 1988 
 alamat   : Jalan Paris 37 Yogyakarta  
 pendidikan Terakhir : SMK Program Keahlian Designer 

.... 
 
 Di antara kalimat berikut ini yang paling tepat untuk melengkapi surat lamaran 

pekerjaan tersebut adalah ... 
 a. mengajukan lamaran untuk bekerja di PT Multimedia 
 b. mengajukan lamaran sebagai tenaga desainer 
 c. bermaksud mengajukan lamaran untuk bekerja di perusahaan Bapak 
 d. melamar sebagai karyawan di PT Multimedia 
 e. mengajukan lamaran sebagai tenaga desainer di PT Multimedia 
 
44. Perhatikan surat lamaran berikut! 
 
 Dalam harian Kedaulatan Rakyat tanggal 20 November 2004 dimuat iklan 

perusahaan Bapak yang membutuhkan tenaga pembukuan. Berdasarkan syarat-
syarat yang telah Bapak tentukan, kiranya saya memenuhi syarat tersebut. 

 .... 
  
 Penggalan surat lamaran tersebut menjelaskan bahwa ... 
 a. Pelamar telah memenuhi syarat berdasarkan seleksi. 
 b. Pelamar melamar menjadi tenaga pembukuan berdasarkan informasi dari 

iklan. 
 c. Pemasang iklan adalah perusahaan yang berkualitas. 
 d. Surat lamaran harus sudah sampai tanggal 20 November 2004. 
 e. Pelamar harus seorang wanita yang berpenampilan menarik. 
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45. Kalimat yang tepat untuk balasan surat lamaran kerja yang berisi penolakan secara 
halus disertai penyesalan dan alasan penolakan adalah ... 

 a. Berdasarkan surat lamaran Saudara tertanggal 2 Agustus 2004 dengan 
ini kami informasikan bahwa Anda ditolak karena tidak memenuhi 
kualifikasi yang kami tetapkan. 

 b. Lamaran Saudara telah sampai di meja kami. Tetapi untuk rekrutmen 
tahap ini Saudara belum dapat kami panggil karena surat Saudara 
terlambat. 

 c. Dengan ini kami sampaikan terima kasih atas lamaran Saudara. Namun 
dengan sangat menyesal Saudara kami tolak karena suatu dan lain hal. 

 d. Membalas surat lamaran Saudara, dengan ini kami mohon maaf karena 
belum dapat memutuskan apakah Saudara diterima atau ditolak. 

 e. Kami sampaikan terima kasih atas lamaran Saudara. Namun, lamaran 
Saudara terlambat sampai di tangan kami, oleh karena itu jabatan yang 
kami tawarkan telah terisi. 

 
46. Untuk mengatasi jalan-jalan yang macet akan diadakan perubahan jalan. 
 
 Kalimat berita tersebut mengandung kesalahan nalar. Kalimat perbaikannya yang 

efektif adalah ... 
 a. Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, akan diadakan perubahan jalan. 
 b. Untuk mengatasi jalan-jalan yang macet, akan diadakan perubahan jalan. 
 c. Untuk mengatasi kemacetan lalu lintas, akan diadakan perubahan jalur. 
 d. Perubahan jalan dimaksudkan untuk mengatasi jalan macet. 
 e. Jalan yang macet diatasi dengan perubahan jalan. 
 
47. Bacalah resensi film berikut! 
  ADI terus menerus menyesali kebodohannya yang begitu mudah terjebak 

dalam perangkap busuk yang dibuat Melly. 
  Nasi telah menjadi bubur, ia menyesal telah begitu emosional memutuskan 

cintanya dengan Susan hanya karena mulut manis Melly yang ternyata berbisa. Adi 
sibuk berpikir, akankah Susan menerimanya kembali kalau ia mau mengakui 
kesalahannya. 

  Perang dingin Susan dan Vivi masih berlanjut. Montir-montir baru yang 
direkrut Vivi, kerap berkomentar sinis yang membuat panas hati Susan. Namun 
Susan selalu dapat mengendalikan emosinya, justru Vivi lah yang kerap terpancing 
amarahnya. 

