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PETUNJUK UMUM 
 
  1. Perhatikan dan ikuti petunjuk pengisian pada lembar jawaban yang disediakan! 
 2. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya! 
 3. Jumlah soal sebanyak 60 butir, setiap butir soal terdiri atas 5 (lima) pilihan jawaban! 
 4. Laporkan kepada pengawas ujian kalau terdapat tulisan yang kurang jelas, rusak atau 

jumlah soal kurang! 
 5. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan! 
 6. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian! 
 7. Tidak diizinkan menggunakan kamus, hp, kalkulator, tabel matematika, atau alat bantu 

hitung lainnya! 
 
1. Sumber daya terdiri atas sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sumber daya alam 

meliputi kekayaan bumi, air, udara, flora, dan fauna. Sumber daya manusia mencakup 
kekayaan budaya, kecerdasan bangsa, etika, semangat, serta berbagai kemampuan 
kreativitas. Secara singkat dapat kita simpulkan bahwa sumber daya manusia adalah 
potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk proses produksi.  

 
 Informasi yang terkandung dalam paragraf di atas adalah ... 
 a. Bangsa kita sekarang barada dalam era transisi menuju masyarakat industri. 
 b. Untuk mencapai kemakmuran bangsa, sumber daya manusia menjadi faktor 

yang sangat penting. 
 c. Eksistensi sekolah menengah kejuruan turut meningkatkan sumber daya 

manusia. 
 d. Sumber daya manusia adalah potensi manusia yang dapat dikembangkan untuk 

proses produksi. 
 e. Manusia perlu melengkapi diri dengan sifat-sifat unggul yang dituntut pasar 

kerja. 
 
2. Krisis ekonomi yang berkepanjangan di Indonesia mengakibatkan beberapa bank dimerger. 

Makna kata dimerger dalam kalimat di atas ialah .... 
 a. dibekukan 
 b. dialihfungsikan 
 c. dilelangkan 
 d. diambil alih 
 e. digabungkan 
 
3. Nasib petani garam makin terpuruk saja. Setelah harga garam yang terus anjlok, kini lahan 

garam mereka diterjang air pasang. Musibah ini menimpa petani Desa Pinggir Papas 
Kecamatan Kalianget, Sumenep. 

 
Karangan di atas berjenis .... 

 a. narasi 
 b. deskripsi 
 c. eksposisi 
 d. argumetasi 
 e. persuasi  
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4. Pak Asep bekerja di Jakarta, tetapi istri dan kedua anaknya, Feri dan Wawan, tinggal di 
Majalengka, Jawa Barat. Besok Sabtu adik Pak Asep, Pak Yunus, beserta istrinya, Bu 
Yanti, dan anak sulungnya, Ranti, akan datang ke rumah. Bu Asep berharap Pak Asep 
pulang pada hari tersebut. 

 
 Penyampaian berita keluarga di atas oleh Feri kepada Pak Asep yang benar adalah ... 
 a. Ayah dimohon pulang hari Sabtu karena Paman Yunus dan Bibi Yanti serta Dik 

Ranti akan  datang ke rumah. 
 b. Ayah harus pulang hari Sabtu karena Pak Yunus, Bu Yanti, dan anak sulungnya, 

Kak Ranti akan datang ke rumah. 
 c. Sudilah kiranya Bapak pulang hari Sabtu karena Paman Yunus dan Tante Yanti 

serta Kak Ranti akan datang ke rumah. 
 d. Kami mohon Bapak berkenan pulang segera karena Pak Yunus, beserta istrinya, 

Bu Yanti, dan anak sulungnya, Ranti akan datang ke rumah. 
 e. Bapak diharap pulang hari Sabtu karena Yunus, Yanti, dan Ranti akan datang ke 

rumah. 
 
 
5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Koreksi yang tidak perlu dilakukan terhadap formulir di atas adalah .... 
 a. Penulisan tempat dan tanggal lahir seharusnya: Medan, 25 September 1980 
 b. Kata Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Lain-lain seharusnya dicoret 

mendatar 
 c. Kata wanita seharusnya dicoret mendatar 
 d. Kata istri seharusnya dicoret mendatar 
 e. Tanda * seharusnya diganti angka 
 
6. “Jika Bapak mengizinkan, saya akan meminjam kendaraan untuk membawanya ke rumah 

sakit. Maaf, Pak, pada malam hari kendaraan umum hampir tak ada”.”Boleh, silakan Pak 
Heri. Bawalah anak itu cepat-cepat ke dokter! Ini kunci mobil dan sedikit uang untuk 
berobat!” 

  
 Amanat yang disampaikan oleh pengarang dalam penggalan cerpen di atas ialah .… 
 a. tolong-menolong sesama manusia itu penting 
 b. meminjam mobil harus disertai sedikit uang 
 c. janganlah memperberat kesusahan orang 
 d. membawa anak ke dokter lebih baik daripada memberikan uang 
 e. bantuan uang lebih bermanfaat daripada tindakan 

FORMULIR DATA PRIBADI 
 
Nama    : Adelia Rahmi 
Tempat, Tanggal lahir : Medan, 25-September-1980 
Alamat    : Jalan Dahlia V No.7, Petoran, Surakarta 
Agama*    : Islam/Kristen/Katholik/Hindu/Budha/Lain-lain 
Jenis Kelamin*  : Pria/Wanita 
Nama Suami/Istri  : Drs. Ali Panggabean, M.Sc. 
 
* Coret yang tidak sesuai 
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7. Sayem : Kami memang tidak menginginkan bintang. Kami tidak gila dengan kekayaan. 
Kami inginkan hidup damai penuh kesejahteraan. Kelestarian alam ini, ya desa 
yang perlu kami jaga. Aku dibesarkan oleh harumnya nasi hasil panen desa ini. 
Sederhana sekali jalan pikiran kami. Kegotong royongan kami akan hilang, hidup 
berdampingan kami akan luntur bila ada orang-orang semacam engkau 
menginjakkan kaki di desa ini.  

 Hadi  : Kau akan mati bersama dengan pendirianmu. 
 Sayem : Atau sebaliknya engkau akan digilas oleh perbuatanmu? 
 
