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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.  Gasifikasi merupakan salah satu proses konversi termokimia yang mengubah 

biomassa menjadi bahan bakar gas dengan panas pembakaran sekitar 20 MJ/kg. Sebagai 
bahan perbandingan, bahan bakar minyak kira-kira bisa menghasilkan panas pembakaran             
40 MJ/ kg, dan batubara 32 MJ/kg. 

 
 Paragraf di atas berisi informasi tentang .... 
 a. konversi termokimia sebagai pengubah biomassa menjadi bahan bakar gas 
 b. bahan-bahan yang dapat menghasilkan energi, termasuk biomassa 
 c. perbandingan potensi energi antara biomassa, minyak, dan batubara 
 d. besarnya energi yang dibutuhkan untuk membakar biomassa 
 e. besarnya energi yang dihasilkan oleh minyak dan batubara 
 
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.  Dari penelitian LPEM UI, impor kendaraan bekas dapat mengakibatkan devisa yang 

hilang mencapai 180 sampai 450 juta dollar AS. Angka tersebut diperoleh dari asumsi jika 
untuk keperluan dinas saja diperkirakan akan masuk 200 – 500 mobil untuk setiap pemda. 
Jika ada 300 pemda, akan ada kemungkinan impor 60.000 sampai 150.000 mobil bekas. 
Jika harga satu mobil 3.000 dollar AS, potensi devisa yang hilang mencapai 180 sampai 
450 juta dollar AS. 

    
 Jenis pengembangan paragraf di atas adalah .... 
 a. argumentasi 
 b. eksposisi 
 c. deskripsi 
 d. persuasi 
 e. narasi 
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4. Seorang anak tidak selalu dapat berkumpul dengan orang tua untuk merayakan Idul Fitri.  
 Kalimat yang santun untuk mengabarkan berita tersebut dalam surat keluarga adalah ... 
 a. Pada Idul Fitri ini ananda tidak bisa pulang. Saya mohon maaf kepada Ayah dan 

Ibu. Tahun depan ananda akan pulang ditunggu saja. 
 b. Idul fitri ini saya tidak bisa berkumpul dengan Ayah dan Ibu. Saya mohon maaf 

dengan sangat kepada Ayah dan Bunda. 
 c. Ayah dan Ibu tercinta, saya tidak bisa pulang untuk merayakan Idul Fitri. Saya 

mohon maaf, beribu-ribu maaf. Semoga dimaklumi. 
 d. Pada Idul Fitri ini ananda ingin sekali berkumpul dengan Ayah dan Bunda, 

tetapi keinginan tersebut tidak dapat terkabulkan. Oleh karena itu, ananda 
mohon maaf. 

 e. Pada Idul Fitri kali ini saya tidak bisa berkumpul dengan Ayah dan Ibu. Untuk 
itu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Ayah dan Ibu maklum 
adanya. 

 
5.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 Pengisian data yang benar untuk melengkapi formulir di atas adalah .... 
 a. Padang, 5 Maret 1955; 022-3205405 
 b. Padang, 5 Maret 1955; (022) 3205405 
 c. di Padang tanggal 5 Maret 1955; 022-3205405 
 d. di RSUD Padang pada tanggal 5 Maret 1955; (022)-3205405 
 e. di Kota Padang pada tanggal 5 Maret tahun 1955; (022) 3205405 
 

C V .  A R M I C O      Jalan Madurasa Utara 10 
Penerbit & Percetakan      Telepon 5205407-5201786 
      Bandung 40253 
 

SURAT KETERANGAN 
Nomor: 004/ket/AMC/99 

 
Yang bertanda tangan di bawah ini: 
Nama   : Rizaldi Umar 
Jabatan   : Kepala Bagian Umum CV  Armico 
Tempat, Tanggal lahir : …. 
Umur   : 39 Tahun 
Alamat   : Jl. Babakan Priangan VI/10 Bandung, Telepon …. 
Dengan ini menerangkan bahwa: 
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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 
 
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. Petunjuk pengisian ulang cartrid tinta printer 
 (1)  Lubangilah kartrid atas dengan paku yang disediakan. 
 (2)  Lubangilah tutup botol tinta dengan paku yang disediakan. 
 (3)  Pasanglah jarun suntik yang disediakan pada tutup botol tinta. 
 (4)  Suntikkam tinta melalui lubang pada kartrid. 

 (5) Teslah kartrid dengan menempelkan tisu pada print head. (Jika tisu basah oleh tinta, 
berarti kartrid tinta masih bisa digunakan). 

 (6)  Jika tisu tetap kering, teteskan tiner pada print head, lalu tunggu beberapa menit. 
 (7)  Tes lagi seperti langkah nomor 5. Kalau tinta tidak keluar, berarti print head rusak. 
 
