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BAHASA INDONESIA

Petunjuk A: untuk menjawab soal nomor 26 sampai
nomor 50!
26. Pertumbuhan otak berkaitan dengan kecerdasan.

Karena itu, untuk memperoleh Sumber Daya
Manusia yang bermutu perlu dialokasikan anggaran
yang besar pula. Padahal anggaran negara untuk
sektor pendidikan dan kesehatan sangatlah kecil,
kurang dari enam persen total anggaran APBN 2001.
Ketika alokasi anggaran itu kecil, yang diperoleh pun
adalah SDM dengan mutu yang kurang memadai.
Hal ini akan berpengaruh pada proses pendidikan SD
berikutnya. Oleh karena itu, sudah menjadi
keharusan bahwa anggaran untuk sektor kesehatan
harus ditingkatkan.
Pikiran utama dalam paragraf di atas terdapat pada
kalimat
A. Anggaran negara sangat kecil.
B. Pertumbuhan otak berkaitan erat dengan

kecerdasan.
C. Sumber Daya Manusia bermutu memerlukan

anggaran besar.
D. Peningkatan anggaran menjadi keharusan.
E. Hal ini berpengaruh pada proses pendidikan

SDM.
27. Kalimat di bawah ini bukan kalimat baku, yaitu

A. Akan kita diskusikan lagi masalah ini besok!
B. Kita harus dapat membuktikan bahwa kita

mampu melaksanakan tugas ini.
C. Kita akan bicarakan lagi masalah ini.
D. Marilah kita memulai pertemuan ini.
E. Dalam pertemuan ini kita akan membicarakan

rencana perjalanan wisata ke Bandung.

28. Segala hal yang dilakukan selama ini sebenarnya
tidak konsisten.
Kata konsisten dalam kalimat mengandung makna
A. penting D. ada gunanya
B. taat asas E. berbahaya
C. tepat

29. Dengan perubahan zaman telah menuntut para
pendidik untuk mencari metode mengajar yang baru.
Kalimat di atas akan menjadi kalimat efektif jika
A. menghilangkan kata telah
B. mengubah kata menuntut menjadi dituntut
C. menghilangkan kata dengan
D. meletakkan dengan perubahan zaman pada akhir

kalimat
E. meletakkan para pendidik pada awal kalimat

30. Olahraga dirgantara termasuk olahraga mahal. Inilah
barangkali salah satu kendala dalam
mengembangkan olahraga dirgantara di negara kita.
Untuk melakukan olahraga terjun payung, diperlukan
payung atau parasut. Harga sebuah parasut bisa

mencapai lima juta rupiah. Untuk terjun dari udara
diperlukan pesawat terbang yang menerbangkan para
penerjun ke ketinggian. Penerbangan pesawat udara
ini memerlukan biaya yang tidak sedikit. Sebuah
layang gantung berharga ratusan ribu rupiah.
Bahkan, ada yang berharga di atas satu juta rupiah.

Wacana di atas merupakan sebuah
A. asumsi D. prediksi
B. fakta E pendapat/opini
C. hipotesis

31. Di bawah ini terdapat kalimat yang menyatakan
sebuah pendapat, kecuali
A. Merpati harus terjun dalam bisnis persaingan

pesawat yang ketat.
B. Merpati melayani segala rute untuk kepentingan

nasional.
C. Bisnis penerbangan adalah bisnis mahal, rumit,

dan persaingannya pun sangat ketat.
D. Salah satu langkah yang sangat penting dalam

masyarakat modern adalah penguasaan Iptek.
E. Hendaknya dilakukan penghematan energi

listrik.
32. 1) Di lingkungan perbankan sering muncul sindiran

bahwa baik bank-bank besar pemerintah maupun
swasta hanya berhubungan dengan pengusaha
konglomerat.

2) Konsekuensinya, akses terhadap sumber daya
ekonomi hanya bergulir pada segelintir orang.

3) Akhirnya basis ekonomi rakyat kurang
berkembang, apalagi kebijakan ekonomi lebih
berorientasi ke atas.

Kalimat-kalimat di atas yang menggunakan kata
tidak baku adalah kalimat nomor
A. 1 C. 1 dan 3 E 3
B. 2 D. 2 dan 3

33. Kecepatan pertambahan penduduk 2,3% per tahun.
berarti bahwa jumlah penduduk akan berganda dua
kali 1 ipat sesudah 30 tahun, apabila angka
pertumbuhan penduduk tidak berubah. Memang
Indonesia masih mempunyai wilayah-wilayah yang
kurang penghuninya. Meskipun demikian untuk
memindahkan penduduk dari wilayah yang padat ke
wilayah yang kurang padat membutuhkan waktu,
biaya, dan saran.

