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1.

(1)Paiman : Aku tidak belajar semalam.
(2) Jojok
: Mengapa ?
(3) Paiman : Malas !
(4) Paijo
: Biasanya kamu rajin, Ada apa?
(5) Jojok
: Ada masalah ?
(6) Paijo
: Nah, pasti kamu melamunkan dia!
(7) Paiman : Bukan!
Kalimat mayor pada dialog di atas terdapat pada nomor ….
(A) (1), (3), dan (4)
(D) (1), (5), dan (6)
(B) (2), (5), dan (7)
(E) (3), (6), dan (7)
(C) (1), (4), dan (6)

2.

(1) pasar modal (2)memberikan alternatif (3)dalam melakukan (4)diharapkan mampu (5)
bagi masyarakat (6)di Indonesia (7)kegiatan investasi
Frase-frase di atas dapat disusun menjadi sebuah kalimat yang baik dengan susunan
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3.

(6), (2), (3), (5), (1), (7), (4)
(1), (4), (7), (5), (6), (2), (3)
(4), (3), (7), (6), (5), (3), (2)
(1), (6), (4), (2), (5), (3), (7)
(1), (6), (2), (4), (3), (7), (5)

(1) Komplotan penjahat yang menggunakan ilmu hipnotis terus gentayangan untuk memburu
korban. (2) Kali ini yang menjadi sasaran adalah wanita yang baru saja mengambil uang di
bank, Magdalena (29) warga Cilincing, Jakarta Utara. (3) Ia kehilangan uang Rp. 30 juta
dan perhiasan yang baru saja dibelinya seharga Rp. 10,8 juta di kawasan Cilandak selasa
(14/12) siang. (4) Kejahatan ini terjadi sekitar pukul 15.00 ketika Magdalena baru mengambil
uang Rp. 30 Juta di Bintaro. (5) Karyawan showroom otomotif ini lantas bermaksud makan di
pertokoan Alfa Bintaro.
Opini yang sesuai dengan kutipan berita tersebut terdapat pada kalimat nomor ....
(A) (1) dan (2)
(D) (4) dan (5)
(B) (2) dan (3)
(E) (5) dan (1)
(C) (3) dan (4)

4.

Di negara-negara berkembang usaha pertanian umumnya dilakukan secara tradisional.
Masyarakat negara berkembang bertani ... cara bergantung pada alam ... yang dilakukan
masyarakat maju pada saat mereka belum mampu sekarang. Oleh karena itu secara umum
pertanian di negara-negara maju memberikan hasil yang lebih baik ... pertanian di negaranegara berkembang.
Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ....
(A) dan, seperti, kepada
(B) dengan, seperti, kepada
(C) dengan, sebagaimana, daripada
(D) dengan, sebagaimana, keapda
(E) dan, sebagaimana, daripada
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5.

PRODUKSI KOPI AROMA NUSANTARA BANDUNG 2004 – 2008 DALAM RIBU TON
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Grafik di
atas memperlihatkan bahwa produksi Kopi Aroma Nusantara Bandung
1500
1.491,6
1400 2004, 2005, dan 2006 stabil dan tidak ada peningkatan sama sekali
(A) tahun
2004 2005 2006 2007 2008
(B) tahun 2008 menurun
sampai lebih 50% dibandingkan tahun 2004
TAHUN
(C) tahun 2005 ke tahun 2006 meningkat 2,5 ton
(D) tahun 2007 hanya diproduksi 2.100,00 ton
(E) tahun 2004 lebih banyak produksi daripada tahun-tahun sesudahnya

6.

Yth. Pimpinan PDAM Kotamadya Bandung

Jalan Bhayangkara 32
di Bandung.
Dalam penulisan bagian alamat surat di atas terdapat kesalahan yaitu
(A) penulisan singkatan Yth.. seharusnya Yang Terhormat
(B) penulisan jalan seharusnya Jln
(C) penggunaan tanda titik di belakang kata Bandung
(D) penggunaan kata depan dihilangkan
(E) penulisan 32, seharusnya no. 32
7.

Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata yang berpolisemi adalah …
(A) Penjaga gawang yang memiliki mental baja itu menangkap bola yang mental

dari tiang gawang.
(B) Telah lima kali saya melarang anak itu mandi di kali yang dalam itu.
(C) Sekembali dari Bank Rakyat, Bang Surya diikuti orang pemuda yang ingin

merampas uangnya.
(D) Kepala perusahaan itu luka parah karena kepalanya tertimpa kayu.
(E) Untuk mengetahui aroma dalam botol kecap tu, terlebih dahulu kita kecap

isinya.

8.

Polisi mencoba mengaitkan ledakan bom di JW Marriott dan Ritz Carlton dengan penggrebekan

dan pengepungan rumah teroris di RT.01 RW 07 Desa Beji Kelurahan Bedu Tumenggeng Jawa
Tengah.
Proses pembentukan kata bergaris bawah dalam kalimat di atas sama dengan pembentukan kata
berimbuhan dalam kalimat …
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Mereka mengadakan upacara peringatan setahun ledakan bom Bali.
Pemerintah sedang mengusahakan perbaikan perekonomian rakyat.
Kami semua mengkhawatirkan kesehatan ayah kami di kampung.
Para pembela berusaha untuk mengaburkan dakwaan jaksa.
Jangan sekali-kali mengabaikan nasihat orang tua.
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9.

Penggunaan kata berimbuhan me-i yang tidak tepat terdapat dalam kalimat …
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Setiap bulan ayah mengirimi uang untuk kakak yang kuliah di Yogja.
Petugas itu mendatangi para pedagang kaki lima yang tidak tertib.
Anak yang tinggal kelas itu suka menggurui teman-teman sekelasnya.
Para undangan memasuki ruang sidang dengan tertib dan teratur.
Ibu Kepala Sekolah menugasi wakilnya untuk mengikuti rapat dinas.

10. Seorang guru besar ilmu hukum menulis ... teori tentang hokum sebagai piranti rekayasa pembaruan

masyarakat (law as a tool of social engineering) di Indonesia telah bergeser menjadi alat rekayasa
pembenaran korupsi (law as a tool of corruption engineerin)
Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

jika
walaupun
bahwa
agar
karena

11. Gembong Teroris yang dicari di Indonesia Noordin M Top sudah tewas.

Frase Gembong Teroris dalam kalimat di atas sepola dengan frase yang dicetak miring dalam kalimat
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Model pembelajaran harus dibuat guru sebelum mengajar.
Globalisasi pendidikan tidak akan bisa diterapkan di Indonesia.
Pendidikan terpadu harus dijadikan model dalam metode pelajaran.
Komersialisasi jabatan sudah membudaya di Indonesia.
Zaman sekarang kita harus menguasai bahasa Inggris secara aktif.

12. koran : majalah : buletin

Hubungan ketiga kata di atas sama dengan
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

bus : kereta api : delman
air : roti : singkong
sandal : sepatu : kaos
cat : kuas : lukisan
restoran : hotel : losmen

13. Kalau ditilik lebih lanjut, maksud orang tua Suardi sebenarnya baik, jika mau berumah tangga, maka

nafkah lahir batin harus terjamin.
Kalimat inti dari kalimat di atas adalah
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Maksud orang tua Suardi baik.
Maksud orang tua Suardi harus ditilik lebih lanjut.
Jika mau berumah tangga, nafkah lahir batin harus terjamin.
Nafkah lahir batin harus terjamin.
Suardi akan menikahkan putranya.

14. Mereka terkejut melihat harimau ... melepaskan Pak Balam dan terus berlari, menghilang ke dalam

hutan yang ... tengah malam itu. Dengan cepat mereka berlari ke tempat Pak Balam terbaring. Dalam
cahaya samar-samar dari potongan kayu yang menyala, mereka melihat betapa kaki kiri Pak Balam
hancur, betisnya kena gigitan harimau, daging dan otot betis koyak hingga kelihatan tulangnya yang
putih, dan darah mengalir ... .
Frasa adjektiva yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah ...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

sangat besar, mulai gelap, teramat banyak
sangat besar, sangat gelap, sangat banyak
cukup besar, begitu gelap, bagaikan air
agak besar, gelap gulita, tak tertahankan
tinggi besar, sangat besar, seperti air
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15. Kalau Anda gemar tanaman hias, tentu Anda mengenal dengan baik cara menanam dan merawatnya

dalam taman. Pada dasarnya, proses merawat tanaman di taman sama dengan proses merawat anak
dalam keluarga. Keduanya sama-sama memerlukan keterampilan dan perhatian khusus. Pada
tanaman, diperlukan keterampilan mengolah tanah dan memberi pupuk, serta memberi perhatian
khusus yaitu menyirami tepat waktu, agar kelak memberi hasil yang memuaskan. Begitu pula dengan
merawat anak. Pada anak, diperlukan kemampuan memberi makanan bergizi, pembentukan
kepribadian, serta perhatian khusus yaitu memberi kasih sayang agar kelak anak tumbuh dengan
sehat, cerdas, dan bermoral baik.

