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No Kunci Pembahasan

1 A Makna caution yang tepat adalah A, hal ini dari klue keep hands away.

2 D Makna notice yang tepat adalah B dari klue prohibited to swim along this area

3 A Teks tersebut adalah undangan dan jika tidaka dapat/dapat hadir menghubungi Wina ..., maka
jawaban yang tepat A.

4 C Dari kalimat at 8 p.m... maka acara ini dilaksanakan pada malam hari, sehingga jawaban yang
tepat C.

5 D Teks tersebut adalah teks undangan maka tujuan komunikatif yang tepat dari teks tersebut adalah
D.

6 A Jawaban pertanyaan ini terdapat pada kalimat terakhir,maka jawabannya A.

7 D Tujuan mengirim pesan singkat dapat dilihat pada kalimat pertama, maka jawabannya D.

8 B Dari kalimat pertama maka diketahui teks tersebut tentang perayaan hari Kartini.

9 B Dari kalimat ke 2 dan 3 disimpulkan jumlah kompetisinya ada 2.

10 D Kompetisi akan berakhir at 02:00 p.m maka kegiatan ini hanya 1 hari.

11 A Teks tersebut adalah greeting card, maka jawaban tujuan dari menulis teks tersebut yang benara
adalah A.

12 C Jawaban pertanyaan ini dapat dilihat pada kalimat ’...along these twelve weeks in...’ maka
jawabannya C

13 A Teks tersebut adalah teks deskriptif tentang a pet yaitu Rino’s pet.

14 D Jawaban pertanyaan ini ada pada kalimat ke 3,maka jawabannya D.

15 B Makna kata yang tepat secara kontekstual adalah B.

16 C Jawaban pertanyaan hasi kesimpulan dari kalimat ’...with toe pointing ...backward.’

17 C Teks tersebut adalah teks report membahas ’komodo’, maka jawabannya C.

18 A Pikiran utama paragraf 3 adalah A karena paragraf ini mendeskripsikan badan komodo.

19 B Jawaban pertanyaan ini terdapat pada paragraf 3 kalimat 1.

20 C Makna ’fast’ secara kontektual adalah ’speedy’

21 C Jawaban pertanyaan ini terdapat pada kalimat pertama dari teks tersebut, maka jawabannya C.

22 B Jawaban pertanyaan ini berupa kesimpulan dari paragraf terakhir kapan mereka memulai
melakukan programnya.

23 C Jawaban pertanyaan ini dapat disimpulkan dari kata ’...a weekend activity’

24 A Rujukan kata ’here’ dapat dilihat pada kalimat sebelumnya, sehingga jawabannya A.

25 D Teks tersebut adalah teks recount,maka jawaban yang tepat dari tujuan komunikatif adalah D.

26 B Teks tersebut adalah teks procedure secara keseluruhan isi teks disimpulkan tentang cara
membuat stiker.

27 D Jawaban pertanyaan ini ada pada langkah ke 3, maka jawabannya D.

28 A Jawaban pertanyaan hasil kesimpulan dari langkah 1, sehingga jawabannya A

29 D Makna ’place’ dalam konteks teks tersebut adalah ’put’

30 B Jawaban pertanyaan ini terdapat pada paragraf pertama kalimat pertama dan kedua, maka
jawabannya B.

31 D Paragraph 2 mendeskripsikan proses pembuatan sarangnya, sehingga pikiran utama yang tepat
untuk paragraph 2 adalah D.

32 A Untuk menjawab pertanyaan ini, membacaa secara rinci paragraf 2 kalimat terakhir. Maka
jawabannya A.

33 B Teks rumpang tersebut adalah teks deskriptif, kata kerja yang tepat untuk melengkapinya ’have
wondered’

34 B Klue dari Kata sifat untuk melengkapi kalimat tersebut dapat dicermati pada kalimat berikutnya,
sehingga jawaban yang tepat B.

35 B Kata penghubung yang tepat untuk melengkapinya adalah ’but’ karena kalimat sebelum dan
sesudahnya menunjukkan makna yang berlawanan.

36 A Kata benda yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ’key’.

37 C Jawaban pertanyaan tersebut dapat diketahui pada paragraf 3 kalimat ke 3.

38 A Kesimpulan yang tepat dari teks tersebut adalah optian A, dari paragraf 1 dan paragraf 3.

39 A Secara konteks makna ’assembling’ adalah ’making’
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40 D Jawaban pertanyaan ini didapat dari teks ’April 2nd-6th’ sehingga jawabannya D.

41 C Secara garis besar iklan tersebut adalah iklan tempat wisata dari ’Come to Iceland’

42 C Makna kata ’amazing’ secara konteks adalah’great’

43 D Secara keseluruhan teks tersebut menceritakan tentang ’A magic paintbrush’

44 A Secara keseluruhan paragraf 4 menceritakan bagaimana mereka akhirnya meninggal dapat
dilihat pada kalimat terakhir.

45 D Disimpulkan dari teks tersebut ’orang kaya’ tersebut ’greedy’

46 B Dari cerita tersebut hikmah yang dapat diambil ’keserakahan membawa kehancuran’ maka
jawabannya B.

47 D Susunan kalimat menjadi teks report adalah option D, dapat dilihat dari ’tenses’nya.

48 B Susunan kalimat menjadi teks procedure adalah option B, dapat dilihat dari ’time sequence’nya.

49 C Susunan kata yang tepat menjadi kalimat sederhana yang tepat adalah option C.

50 B Susunan kata yang tepat menjadi kalimat perintah yang tepat adalah option B.