 Kalimat berikut yang tidak sesuai dengan petunjuk di atas, adalah ... 
 a. Kartrid dan botol tinta dilubangi dulu dengan jarum yang disediakan. 
 b. Sebelum jarum disuntikkan ke dalam kartrid, terlebih dahulu dipasang pada 

botol tinta. 
 c. Setelah jarun disuntikkan pada kartrid tinta, jarum tersebut dipasangkan pada 

botol tinta. 
 d. Penyuntikan tinta ke dalam kartrid dilakukan setelah jarum yang terpasang pada 

botol dimasukkan ke dalam lubang kartrid. 
 e. Kalau tisu pengetes tetap kering, berarti kartrid tinta tidak bisa digunakan lagi. 
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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. Ragam bahasa resmi tampak pada kalimat ... 
 a. Anak dua yang tidak pakai seragam itu disuruh menghadap BP. 
 b. Mainlah ke rumah paman sama adikmu jika liburan nanti. 
 c. Barang siapa yang berani tidak ikut upacara akan diberi sanksi. 
 d. Dia sendiri ragu apakah benar ayahnya setuju jika dia kuliah. 
 e. Pak Dirham menugasi para siswa untuk membawa alat kerja bakti. 
 
11. Jika kita akan mempersiapkan wawancara dengan seorang narasumber, langkah berikut ini 

yang tidak perlu dilakukan ialah .... 
 a. mengajukan biaya wawancara 
 b. menetapkan tema 
 c. menetapkan tujuan 
 d. menetapkan narasumber 
 e. mempersiapkan pertanyaan 
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12. Kami menelusuri jalan-jalan desa, jalan-jalan setapak, naik turun pegunungan di daerah 
Kabupaten Gunungkidul. Kami yang masih muda-muda dan sehat merasakan betapa berat 
dan lelah menelusuri rute yang pernah dilalui Jenderal Sudirman dalam bergerilya melawan 
Belanda. Padahal, ketika itu Pak Dirman dalam keadaan sakit. 

 
 Tanggapan posistif terhadap laporan “napak tilas” di atas adalah ... 
 a. Daripada membuang-buang waktu untuk jalan-jalan, lebih baik belajar 

mengingat tugas utama pelajar ialah belajar dan mengisi kemerdekaan ini. 
 b. Yang lalu biarlah berlalu, kita sebagai generasi muda mengemban tanggung 

jawab yang berbeda dan para pejuang “tempo dulu”, rapak tilas bolah ada boleh 
tidak. 

 c. Sekarang sudah merdeka, mari kita tatap masa depan dengan mengisi 
kemerdekaan ini dengan menguasai iptek, bukan dengan jalan-jalan. 

 d. Generasi muda memang perlu “napak tilas” gerilya para pejuang sehingga 
mereka tahu betapa besar pengorbanan pendahulu bangsa ini untuk meraih 
kemerdekaan. 

 e. Kita akan menghadapi tantangan yang berbeda sehingga lebih baik 
mengantisipasi tantangan ke depan daripada “napak tilas”. 
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13.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bentuk nota dinas dari surat di atas yang paling tepat adalah …. 
  a.          d.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  b. 
            e. 
 
 
 
 
 
 
 
  c. 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARKAS BESAR 
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 

No  : 268/I/85/LOG 
Lamp : − 
Hal  : Persiapan Pembelian Alat- 

  alat Telekomunikasi 1985 
 

Kepada Yth. Kadiskomlek  
Kepolisian Republik Indonesia 
Di Jakarta 
 
Dengan hormat, 
Dengan ini kami beritahukan bahwa Kojamat merencanakan pembaharuan alat-alat telekomunikasi … 
 
              Jakarta, 15 Januari 1985 
               Aslog Polri 
 
                    Drs. R Handoyo 
                     Mayor Jendral 

MARKAS BESAR 
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOTA DINAS 
No: 286/I/85/LOG 

 
Kepada : Yth. Kadiskomlek 
Dari  : Aslog Polri 
Hal  : Persiapan pembelian alat-alat 
    Telekomunikasi 1985 
 
 Dengan ini kami beritahukan 

bahwa … 

MARKAS BESAR 
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 

Nota No : 286/I/85/LOG 
Lamp : − 
Hal  : Persiapan pembelian alat-alat 
    Telekomunikasi 1985 
 
 Dengan ini kami beritahukan 

bahwa … 

MARKAS BESAR 
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 

No  : 286/I/85/LOG 
Lamp : − 
Hal  : Persiapan pembelian alat-alat 
    Telekomunikasi 1985 
Dari  : Aslog Plori 
Untuk : Kadiskomlek 
 