Kalimat simpulan yang tepat untuk paragraf analogi tersebut adalah ...
Jika anak diajari segala sesuatu yang baik, akan baik hasilnya tanaman pun demikian adanya.
Oleh sebab itu, dalam merawat tanaman dan merawat anak harus memiliki keterampilan khusus.
Dengan demikian sang perawat harus memiliki keterampilan khusus di bidangnya masing-masing.
Jadi, merawat tanaman maupun merawat anak sama-sama memerlukan keterampilan dan
perhatian.
(E) Jadi merawat tanaman dan membesarkan anak adalah tugas sang perawat dengan penuh kasih
sayang.
(A)
(B)
(C)
(D)

16. Premis umum : Siswa yang baik selalu belajar dengan

teratur.
Premis khusus : Mely siswa yang baik.
Simpulan

: ….

Kalimat simpulan yang tepat untuk melengkapi silogisme tersebut adalah ...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Karena itu Mely naik kelas karena belajar dengan teratur.
Mely adalah siswa yang selalu belajar.
Jadi, Mely selalu belajar dengan teratur.
Berarti cara belajar Mely sudah benar.
Mely siswa yang baik karena selalu belajar dengan teratur.

17. Begitulah. Dengan sabar si tukang parkir kemudian kembali bertanya dan bertanya kepada si pemilik

kios dan kepada para pemuda itu agar mengetahui persoalan mereka secara jelas. Kemudian pemuda
itu ... untuk meredakan suasana dan ketegangan. Sampai kemudian ia memegang tangan salah
seorang yang tampaknya tidak dapat menahan emosinya.

Ungkapan yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada paragraf tersebut adalah ...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

berpangku tangan
angkat tangan
jabat tangan
cuci tangan
turun tangan
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18. Perhatikan diagram berikut tentang Jumlah Pengunjung Perpustakaan Tahun Pelajaran 2008-2009

Berdasarkan diagram jumlah pengunjung Website SMK Gemilang Ciamis tahun pelajaran 2008 - 2009
dapat disimpulkan sebagai berikut
(A) Pengunjung kelas I lebih banyak daripada pengunjung kelas II dan III selama 1 tahun.
(B) Pengunjung kelas III terbanyak jumlahnya pada bulan April bila dibandingkan dengan bulan-bulan
sebelumnya.
(C) Pengunjung kelas II lebih banyak jumlahnya pada bulan Mei daripada bulan Maret.
(D) Pengunjung kelas I yang terbanyak pada akhir tahun pelajaran, sedang kelas III terbanyak bulan
April.
(E) Pengunjung kelas I yang terbanyak pada akhir tahun pelajaran, sedang kelas III terbanyak bulan
April.

19. Rencana semula kami mengejar waktu agar bisa menyeberang ke Pulau Breueh pada hari itu juga (1).

Namun, angin kencang dan persiapan kurang memadai membuat kami mengurungkan niat itu (2).
Dari Pasi Janeng ternyata tidak ada perahu yang membuka trayek menyeberang ke Pulau Breueh (3).
Kami memutuskan untuk menginap semalam di Pasi Janeng (4). Baru esoknya kami mencari perahu
untuk menyeberangkan kami 5).
Kata penghubung antarkalimat dalam paragraf di atas terdapat dalam kalimat …
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

pertama
kedua
ketiga
keempat
kelima

20. Kalimat yang menggunakan frase atributif berimbuhan adalah …
(A) Gedung sekolah kami akan selesai pembangunannya dua bulan lagi.
(B) Mereka berbelanja di pusat perbelanjaan Mangga Dua.
(C) Jalan yang bersimpang tiga itu akan diperlebar.
(D) Kami akan berlibur ke Nusa Tenggara Timur.
(E) Jika musim hujan tiba, banjirpun menghantui masyarakat.
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