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TINTIN, WARTAWAN TANPA PENA 
 
Petualangan Tintin menceritakan kehidupan wartawan muda asal Belgia, yang meski kadang 
menyandang kamera, tak satu pun artikelnya pernah nongol. Dalam pertualangannya, si 
jambul nungging ini selalu dikuntit anjing terrier setianya, Snowy. Pelaut Inggris, Kapten 
Haddock, dan Prof. Cutbert Calculus yang pikun tapi cerdas adalah sahabatnya. Calculus yang 
muncul pertama kali dalam Harta Karun Rackam Merah diciptakan berdasarkan tokoh Prof. 
Auguste Piccard. Pasangan detektif konyol dari Scotland Yard, Thomson dan Thompson, meski 
mirip, bukan dua bersaudara. 
 
Komik itu telah diterjemahkan ke dalam 51 bahasa. Dalam penerjemahan, nama tokohnya juga 
berubah. Tintin menjadi Tinni (Islandia), Tintinus (Latin), Tim (Jerman), atau Kuife (Afrika). 
Milou menjadi Snowy (Inggris), Struppi (Jerman), Boncuk (Turki) atau Bobbie (Belanda). 
Handdock menjadi Kolbeinn (Islandia), Hadok (Iran), Xaggok (Rusia), dan Treska (Chechnya). 
Tournesol berganti Calculus (Inggris), Beaker (Jepang), dan Bergel (Arab). Dupont dan Dupond 
menjadi Thomsom dan Thompson (Inggris), Uys dan Buys (Afrika), serta Tik dan Tak di Arab. 
 
Setelah tertunda delapan tahun akibat PD II, Negeri Emas Hitam naik cetak pada 1950, disusul 
Perjalanan ke Bulan (1954), Penculikan Calculus (1956), Hiu-hiu Laut Merah (1958), dan Tintin di 
Tibet (1960). Tiga tahun berselang muncul Zamrud Castafiore, Penerbangan 714 (1968), Tintin dan 
Picaros (1976). Petualangan itu berakhir dalam Tintin et L’Alph Art (1986) yang berbentuk sketsa. 
(sumber: Intisari) 
  
26. Penggunaan kata yang tidak baku dalam paragraf pertama teks di atas adalah ... 

A. mirip 
B. nongol 
C. menyandang 
D. artikel 
E. cerdas 
 

27. Gagasan utama yang terkandung pada paragraf kedua teks di atas adalah ... 
A. Tintin sering berganti nama untuk memudahkan penyamaran. 
B. Setiap perubahan nama disesuaikan dengan nama aslinya. 
C. Nama-nama tokoh dalam serial Tintin sering diubah dalam penerjemahannya. 
D. Perubahan nama tokoh untuk memudahkan pembaca. 
E. Pembaca sering salah memahami nama Tintin. 
 

28. Teks yang berjudul “Tintin, Wartawan Tanpa Pena” termasuk jenis karangan ... 
A. narasi 
B. deskripsi 
C. argumentasi 
D. eksposisi 
E. persuasi 
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29. Gagasan utama yang terkandung dalam paragraf pertama teks di atas adalah ... 
A. Tintin memiliki sahabat setia yaitu Snowy. 
B. Tokoh-tokoh dalam serial Tintin memiliki karakter yang unik. 
C. Tintin adalah pemuda yang senang melakukan petualangan. 
D. Serial Tintin adalah cerita tentang seorang wartawan muda yang unik. 
E. Pasangan detektif konyol merupakan bumbu cerita dalam serial Tintin. 

 
 

Remaja Lesu, Remaja Kurang Darah 
 
Orang yang menderita anemia berarti tidak mempunyai cukup oksigen dalam darahnya. 
Padahal oksigen diperlukan untuk membakar makanan guna menghasilkan energi. Ini 
menimbulkan gejala rasa lesu, sesak napas, dan jantung berdebar. 
 
Saat jumlah butir darah merah dalam tubuh kurang, tubuh berusaha mengimbanginya dengan 
menekan kerja jantung. Ketika jantung kita berdebar lebih keras, berarti lebih banyak darah dan 
oksigen terpacu keluar. Sementara itu, paru-paru pun akan bekerja keras agar oksigen yang 
diperoleh lebih banyak. Akibatnya, sebagian pembuluh darah akan melebar agar darah yang 
mengandung oksigen masuk ke jaringan tubuh. Sebagian pembuluh darah lain malah mengecil 
agar mampu mempertahankan oksigen. 
 
