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31. Pemakaian tanda titik yang tepat terdapat pada  

A. D.P.R. 
B. Dr. Insan Kamil  
C. “Kamu harus mengikuti ujian hari ini,” kata Ibu 
D. PT. Menara Bangsa 
E. Di mana Anda tinggal. 
 

32. Pemakaian preposisi dari yang tepat terdapat pada kalimat berikut.  
A. Tujuan dari  penelitian ini mencari solusi penanganan pengangguran di kota besar.  
B. Pasokan dari bahan bakar minyak ke daerah sesuai dengan jatah yang ditetapakan 

pemerintah.  
C. Bandung berasal dari danau purba.  
D. Para pakar pendidikan menemukan metode baru dari pembelajaran bahasa ibu.  
E. Keberhasilan dari seseorng ditentukan oleh usaha orang itu.  
 

33. Penulisan unsur serapan berikut benar kecuali  
A. azas 
B. metode  
C. izin 
D. sistem  
E. standardisasi 
 

34. Mengerjakan suatu pekerjaan hendaklah menurut aturan supaya selamat merupakan arti 
peribahasa berikut. 
A. Kepala sama berbulu, pendapat berlainan.  
B. Sakit kepala panjang rambut, patah selera banyak makan.  
C. Diberi di bahu hendak ke kepala.  
D. Bagai ayam kena kepala.  
E. Memikul di bahu, menjunjung di kepala.  
 

35. Kalimat yang menggunakan huruf kapital dengan benar adalah  
A. Mereka adalah Wisatawan luar negeri.  
B. Usaha mendisiplinkan masyarakat bukan menjadi kewajiban Pemerintah saja.  
C. Di Bandung terdapat Gedung Sate.  
D. Beberapa pengendara motor terkena Tilang.  
E. Flu burung menjadi masalah Nasional. 

 
36. Berolahraga sangat menyehatkan.  

Kalimat di atas memiliki pola yang sama dengan kalimat berikut. 
A. Ali tidak sehat.  
B. Berolahraga mereka.  
C. Kami membaca berita olahraga. 
D. Harus menjaga kesehatan kita. 
E. Mereka berolahraga setiap pagi.  
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37. Peternak itu sedang membersihkan kandang.  
Kalimat manakah yang memuat kata yang makna prefiks pe-nya sama dengan makna 
prefiks pada peternak? 
A. Semua pelatih itu praktisi.  
B. Para pelamar tampak memadati aula sebuah gedung pemerintah.  
C. Kini beliau menjadi penerjemah handal.  
D. Ayahnya seorang pedagang yang sukses di kota kelahirannya.  
E. Para petatar itu semuanya guru madrasah swasta.  
 

38. Pasangan kata berikut memiliki hubungan makna hiponimi. 
A. rendah – tinggi  
B. harimau – binatang 
C. menolong – membantu 
D. siswa – guru  
E. melati – mawar  
 

39. Kalimat berikut memuat kata tidak baku.  
A. Anak itu terampil mengemudikan mobil.  
B. Kita harus berpakaian rapih dan bersih.  
C. Indonesia salah satu anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.  
D. Semua karyawan sudah mengambil gaji.  
E. Mereka harus menguasai kosakata dan tata bahasa bahasa Indonesia.  
 

40. Manakah kalimat berikut yang tidak logis? 
A. Artikel ini dapat diselesaikan penyusunannya tepat waktu.  
B. Beberapa negara Asean, termasuk Brunei, akan dikunjungi oleh Perdana Menteri 

Jepang.  
C. Obat ini dapat menghilangkan muka berjerawat. 
D. Karena usul itu belum disepakati, kami menolak usul tersebut.  
E. Bacalah petunjuk sebelum Anda menjawab pertanyaan! 
 

41. Anak kalimat yang menunjukkan hubungan tujuan terdapat pada  
A. Setelah bekerja seharian, kami beristirahat.  
B. Karena berhalangan, beliau tidak hadir dalam rapat hari ini.  
C. Kita harus belajar keras agar lulus ujian.  
D. Jika bertemu, mereka bersalaman.  
E. Hamba yang sabar akan tetap tabah meskipun terus ditimpa musibah.  

