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Disukai Manusia Dibenci Nyamuk 
 

Tanaman hias ini bisa membuat rumah jadi sejuk. Baunya pun harum, tapi tak menusuk. 
Nyamuk-nyamuk yang mengisap aromanya jadi mabuk. Serangga dan kutu busuk pun 
sungkan untuk masuk. Yang paling penting, tetanaman ini lebih bersahabat daripada semua 
jenis obat antinyamuk.  

Di negeri tropis seperti Indonesia, nyamuk tidak Cuma menyebabkan kita menggerutu 
karena tidur tak pulas. Jika sedang apes, korban gigitan harus pindah tidur ke rumah sakit 
karena ketularan malaria atau demam berdarah. Tak heran proudk-produk obat antinyamuk 
selalu dicari orang. Mulai dari obat nyamuk bakar, oles, semprot, hingga elektrik.  

Menurut Ir. Agus Kardinan, M.Sc.,APU., “pakar serangga” dari Balai Penelitian Tanaman 
Rempah dan Obat (Balitro) Bogor, ada dua golongan tanaman pengusir nyamuk. Golongan 
pertama, tanaman hidup pengusir nyamuk. Dalam bentuk utuh dan hidup, tanaman golongan 
ini bisa membuat nyamuk-nyamuk nakal tidak betah berada di sekitarnya. Efek ini karena 
adanya minyak atsiri yang keluar dari daun atau bunga tanaman itu. Contoh golongan ini yaitu 
zodia, geranium, rosemary, lavender, dan selasih.  

Golongan kedua adalah tanaman penghasil bahan antinyamuk. Contoh : serai wangi, kayu 
putih, dan cengkeh. (sumber : Intisari) 
 
26. Teks yang berjudul “Disukai Manusia Dibenci Nyamuk” termasuk jenis karangan ... 

A. narasi  
B. deskripsi  
C. argumentasi  
D. eksposisi 
E. informasi  
 

27. Gagasan utama yang terkandung dalam paragraf pertama teks di atas adalah ... 
A. tetanaman yang lebih bersahabat 
B. obat pengusir nyamuk  
C. nyamuk dan serangga sungkan masuk rumah  
D. baunya harum, tetapi tak menusuk 
E. tanaman yang bisa menyejukkan rumah  
 

28. Gagasan utama paragraf kedua adalah ... 
A. iklim tropis Indonesia penyebab penyebaran nyamuk  
B. akibat pascagigitan nyamuk  
C. pindah tidur ke rumah sakit 
D. produk-produk antinyamuk menyerbu konsumen  
E. wabah malaria dan demah berdarah  
 

29. Simpulan yang tepat untuk teks di muka adalah ... 
A. serangan wabah penyakit yang ditimbulkan oleh nyamuk  
B. obat antinyamuk alami  
C. nyamuk sebagai sumber penyakit 
D. obat antinyamuk alami bersaing dengan antinyamuk buatan  
E. manfaat tanaman hias 
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30. Penggunaan kata yang tidak baku dalam paragraf pertama teks tersebut adalah ... 
A. mengisap 
B. antinyamuk 
C. tapi 
D. daripada 
E. mabuk 
 

31. Penulisan kata serapan yang benar terdapat dalam kalimat ... 
A. Apotek adalah tempat penukaran resep.  
B. Thema adalah gagasan pokok cerita.  
C. Secara tehnis, pekerjaan itu sangat mudah.  
D. Bang swasta  yang terletak di pusat kota itu semalam disatroni perampok.  
E. Masyarakat saat ini menginginkan sesuatu yagn konkrit bukan janji-janji.  
 

32. “Kasus korupsi yang melibatkan mantan pejabat itu dipetieskan oleh penyidik.”  
Istilah dipetieskan bermakna ... 
A. tidak dilanjutkan kasusnya 
B. tidak diumumkan  
C. tidak ditanggapi  
D. diproses 
E. dimasukkan ke dalam peti  
 

33. “Sepeda motor tua keluaran tahun 70-an itu terseok-seok dan terengah-engah menelusuri 
jalan berbatu dan menanjak.” 
Majas yang terkandung dalam kalimat di atas adalah ... 
A. litotes 
B. metafor 
C. pleonasme 
D. simile 
E. personifikasi  
 

34. Kalimat yang mengandung kata bermakna konotatif terdapat dalam ... 
A. Keluarga itu sepertinya mendapat durian runtuh, kehidupan mereka berubah.  
B. Para pembeli menyukai durian yang matang pohon.  
C. Durian bangkok selalu menjadi unggulan di kelasnya.  
D. Harga durian mengalami fluktuasi.  
E. Kebanyakan makan durian, tidak baik bagi kesehatan.  
 

35. Kata bermakna denotatif terdapat dalam kalimat ... 
A. Karena menjdi mata-mata musuh, tentara bayaran itu dijatuhi hukuman mati.  
B. Jari tangan anak itu mencolok matanya sendiri.  
C. Mata-mata pelajaran yang diajarkan di sekolah bertaraf internasional itu sudah 

memadai.  
D. Mata hatinya telah buta sehingga ia gelap mata.  
E. Setiap hari libur dia berkunjung ke mall sekadar mencuci mata.  
 