 Dalam penggalan drama di atas, tokoh Sayem mempunyai watak .... 
 a. teguh pada pendirian 
 b. keras kepala 
 c. kolot atau kuno 
 d. berpikir dinamis 
 e. berpikir modern 
 
8. Ekacentol syrup adalah obat analgetik yang sangat efektif. 
 Petunjuk penggunaan. 

− Menurunkan panas badan pada anak-anak secara teratur dan pasti 
− Menyembuhkan sakit kepala, demam, masuk angin, sakit gigi dan lain-lain. 
Aturan pakai 
− 1 tahun kebawah : ½ sendok teh, 3 – 4 kali sehari 
− 1 – 3 tahun   : ½ – 1 sendok teh, 3 – 4 kali sehari 
− 4 – 6 tahun  : 1 sendok teh, 3 – 4 kali sehari 
 

 Pernyataan yang tidak sesuai dengan petunjuk/aturan pakai di atas ialah .... 
 a. menyembuhkan masuk angin, demam, sakit gigi. 
 b. obat turun panas pada anak jika diminum secara teratur. 
 c. menurunkan suhu badan orang dewasa jika diminum secara teratur 4 – 5 kali 

sehari 1 sendok makan. 
 d. usia 1 – 3 tahun : ½ – 1 sendok teh, 3 – 4 kali sehari 
 e. usia 4 – 6 tahun : 1 sendok teh, 3 – 4 kali sehari 
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  9.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Di antara pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi grafik batang di atas ialah ... 
 a. Pada bulan pertama sepatu kets banyak terjual daripada sepatu kulit. 
 b. Pada bulan ketiga jumlah penjualan sepatu kets mencapai 500. 
 c. Penjualan sepatu kets lebih banyak terjual daripada sepatu kulit. 
 d. Penjualan sepatu kulit lebih sedikit daripada sepatu kets. 
 e. Pada bulan keenam penjualan sepatu kulit lebih banyak daripada bulan kedua. 
 
10. Di antara kalimat-kalimat berikut yang tidak menggunakan ragam bahasa resmi ialah ... 
 a. Saya sudah laksanakan semua tugas. 
 b. Pembangunan jembatan ini memerlukan biaya cukup besar. 
 c. Baju seragam ini akan dibagikan besok. 
 d. Silakan Ibu menandatangani perjanjian ini. 
 e. Hari ini kita akan membahas hasil ulangan. 
 
11. Langkah yang tidak perlu dilakukan dalam wawancara dengan seorang narasumber yaitu .... 
 a. memperkenalkan diri 
 b. menjelaskan maksud kedatangan 
 c. menanyakan kegemaran atau hal-hal lain yang bersifat ringan 
 d. berusaha menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi nara sumber 
 e. langsung menanyakan hal-hal yang bersifat pribadi 
 

100

200

300

400

500

0 1 2 3 4 5 6

= sepatu kets = sepatu kulit

ju
m

la
h 

pe
nj

ua
la

n 
(p

as
an

g)

Grafik penjualan sepatu selama 6 bulan 

Bulan 



 

E1-P2-2003/2004 


Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG DEPDIKNAS 

6
03-04          E1-P10-01-14 

12.  Pada tanggal 27 Oktober 2002 sekolah kami mengadakan perjalanan Wisata ke objek 
wisata Yogyakarta yang merupakan kota budaya dan sejarah. Kota ini terkenal juga sebagai 
Kota Pelajar dan Kota Batik. 

  Kami berangkat ke Yogyakarta menggunakan kereta api Senja Utama dari stasiun 
Gambir pukul 17.00 WIB. Sampai di sana pukul 05.00 WIB ketika mentari mulai bersinar 
dari ufuk timur. Kami langsung menuju hotel tempat kami menginap. 

 
 Tanggapan positif berdasarkan penggalan laporan perjalanan di atas adalah ... 
 a. Mengadakan perjalanan ke objek wisata Yogyakarta selain melelahkan juga 

memerlukan biaya. 
 b. Mengadakan perjalanan wisata hanya untuk senang-senang saja bagi orang yang 

berduit. 
 c. Melakukan perjalanan wisata ke Yogyakarta memerlukan uang banyak karena 

di sana banyak dijual cenderamata. 
 d. Mengadakan kunjungan ke objek-objek wisata yang ada di Yogyakarta akan 

menambah wawasan dan mencintai budaya bangsa sendiri. 
 e. Mengadakan kunjungan ke objek wisata di Yogyakarta hanya membuang-buang 

uang saja. 
 
13. Dengan hormat, 
 
  Sehubungan dengan rencana karyawisata ke Bali, dengan ini kami sampaikan agar 

panitia segera membuat rencana anggaran. 
  Selanjutnya, panitia diminta membuat surat edaran kepada orang tua siswa tentang 

besarnya biaya yang harus ditanggung oleh setiap siswa. 
 
 Kalimat memo yang tepat sesuai kutipan isi surat di atas adalah ... 
 a. Berhubung studitur ke Bali, dengan ini kami sampaikan agar panitia segera 

membuat rencana anggaran. Selanjutnya, panitia diminta membuat surat edaran 
kepada wali siswa tentang besarnya biaya karyawisata. 

 b. Sehubungan dengan studitur ke Bali, panitia harap segera membuat rencana 
anggaran studitur tersebut dan surat edaran kepada wali siswa tentang besarnya 
biaya studitur yang harus ditanggung oleh setiap siswa.  

 c. Buatlah sesegara mungkin rencana anggaran studitur ke Bali beserta surat 
edarannya kepada wali siswa tentang betapa besar biaya yang harus ditanggung 
oleh setiap siswa. 

 d. Sudilah kiranya Saudara segera membuat rencana anggaran karyawisata ke Bali 
beserta surat edarannya kepada wali siswa tentang berapa besar biaya yang 
harus ditanggung tiap siswa. 

 e. Sehubungan dengan rencana studitur ke Bali, panitia diharap segera membuat: 
  (1)  rencana anggaran 
  (2)  edaran kepada orang tua siswa tentang biaya karyawisata 



 

E1-P2-2003/2004 


Hak Cipta pada Pusat Penilaian Pendidikan-BALITBANG DEPDIKNAS 

7
03-04          E1-P10-01-14 

14.  Sementara itu, kebutuhan manusia terhadap energi semakin meningkat. Makin 
berkembang teknologi manusia, semakin besar pula kebutuhan energinya. Sebagian besar 
kebutuhan tersebut baru dapat dipenuhi oleh minyak bumi. Di dunia ini tidak semua negara 
mampu menghasilkan minyak bumi. Negara-negara maju, produsen teknologi modern 
sebagian besar mengonsumsi minyak bumi hasil negara berkembang. 