 
42. Bentukan kata dengan sufiks –an yang tepat terdapat pada kalimat berikut.  

A. Teman kami sedang latihan bolah basket.  
B. Kiriman buku dari luar negeri bisa dilakukan lewat laut.  
C. Para siswa menempati gedung sekolahan baru.  
D. Temuan teori baru tentang gelombang otak manusia memakan waktu puluhan tahun.  
E. Arahan itu disampaikan bupati sebelum tim berangkat ke lokasi bencana.  
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43. Perhatikan teks berikut! 
a. Kedisiplinan lalu lintas masyarakat cenderung menurun.  
b. Oleh karena itu, kesadaran masyarakat terhadap kedisiplinan berlalu lintas perlu 

ditingkatkan.  
c. Hal itu terbukti dengna bertambahnya jumlah pelanggaran yang tercatat di kepolisian.  
d. Selain itu, jumlah korban yang meninggal akibat kecelakaan pun semakin meningkat.  
Agar menjadi paragraf yang baik, kalimat-kalimat di atas harus disusun dengan urutan  
A. a c b d 
B. a b c d  
C. a c d b 
D. c a b d  
E. c a d b 
 

44. Penulisan kata depan yang salah terdapat pada kalimat 
A. Koleksi peninggalan para sultan di Yogyakarta tersimpan di sini. 
B. Aliran sungai akan dipindahkan ke sana sejauh 2 kilometer.  
C. Dari situ  kita dapat melihat pemandangan yang indah.  
D. Jumlah penduduk Cina lebih besar dari pada jumlah penduduk Indonesia.  
E. Di antara ilmuwan yang mendukung teori heliosentris adalah Galileo.  
 

45. Walaupun masih kecil, anak itu sangat petah lidah.  Petah lidah  berarti  
A. lancar berbicara 
B. suka menyampaikan rahasia kepada orang lain  
C. suka merayu  
D. suka berbicara kasar 
E. suka menipu 
 

46. Penulisan singkatan yang benar untuk kelompok kata atas nama adalah  
A. an 
B. an. 
C. a/n 
D. A/n 
E. a.n. 
 

47. Penggunaan kata adalah yang benar terdapat pada kalimat 
A. Bencana banjir itu adalah sangat menyengsarakan penduduk setempat.  
B. Mereka adalah mahasiswa Korea yang belajar bahasa Indonesia.  
C. Taman kota yang hijau itu adalah sangat menyejukkan.  
D. Pekerjaan mereka adalah tidak profesional.  
E. Bulan adalah bercahaya pada malam hari.  
 

48. Karya sastra yang menonjol pada larik-larik yang membentuk bait adalah  
A. cerita pendek  
B. roman  
C. novel  
D. drama 
E. puisi 
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49. Penulisan per yang tidak benar terdapat pada  
A. Berapa harga komputer ini per unit? 
B. Surat telah dikirimkan per pos.  
C. Barang itu dikemas satu persatu.  
D. Kami memperoleh keuntungan sepuluh persen.  
E. Setengah bernilai sama dengan dua perempat.  
 

50. Penggunaan tanda koma yang tidak benar terdapat pada  
A. Karena diguyur hujan terus menerus, daerah itu longsor.  
B. Mereka menguasai bahasa Indonesia, Inggris, dan Jepang.  
C. Jadi, kemampuan berbahasa berkaitan dengan kemampuan bernalar.  
D. Dia tetap mempertahankan kebenaran teorinya, walupun harus dihukum mati.  
E. Jakarta, misalnya, kota yang akan dikunjungi Duta Besar Thailand untuk Indonesia.  
 

51. Kalimat berikut tidak efektif karena menggunakan subjek ganda kecuali. 
A. Setelah berbaris, mereka memasuki kelas.  
B. Setelah para siswa berbaris, para siswa memasuki kelas.  
C. Setelah para siswa berbaris, para siswa itu memasuki kelas.  
D. Setelah para siswa berbaris, mereka memasuki kelas.  
E. Setelah mereka berbaris, para siswa memasuki kelas.  
 

