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1 D

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: zat besi ... bermanfaat ... ibu dan anak ... (kalimat pertama)
Kalimat penjelas
Kata kunci: ... zat besi ... kematian ... (kalimat kedua) ; ... kematian ibu ... zat besi
... (kalimat ketiga); ... zat besi ... perkembangan fisik dan mental ... (klimat
keempat); ... selain itu ... (kalimat kelima)

2 D

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: berhasil mencetak 33 gol (kalimat terakhir). Sesuai makna pada

nomor (b)

3 A
Arti teladan: sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh (KBBI)

Kata kunci: ... ketekunannya berlatih ... (pada kalimat kedua). Sifat tersebut patut
diteladani

4 A

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

Bukti data: jangan meremehkan pikirian ..., menganggap diri gagal ..., pikiran akan
mewujudkannya, merasa nasib tidak bisa keluar masalah ... itu yang akan terjadi.

Pendapat: pekiran mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan

5 D

Kata kunci untuk menentukan isi berita adalah peristiwa; unsur-unsur berita
(ADIKSIMBA)
Kutipan berita 1: ... Joko Wi memesan mobil ESEMKA (kalimat pertama)
Kutipan berita 2: ... SBY memesan mobil ESEMKA (kalimat ketiga)

6 D
Teks berita 1: Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Walikota Solo, Joko
Wi
Teks berita 2: Peristiwa apa? Pemberitaan mobil ESEMKA

7 D
Kata yang merujuk pada opini/pendapat: mudah ... murah (1); hanya ... (2); ...
gratis semua level (4)
Fakta terdapat pada kalimat (3) dan (5)

8 D
Kata yang dirujuk: patuhi (perintah sesuai aturan); ... nyaman di jalan (dampak

positif akan merasa nyaman dan aman di jalan)

9 C Sesuai data pada bagan: pesawat terbang merupakan bagian angkutan udara.

10 D Sesuai data pada grafik. Tahun 2010 nilai bahasa Indonesia mencapai tertinggi

11 A Simpulan: menjelaskan seluruh data

Paket
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Penjelasan/pernyataan: menjelaskan sebagian data
Data suku bunga acuan Januari s.d. Juni 6, 85;

Data inflasi dari bulan Januari s,d, Juni menurun 6,02, 5,84, 5,65, 5,16, 4,98, 4,54.

12 B Sesuai denah perjalanan yang paling dekat

13 C

Kata kunci

Jasa ... tak tergantikan (larik pertama); kuiring doa ... sebagi bakti ... (dua larik

terakhir)

14 A Kata kunci: ... keringat membanjir ... (majas hiperbola)

15 A

Puisi 1:

Kata kunci: ... coba sampai bisa ...; ...coba berlatih lagi; ... semangat menyala

Puisi 2:

Kata kunci: ... gotong royong ... ketangguhan; ... ajarkan kebersamaan; ... saling

gandeng tangan

16 B
Kata yang dirujuk: ... perempuan terkutuk (2); ... 10 tahun meninggalkannya ...
gara-gara harta (3)

17 A Kata yang dirujuk: matahari bersinar terik ...

18 D
Pengarang memposisikan diri sebagai orang ketiga dan mengetahui karakteristik
masing-msing tokoh

19 A

Kata yang dirujuk

Kutipan novel 1

... membenanamkan kepala Ruki ... (kalimat pertama); ... gemetar menjawab ...
(kalimat ketiga)

Kutipan novel 2

... harus duduk dengan ... tiada kusukai .... memutuskan pengharapan ...,

20 B

Kata yang dirujuk

Kutipan novel 1

Aku sudah cukup ....; ... aku merasa puas ...; warisanku buat kau ....; ...
kutinggalkan ....

Kutipan novel 2

... menghampiri ibunya ...; ... tukas Andi; ... jawabnya pelan

21 A
Kata yang dirujuk: ... dari kejauhan ada lampu-lampu; ... sinar bulan ini (dialog

Faiz)

22 C
Tergambar tokoh Semi mengajak membolos, mengecilkan persiapan ulangan

Kata yang dirujuk: ... Nggak usah masuk ... (dialog Semi); ... kecil itu (dialog Semi)

23 A

Pelaku: Tiara; peristiwa: tidak masuk sekolah karena sakit perut; makan makanan
terlalu pedas; kesal tidak bisa ikut lomba ...; berjanji tidak mau makan makanan
yang terlalu pedas...
Bahasa ekspresi: menggunakan kata ganti aku dan sesuai data tersebut, ah, sebel
... sebel ...