 
 Gagasan utama paragraf di atas ialah .... 
 a. kebutuhan akan energi terus meningkat 
 b. pemenuhan kebutuhan energi negara maju 
 c. perkembangan kebutuhan energi 
 d. kebutuhan energi seiring kemajuan teknologi 
 e. negara produsen minyak bumi 
 
15.     Solitude 
 
 Gunung-gunung menangis sepanjang hari  
 melihat hutannya musnah sekaki demi sekaki 
 siapa yang bertanggung jawab atas semua ini? 
 Kekasih, katakan apa yang harus kulakukan 
 Setelah menulis semuanya dalam puisi 
 
   Eka Budiman 
 
 Dalam puisi di atas terdapat penggunaan majas .... 
 a. asosiasi 
 b. hiperbola 
 c. litotes 
 d. personifikasi 
 e. pleonasme 
 
16. Menimbang: 

a.  bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-
Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan 
otonomi daerah; 

 b.  bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk lebih 
menekankan kepada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan 
keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah; 

 c.  ... 
 
    (Undang-Undang Otonomi Daerah 1999, Sinar Grafia, Jakarta, Cetakan II, 1999) 
 
 Hal yang tidak dijelaskan dalam penggalan kosiderans undang-undang di atas adalah ….  
 a. sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 
 b. kebebasan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah 
 c. batas-batas keleluasaan daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah 
 d. perlunya mengutamakan prinsip-prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan 

otonomi daerah 
 e. perlunya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan otonomi daerah 
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17. Proses membersihkan bahan makanan, sayuran, dan buah-buahan sebelum diolah menjadi 
hidangan adalah sebagai berikut .... 

 a. membuka bungkus – mencuci – membuang bagian yang busuk – mengolah – 
menghidangkan. 

 b. membuka bungkus – membuang bagian yang busuk – mencuci – mengolah – 
menghidangkan. 

 c. membuka bungkus – mencuci – mengolah – membuang bagian yang busuk – 
menghidangkan. 

 d. membuang bagian yang busuk – membuka bungkus – mencuci – mengolah – 
menghidangkan. 

 e. membuang yang busuk – membuka bungkus – mencuci – mengolah – 
menghidangkan.  

 
18. Penyanyi yang sedang ... itu kebanjiran tawaran untuk pentas maupun untuk perekaman 

lagu-lagu populer. 
 
 Ungkapan (idiom) yang paling tepat untuk melengkapi kalimat di atas ialah …. 
 a. naik daun 
 b. naik banding 
 c. naik hati 
 d. naik darah 
 e. naik saksi 
 
19. Peribahasa yang tepat untuk menyatakan bahwa janji adalah hutang ... 
 a. Busuk berbau, jatuh berdebuk. 
 b. Ingat sebelum kena, hemat sebelum habis. 
 c. Hati gatal mata digaruk. 
 d. Bila mengikat hendaknya bertali. 
 e. Indah kabar dari rupa. 
 
20. Kalimat yang tepat sebagai pembuka sebuah pengumuman duka cita adalah ... 
 a. Pada hari Minggu, 6 Juli 2003, pukul 11.00 WIB di Semarang ayahanda kami 

yang tercinta telah meninggal dunia. 
 b. Telah berpulang dengan tenang ke haribaan Tuhan ayah kami yang tercinta di 

Semarang pukul 11.00 WIB tanggal 6 Juli 2003 pada hari Minggu. 
 c. Ayahanda tercinta kami telah berpulang dengan tenang pada hari Minggu, 6 Juli 

2003 tepatnya pukul 11.00 WIB di Semarang. 
 d. Telah berpulang dengan tenang ke haribaan Tuhan karena sakit, pada hari 

Minggu, 6 Juli 2003, pukul 11.00 WIB di Semarang, ayahanda kami tercinta.  
 e. Minggu, 6 juli 2003 pukul 11.00 WIB di Semarang ayah meninggal dunia 

dengan tenang. 
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21. Setelah satu minggu diberi makanan tambahan, kelinci itu ditimbang untuk diketahui 
perubahan berat badannya. Begitulah selamanya dilakukan setiap satu minggu dengan 
perlakuan yang sama untuk mengetahui peningkatan berat badannya per minggunya. 

 
 Paragraf di atas merupakan penggalan dari karangan berjenis laporan ….   
 a. penelitian 
 b. peninjauan 
 c. perjalanan 
 d. percobaan 
 e. peristiwa 
 
22. Di Makasar Wage Supratman meneruskan kelas 3 di ELS (Europees Lagere School), 

sekolah khusus sinyo-noni dan keturunan Belanda. Sebelumnya, oleh kakak iparnya, Wage 
Supratman diakui sebagai anaknya dan diberinya tambahan nama yang berbau Belanda, 
Rudolf, supaya diterima di ELS. Baru beberapa bulan merasakan sekolah Belanda, Wage 
Rudolf Supratman dikeluarkan karena ketahuan bahwa ia bukan anak kandung Sersan W.M 
van Eldik. 

 
 Kesimpulan dari penggalan biografi W.R. Supratman di atas adalah ... 
 a. W.R. Supratman dikeluarkan dari ELS karena Belanda melakukan diskriminasi. 
 b. W.R. Supratman dapat masuk sekolah Belanda karena berganti nama. 
 c. W.R. Supratman dapat masuk sekolah Belanda karena bantuan W.M Van Eldik. 
 d. W.R. van Eldik berjasa memasukkan W.R Supratman ke sekolah Belanda. 
 e. W.R Supratman adalah adik ipar Sersan W.M. Van Eldik. 
 
23. Hadi  : Berani betul engkau berkata demikian di hadapanku. Kau betul-betul sudah 

menghina aku. Perlu peluru yang kukirim untukmu, barang kali? 
 Sayem : Silakan manakut-nakuti aku. Aku tak akan mundur selangkah pun sebab 

pendirianku benar. Memang tak semua orang masuk kemari jelek. Banyak orang 
kemari dari kota bertujuan baik, kami hargai mereka. 

 Hadi  : Yem, sebaiknya aku dan engkau tidak bertengkar, tapi mari kita membentuk 
rumah tangga. Kau dan aku, aku sekarang kaya! 

 Sayem : Sekali lagi, aku tidak silau dengan kekayaanmu. 
  
 Isi dialog penggalan drama di atas adalah ... 
 a. Dua insan muda akan membentuk rumah tangga. 
 b. Orang menjadi sombong karena kaya. 
 c. Orang akan membunuh temannya karena cintanya ditolek. 
 d. Seseorang merasa dirinya kalah karena bersalah. 
 e. Orang tidak takut menghadapi kesombongan orang lain karena merasa dirinya 

benar. 
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24.  Perbuatan yang dikenai pidana berat adalah pelanggaran undang-undang yang dinilai 
oleh negara sebagai perbuatan kejahatan. Contoh tindak kejahatan yang termasuk pidana 
berat misalnya pembunuhan yang direncanakan. 

