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1 C

Kalimat utama merupakan kalimat yang isinya bersifat umum. Kalimat tersebut

dijelaskan dengan kalimat lain yang memiliki penanda-penanda berupa kata ganti,

kata penghubung, kata acuan, kata khusus, atau pengulagan kata pada kalimat

utama.

Kalimat utama
Kata kunci: sayuran ... baik ... pertumbuhan otak ... (kalimat pertama)
Kalimat penjelas
Kata kunci: ... sayuran ini (kalimat kedua) ; ... fungsinynya (kalimat ketiga); ...
tersebut (klimat keempat); ... sayuran ,,, juga (kalimat kelima)

2 A

Ada 3 arti istimewa yang terdapat dalam KBBI, yaitu (a) khas (khusus) ; (b) lain

daripada yangg lain; luar biasa; (c) terutama; lebih-lebih

Kata kunci: usia 17 tahun 11 bulan menjadi dokter (paragraf pertama). Sesuai

makna pada nomor (b)

3 B

Arti teladan: sesuatu yg patut ditiru atau baik untuk dicontoh (KBBI)
Kata kunci: ... rendah hati, ramah (pada kalimat terakhir paragraf pertama). Sifat
tersebut patut diteladani

4 C

Simpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi: fakta,
pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek.

Bukti data: kemampuan manajerial dibutuhkan, menajer mumpuni menyelamatkan
perusahaan, mencetak menajer mumpuni mengandalkan pelatihan internal, ...
tidak terlalu mempertimbangkan latar belakang pendidikan.

Pendapat: pelatihan intermal lebih bermakna daripada pendidikan formal ...

5 C

Kata kunci untuk menentukan isi berita adalah peristiwa; unsur-unsur berita
(ADIKSIMBA)
Kutipan berita 1: ... mengancam ... kepunahan hutan mangrove (kalimat terakhir)
Kutipan berita 2: ... hutan mangrove semakin terancam kepunahan (kalimat
terakhir)

6 B
Teks berita 1: Peristiwa apa? Sekitar 7000 hutan mangrove hancur
Teks berita 2: Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Warga pendatang dari
Ciamis

7 C
Kata yang merujuk pada opini/pendapat: sangat menarik (2); memudahkan ... (3);
... terjangkau (4)
Fakta terdapat pada kalimat (1) dan (5)

8 A
Kata yang dirujuk: budayakan (perintah/anjuran pembiasaan); ... hemat air

(menghemat penggunaan air)

9 B
Sesuai data pada bagan: Ketua dibantu 4 bidang (Bidang Umum, Bidang

Pendidikan, Bidang Da’wah, Bidang Sosial)

10 D Sesuai data pada grafik. Tahun 2006 = 12 ton; tahun 2007 = 14 ton; tahun 2008 =

Paket
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16 ton; tahun 2009 = 18 ton; tahun 2010 = 19 ton

11 A

Simpulan: menjelaskan seluruh data
Penjelasan/pernyataan: menjelaskan sebagian data
Data suku bungan acuan Januari s.d. Juni 6, 75;

Data inflasi dari bulan Januari s,d, Juni menurun 7,02, 6,84, 6,65, 6,16, 5,98, 5,54.

12 A Sesuai denah perjalanan yang paling dekat

13 D

Kata kunci

Bangkitlah Ibu Pertiwiku (judul); menyaksikan engkau bangun ... melawan

kerutuhan (dua larik terakhir)

14 B Kata kunci: engkau (ibu pertiwi) bersedih (majas personifikasi)

15 A

Puisi 1

Kata kunci: ... kau di luar batas; ... menghancurkan alam ... ; lihatlah ... alam

Indonesia ... bersedih ...

Puisi 2

Kata kunci: ... bukan salah siapa aku jadi begini ... salahku sendiri; ... andai waktu

muda ... tidak begini; ... andai ... aku tidak pemalas ... tak memelas

16 B Kata yang dirujuk: temenin aku (kalimat pertama)

17 A Kata yang dirujuk: di bawah pohon waru ...

18 C
Pengarang memposisikan diri pada tokoh aku, tetapi bukan peran sentral
sehingga bukan sebagai pelaku utama. Dia hanya mengantar pelaku yang lebih
penting perannya yaitu Ajo Sidi (tokoh utama).

19 A

Kata yang dirujuk

Kutipan novel 1

... murid-murid Tomoe ...; ... pulang sekolah ...

Kutipan novel 2

... kekasihnya ...; ... selalu berada di sisimu; ... bila dirimu senang ... saya senang

20 D

Kutipan novel 1

Posisi pengarang sebagai pengamat/di luar cerita. Kata yang dirujuk: Suparta
turun ...; ... membimbing istrinya; Ratna amat tercengang ... melihat ....

Kutipan novel 2

Posisi pengarang pada tokoh saya. Kata yang dirujuk: ... saya ... memikirkannya;
... saya tertarik ...; saya ingin pulang; ... saya akan merasa ....

21 C Kata yang dirujuk: Sebelum bel masuk berbunyi ...

22 D

Tergambar tokoh Kevin tidak mengerjakan tugas/PR

Kata yang dirujuk: ... nanti ketahuan tugasnya sama ... (dialog Syifa); kamu takut

amat (dialog Kevin); ... jika aku tidak mengumpulkan hari ini ... (dialog Kevin); ...

bagaimana kalau kamu kerjakan sendiri (dialog Syifa)

23 C
Pelaku: Kaela; peristiwa: bermain air hujan ...; badan demam ... tidak masuk
sekolah ... menyesal tidak mendengar nasihat ibu ...
Bahasa ekspresi: menggunakan kata ganti aku dan sesuai data tersebut, ah, ...