 Dengan ini kami beritahukan 

bahwa … 

MARKAS BESAR 
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOTA  
No: 286/I/85/LOG 

 
Hal : Persiapan      Yth. Kadiskomlek 

  pembelian             Kepolisian Republik 
  alat-alat                 Indonesia 

   Telekomunikasi     di  Jakarta 
  1985 

 
Dengan ini kami beritahukan bahwa 

MARKAS BESAR 
KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA 

NOTA DINAS 
 
No  : 286/I/85/LOG 
Hal  : Persiapan pembelian alat-alat 
    Telekomunikasi 1985  
Lamp : − 
Dari  : Aslog Plori 
Untuk : Kadiskomlek 
 
 Dengan ini kami beritahukan 

bahwa … 
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14.  Dari uji praklinik maupun klinik, dapat disimpulkan bahwa pare sangat berpeluang 
dijadikan sumber fitofarmaka antidiabetes. Penelitian pare sebagai antidiabetes diawali 
dengan pembuktian secara ilmiah mengenai kemampuannya menurunkan kadar glukosa 
darah pada hewan uji dalam kondisi normal maupun diabetes. Dilaporkan, ekstak air buah 
pare menunjukkan efek hipoglikemik (menurunkan kadar glukosa darah) pada mencit 
normal maupun diabetes yang diinduksi streptozotosin. 

 
 Gagasan yang terkandung dalam penggalan wacana tersebut ialah ... 
 a. Hasil uji praklinik maupun klinik tentang pare. 
 b. Pare sangat berpeluang dijadikan sumber fitofarmaka antidiabetes. 
 c. Penelitian pare sebagai antidiabetes diawali dengan pembuktian. 
 d. Pare menurunkan kadar glukosa darah pada hewan uji. 
 e. Ekstrak air buah pare menurunkan kadar glukosa/darah pada orang normal. 
 
15.  Epos Laut 
 
 Busa dan buih putih 
 Menuntun gulungan ombak 
 Mengendap pasir putih pantai 
 Busa dan buih putih 
 Menuntun lelaki pelaut 
 Pulang dari kemenangan di laut 
  
 Penggalan puisi di atas menggunakan majas .... 
 a. tautologi 
 b. eufinisme 
 c. paradoks 
 d. personifikasi 
 e. pars prototo 
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16.  Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum ialah masyarakat yang memahami serta 
menaati hukum yang berlaku di negara kita seperti yang tertera dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. 

  Hukum Pidana disebut juga Hukum kriminal mengatur segala hal yang berhubungan 
dengan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh anggota masyarakat dalam kehidupan 
bermasyarakat. Tujuan hukum pidana ialah menjamin hak dan kepentingan anggota 
masyarakat dan negara serta menciptakan kedamaian dan keadilan. Hukum pidana disebut 
juga hukum sanksi. Artinya, bila ada anggota masyarakat yang melakukan perbuatan 
melanggar hukum pidana akan dikenai sanksi, yaitu diancam hukuman masuk penjara.  

  
 Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi penggalan wacana di atas, adalah ... 
 a. Hukum yang berlaku di negara kita tertera dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata. 
 b. Masyarakat yang memiliki kesadaran hukum ialah masyarakat yang memahami 

dan menaati hukum yang berlaku. 
 c. Hukum pidana disebut juga hukum kriminal karena mengatur segala hal yang 

berkaitan dengan tindak kejahatan. 
 d. Tujuan hukum pidana di antaranya menciptakan kedamaian dan keadilan. 
 e. Hukum pidana yang berlaku bagi anggota masyarakat sipil disebut hukum 

pidana sipil. 
 
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. Hati-hatilah menghadapi orang yang sedang ..., salah bicara bisa ditampar. 
 
 Ungkapan yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas ialah …. 
 a. makan hati 
 b. makan bawang 
 c. makan tulang 
 d. makan angin 
 e. makan garam 
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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 paling tepat sebagai pembuka pengumuman untuk siswa kelas I dan II  

adalah … 
 a. Bersama ini diumumkan bagi para siswa kelas I dan II bahwa hari ini sekolah 

akan  mengadakan  pelepasan   siswa   kelas  III tahun   2003/2004. Oleh  
karena itu, … 

 b. Bersama ini diberitahukan kepada siswa-siswi kelas I dan II bahwa hari ini 
sekolah akan mengadakan pelepasan siswa kelas III tahun 2003/2004. Oleh 
karena itu, … 

 c. Diberitahukan kepada siswa-siswi kelas I dan II bahwa hari ini sekolah akan 
mengadakan pelepasan siswa kelas III tahun 2003/2004. Oleh karena    itu, … 

 d. Berikut ini diumumkan bagi semua siswa-siswi kelas I dan II bahwa hari ini 
sekolah akan mengadakan pelepasan siswa kelas III tahun 2003/2004. Maka 
dari itu, … 

 e. Berhubung hari ini sekolah mengadakan pelepasan siswa kelas III tahun 
2003/2004, maka … 

 
21. Dua buah pelat logam dengan koefisien muai panjang yang berbeda direkat (dikeling) 

menjadi satu, lalu dipanaskan. Ternyata pelat yang semula lurus menjadi bengkok. Makin 
besar perbedaan koefisien muai panjang antara kedua logam yang direkat, makin besar 
sudut biasnya. 