  Terdapat dua golongan tindak pidana yang memerlukan pengaturan khusus, yaitu 
tindak pidana subversi dan tindak pidana korupsi. Hukuman bagi pelaku tindak pidana 
korupsi lebih berat daripada hukuman bagi pelaku tindak pidana umum. 

 
 Kata penghubung yang tepat untuk menghubungkan kedua paragraf tersebut di atas ialah .... 
 a. oleh karena itu 
 b. selain itu 
 c. selanjutnya 
 d. maka 
 e. tetapi 
 
25.  Tanaman buah dalam pot atau yang kini populer dengan istilah tabulampot banyak 

dibudidayakan orang, terutama oleh masyarakat di perkotaan. Dengan tabulampot, selain 
kita menyalurkan hobi dan menciptakan hiasan, kita juga dapat menikmati buahnya. 

 ... 
 Untuk membentuk hubungan pertentangan dengan paragraf di atas, paragraf yang tepat 

digunakan adalah … 
 a.  Tabulampot tidak mampu menghasilkan buah seperti ketika ditanam di 

kebun. Banyaknya dan ukurannya jauh di bawah kalau ditanam di kebun. 
 b.  Tabulampot dapat menghasilkan buah secara produktif. Pembuahannya 

perlu dirangsang. Salah satu caranya dengan pemupukan secara teratur. 
 c.  Buah perlu dibungkus dengan plastik agar tidak kita dapatkan buah yang 

berulat. Pembungkusan buah dilakukan sejak buah masih sangat muda. 
 d.  Buah perlu dirangsang pertumbuhannya. Caranya, kita kurangi frekuensi 

penyiraman. Jika biasanya 3 – 4 kali sehari, kini kita lakukan 7 hari sekali. 
 e.  Penyiraman perlu dilakukan secara rutin agar buah terbentuk dengan 

sempurna. Frekuensi penyiraman paling banyak 7 hari sekali. 
 
26. Melalui kegiatan AMD akan meningkatkan kemanunggalan ABRI dengan rakyat.  
 Kalimat yang efektif dari kutipan di atas adalah ... 
 a. Dengan kegiatan AMD akan meningkatkan kemanunggalan ABRI dengan 

rakyat. 
 b. Kegiatan AMD akan meningkatkan kemanunggalan ABRI dengan rakyat. 
 c. Kegiatan AMD akan ditingkatkan melalui kemanunggalan ABRI dengan rakyat. 
 d. Kemanunggalan ABRI dengan rakyat akan meningkatkan kegiatan AMD. 
 e. Melaui kemanunggalan ABRI dengan rakyat akan ditingkatkan kegiatan AMD. 
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27. Acara berikut adalah sambutan dari Ketua Pengurus BP3, Bapak Ali Marwan. 
 
 Jika kita menjadi pembawa acara, kalimat yang benar untuk kita ucapkan dalam 

menyilakan Ketua Pengurus BP3 ialah ... 
 a. Yang terhormat Bapak Ali Marwan kami silakan. 
 b. Yang terhormat Bapak Ali Marwan waktu dan tempat dipersilakan. 
 c. Kepada yang terhormat Bapak Ali Marwan dipersilakan. 
 d. Kepada Bapak Ali Marwan waktu kami silakan. 
 e. Kepada bapak Ali Marwan kami persilakan. 
 
28. Proposal peringatan HUT kemerdekaan RI tidak memuat hal .... 
 a. tujuan 
 b. macam-macam kegiatan 
 c. susunan panitia 
 d. daftar hadir peserta 
 e. rincian biaya 
 
 
29. Pernyataan yang tidak tepat berdasarkan denah di 

sebelah kanan adalah ... 
 a. Lokasi bakti sosial terletak diantara 

Kecamatan Rangkap dan Kecamatan 
Tepus. 

 b. Lokasi bakti sosial bertempat di lapangan 
Dakbong. 

 c. Jarak lokasi bakti sosial± 5 km dari 
Pantai Siung. 

 d. Lokasi bakti sosial berada di sebelah 
barat jalan menuju ke Rongkop 

 e. Lokasi bakti sosial berada di sebelah 
Selatan Kecamatan Rongkop. 

 
 
30. Larutan penyegar ini dapat menghilangkan bibir pecah-pecah dan sariawan. 
 Kalimat iklan di atas salah nalar. Kalimat perbaikan yang tepat adalah ... 
 a. Larutan penyegar ini menyegarkan bibir pecah-pecah dan sariawan. 
 b. Larutan penyegar ini menyembuhkan bibir pecah-pecah dan sariawan. 
 c. Larutan penyegar ini memperbaiki bibir pecah-pecah dan sariawan. 
 d. Larutan penyegar ini menyelesaikan bibir pecah-pecah dan sariawan. 
 e. Larutan penyegar ini menghilangkan bibir pecah-pecah dan sariawan. 
 
31. Jika kita bertugas sebagai notulis dalam rapat, hal-hal pokok atau unsur-unsur yang tidak 

perlu dicantumkan dalam notula rapat adalah .... 
 a. tempat dan waktu rapat 
 b. pokok pembicaraan 
 c. pemimpin rapat 
 d. peserta rapat 
 e. konsumsi rapat 
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32. Roman Di Bawah Lindungan Ka’bah memberi kesan seolah-olah sebuah kisah nyata 
karena di awal cerita pengarang mengisahkan dirinya yang bertemu dan berkenalan dengan 
seorang bernama Hamid – salah satu pelaku utama dalam roman tersebut. Setelah kenal 
dan bersahabat, sang pengarang mendapatkan kisah hidup Hamid dari kecil sampai 
bertemu di Mekah; dan pengarang pun mengisahkan perjalanan hidup Hamid dari kecil 
sampai meninggal di bawah lindungan Ka’bah secara kilas balik. 

 
 Hal yang ditonjolkan dalam resensi di atas adalah .... 
 a. tema 
 b. alur 
 c. gaya bahasa 
 d. sudut pandang  
 e. amanat 
 
33. Kalimat yang berisi pendapat disertai alasan logis untuk meyakinkan pendengar dalam 

diskusi adalah ... 
 a. Urbanisasi itu terserah kepada individu masing-masing sehingga kita tidak bisa 

mencegah ataupun mendorong. 
 b. Urbanisasi hanya menimbulkan masalah kependudukan di kota-kota besar 

sehingga harus dicegah sekuat tenaga. 
 c. Banyak orang sukses dengan berurbanisasi, sehingga segenap pemuda harus 

didorong untuk ikut berurbanisasi. 
 d. Banyak orang yang sukses tanpa harus berurbanisasi, sehingga kalau ingin 

sukses kita ikuti langkah mereka dengan tidak berurbaisasi. 
 e. Urbanisasi hanya bisa diminimalisasi kalau perekonomian desa berputar dengan 

cepat sehingga mampu memberikan kehidupan yang layak. 
 