24 B
Pelaku : Ketua OSIS SMP Wiradarma; ketua kelas 7, 8, 9
Peristiwa : melaksanakan bakti sosial
Isi : mengundang persiapan bakti sosial

25 A Kata yang dirujuk: ... langkah ... karya tulis ... (1) ; ... memperoleh data ... (5);
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sumber data ... abstrak ... kongkret ... peristiwa (3); ... data abstrak ... (4); ... data

... peristiwa (2)

26 B
Kata yang dirujuk: maafkan ... baru sempat .... (kalimat jawaban); ... banyak
kegiatan akhir-akhir ini (kalimat berikutnya)

27 B
Kata yang dirujuk: mengharapkan kehadiran Saudara .... (kalimat jawaban); ....
surat undangan ini .... (kalimat pada penutup surat)

28 B Merupakan tujuan surat pembaca (menyampaikan terima kasih)

29 D

Kata yang dirujuk sebagai penanda keterpaduan antarkalimat
(5) Kegiatan perkemahan ...; (3) ... selama kegiatan ... satu peserta pingsan ...; (1)
,,, setelah diperiksa dokter ... ; (4) Minggu pagi ... peserta siap pulang ...; (2) Pukul
13.00 ... peserta tiba ....

30 C

Pelaku : Panitia lomba SMP Sukabelajar; peminat
Peristiwa : Lomba membuat poster antarkelas
Waktu pelaksanaan : 12 Januari 2012
Waktu pendaftaran : 3 s.d. 10 Januari pukul 08.00 s.d. 12.00
Pengumuman sesuai data tersebut

31 D
Keunggulan dan kelemahan tergambar pada resensi. Kelemahan dikemukakan
dengan cara dibungkus kelebihan

32 B Sesuai kaidah penulisan surat dan EYD. Jumat, 6 Desember 2011

33 C

Gagasan utama
Paragraf 1: penyampaian penghematan energi
Paragraf 2: memperluas energi terbarukan sebagai penghematan energi
Kedua gagasan utama tersebut disusun secara runtut.

34 A

Pelaku : SMP Kriya Bakti
Peristiwa: karnval memperingati hari pahlawan
Tujuan : membangkitkan semangat kepahlawanan
Sesuai konteks tersebut dan ciri slogan, yaitu berima; pesan tidak langsung

35 A
Kata yang dirujuk
(2) ... rendam .... 10 jam; (3) Setelah 10 jam ...; (7) ... beri ragi ...; (8) Setelah ragi
tercampur rata ...

36 A

Kata yang dirujuk
(2) ... satu mangkok ... teh kental; (4) Letakkan mangkok yang berisi teh ...; (1)
semalam agar terkena embun; (5) ... gunakan endapan air teh; (3) bugkus dengan
handuk ... membasuh rambut ... kulit kepala

37 D Sesuai tujuan pidato yaitu mengutamakan sportivtas dalam pertandingan

38 D

Membuang kata tidak efektif
Para hadirin sekalian
Para = penunjuk jamak (banyak), hadirin = menyatakan jamak (banyak); sekalian
menyatakan berdua (pasangan)

39 B
Pertanyaan bagaimana memerlukan jawaban pembuktian; sesuai pernyataan
pada tema, yaitu asupan gizi; pengaruh; tumbuh kembang balita

40 D
Kesimpulan karya ilmiah positif dibuat saran positif juga.
Kesimpulan: Siswa yang rajin mengunjungi perpustakaan memiliki semangat
membaca kuat

41 C
Sesuai data objek yang diiklankan Nosia 2012. HP merupakan benda bergerak,
penulisan alamat cukup sampai dengan nomor yang bisa dihubungi.

42 A
Kata daripada tidak berfungsi sebagai pembanding; kata banyak memiliki makna
sebanding dengan para, keduanya menyatakan jamak.

43 D Menunjukkan kelogisan makna dalam kalimat

44 B

Sesuai dengan PUEYD tentang penulisan huruf kapital
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama setiap unsur bentuk ulang sempurna
yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan,
dokumen resmi, dan judul karangan.

45 C Sesuai PUEYD tentang penggunaan tanda baca titik dua (:) dan koma (,)
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Titik dua (:) dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian
atau pemerian.
Tanda koma (,) dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau
pembilangan.

46 A

Sesuai syarat pantun: rumus persajakan ab, ab, baris tiga dan empat berupa isi
Larik pertama …. ang berima dengan ang pada larik ketiga; larik kedua ah sesuai
larik keempat ah; ketika digabung terpenuhi syarat sampiran dan isi yaitu
pelukisan sesuatu (sampiran) dan maksud tertentu (isi).

47 B
Pilihan kata logis
Terdengar (suara) merdu; penyejuk kalbu

48 B
Majas perumpaan
Kata yang dirujuk bagai

49 B Dirujuk dengan kata yang mengikutinya yaitu setelah meniup serling ...

50 B
Kata yang dirujuk
... main-main sih (dialog Rudi); kok dari tadi beleum seselai ... (dialog Rudi)