 
 Nilai moral yang terkandung dalam kutipan resensi film tersebut adalah .... 
 a. menyesali perbuatan terus menerus merupakan kebodohan 
 b. memecah belah seseorang dengan mulut manis yang berbisa 
 c. meminta maaf lebih sulit dilakukan daripada menerima maaf 
 d. kesabaran dan kebodohan merupakan dua sikap yang sulit dibedakan 
 e. setiap perbuatan tentu mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan  
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48. Pengalaman penulis selama melaksanakan praktik kerja di dunia industri. 
 
 Hal berikut adalah kerangka yang sesuai untuk pengembangan tema karya tulis 

seperti tersebut, kecuali .... 
 a. latar belakang masalah 

 b. tujuan pembahasan 
 c. perumusan masalah 
 d. sistematika penulisan 
 e. catatan kutipan 
 
49. Bacalah penggalan karya tulis berikut! 
  Perusahaan tempe Pak Joned dalam produksinya masih mempertahankan 

penggunaan cara-cara tradisional. Merebus kedelainya menggunakan kayu, bukan 
menggunakan kompor gas. Bungkusnya tetap menggunakan daun pisang dengan 
kemasan kecil-kecil –bukan plastik yang kemasannya bisa besar. 

  Untuk pemicu proses fermentasinya, tempe Pak Joned tidak menggunakan 
ragi, tetapi menggunakan jamur tempe itu sendiri. Menurut keyakinan, Haji Joned, 
cara-cara tradisional itu justru menghasilkan tempe yang lebih gurih. 

 
 Penggalan karya tulis tersebut berisi tentang .... 
 a. pemasaran 
 b. proses produksi tempe 
 c. latar belakang pendirian usaha 
 d. cara menghasilkan tempe yang gurih 
 e. cara-cara tradisional dalam membuat tempe 
 
50.  Perhatikan kalimat utama berikut! 
 Transmigran yang akan disertakan dalam proyek satu juta hektar di Kalimantan 

Tengah akan diseleksi. 
 
 Jika kalimat tersebut adalah kalimat utama dari sebuah paragraf, kalimat yang tepat 

untuk menempati urutan kedua sebagai  pengembangan  kalimat  utama  tersebut  
adalah ... 

 a. Kita tidak menginginkan transmigran yang hanya sekedar pindah dan 
mengambil keuntungan dari bertransmigrasi. 

 b. Proyek pengembangan lahan gambut sejuta hektar bagi pertanian 
tanaman pangan di Kalteng merupakan proyek besar. 

 c. Proyek besar itu harus mendapat dukungan demi tercapainya tujuan awal 
penyediaan pangan untuk memperkuat swasembada pangan nasional. 

 d. Yang dipilih adalah mereka yang memiliki pengetahuan bertani dan 
benar-benar menggantungkan hidupnya pada pertanian. 

 e. Pertanian pangan di lahan gambut cukup spesifik dan memerlukan 
penanganan yang khusus pula. 
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51. Perhatikan ilustrasi berikut! 
 (1) Ketua RT dan RW 
 (2) Kepala desa 
 (3) Wali kota  
 (4) Ketua karang taruna 
 (5) Camat 
 
 Bila Anda ditunjuk sebagai pembawa acara pembukaan pasar murah, urutan sapaan 

yang benar terhadap kelima tamu undangan tersebut adalah .... 
 a. (4), (1), (3), (2), (5) 
 b. (1), (2), (3), (5), (4) 
 c. (3), (5), (2), (1), (4) 
 d. (2), (1), (4), (5), (3) 
 e. (5), (3), (4), (1), (2) 
 
52. Perhatikan acara-acara berikut! 
 (1) Mempersilakan ketua panitia untuk menyampaikan laporan. 
 (2) Mempersilakan salah satu wakil hadirin untuk memberikan sambutan. 
 (3) Mempersilakan nara sumber untuk mengisi acara inti. 
 (4) Mengajak hadirin berdoa agar seluruh acara berjalan lancar. 
 (5) Mengucapkan terima kasih atas kehadiran para undangan. 
  