34. Dalam sebuah diskusi tentang peredaran narkoba, salah satu peserta mengajukan 

pertanyaan sebagai berikut: Apakah maraknya peredaran narkoba ada kaitannya dengan 
upaya pihak asing untuk menghancurkan generasi penerus bangsa ini? 

 
 Jawaban positif yang paling tepat sesuai dengan pertanyaan di atas adalah ... 
 a. Ya, saya kira itu hal  yang pasti dari pihak asing. Narkoba itu bukan budaya kita 

karena kita ini terkenal sebagai masyarakat yang religius. 
 b. Narkoba harus kita berantas dengan menerapkan hukum yang seberat-beratnya, 

bahkan kalau perlu hukuman mati bagi para pengedar maupun pemakai. 
 c. Bangsa ini tidak akan hancur oleh narkoba karena pemakai narkoba hanya oleh 

kelompok-kelompok tertentu saja yang jumlahnya tidak seberapa dibanding 
dengan jumlah penduduk Indonesia. 

 d. Memang banyak narkoba selundupan dari negara lain, tetapi kita tidak bisa 
menuduh demikian karena secara formal semua negara menyatakan perang 
terhadap narkoba. 

 e. Kita memang prihatin terhadap peredaran narkoba yang makin marak dan untuk 
mencegahnya mari kita jaga diri kita masing-masing untuk tidak mencoba-coba. 
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35. Pernyataan di bawah ini yang tidak perlu di tulis dalam surat perjanjian jual beli tanah dan 
tidak berat sebelah ialah .... 

 a. keterangan mengenai tanah yang dijual misalnya, luas, nomor sertifikat, batas-
batas tanah 

 b. nama dan identitas pihak penjual dan pihak pembeli 
 c. kewajiban-kewajiban yang harus ditanggung oleh kedua belah pihak 
 d. tanda tangan dan nama terang kedua pihak dan saksi-saksinya 
 e. nama ahli waris pihak penjual dan pihak pembeli 
 
36. Kalimat yang berisi keluhan yang jelas maksudnya dalam surat pengaduan ialah ... 
 a. Kami sangat kecewa atas pelayanan toko Saudara. Karena itu, kami akan 

menuntut ke pengadilan. 
 b. Perusahaan Saudara harus mempertanggungjawabkan kesalahan pengiriman 

barang yang kami terima. Oleh karena itu, kami minta konfirmasi secepatnya. 
 c. Barang Saudara telah kami terima. Namun, jumlahnya kurang. Oleh karena itu, 

pesanan kami batalkan. 
 d. Kami telah menerima komputer yang dipesan. Namun, setelah dicek ada satu 

komputer yang mereknya tidak sesuai dengan pesanan. Kami mohon konfirmasi 
dari Saudara.  

 e. Barang yang kami pesan sampai saat ini belum kami terima. Oleh karena itu, 
kami menantikan kepastian Saudara. 

 
37. Yth. Sdr. Anton, 
  Sehubungan dengan adanya tugas mendadak, saya terpaksa tidak dapat menghadiri 

undangan pelantikan wali kota di Balai Kota pada hari Rabu, 20 Maret 2002, pukul 09.00. 
  Oleh karena itu, saya harap Saudara dapat mewakili saya. 
 Terima kasih. 
 
 Jika surat di atas diubah menjadi sebuah memo, maka susunan yang tepat adalah ... 
 a. Tolong, gantikan saya menghadiri pelantikan wali kota di Balai Kota, Rabu, 20 

Maret 2002, pukul. 09.00. 
 b. Saya harap Saudara mewakili saya dalam pelantikan wali kota di Balai Kota, 

Rabu, 20 Maret 2002, pkl. 09.00. 
 c. Mohon dengan hormat, sudilah kiranya mewakili saya dalam pelantikan wali 

kota, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2002, pkl. 09.00 di Balai Kota. 
 d. Kami mohon kesediaan Saudara mewakili saya dalam pelantikan Wali Kota 

pada tanggal 20-3-2002 pk. 09.00 di Balai Kota. 
 e. Kami mohon Saudara berkenan mewakili saya pada pelantikan wali kota di 

Balai Kota, hari Rabu, 20-3-2002 pk. 09.00. 
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38.  Sembilan tahun sudah kini, aku dan Alice menikah. Tiga anak telah kami miliki, dua 
lelaki dan seorang perempuan. Kami tinggal di pinggiran kota, dan banyak mendengarkan 
musik klasik dan PH-nya Frankie Laine. Penghabisan kali kami mempertengkarkan bahwa 
terlalu jauh untuk mengingat. Kami sepakat hampir dalam setiap hal. Dia adalah seorang 
istri yang baik dan jika aku boleh mengatakannya juga, aku pun seorang suami yang baik. 
Perkawinan kami begitu sempurna. Kami akan bercerai bulan depan. Aku tak kuasa 
menahannya. 

              Judul Asli :  The Perfect Match 
             Diterjemahkan :  Sumarsono 
 
 Hal yang kurang sesuai dengan budaya kita ialah .... 
 a. perkawinan itu harus didasari oleh kecocokan mutlak  
 b. perkenalan yang kurang dekat menimbulkan perceraian 
 c. memuji diri sendiri sebagai orang yang baik 
 d. kesepakatan dalam segala hal menimbulkan kebosanan dalam rumah tangga 
 e. budaya Barat dan Timur tidak mungkin dipersatukan 
 
39.  Inflasi adalah suatu proses atau peristiwa kenaikan tingkat harga umum. Dikatakan 

tingkat harga umum oleh karena barang dan jasa itu banyak jenisnya. Mungkin saja 
beberapa jenis barang harganya turun sedangkan sebagian besar jenis barang harganya 
naik. Bila komponen-komponen yang beraneka ragam itu naik maka tingkat harga umum 
ini naik. 

  Inflasi merupakan fenomena ekonomi yang sukar dibantah. Dewasa ini tak terdapat 
mata uang yang bebas dari kenyataan itu. Hanya sedikit negara yang mengalami inflasi di 
bawah 5%. Sebagian besar berkisar antara 6% - 30%. Sepanjang usia mata uang rupiah di 
Indonesia, tak pernah satu tahun pun luput dari inflasi. 