24 B
Pelaku : Kepala sekolah; wakil kepala sekolah
Peristiwa : tidak bisa memimpin rapat rapat WOTK karena cek kesehatan
Isi : menugaskan memimpin rapat kepada wakil kepala sekolah

25 C Kata yang dirujuk: Di Indonesia ... kanker meningkat ... (3) ; ... negeri ini ....

terbatas teknologi ... (1); ... banyak pasien berobat ke luar negeri ... (4); ... 600
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orang berobat ke luar negeri ... (2)

26 C
Kata yang dirujuk: ... kabar Kenzi ... (kalimat jawaban); ... Kenzi ... jadi kan ...
(kalimat berikutnya)

27 B
Kata yang dirujuk: mengharapkan kehadiran Saudara .... (kalimat isi surat); ....
perhatian/kehadiran Saudara .... (kalimat jawaban, pada penutup surat)

28 A
Merupakan tujuan surat pembaca (ungkapan kekecewaan). Kata yang dirujuk:

tercium aroma sampah dari samping gedung sekolah.

29 D

Kata yang dirujuk sebagai penanda keterpaduan antarkalimat
(2) pukul 07.30... dikumpulkan di lapangan sekolah (3) di lapangan itu ...
pengarahan perjalanan ke Museum Gajah ...; (1) ... perjalanan ke Museum Gajah
satu jam ...; (5) ,,, pukul 08.30 tiba di lokasi ... ; (4) ... kami berpencar....

30 C

Pelaku : Panita Jambore Kawaran Lingga
Peristiwa : Jambore ranting di lapangan Badang Perkasa
Waktu pelaksanaan : 11 s.d. 15 Januari 2011
Waktu pendaftaran : 3 s.d. 8 Januari 2011 pukul 08.00 s.d. 12.00
Pengumuman sesuai data tersebut

31 C
Keunggulan dan kelemahan tergambar pada resensi. Kelemahan dikemukakan
dengan cara dibungkus kelebihan. Meskipun ilustrasi gambar kurang, tetapi
bahasa yang digunakan lugas.

32 D Sesuai kaidah penulisan surat dan PUEYD.

33 A

Gagasan utama
Paragraf 1: budaya dan alam Halmaera Barat memesona
Paragraf 2: (Jailolo) contoh teluk yang memesona
Kedua gagasan utama tersebut disusun secara runtut.

34 B

Pelaku : Kepala Desa Nirwana
Peristiwa: kerja bakti memperlancar air tergenang pada parit
Tujuan : menjaga agar kebersihan tetap terjaga tanpa sarang nyamuk
Sesuai konteks tersebut dan ciri slogan, yaitu berima; pesan tidak langsung

35 D
Kata yang dirujuk
(2) ... beri guratan ...; (3) Setelah diberi guratan ...; (4) ... kukus singkong jangan
terlalu matang ...; (6) ... angkat singkong kukus ...

36 B
Kata yang dirujuk
(2) ... larutkan bubuk diterjen; (4) Masukkan ... larutan sabun ...; (1) Rendam
cucian ...; (6) ... kucek-kucek pakaian ... ; (3) Bilahlah ...; (5) Jemur ...

37 A
Sesuai tujuan pidato dan ciri penutup teks pidato. Tujuan: mengingatkan
perjuangan Budi Utomo. Ciri penutup pidato: simpulan, permintaan maaf

38 C

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

39 C
Pertanyaan bagaimana memerlukan jawaban pembuktian; sesuai pernyataan
pada tema, yaitu kebersihan; pengaruh; kesehatan

40 D

Kesimpulan karya ilmiah positif dibuat saran positif juga.
Kesimpulan: Daun pisang lebih cepat memproses fermentasi dan hasilnya lebih
baik/ manis
Saran: gunakan daun pisang dalam membuat tape

41 A Data sesuai objek yang diiklankan dan memenuhi kriteria penulisan iklan baris

42 D
Kata penyebab tidak efektif adalah untuk, berbagai produk-produk
Kata untuk dihilangkan; berbagai produk-produk diganti dengan produk

43 A Menunjukkan kelogisan makna dalam kalimat

44 A

Sesuai dengan PUEYD tentang penulisan huruf kapital
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama diri geografi.
Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama geografi yang
diikuti nama diri geografi.

45 C
Sesuai PUEYD tentang penggunaan tanda baca titik dua (:) dan koma (,)
Titik dua (:) dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti rangkaian
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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 …. sa berima dengan sa pada larik ketiga; larik kedua ri sesuai larik
keempat ri; ketika digabung terpenuhi syarat sampiran dan isi yaitu pelukisan
sesuatu (sampiran) dan maksud tertentu (isi).

47 A
Pilihan kata logis
berlalu waktu; senyum berseri

48 C
Majas personifikasi
Kata yang dirujuk (ombak) berlari ke pantai

49 B
Menggambarkan nada marah; dirujuk dengan kata yang mengikutinya yaitu bukan
begitu, Nak ...

50 B
Kata yang dirujuk
... memerlukan uang sekarang, bukan besok (dialog Bilal); tidak bayar utang
sekarang (dialog Nyonya); Jadi, Nyonya ... tak akan bayar sekarang (dialog Bilal)