 Urutan yang tepat dalam membawakan acara adalah .... 
 a. (4), (1), (2), (3), (5) 
 b. (2), (5), (3), (1), (4) 
 c. (5), (4), (1), (2), (3) 
 d. (1), (3), (5), (4), (2) 
 e. (3), (2), (4), (1), (5) 
   
53. Perhatikan ilustrasi berikut! 
 Dalam suatu acara Anda diminta mewakili Ketua Panitia dan membacakan 

sambutan tertulisnya. 
 Kalimat pengantar yang tepat Anda gunakan adalah ... 
 a. Hadirin yang saya hormati, izinkan saya mewakili Ketua Panitia dan 

membacakan sambutannya karena beliau tidak bisa hadir dalam acara 
ini. 

 b. Hadirin berhubung Bapak Ketua Panitia tidak bisa hadir, maka saya 
disuruh membacakan sambutan beliau. 

 c.  Sehubungan dengan tidak hadirnya Bapak Ketua Panitia, dalam 
kesempatan ini saya akan membacakan sambutan tertulis beliau. 

 d. Hadirin yang saya hormati, saya akan  membacakan sambutan kepala 
sekolah karena beliau tidak bisa hadir. 

 e.  Hadirin yang saya hormati, berhubung dengan beliau tidak bisa hadir, 
maka sayalah yang mewakila Ketua Panitia. 
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54. Pemakaian huruf kapital yang tidak sesuai dengan EYD terdapat pada kalimat ... 
 a. Presiden Susilo Bambang Yudoyono mengadakan kunjungan ke daerah 

yang terkena musibah gempa. 
 b. Mahasiswa itu dibimbing oleh Profesor Utomo. 
 c. Bapak Ismail diangkat menjadi Gubernur hari ini. 
 d. Gelar sarjana ekonomi telah diperoleh Suharjo lima tahun yang lalu. 
 e. Para siswa kelas tiga akan menghadap Pak Agus. 
 
55. Pemakaian kata depan daripada yang tepat terdapat dalam kalimat ... 
 a. Tujuan daripada pengumpulan dana ini untuk membantu korban yang 

tertimpa bencana alam. 
 b. Daripada bermain terus, lebih baik kamu belajar untuk menghadapi 

ujian. 
 c. Hasil daripada pertemuan ini perlu segera ditindaklanjuti. 
 d. Imbauan daripada Walikota untuk selalu menjaga kebersihan 

lingkungan. 
 e. Manfaat daripada menabung adalah untuk belajar hidup hemat. 
 
56. Aminah seorang dokter yang juga bergelar Sarjana Hukum. 
  
 Penulisan singkatan gelar sesuai EYD untuk Aminah adalah .... 
 a. Dr. Aminah, S.H. 
 b. dr. Aminah, S.H. 
 c. Dr. Aminah, SH. 
 d. dr. Aminah, SH. 
 e.  DR. Aminah S.H. 
   
57. Yang bukan berupa akronim adalah ... 
 a. Perbanas, hankam 
 b. Depdiknas, Depnaker 
 c. DPR, MPR 
 d. Puskesmas, Posyandu 
 e. Depkes, Pusdiklat 
 
58. Selain judul, unsur-unsur berikut ini perlu ada di lembar halaman judul, kecuali .... 
 a. tujuan penulisan 
 b. nama penyusun 
 c. dasar pemikiran 
 d. nama instansi dan lokasi 
 e. tahun selesainya penulisan 
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59. Kalimat berikut yang merupakan kalimat tunggal adalah ... 
 a. Ibu tidak boleh makan makanan yang manis-manis. 
 b. Dia bangun kesiangan sehingga datang terlambat. 
 c. Pencuri itu ditangkap polisi ketika melarikan diri. 
 d. Ia hidup menderita, namun tetap tabah. 
 e. Pencuri itu lari ketika polisi mengejarnya. 
 
60. Kalimat berikut yang merupakan kalimat majemuk adalah ... 
 a. Para siswa diwajibkan mengikuti upacara. 
 b. Perusahaan roti itu telah meningkatkan produksinya. 
 c. Pemerintah secara resmi menaikkan harga BBM. 
 d. Anggota DPR itu sedang mengadakan rapat. 
 e.  Tanaman itu mati karena tidak pernah disiram. 
 