Redistribusi darah yang demikian itu menyebabkan kita tampak pucat dan kulit terasa lebih 
dingin kalau diraba. Bila aktivitas tubuh kita makin bertambah, tubuh pun semakin 
memerlukan tambahan oksigen. Di sini kekurangan darah merah akan menyebabkan kita 
merasa lesu, lemas, dan mudah capek. (sumber : Intisari) 
 
30. Gagasan utama yang terkandung dalam paragraf pertama teks di atas adalah ... 

A. Orang yang menderita anemia harus banyak berolahraga. 
B. Penyebab anemia adalah kurangnya oksigen di dalam darah. 
C. Orang yang menderita anemia harus memompakan udara ke darahnya. 
D. Oksigen diperlukan untuk membakar makanan. 
E. Oksigen yang dibakar akan berubah menjadi energi. 
 

31. Teks berjudul “Remaja Lesu, Remaja Kurang Darah” termasuk jenis karangan ... 
A. narasi 
B. deskripsi 
C. argumentasi 
D. eksposisi 
E. persuasi 
 

32. Gagasan utama yang terkandung dalam paragraf terakhir teks di atas adalah ... 
A. Kekurangan darah merah dapat menurunkan daya tahan tubuh. 
B. Muka pucat dan dingin. 
C. Tubuh memerlukan tambahan oksigen jika sedang beraktivitas. 
D. Redistribusi darah. 
E. Sebagian pembuluh darah mengecil untuk mempertahankan oksigen. 
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33. “Negara Indonesia berdasarkan Pancasila.” 
Struktur kalimat di bawah ini yang sama dengan struktur kalimat di atas adalah ... 
A. Ia menjual seluruh koleksi komiknya. 
B. Ibu Rani berjualan minuman dingin di depan rumahnya. 
C. Ari dan dani bermain bola. 
D. Bapakku berdagang buah-buahan hanya pada sore hari. 
E. Anak itu memainkan bola. 
 

34. Kalimat yang menggunakan tandabaca dengan benar adalah ... 
A. Bandung ibu kota Provinsi Jawa Barat berhawa sejuk 
B. Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat berhawa sejuk 
C. Bandung, ibu kota Provinsi Jawa Barat, berhawa sejuk. 
D. Bandung ibu kota Provinsi Jawa Barat, berhawa sejuk. 
E. Bandung, ibu kota, Provinsi Jawa Barat berhawa sejuk. 
 

35. Penulisan gabungan kata di bawah ini yang benar adalah ... 
A. ultra sonik 
B. pasca panen 
C. meng-Indonesiakan 
D. antarsiswa 
E. pro aktif 
 

36. Bentukan kata berimbuhan yang benar terdapat pada kalimat ... 
A. Dewan Perwakilan Rakyat sudah mensahkan Undang-Undang Pendidikan 
B. SMUP bertujuan untuk mensaring calon mahasiswa yang akan masuk ke Universitas 

Padjadjaran. 
C. Pemboman terhadap Palestina dilakukan Israel secara bertubi-tubi. 
D. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono turun langsung mengecek harga-harga bahan 

pokok di pasar. 
E. Pak Yudi dikenal tetangganya senang mengkoleksi motor-motor tua. 
 

37. “Guru Bahasa Indonesia ... kami membaca novel tetralogi Pulau Buru karya Pramudya 
Ananta Toer dalam waktu satu minggu.” 
A. tugas 
B. tugasi 
C. menugasi 
D. tugaskan 
E. menugaskan 
 

38. Kalimat di bawah ini yang salah adalah ... 
A. Di Hotel Hilton akan mengadakan pameran pendidikan. 
B. Setiap warga baru di perumahan itu diwajibkan lapor kepada ketua RT. 
C. Sekarang ia menjadi lebih pendiam. 
D. Di rumah makan itu disediakan makanan tradisional. 
E. Ia pergi dengan tergesa-gesa. 
 