 
 
 
 
 
 
 

www.onlineschools.name



Halaman 3 

36. Karena melanggar peraturan, siswa itu terkena sanksi dari sekolahnya. 
Siswa itu masih sangsi akan sanksi yang ditimpakan kepadanya.  
Penggunaan kata sangsi dan sanksi dalam kedua kalimat di atas menunjukkan adanya 
hubungan makna ... 
A. polisemi  
B. sinonim  
C. homonim  
D. homofon  
E. homograf 
 

37. Dalam kalimat di bawah ini, bentukan kata yang bermakna tempat adalah ... 
A. Perkembangan ilmu dan teknologi semakin pesat.  
B. Pemukiman gajah-gajah hutan ke tempat yang baru, sulit dilakukan.  
C. Permukiman kumuh di bantaran sungai menambah semrawutnya kota itu.  
D. Perambahan hutan untuk kepentingan industri perkayuan semakin marak.  
E. Perbudakan pada zaman sekarang sudah punah.  
 

38. Bentukan kata berimbuhan me-kan yang tepat adalah ... 
A. mengomunikasikan  
B. mensukseskan  
C. mensejahterakan  
D. menterjemahkan  
E. mempopulerkan  
 

39. Penggunaan kata berimbuhan me-i yang tepat terdapat dalam kalimat ... 
A. Dia meminjami sejumlah uang kepada sahabat dekatnya.  
B. Para petani menanami ketela pohon di ladangnya.  
C. Pak guru mengajari cara belajar yang efektif kepada murid-muridnya.  
D. Kepala sekolah menugasi gurunya untuk mengawasi jalannya pekan orientasi siswa.  
E. Presiden menganugerahi tanda jasa kepada tokoh masyarakat yang berprestasi.  
 

40. “Para penumpang pesawat itu belum tahu ... penerbangan ditunda karena cuaca buruk.” 
Konjungsi yang tepat untuk menggabungkan kedua klausa itu adalah ... 
A. jika  
B. kalau  
C. jangan-jangan  
D. sebab  
E. bahwa 
 

41. “Kedua anak perempuan itu cubit-mencubit.” 
Dalam kalimat di atas kata ulang cubit-mencubit bermakna ... 
A. reflektif 
B. frekuentatif 
C. resiprok  
D. kualitatif 
E. kuantitatif 
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42. “Penjahat kambuhan itu tidak pernah kapok meskipun hakim telah mengganjarnya dengan 
hukuman yang berat.” 
Kalimat di atas terdiri atas ... 
A. satu klausa 
B. dua klausa 
C. tiga klausa 
D. empat klausa  
E. lima klausa 
 

43. “Tatkala bulan meredupkan cahanya, burung-burung malam beterbangan menuju 
sarangnya.” 
Klausa yang berpola S – P – O dalam kalimat di atas adalah ... 
A. burung-burung malam bernyanyi 
B. menuju sarangnya 
C. bulan bercahaya 
D. bulan meredupkan cahayanya 
E. tatkala bulan meredup 
 

44. Di bawah ini adalah kalimat tunggal yang berstruktur K – S – P – O adalah ... 
A. Dengan lugas dia menyanggah pandangan kami.  
B. Saat ini dia sedang belajar bahasa asing.  
C. Kami mohon, Anda tidak merokok di sembarang tempat! 
D. Mereka berterus terang menerima usulan dari kami.  
E. Di tempat baru inilah dia menmukan siapa dia sebenarnya.  
 

45. Kalimat majemuk bertingkat yang berpola S –- P –-  O  adalah ... 
 S – P  

A. Kami mengabadikan peristiwa itu untuk memperoleh pengalaman.  
B. Mereka mengupayakan barang itu terkirim hari ini.  
C. Saya melihat pesawat itu terbang dengan cepat.  
D. Pakar itu sedang mempelajari cara tapri berkembang biak.  
E. Ayah dan Ibu mendampingi adik yagn sedang menonton televisi.  

 
46. “Fahri mengambilkan temannya, Noura, air zam-zam di dapur.” 

Dalam kalimat di atas, frase air zam-zam berfungsi sebagai ... 
A. objek  
B. keterangan  
C. predikat  
D. subjek  
E. pelengkap 
 

47. “Asiha membeli jeruk empat buah dan mengupasnya untuk Fahri.” 
Unsur kalimat Fahri  dalam pernyataan di atas berperan sebagai ... 
A. pemilik  
B. pelaku  
C. keterangan tujuan  
D. penyerta  
E. pelengkap  
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48. “Perusahaan otomotif kami mengutamakan kepuasan pelanggan.” 
Kata kepuasan dalam kalimat di ata termasuk kelas kata ... 
A. numeralia 
B. verba 
C. adverbia 
D. nomina 
E. ajektiva 
 

49. Penulisan singkatan gelar akademik yang benar di bawah ini adalah ... 
A. Zharfan Nugraha Permadi, S.E, S.H, M.Si. 
B. Zharfan Nugraha Permadi, S.E., S.H, Msi. 
C. Zharfan Nugraha Permadi, S.E., S.H., M.Si. 
D. Zharfan Nugraha Permadi,.S.E., S.H., MSi. 
E. Zharfan Nugraha Permadi, S.E, S.H., MSI. 
 

50. Pernyataan manakah yang ditulis secara tepat? 
A. Dirgahayu HUT RI ke-62 
B. Dirgahayu ke-62 RI 
C. HUT ke-62 RI 
D. Dirgahayu HUT ke-62 RI 
E. Dirgahayu ke 62 RI 
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