 
 Kutipan di atas merupakan penggalan dari laporan .... 
 a. peristiwa 
 b. wawancara 
 c. seminar 
 d. percobaan 
 e. kunjungan 
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22.  Ki Hajar Dewantara mengenal dan memperoleh pendidikan modern dari dua orang 
tokoh pendidikan modern Belanda, Maria Montessori dan Jan Lichthart. Kesempatan untuk 
menimba ilmu dari dua orang itu diperoleh Ki Hajar Dewantara ketika di buang ke Belanda 
oleh pemerintah kolonial Hindia-Belanda. 

  Berkat interaksi yang intens dengan Maria dan Jan, Ki Hajar memperoleh bekal untuk 
mendirikan sekolah Taman Kanak-Kanak “Taman Indria” dan membuka sebuah kursus 
guru sekembalinya di tanah air. … 

  Tujuan utama Ki Hajar mendirikan Taman Siswa adalah menyebarkan dan memupuk 
benih jiwa merdeka dan semangat kebangsaan di kalangan generasi penerus, serta 
memelihara kedaulatan dan rasa harga diri, baik sebagai pribadi maupun bangsa. Di 
samping itu, Taman Siswa bertujuan mengganti sistem pendidikan dan pengajaran ala 
Hindia-Belanda dengan sistem pendidikan dan kebudayaan Indonesia. 

   
 Berikut ini yang tidak sesuai dengan isi penggalan biografi Ki Hajar Dewantara di atas     

ialah …  
 a. Ketika di buang ke Belanda, Ki Hajar Dewantara berkesempatan memperoleh 

pendidikan modern. 
 b. Maria dan Jan-lah yang membekali Ki Hajar dengan ilmu pendidikan modern. 
 c. Hasil kesungguhan hubungan Ki Hajar dengan Maria dan Jan adalah 

didirikannya Taman Indria. 
 d. Lewat Taman Siswa Ki Hajar memupuk jiwa merdeka dan semangat 

kebangsaan, serta mengubah sistem pendidikan. 
 e. Ki Hajar bersemangat mengubah istilah pendidikan dan kebudayaan menjadi 

pendidikan dan pengajaran. 
 
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.  Pendidikan asuransi untuk apa? Pertanyaan ini mungkin agak janggal di telinga orang 
yang mendengarnya. Bahkan, mungkin banyak orang mengernyitkan dahi karena 
pertanyaan ini dinilai aneh. Malah mungkin banyak orang yang marah dengan pertanyaan 
tesebut. 

  Apa pun tanggapan orang, pertanyaan ini perlu dijawab secara tuntas. Soalnya, kalau 
kita berbicara pada realitas yang ada, pendidikan khusus asuransi seperti yang ada selama 
ini bukannya tidak bermanfaat, melainkan terlalu mempersempit ruang gerak para 
lulusannya sendiri. 

      
 Untuk membentuk pertalian hubungan kedua paragraf di atas, kata penghubung yang tepat 

digunakan adalah .... 
 a. jadi 
 b. akhirnya 
 c. akan tetapi 
 d. oleh karena itu 
 e. dengan demikian 
 
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. Tim sepakbola yang diandalkan Indonesia telah menderita kekalahan. Akibatnya terjadi 

saling tuduh-menuduh antara para pemain dengan pelatih. Mereka dituduh menerima uang 
suap dari pihak lawan. 