 
 Simpulan dari penggalan laporan peristiwa di atas ialah .... 
 a. inflasi terjadi karena barang dan jasa banyak jenisnya 
 b. inflasi tidak terjadi pada negara maju  
 c. inflasi dialami oleh setiap mata uang 
 d. inflasi mata uang rupiah berkisar antara 6% − 30% 
 e. negara hanya mengalami inflasi sebesar 5% 
 
40. (1)  Pembibitannya hanya dapat ditanam dengan buahnya. 
 (2)  Kelapa adalah tanaman yang tidak asing bagi kita. 
 (3)  Ada ketentuan yang mesti diperhatikan dalam pembibitan tanaman tersebut. 
 (4)  Oleh sebab itu untuk persemaian, perlu digunakan tanah yang gembur dan berpasir. 
 (5)  Lahan yang baik bagi tanaman kelapa adalah tanah yang gembur dan berpasir. 
 
 Jika kalimat-kalimat di atas dijadikan kerangka karangan bertema penanaman kelapa, 

urutannya yang tepat adalah .... 
 a. (2), (1), (3), (5), (4) 
 b. (2), (1), (5), (4), (3) 
 c. (3), (5), (1), (2), (4) 
 d. (3), (2), (1), (4), (5) 
 e. (4), (3), (2), (1), (5) 
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41.  Buah nanas tidak hanya dimanfaatkan sebagai buah yang manis dan segar, dan bukan 
sekedar buah untuk bahan manisan, sirup, atau rujak. Tapi buah nanas bisa dimanfaatkan 
untuk campuran membuat minyak goreng. Selain hasilnya cukup banyak, rasanya pun 
gurih, pembuatannya relatif singkat, dan tidak terlalu banyak mengeluarkan tenaga. 

  … 
 
 Paragraf yang dapat membentuk hubungan yang koheren dengan paragraf di atas ialah ... 
 a.  Agar adonan cepat berubah warna menjadi cokelat, saat penjemuran di 

aduk-aduk dan lapisannya dibuat setipis mungkin. Jika sudah berwarna cokelat, 
adonan di peras hingga keluar minyaknya. 

 b.  Adonan yang sudah tercampur rata itu di simpan dua malam atau 
sekurang-kurangnya 12 jam. Esok hari adonan di jemur 2-3 jam hingga adonan 
berwarna kecokelatan. 

 c.  Nanas yang sudah dikupas dan daging buah kelapa yang sudah diparut 
dicampur, lalu diletakkan di ember. Campuran itu diaduk sambil di remas-remas 
hingga tercampur benar. 

 d.  Buah nanas yang dapat digunakan sebagai campuran adalah buah yang 
masih muda, sedangkan buah kelapa yang akan di proses menjadi minyak 
goreng harus yang sudah tua (kering). Sementara itu, alat-alanya adalah: parut, 
ember, penyaring, dan tempat menjemur (botol/kaleng). 

 e.  Perbandingan antara buah nanas dan kelapa adalah 1 : 2 (satu buah    
nanas + dua buah kelapa). Buah nanas dikupas, sedangkan buah kelapa diambil 
daging buahnya. 

 
42.  Jambu air delima asal Demak bisa di jual di Jakarta dengan merek jambu air Taiwan 

karena manis dan kulitnya mulus. Penampilan fisiknya menarik dipandang mata. Semua 
tercipta karena teknik budidaya dan pemakaian rangka bambu. 

  Di Desa Betoan, Kecamatan Demak, kota Demak misalnya, rangka bambu berdiri 
kokoh di bawah tajuk jambu air merupakan pemandangan biasa. Rangka bambu dibuat 
bersambung karena rapatnya jarak tanaman. Terlihat pula yang bertingkat dua atau tiga, 
tergantung pada tinggi pohon. Semakin tinggi, semakin banyak susunan rangkanya. 

          
 Kedua paragraf di atas menggunakan pola  pengembangan .... 
 a. sebab-akibat 
 b. akibat sebab 
 c. pertentangan 
 d. analogi 
 e. contoh 
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43.  Hatinya panas. Rasa cemburunya bangkit. Suatu kewajaran, sebagai perempuan dan 
sebagai istri jika diamuk rasa seperti itu. 

  Cemburu dan marah yang hebat menyebabkan ia tidak menyadari bahwa laki-laki 
yang dinantinya sudah berdiri di muka pintu. Baru ketika terdengar namanya dipanggil, ia 
melihat suaminya bersandar di situ. Tubuhnya tampak lesu. Pakaian lusuh dengan bekas-
bekas darah. Muka serta tangannya penuh dengan luka. 

  “Kenapa, Pak?” tanyanya dengan penuh kecemasan. Lenyaplah marah dan 
cemburunya melihat keadaan seperti itu. 

  “Aku terseret arus ketika menyeberang sungai dan datang banjir tiba-tiba,” jawab 
suaminya dengan suara pelan sambil terus tunduk. 

 
 Unsur yang menonjol dalam penggalan kutipan cerpen di atas adalah  .... 
 a. tema 
 b. latar tempat dan waktu 
 c. sudut pandang 
 d. amanat 
 e. alur sorot balik 
 
44. … 
 Dalam rupa mahasempurna 
 Rindu sendu mengharu biru 
 Ingin datang merasa sentosa 
 Menyecap hidup tertentu tuju 
 
     Amir Hamzah 
 
 Unsur keindahan yang paling menonjol dalam penggalan puisi di atas adalah .... 
 a. tema 
 b. amanat 
 c. rima 
 d. majas 
 e. latar 
 
45. Satilawati : Engkau Pengarang? 
 Ishak  : (terkejut) Mengapa? ... (mengeluh) 
     Ah engkau juga. 
 Satilawati : ... sedikit diserang kritik orang, engkau hendak melarikan diri. Untuk menjaga 

nama supaya jangan merosot. Aku sudah maklum. 
 Ishak : (sambil menunjuk ke kanan). Pergi dariku. Kau pun boleh memusuhiku. Untuk 

cita-cita, aku bersedia mengorbankan segalanya. 
  
 Unsur intrinsik yang paling menonjol dalam penggalan drama di atas ialah .... 
 a. perwatakan 
 b. latar 
 c. tema 
 d. alur 
 e. sudut pandang 
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46. Sebelum Ibu Hamid meninggal dunia, ia berpesan agar Hamid jangan menikah dengan 
Zainab karena orang tua Zainab telah menolong mereka, memberi nafkah, serta 
menyekolahkannya. Lagi pula, keluarga Zainab orang kaya dan terpandang. Sedangkan ibu 
Hamid orang miskin. Atas pesan almarhumah ibunya, Hamid menyadari keadaan diriya 
dan menjauhi Zainab. Ia mengasingkan diri dengan pergi ke tanah Arab setelah menasihati 
Zainab agar mau menerima pinangan pemuda pilihan ibu Zainab yang masih saudara.  