39. Di bawah ini adalah kalimat yang berstruktur K – S – P – O. 
A. Dalam rapat itu diputuskan bahwa Ari yang menjadi ketua panitia malam amal. 
B. Pada sore hari suhu di Jatinangor menjadi lebih dingin. 
C. Setiap hari Bu Ani selalu mengantarkan anaknya ke sekolah. 
D. Bapakku berangkat ke kantor pada pagi hari. 
E. Di dalam rumah kosong itu, polisi menemukan barang-barang curian. 
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40. Kalimat yang tidak mubazir dalam pemakaian kata adalah ... 
A. Pengalaman berlibur ke Bali sangat menyenangkan sekali. 
B. Beberapa menteri-menteri menghadiri rapat yang dipimpin langsung oleh Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono. 
C. Penderitaan yang dialaminya amat sangat memilukan. 
D. Banyak surat-surat yang masuk ke kantor redaksi. 
E. Beberapa catatan penting di dalam komputerku hilang. 
 

41. Ketika pagi datang, matahari menampakkan sosoknya. 
Klausa yang berpola S – P – O pada kalimat di atas adalah ... 
A. ketika pagi datang 
B. pagi menampakkan sosoknya 
C. matahari menampakkan sosoknya 
D. pagi datang 
E. matahari datang 
 

42. Kata bercetak miring dalam kalimat berikut ini termasuk kata baku ... 
A. Setiap pekerjaan pasti mengandung resiko. 
B. Mereka menghadapi masalah yang sangat komplek.  
C. Seorang pemimpin itu memiliki kharisma yang tinggi. 
D. Untuk mengembangkan karier-nya, wanita itu harus bekerja keras. 
E. Dalam menghadapi masalah, kita tidak boleh terlalu ekstrim. 
 

43. Rumah yang besar itu sangat indah. 
Struktur kalimat di atas sama dengan struktur kalimat ... 
A. Ayah menempati rumah itu sejak tiga tahun yang lalu. 
B. Rumah itu tidak dirawat dengan baik sehingga tampak kotor. 
C. Pasangan muda itu berencana membeli rumah di daerah Lembang. 
D. Wanita itu cantik sekali. 
E. Keindahan alam adalah anugerah dari Tuhan. 
 

44. Kalimat berikut yang mengandung ungkapan adalah ... 
A. Pertunjukan adu domba diadakan di desa kami satu kali dalam sebulan. 
B. Ketua KPK, Antasari Azhar, akan dibawa ke meja hijau. 
C. Kambing hitam millik ayahku kemarin dijual. 
D. Di meja hijau itu Pak Guru tampak sibuk menulis. 
E. Adu domba merupakan kesenian tradisi di beberapa daerah. 
 

45. Penggunaan tanda koma yang sesuai dengan EYD terdapat dalam kalimat ... 
A. Ia lupa akan janjinya, karena sibuk. 
B. Saya membeli pensil, kertas dan pulpen di toko buku. 
C. Di daerah kami, misalnya masih banyak yang tidak dapat melanjutkan sekolah. 
D. “Saya gembira sekali”, kata Ibu. 
E. Malam makin larut, pekerjaanku belum selesai juga. 
 

46. Berikut ini adalah kata baku ... 
A. system 
B. metoda 
C. asasi 
D. tauladan 
E. insyaf 
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47. Bentukan kata berimbuhan yang benar adalah ... 
A. mentargetkan 
B. memparkir 
C. memperbaiki 
D. mengkikis 
E. mensabotase 
 

48. Berikut ini adalah kalimat efektif ... 
A. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. 
B. Pengarang itu menceritakan tentang pengalaman masa lalunya. 
C. Ibu guru berdiskusi masalah kenakalan remaja dengan siswa di kelas. 
D. “Kepada Bapak yang kami hormati dipersilakan duduk!” 
E. Ani menceritakan film yang baru ditontonnya itu dengan berapi-api. 
 

49. Kalimat yang menggunakan huruf kapital dengan benar adalah ... 
A. Setiap pulang ke rumah, ayah tidak pernah lupa membawa oleh-oleh berupa manisan 

Cianjur. 
B. Meskipun harus menyeberangi Selat yang berombak, para nelayan itu tidak 

mengurungkan niatnya berlayar. 
C. Andi berencana melanjutkan sekolah di UNPAD. 
D. Meskipun sudah diangkat menjadi camat, Pak Rudi tetap berusaha meluangkan 

waktunya bersantai bersama keluarga. 
E. Setelah berangkat Haji, pak Amir digelari Haji Amir oleh tetangganya. 
 

50. Kota Bandung terletak di daerah pegunungan. Kota Bandung berhawa sejuk. 
Kata penghubung yang tepat untuk menggabungkan kedua kalimat itu adalah 
A. oleh karena 
B. sehingga 
C. karena 
D. jika 
E. memang 
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