 Agar kalimat kedua efektif, perbaikannya adalah ... 
 a. Akibatnya terjadi tuduh-menuduh antara para pemain dengan pelatih.  
 b. Terjadi saling tuduh antara pemain dengan pelatih. 
 c. Akibatnya saling menuduh antara para pemain dengan pelatih. 
 d. Akibatnya terjadi tuduhan antara para pemain dengan pelatih. 
 e. Antara para pemain dengan pelatih terjadi tuduh-tuduhan. 
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27. Kalimat yang tepat untuk mempersilakan seseorang yang akan menyampaikan sambutan  
ialah ... 

 a. Kepada yang terhormat Bapak Kusnanto dipersilakan. 
 b. Kepada Bapak Kusnanto dipersilakan. 
 c. Yang terhormat Bapak Kusnanto, waktu dan tempat kami persilakan. 
 d. Yang terhormat Bapak Kusnanto, waktu dan tempat kami haturkan. 
 e. Bapak Kusnanto 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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 (1) Pendidikan sistem ganda dibagi menjadi dua komponen, yaitu sekolah dan perusahaan. 
 (2) Pemuda dalam pendidikan sistem ganda dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu siswa 

dam pemagang. 
 (3) Peraturan Pendidikan dari negara bagian dan Undang-Undang Pendidikan dari 

pemerintah pusat merupakan landasan hukum pendidikan sistem ganda. 
 (4) Kurikulum pendidikan dan pengajaran dalam pendidikan sistem ganda meliputi teori 

dan praktik. 
 (5) Biaya pendidikan dalam pendidikan sistem ganda ditanggung oleh pemerintah pusat, 

pemerinta negara bagian, dan perusahaan. 
 
 Pernyataan yang sesuai dengan maksud bagan di atas adalah .... 
 a. (1), (2), (3) 
 b. (2), (3), (4) 
 c. (3), (4), (5) 
 d. (1), (3), (5) 
 e. (1), (4), (5) 
 

Undang-undang
Pend. Kejuruan (Pem.Pusat)

Sistem Ganda
Dalam Pendidikan Kejuruan

Siapa yang terlibat?

Perusahaan

Pem.Pusat
dan Neg. Bag.

Kurikulum
Teori

Peraturan Pendidikan
(Neg. Bag.)

Sekolah Kejuruan

Siswa

Pembiayaan

Pendidikan
dan pengajaran

Landasan
hukum?

Pemuda?

Komponen?

Perusahaan

Kurikulum
Praktek

Pemagang
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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. Hal yang tidak perlu dimuat dalam notula rapat OSIS tentang rencana pelaksanaan seminar 

adalah .... 
 a. judul rapat 
 b. pelaksanaan (hari, tanggal, waktu, tempat) 
 c. pemimpin rapat 
 d. biaya pelaksana 
 e. keputusan-keputusan rapat 
 
32. Langgar Kyai Syafei tak jauh letaknya dengan rumahku. Sebuah kampung pesantren 

termasuk desa Kedungpring Kecamatan Tanggulrejo dengan penduduknya yang damai. Di 
situlah langgar itu berdiri bertahun-tahun sebelum aku lahir. Bahkan sejak Kyai Ahmad 
ayah Kyai Syafei yang alim itu masih muda, sedang ketika itu ayahku jadi santri beliau. 
Bentuk langgar itu kuno dan karena tuanya di sana sini banyak yang sudah rusak. 

  
 Unsur intrinsik yang paling menonjol dalam penggalan prosa di atas ialah .... 
 a. tokoh 
 b. tema 
 c. latar/setting 
 d. sudut pandang 
 e. amanat 
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33. Dalam sebuah diskusi bertemakan menentukan “tema” drama sastra Sandyakala ning 
Majapahit karya Sanusi Pane, salah seorang peserta berpendapat bahwa tema drama 
tersebut adalah kebenaran dan keadilan tidak selalu menang. Buktinya, Damarwulan, 
tokoh yang melambangkan kebenaran dan keadilan, dikalahkan oleh Punggawa dan 
Menteri yang melambangkan kebatilan dan kemaksiatan yang sangat iri kepada 
Damawulan. Peserta lain berpendapat bahwa temanya adalah kelemahan ratu yang 
membiarkan para pejabatnya menyeleweng dan berbuat sewenang-wenang. Buktinya, yang 
berwenang menjatuhkan hukuman kepada Damarwulan mestinya sang ratu, Dewi Suhita. 
Kenyataannya malah menterinya. Kalau kepala negara lemah seperti itu, akan hancurlah 
negaranya. 

 
 Jika kita harus menyampaikan pendapat yang meyakinkan orang lain berdasarkan pendapat 

dua peserta di atas, kalimat yang mengandung alasan yang logis ialah ... 
 a. Majapahit mendekati kehancuran karena selain pemimpinnya lemah, keadilan 

dan kebenaran tidak lagi dihargai. 
 b. Majapahit akan mengalami ketenteraman kalau pemimpinnya selain 

mempercayai juga memberikan kewenangan  sepenuhnya kepada bawahannya. 
 c. Majapahit akan mengalami masa kejayaan kalau selain pemimpinnya lunak, 

pembantunya berani bertindak keras kepada rakyatnya. 
 d. Majapahit akan jatuh karena sudah masanya digantikan oleh era pemerintahan 

baru.  
 e. Majapahit mempelopori pemerintahan demokratis yang tidak mempersoalkan 

gender. 
 