 
 Nilai moral yang terkandung dalam penggalan sinopsis di atas adalah .... 
 a. kasih tak sampai 
 b. tahu diri dan mendengarkan nasihat 
 c. menuruti kemauan sendiri 
 d. menuruti kehendak orang yang berjasa 
 e. merelakan orang yang dicintai 
 
47. ... 
   Tapi seperti dua malam yang lalu, berturut-turut, suasana suci itu kemudian 

berubah setelah para petahlil itu pulang. Rumah kecil itu kini menjadi tempat berdebat dua 
saudara kandung. 

  “Kuharap adik bisa cepat memberikan keputusan tentang barang itu,” kata Hamid 
kepada Mahmud, adiknya. 

  “Bagaimana aku mesti memutuskan kalau Abang tidak percaya lagi kepada amanat 
bapak? Bapak terlalu sering berkata kepadaku bahwa ia tak bisa mewariskan banyak harta 
yang berarti. Satu-satunya barang yang berarti hanyalah sebilah keris pusaka. Tapi ia telah 
memberiku amanat agar keris itu tidak di jual.” 

  “Tapi kau harus tahu keadaanku, Dik,“ ujar Hamid. “Aku sedang jatuh pailit. 
Daganganku banyak dihutang langganan. Saat ini aku sangat membutuhkan uang. Kau 
jangan mengira hidup di kota segampang di sini …” 

 
             Warisan 
    Karya : Nadjib Kartapati Z.  
 
 Latar budaya yang terkandung dalam penggalan cerpen warisan di atas ialah .... 
 a. debat warisan setelah orang tua meninggal  
 b. tahlilan pada malam-malam sehabis pemakaman 
 c. menjual harta warisan sehabis pemakaman 
 d. membagi harta warisan sehabis pemakaman 
 e. menutup hutang dengan harta warisan 
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48. Kalimat yang tepat sebagai pembuka surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan di surat 
kabar ialah ... 

 a. Sesuai dengan iklan yang telah saya baca pada harian Jawa Pos tentang 
lowongan pekerjaan tertanggal 4 Agustus 2003, maka bersama ini saya … 

 b. Berdasarkan iklan di harian Jawa Pos tanggal 4 Agustus 2003 tentang lowongan 
pekerjaan, dengan ini … 

 c. Menurut isi iklan tanggal 4 Agustus 2003 pada harian Jawa Pos, setelah saya     
baca terdapat lowongan pekerjaan, maka saya … 

 d. Pada harian Jawa Pos terbitan 4 Agustus 2003 mengenai lowongan pekerjaan, 
maka dengan ini saya … 

 e. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian Jawa Pos, Senin, 4 Agustus 
2003 yang berisi lowongan kerja, maka dengan ini saya … 

 
49. Saya seorang lulusan SMK Jurusan Sekertaris tahun 2000, berpenampilan menarik (foto 

terlampir); menguasai bahasa Inggris aktif baik lisan maupun tulis sehingga kiranya saya 
dapat memenuhi persyaratan yang ditentukan. 

 
 Penggalan surat lamaran di atas berisi penjelasan tentang .... 
 a. pendidikan pelamar 
 b. kemampuan berbahasa Inggris pelamar 
 c. penampilan pelamar 
 d. kualifikasi pelamar 
 e. persyaratan pelamar 
 
50. Kalimat pembuka surat balasan lamaran pekerjaan yang berisi penolakan yang paling 

santun ialah ... 
 a. Ternyata Saudara tidak memenuhi persyaratan kami. Oleh karena itu dengan 

sangat terpaksa kami menolak lamaran Saudara. 
 b. Dari data pelamar yang sampai ke meja kami, Saudara belum memenuhi 

kualifikasi tenaga yang kami butuhkan. Oleh karena itu, kami tidak dapat 
menerima Saudara. 

 c. Lamaran saudara memenuhi syarat, tetapi banyak pelamar lain yang 
kualifikasinya di atas Saudara, terpaksa kami belum dapat menerima saudara, 
setidak-tidaknya pada saat ini. 

 d. Atas perhatian Saudara memenuhi tawaran kami, kami ucapkan terima kasih. 
Akan tetapi kami mohon maaf karena kami belum dapat memenuhi harapan 
Saudara. 

 e. Kami berterima kasih atas kiriman surat lamaran Saudara. Namun, Saudara 
belum memenuhi persyaratan kami. Oleh karena itu dengan sangat menyesal 
kami tidak dapat memenuhi harapan Saudara. 
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51. Para pemirsa, kami saat ini berada di puncak Jayawijaya. Bagi orang-orang yang pernah 
kemari tentu akan merasakan betapa dinginnya udara di puncak gunung ini. 

 
 Kalimat di atas bersifat salah nalar dan dapat diperbaiki sebagai berikut .... 
 a. menghilangkan kata para dan saat ini 
 b. mengganti kata di puncak dengan di ujung 
 c. menghilangkan kata bagi dan mengganti kata akan dengan telah  
 d. menghilangkan kata tentu dan mengganti kata akan dengan telah  
 e. mengganti kata betapa dengan alangkah dan kata udara dengan cuaca 
 
52.  Stasiun-stasiun televisi mulai menoleh ke kesenian daerah, ada yang menayangkan 

Ludruk, Ketoprak, Lenong Betawi, dll. 
  Hal ini tentu membawa angin segar bagi pertunjukan kesenian daerah. 
 Nilai positif yang terkandung dalam pertunjukan kesenian daerah di televisi ialah .... 
 a. sebagai penangkal pengaruh kesenian asing 
 b. sebagai penangkal masuknya kesenian asing 
 c. sebagai wadah kesenian daerah 
 d. sebagai pelestari kesenian daerah 
 e. sebagai penumbuh rasa kedaerahan 
 
53. Yang tidak terdapat dalam halaman judul karya tulis adalah .... 
 a. judul 
 b. tujuan penulisan 
 c. identitas penyusun 
 d. alamat penulis 
 e. lokasi dan tahun 
 
54. ... 
 Oleh karena itu, sesuai dengan program sekolah, setelah naik ke kelas III penyusun karya 

tulis ini melaksanakan praktik kerja industri pada perusahaan yang sesuai dengan 
jurusannya. Praktik kerja industri yang penyusun laksanakan selama lima bulan lebih 
dimakasudkan untuk memantapkan keterampilan praktik, sekaligus menambah pengalaman 
di dunia kerja yang sesungguhnya. 