Kata penghubung pada penggalan wacana di atas
yang berfungsi sebagai penghubung antarkalimat
adalah
A. apabila D. memang
B. bahwa E meskipun demikian
C. dan

34. Sikap negara-negara Barat yang melarang warganya
bepergian ke ASEAN, terutama ke Indonesia,
dikritik oleh para pemimpin ASEAN dengan
menyebutkan itu sebagai hal yang tak perlu.
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Inti kalimat di atas adalah
A. Negara Barat melarang warganya.
B. Sikap negara Barat dikritik pemimpin ASEAN.
C. Negara Barat melarang warganya pergi ke

ASEAN.
D. Negara Barat tidak perlu melarang warganya

pergi ke ASEAN.
E. Sikap negara Barat merupakan hal yang tidak

perlu.
35. Kualitas sumber daya manusia yang tangguh,

unggul. kreatif, dan berdaya saing tinggi merupakan
aset yang sangat penting bagi kehidupan.
Kalimat di atas berpola serupa dengan kalimat ....
A. Ketersediaan sumber mineral yang bersih, sehat.

dan higienis adalah kebutuhan setiap orang.
B. Keterlibatan negara-negara Sekutu dalam perang

di Afghanistan di mana USA sebagai
pemimpinnya mulai banyak dikenyam.

C. Mahasiswa teladan Universitas di mana sekarang
ia menjadi penyair adalah anak desa.

D. Rumah pojok yang mana dipersengketakan itu
telah disita pemerintah.

E. Sekolah tempat ia menuntut ilmu pengetahuan
sekarang sedang dibangun.

36. Kelas akselerasi diadakan untuk memenuhi
kebutuhan siswa yang memiliki potensi dan bakat
akademis luar biasa.

Istilah akselerasi dalam kalimat di atas mengandung
makna
A. peningkatan D. percepatan
B. tambahan E unggulan
C. khusus

37. Ketika kecil, kami sering membuat mobil-mobilan
dari kulit jeruk bali.
Makna reduplikasi pada kata mobil-mobilan, terdapat
pula pada kalimat
A. Suara tembak-tembakan terus terdengar selama

sepuluh menit.
B. Kalian harus menguasai tari-tarian dengan

sempurna.
C. Mereka memiliki kebun buah-buahan yang

sangat luas.
D. Cincin ini kuberikan sebagai kenang-kenangan

untukmu.
E. Kami terkejut melihat orang-orangan di depan

pintu rumah mereka.

38. Penulisan kata serapan yang betul terdapat dalam
kalimat

A. Dilarang berdagang di trotoir.
B. Ia selalu membeli obat di apotik.
C. Rumah adalah benda konkret.
D. Prosentase penduduk miskin semakin menurun.
E. Aktifitas siswa kini terasa mengendur.

39. Penulisan tanda baca di bawah ini semuanya adalah
tepat, kecuali
A. Kecepatan kendaraan yang disarankan adalah

antara 50-60 km/jam.
B. Cita-cita Arifin – warga Desa Masbagik –

Lombok Timur – untuk mengadu nasib sebagai
TKI di Malaysia kandas sudah.

C. "Perjalanan kapal feri tidak bisa menantang
arus", ujar seorang petugas di Bakauheni.

D. "Siapa yang harus bertanggung jawab atas
kematiannya?" tanya salah seorang wartawan.

E. Meskipun sudah diperingatkan berkali -kali
mereka berangkat juga.

40. Sejak Iahirnya konsep pemikiran baru dalam ilmu
kedokteran yang dicetuskan oleh profesor Linus
Pauling, yakni tentang orthomocular medice yang
dasarnya adalah studi biologi molekulernya sebagai
sains dasar, penelitian medis diarahkan pada
molekul -molekul yang secara normal biologis
fisiologis ada dalam tubuh manusia.
Inti kalimat panjang tersebut adalah
A. biologi molekuler merupakan sains dasar
B. penelitian medis diarahkan pada molekul
C. orthomolecular medicine adalah sains dasar
D. kosep pemikiran baru dicetuskan oleh Profesor

Linus Pauling
E. orthomolecular medicine dasarnya adalah

biologi

41. Di antara kalimat-kalimat berikut yang efektif adalah
A. Hanya dengan sedikit tenaga ia dapat

memindahkan benda itu.
B. Ia memperoleh banyak keuntungan dengan ber-

dagang kain kiloan.
C. Dengan waktu yang sangat singkat dia dapat

memperbaiki pesawat televisi yang rusak.
D. Akhirnya ia berhasil mendirikan yayasan sosial

seperti yang dicita-citakannya sejak remaja.
E. Tujuan hidupnya adalah mengangkat kehidupan

familinya dari kebodohan.