34. Kalimat yang santun dan masuk akal sebagai jawaban peserta diskusi mengenai program 

Keluarga Berencana (KB) ialah ... 
 a. Menurut pendapat saya, program KB dilaksanakan di negara kita karena tidak 

ada jalan lain untuk mengurangi jumlah penduduk. 
 b. Program KB dilaksanakan di negeri kita karena program KB satu-satunya cara 

untuk mengurangi jumlah penduduk. 
 c. Terima kasih atas pertanyaan Saudara, pertanyaan Saudara menurut saya tidak 

perlu dijawab. 
 d. Terima kasih atas pertanyaan Saudara, saya kira pertanyaan itu tidak perlu 

ditanggapi. 
 e. Menurut pendapat saya, program KB dapat mengendalikan laju pertumbuhan 

penduduk.  
 
35. Kalimat surat perjanjian kredit sepeda motor yang adil adalah …  
 a. Pihak debitur harus menjamin keaslian surat-surat kendaraan yang telah 

diterima. 
 b. Kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan jual beli kredit sepeda motor 

dengan agunan sepeda motor itu sendiri. 
 c. Perjanjian ini diadakan dengan harga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) 

dengan uang muka Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan sisanya diangsur. 
 d. Setelah pembayaran lunas, BPKB menjadi hak pihak kreditur. 
 e. Atas keterlambatan pembayaran angsuran per bulan, pihak debitur dikenai 

denda sebesar 0,05% perhari. 
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36. Kalimat yang berisi keluhan dengan maksud yang jelas ialah ... 
 a. Terima kasih atas kerja sama yang baik di antara kita. 
 b. Kiriman 10 unit komputer telah kami terima. Namun 2 unit rusak. Mohon 

diganti. 
 c. Meskipun kami sering mengeluh karena keterlambatan pengiriman barang, 

Anda kurang memperhatikan hal itu. 
 d. Kami cukupkan sekian, semoga kerja sama ini dapat diperbaiki. 
 e. Biaya pengiriman barang yang rusak harap Anda tanggung. 
 
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. 
 
38. Ketika nyanyian berakhir, Nyonya Macauley, dan – kedua anaknya – Bess, dan Mary 

menuju pintu terbuka. Si Ibu sambil berdiri memandangi kedua putranya yang masih 
tinggal, masing-masing kiri dan kanan orang asing itu, prajurit yang kenal putranya, 
Markos, yang sekarang sudah meninggal. Ia pun tersenyum dan mengerti. Dia tertawa 
kepada prajurit itu. Senyumnya ialah untuknya yang sekarang putranya. Dia tersenyum 
seolah-olah ia Markos sendiri, dan prajurit itu, dan kedua adiknya, berjalan menuju pintu, 
menuju panas, menuju cahaya rumah itu. 

 
            The Human Comedy, karangan WilliamSorayan, 
          diterjemahkan oleh Anas Ma’ruf,Balai Pustaka 1951 
 
 Dalam kutipan di atas ada hal yang kurang sesuai dengan budaya bangsa Indonesia yaitu .... 
 a. bergandengan dengan orang asing 
 b. seorang Ibu tersenyum kepada seorang pemuda 
 c. bergandeng tangan bertiga menuju pintu 
 d. tersenyum karena mendapat kebahagiaan 
 e. tertawa-tawa dalam suasana kematian 
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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)  Mengapa manusia mendirikan industri tekstil? 
 (2)  Bagaimana cara memajukan suatu industri tekstil? 
 (3)  Siapakah orang-orang yang berkecimpung di bidang industri tekstil? 
 (4)  Kapan industri tekstil tumbuh? 
 (5)  Apakah yang dimaksud industri tekstil? 
 (6)  Dimanakah orang-orang mendirikan industri tekstil? 
 
 Urutan pertanyaan yang tepat agar dapat digunakan sebagai kerangka ialah .... 
 a. (5), (4), (3), (6), (2), (1)    
 b. (3), (6), (4), (5), (2), (1)  
 c. (4), (3), (2), (1), (6), (5)  
 d. (1), (2), (6), (3), (4), (5)  
 e. (5), (3), (1), (4), (6), (2)  
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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.  Orang tidak menyangka bahwa benda-benda biomassa di sekitar kita ternyata juga 

bisa dimanfaatkan untuk sumber energi. Menurut pakar biomassa ITB, Dr. Ir. Herry 
Susanto, dengan teknik gasifikasi, biomassa seperti sekam padi, limbah kayu, batok, sabut, 
tandan kosong, bagas, sortiran bahan baku, serta lindi hitan 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. 