 … 
 
 Bacaan di atas adalah kutipan karya tulis yang berisi …. 
 a. alasan pemilihan tema 
 b. latar belakang pelaksanaan praktik industri 
 c. tujuan penulisan karya tulis 
 d. sistematika penyusunan karya tulis 
 e. metode pengumpulan bahan 
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55. (1) Secara turun-temurun masyarakat sudah memanfaatkan buah tersebut untuk mengatasi 
berbagai keluhan fisik. 

 (2) Buah Makutodewo sudah lama dikenal masyarakat sebagai obat berbagai penyakit. 
 (3) Akan tetapi, secara ilmiah belum ada kajian yang mendalam tentang farmakologi buah 

Makutodewo. 
 (4) Oleh karena itu wajar kalau buah Makutodewo merupakan komoditas penting di 

kalangan pedagang jamu di pasar-pasar tradisional. 
 (5) Efeknya memang tampak positif, berbagai keluhan fisik bisa sembuh karena 

mengkonsumsi buah ini. 
  
 Untuk membuat paragraf pendahuluan yang baik, urutan kalimat-kalimat di atas adalah .… 
 a. (2), (3), (4), (5), (1) 
 b. (2), (1), (4), (5), (3) 
 c. (2), (1), (5), (4), (3) 
 d. (1), (5), (2), (4), (3) 
 e. (5), (4), (3), (2), (1) 
 
56. Kalimat pengantar yang tepat untuk mengawali pembacaan naskah pidato ialah ... 
 a. Hadirin yang saya hormati, berikut ini saya sampaikan pidato Bapak ... 
 b. Hadirin yang saya hormati, saya akan menyampaikan pidato yang ditulis oleh 

Bapak ... 
 c. Hadirin yang saya hormati, izinkanlah saya menyampaikan pidato yang berjudul ... 
 d. Hadirin yang saya hormati, untuk menghemat waktu, baiklah saya bacakan 

pidato ini.  
 e. Hadirin yang saya hormati, pidato pembukaan pertama ini akan saya sampaikan 

dengan membaca naskah pidato .... 
 
57. Bapak, Ibu, dan para siswa yang berbahagia, 
 Siapa yang mesti dituntut untuk bertanggung jawab atas terjadinya polusi ruang kalau 

bukan kita sendiri selaku penghuninya? Kalau kita menyadari bahwa menjaga kesehatan 
lebih utama daripada memulihkan kesehatan, dan kalau kita yakin  bahwa kebersihan 
adalah pangkal kesehatan, maka tidak perlu diperintah, kita mesti berbuat sesuatu yang 
terbaik bagi kesehatan kita. 

 
 Penggalan naskah pidato di atas berisi pesan agar kita .... 
 a. bertanggung jawab atas polusi ruang 
 b. selalu menjaga kebersihan ruang yang kita huni 
 c. menyadari bahwa kesehatan lebih utama 
 d. yakin bahwa kebersihan adalah pangkal kesehatan 
 e. menjaga kesehatan tanpa menunggu perintah 
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58. Judul buku  : Perkembangan Novel-Novel Indonesia 
 Penyusun  : Umar Yunus 
 Penerbit  : Universitas Malaya Kuala Lumpur 
 
 Penulisan daftar pustaka yang sesuai dengan data buku di atas, menurut EYD adalah .... 
 a. Yunus, Umar. 1974. Perkembangan Novel-Novel Indonesia. Kuala Lumpur: 

Universitas Malaya. 
 b. Yunus, Umar. Perkembangan Novel-Novel Indonesia. 1974. Kuala Lumpur: 

Universitas Malaya. 
 c. Yunus, Umar. Perkembangan Novel-Novel Indonesia. Kuala Lumpur: 

Universitas Malaya. 1974. 
 d. Yunus, Umar. 1974. Kuala Lumpur: Universitas Malaya. Perkembangan Novel-

Novel Indonesia.  
 e. Umar, Yunus. 1974. Perkembangan Novel-Novel Indonesia. (Kuala Lumpur: 

Universitas Malaya.)  
 
59. “Objek pengetahuan meliputi segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada.” 
 Pendapat di atas dikutip dari buku Metode Penelitian Bidang Sosial karangan Hadari 

Nawawi, terbitan Gadjah Mada University Press, Yogyakrta, tahun 1985, hlm 3. 
 
 Cara pengutipan tidak langsung dengan sistem catatan langsung untuk hal di atas yang 

tidak benar ialah ... 
 a. Dalam hal ini Nawawi (1985:3) mengemukakan bahwa objek pengetahuan 

meliputi segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. 
 b. Lebih tegas lagi Nawawi (1985:3) berpendapat bahwa objek pengetahuan 

meliputi segala sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. 
 c. Menurut Nawawi (1985:3) objek pengetahuan meliputi segala sesuatu yang ada 

dan yang mungkin ada. 
 d. Hadari Nawawi (1985:3) mengatakan bahwa objek pengetahuan meliputi segala 

sesuatu yang ada dan yang mungkin ada. 
 e. Objek pengetahuan meliputi segala sesuatu yang ada, tetapi juga segala sesuatu 

yang mungkin ada. (Nawawi, 1985 : 3) 
 
60. Idiom adalah satuan bahasa (entah berupa kata, frase, maupun kalimat) yang maknanya 

tidak dapat “ditarik” dari kaidah umum gramatikal yang berlaku dalam bahasa tersebut, 
atau tidak dapat diramalkan dari makna leksikal unsur-unsur yang membentuknya.  

 
  (Dari: Kamus Idiom Bahasa Indonesia, oleh Abdul Chaer, terbitan Nusa Indah, Flores, 1984, halaman 7) 
 
 Berdasarkan kutipan langsung di atas, susunan catatan kaki (footnote)-nya yang benar 

adalah .... 
 a. Abdul Chaer, Kamus Idiom Bahasa Indonesia, (Flores: Nusa Indah), 1984,  

hlm. 7. 
 b. Abdul Chaer, 1984, Kamus Idiom Bahasa Indonesia, Flores: Nusa Indah,     

hlm. 7. 
 c. Chaer, Abdul.1984. “Kamus Idiom bahasa Indonesia”. Flores: Nusa Indah, Hal. 

7. 
 d. Chaer, Abdul.1984. Kamus Idiom Bahasa Indonesia. Flores: Nusa Indah, hal. 7. 
 e. Chaer, Abdul. Kamus Idiom bahasa Indonesia, Flores: Nusa Indah, 1984, hal. 7. 