42. Karena kasih-Mu
Engkau tentukan waktu
Sehari lima kali kita bertemu

(Amir Hamzah)
Tema puisi di atas adalah
A. cinta tanah air D. ketuhanan
B. percintaan E keindahan alam
C. kemanusiaan

43. Penulisan unsur serapan berikut benar, kecuali
A. sistimatis D. standarisasi
B. manajemen E frekuensi
C. ekuivalen
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44. Kalimat yang menggunakan pilihan kata yang tepat
dengan menggunakan konjungsi
A. Orang yang datang kemarin bukan kakaknya

tetapi teman dekatnya.
B. Sunaryo seorang pensiunan guru yang memiliki

dedikasi yang tinggi.
C. Untuk memperoleh kredit ia harus memiliki

jaminan berupa rumah atau kebun.
D. Ayahnya tidak pergi ke Ambon, tetapi tetap

berada di desa.
E. Sebagai nasabah masih saja resah sebaliknya

pemerintah memberikan jaminan bahwa uang
nasabah tetap aman.

45. Kusta dikenal sebagai penipu ulung. Gejalanya kerap
meniru-niru penyakit kulit lain sehingga agak sulit
membedakannya. Bedanya adalah bahwa kulit yang
mengidap kusta akan mati rasa. Penyakit ini sering
diderita oleh masyarakat yang ekonominya rendah.
Pernyataan di atas mengungkapkan
A. Penderita kusta rentan pada orang miskin.
B. Orang yang tingkat ekonominya tinggi kebal

terhadap kusta.
C. Kusta sama dengan penyakit lain.
D. antara kusta dan penyakit kulit tidak dapat

dibedakan.
E. Penyakit kusta dapat juga diderita orang kaya.

46. Hutan Indonesia kurang dapat dikelola dengan baik
dan tidak dikelola secara berkesinambungan. Di
Finlandia 62 persen hutan dimiliki kelompok-
kelompok keluarga. perusahaan kehutanan 9 persen,
negara 25 persen. dan yang lain 5 persen. Di
Indonesia, seluruh kawasan hutan adalah milik
negara. Negara menguasai hutan begitu besar, tetapi
tidak mampu mengurus, akhirnya keberadaan hutan
makin rusak. Dalam catatan Persatuan Sarjana
Kehutanan (Persaki), kerusakan hutan sudah
mencapai 3,5 juta hektare per tahun.
Urutan kalimat ada paragraf di atas merupakan
A. pendapat, fakta, pendapat, fakta, pendapat
B. pendapat, pendapat, fakta, pendapat, fakta
C. pendapat, fakta, fakta, pendapat, fakta

D. pendapat, fakta, pendapat, fakta, pendapat
E. pendapat, pendapat, fakta, fakta, pendapat

47. Afiks ke-an pada kata di bawah ini berfungsi sebagai
pembentuk kata benda, kecuali
A. kebersihan D. ketuhanan
B. kelihatan E. kebaikan
C. kepergian

48. Kesedihannya begitu mendalam karena kehilangan
kekasihnya.
Ungkapan yang tepat untuk menggambarkan
kesedihan di atas adalah
A. Hancur badan dikandung tanah, budi baik

terkenang jua.
B. Bagaikan batu hitam tak tersanding.
C. Air diminum rasa duri, nasi dimakan rasa sekam.
D. Berani hilang tak hilang, berani mati tak mati.

Bagai menegakkan benang basah.

49. Lokasi jatuhnya pesawat belum bisa dipastikan.
Pesawat naas itu diperkirakan jatuh di perairan Selat
Moca.

Kedua kalimat di atas dapat digabungkan menjadi
sebuah kalimat majemuk tidak setara bila
dihubungkan dengan kata
A. sehingga C. maka E. dan
B. meskipun D. karena

50. Klorofil biasanya dianggap sebagai darah bagi
tanaman. Keberadaannya terdapat di seluruh alam
semesta. Klorofil dibentuk melalui proses
fotosintesis di dalam tanaman yang disimpan pada
bagian daun tanaman. Klorofil kaya akan sumber
mineral alami, vitamin, protein, elemen, dan
mikronutrien. Semua zat tersebut penting untuk
menjaga kesehatan, terutama untuk menyeimbangkan
kandungan asam dan basa di dalam tubuh.

Paragraf tersebut merupakan pengembangan dari
pikiran pokok
A. Sumber mineral yang terkandung dalam klorofil .
B. Klorofil sebagai darah bagi tanaman.
C. Manfaat klorofil .
D. Keberadaan klorofil dalam semesta.
E. Proses terbentuknya klorofil .
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