 
 Kedua paragraf di atas membentuk pola hubungan .... 
 a. pertentangan 
 b. sebab-akibat 
 c. akibat-sebab 
 d. kronologis 
 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. Doa Seorang Pencuri 
 
 Rabbi, 
 Tuhan kami 
 Tuhan kaum yang disakiti 
 Diganggu lapar selalu 
 Aku pencuri 
 Kaliber teri 
 Ketagihan kopi 
 Dan takut benar sama mati 
 Menunggu lena sang malam 
 Kalau-kalau pintu lupa dikunci 

 ... 
     Bintang Dini 
     Muhammad Ali 
 
 Unsur intristik yang menonjol dari penggalan puisi di atas ialah …. 

 a. rima 
 b. diksi 
 c. bait 
 d. larik 
 e. ritme  
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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 
 
46.  Dalam penjara, Guru Isa juga bingung oleh ketakutannya. Untuk membongkar rahasia 

perjuangan ia takut kepada kawan-kawannya sedangkan untuk bungkam juga takut disiksa. 
Tapi ia memilih tetap bungkam meskipun disiksa. Ketika dipertemukan dengan Hazil 
dalam suatu interogasi, tahulah ia bahwa Hazil yang katanya gagah berani justru telah buka 
mulut. Peristiwa itulah yang membuat Guru Isa menemukan jati dirinya. 

  
 Nilai moral yang terkandung dalam penggalan cerita di atas adalah .... 
 a. ketakutan yang mendorong pengkhianatan 
 b. keberanian untuk menanggung penderitaan 
 c. kecurangan demi keselamatan 
 d. kebohongan karena ketakutan 
 e. keteguhan hati dalam 
 
47. Kamu khawatir aku akan mati karena kehilangan cincin itu? 
 Nimah mengangguk pelan. Nyonya majikan tersenyum, “Itu hanya takhayul, Mah.” Yang 

menentukan kematian manusia bukan benda-benda, tapi Tuhan. Nimah mengangguk 
hatinya terharu dan terenyuh oleh kebaikan nyonya majikannya. Dia jadi menyesal karena 
sempat memiliki pikiran buruk untuk mengambil barang-barang berharga milik majikan. 

  
 Latar budaya yang terkandung dalam penggalan prosa di atas ialah .... 
 a. ketakutan orang menghadapi ajalnya 
 b. ketegaran iman dalam menghadapi cobaan 
 c. kebiasaan majikan berburuk sangka kepada pembantunya 
 d. keihlasan manusia untuk menerima takdir tentang hidup matinya   
 e. keyakinan hilangnya benda bertuah merupakan isyarat datangnya malapetaka 
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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 lulusan SMK program keahlian Busana tahun 2001 mengajukan lamaran agar di 

terima sebagai desainer. Saya menguasai komputer MS Word ; Coreldraw, Photoshop, dan 
Pagemaker. 

 ... 
  
 Penggalan surat lamaran pekerjaan di atas berisikan hal-hal di bawah ini, kecuali .... 
 a. tujuan penyampaian surat lamaran pekerjaan 
 b. pemberitahuan keterampilan tambahan yang dikuasai 
 c. penyebutan jabatan yang diminati 
 d. alasan pengajuan surat lamaran pekerjaan 
 e. pemberitahuan mengenai program keahlian yang dimiliki 
 
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 ada 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.  Menggapai Kasih berkisah tentang impian seorang gadis muda bernama Nastiti yang 

berasal dari sebuah daerah tandus di wilayah selatan Yogyakarta. Sedari kecil Nastiti 
bermimpi merasakan hidup di tengah keluarga bangsawan. Maksudnya bukan bermimpi 
menjadi salah satu anak angkat atau istri, melainkan mengabdi jadi apa saja, seperti 
pembantu, tukang masak, atau apa saja. 

  Lewat jalan berliku, Nastiti diterima bekerja di rumah seorang penggede berdarah 
bangsawan, Raden Mas Yudakusuma, seorang pria berusia lanjut yang sudah lama 
ditinggal mati istrinya. Kedatangan Nastiti di rumah Yudakusuma mengundang kecurigaan 
Bambang, menantu laki-laki Yudakusuma. Sikap Bambang itu didasari ketakutannya tidak 
mendapat warisan secara utuh. Dia lalu melakukan segala cara untuk membuat Nastiti tidak 
betah. Puncaknya dia mengusir Nastiti.  