52. Kalimat berikut merupakan kalimat majemuk bertingkat kecuali 
A. Pengaruh bahasa Belanda masuk ke dalam bahasa Melayu sejak orang Belanda tinggal 

di Indonesia.  
B. Mercusuar itu dibangun untuk menandai perbatasan kedua negara,  
C. Makanan pokok kami nasi, sedangkan makanan pokok mereka sagu.  
D. Anak-anak bernyanyi sambil menari.  
E. Naskah itu disunting sebelum dicetak menjadi buku.  
 

53. Penggunaan tanda titik dua berikut benar kecuali  
A. Ayah menawari kami dua pekerjaan : berdagang atau bertani.  
B. Ada dua benda yang ditemukan : kapak batu dan ujung tombak batu. 
C. Kota itu dibagi menjadi dua bagian : bagian utara dan bagian selatan.  
D. Fakultas Bahasa itu memiliki : Jurusan Bahasa Korea dan Jurusan Bahasa Mandarin.  
E. Mereka mengungjungi dua candi : Borobudur dan Prambanan.  
 

54. Pasangan kata berikut yang memiliki hubungan antonimi adalah  
A. mewah – bersahaja  
B. merana – sengsara 
C. menang – berhasil  
D. melati – bunga 
E. mekar – berkembang 
 

55. Penanganan anak autis harus direncanakan secara sangat rinci bergantung pada berat-ringannya 
gejala yang ada. Misalnya, setiap anak harus memiliki rencana pendidikan sendiri yang berbeda dari 
temannya. Psikiater, guru khusus, dan orang tua harus bekerja sama dengan erat bila ingin hasil 
yang maksimal.  
Paragraf di atas dikembangkan dengan cara  
A. analogi  
B. contoh  
C. definisi  
D. kronologi  
E. sebab-akibat 
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56. Penggunaan kata masing-masing  pada kalimat berikut benar, kecuali  
A. Surat panggilan sudah dikirimkan kepada masing-masing atasannya.  
B. Hasil akhir rapat kerja akan dirumuskan oleh kelompok masing-masing.  
C. Seorang guru membagikan buku di dalam kelas kepada empat puluh orang siswa. 

Masing-masing menerima satu buah.  
D. Setelah ujian ini selesai, peserta ujian akan kembali ke rumah masing-masing.  
E. Konferensi internasional itu diwakili oleh menteri luar negeri negara masing-masing.  
 

57. Struktur kalimat majemuk manakah yang tidak rancu? 
A. Meskipun masih berusia 9 tahun, tetapi gadis itu mampu memainkan sepuluh alat 

musik akustik.  
B. Apabila studi kelayakan selesai dilaksanakan, maka jembatan layang akan segera 

dibangun.  
C. Supaya tidak timbul polusi, maka masyarakat dianjurkan bersepeda.  
D. Akibat mengantuk, sopir bus itu tidak dapat mengendalikan laju kendaraannya.  
E. Untuk mengurangi tingkat kematian perokok pasif, sehingga perokok dilarang merokok 

di tempat-tempat umum.  
 

58. Kegiatan yang tidak boleh dilakukan ketika akan berpidato di depan umum ialah  
A. meringkas pidato dengan menyusun kata-kata kunci 
B. mengetahui latar belakang pendidikan pendengar 
C. mengabaikan ruangan tempat berpidato 
D. mengetahui jumlah pendengar 
E. mendalami materi pidato 
 

59. Kalimat dalam karya ilmiah umumnya disajikan dalam bentuk pasif untuk menonjolkan 
keobjektifan. Contoh kalimat pasif berikut manakah yang sebaiknya digunakan? 
A. Penelitian ini penulis lakukan untuk memenuhi tugas akhir sekolah.  
B. Penelitian ini dilakukan utnuk memenuhi tugas akhir sekolah.  
C. Penelitian ini dilakukan penulis untuk memenuhi tugas akhir sekolah.  
D. Penelitian ini lakukan penulis untuk memenuhi tugas akhir sekolah.  
 

60. Pengeboman yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab itu terjadi di tempat wisata.  
Kalimat di atas berpola  
A. S P  
B. S P O  
C. S P K 
D. S P O K 
E. P S 
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