 
    Menggapai Kasih 

Ditayangkan SCTV, Selasa 22 Januari 2002, 21.30 WIB 
 

 Nilai moral negatif dalam kutipan cerita tayangan TV di atas adalah …. 
 a. perlunya usaha keras yang disertai doa dalam mencapai cita-cita yang luhur 

seperti Nastiti 
 b. menghalangi cita-cita Nastiti yang dilakukan oleh Bambang  
 c. pembantu yang mencurigakan harus diusir demi nama baik keluarga sebelum 

terbukti 
 d. ketidakadilan orang bangsawan terhadap orang kebanyakan sukar dilaksanakan 
 e. sikap Bambang mengusir pembantu kare khawatir akan kehilangan harta 

warisan 
 
53. Hal yang bukan merupakan bagian penutup sebuah karya tulis adalah .... 
 a. biografi pengarang 
 b. indeks 
 c. tujuan penelitian 
 d. lampiran-lampiran 
 e. daftar pustaka 
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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 
 
55. (1) Untuk itulah peresmian Ejaan Bahasa Indonesia yang Disempurnakan merupakan 

langkah pertama dalam pembakuan bahasa secara keseluruhan. 
 (2) Pembakuan ejaan pun terjadi sesuai dengan perkembangan bahasa itu sendiri. 
 (3) Perkembangan itu tidak hanya berupa penambahan jumlah kosakatanya melainkan juga 

perubahan strukturnya. 
 (4) Bahasa Indonesia dalam pertumbuhannya mengalami perkembangan yang sangat pesat. 
  
 Kalimat-kalimat di atas akan menjadi sebuah paragraf yang koheren sebagai pendahuluan 

karya tulis untuk Seminar Bulan Bahasa jika disusun dalam urutan .... 
 a. (3), (1), (2), (4) 
 b. (4), (3), (2), (1) 
 c. (2), (1), (3), (4) 
 d. (4), (1), (2), (3) 
 e. (4), (1), (2), (3) 
 
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 .... 
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57. Para siswa yang saya cintai,  
 Tata kehidupan masyarakat merupakan suatu sistem yang di dalamnya terdapat aturan-

aturan yang harus ditaati oleh setiap komponen dan kita masing-masing adalah komponen 
dari sistem itu. Oleh karena itu, mau tidak mau, suka tidak suka, kita dituntut masuk 
mengikuti “aturan main” yang berlaku secara umum di masyarakat kalau kita tidak ingin 
ikut terpental dari sistem itu. Padahal, sekali terpental, sulit bagi kita untuk bisa kembali 
pada posisi seperti semula. 

 
 Pesan penggalan pidato di atas adalah … 
 a. Jadilah komponen yang baik dari suatu sistem kehidupan. 
 b. Komponen yang taat pada sistem akan selamat dalam hidup ini. 
 c. Ikutilah aturan-aturan yang secara umum berlaku di masyarakat. 
 d. Kita tidak boleh terpental dari sistem kehidupan masyarakat. 
 e. Hati-hatilah agar tetap diterima sebagai komponen dari suatu sistem kehidupan 

masyarakat. 
 
58. DATA BUKU 

(1) Judul Buku (2) Penyusun (3) Penerbit (4) Kota (5) Tahun
Komposisi Keraf, Gorys. Nusa Indah: Ende, 

Flores: 
1980. 

 
 Jika data buku di atas ditulis ke dalam daftar pustaka, yang benar urutannya sesuai EYD 

adalah .... 
 a. (5), (4), (3), (1), (2) 
 b. (4), (1), (2), (3), (5) 
 c. (2), (5), (1), (4), (3) 
 d. (1), (3), (4), (2), (5) 
 e. (1), (3), (2), (5), (4) 
 
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) 
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60. Penulisan catatan kaki (footnote) dari buku karangan W.J.S. Poerwadarminto berjudul 
Bahasa Indonesia untuk Karang-mengarang terbit U P Indonesia, Yogyakarta, tahun 1967, 
halaman 4 yang benar adalah ... 

 a. Poerwadarminto, W.J.S, Bahasa Indonesia untuk Karang-mengarang, 
(Yogyakarta : U P Indonesia, 1967), hlm. 4. 

 b. W.J.S. Poerwadarminto, Bahasa Indonesia untuk Karang-mengarang, 
(Yogyakarta : U P Indonesia, 1967), hlm. 4. 

 c. W.J.S Poerwadarminto 1967. Bahasa Indonesia untuk Karang-mengarang 
(Yogyakarta : U P Indonesia). 1976. hlm 4. 

 d. Poerwadarminto, W.J.S 1967. Bahasa Indonesia untuk Karang-mengarang 
Yogyakarta. U P Indonesia. hlm 4. 

 e. W.J.S. Poerwadarminto Bahasa Indonesia untuk Karang-mengarang. 
(Yogyakarta U P Indonesia. 1967) 


