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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.

Kata kunci: Itulah .... (kalimat terakhir)

2 A

Kata yang merujuknya: … rumah cantik dambaan orang .... (kalimat pertama); hunian

seperti itu .... (kalimat kedua: penjelas); ... bercengkerama di sana ....(kalimat ketiga:

penjelas); rumah cantik ... nilai tambah ... (kalimat keempat: penjelas)

3 B

Kata kunci untuk menentukan isi berita adalah peristiwa; unsur-unsur berita
(ADIKSIMBA)
Kutipan berita 1: mantan atlet nasional melaksanakan kirab; dukungan terhadap atlet
Indonesia dalam SEA GAMES; mengingatkan pemerintah tentang nasibnya.
Kutipan berita 2: hasil pertandingan: kekalahan Hanna atas Busanan
Ongbamrungphan; kemenangan Wisnu Yuli Prasetyo atas Khosit Phetpradab.

4 A Kata yang merujuk pada opini/pendapat: lebih cepat; sangat luas; sangat mudah

5 B Kata yang merujuk kata kami: PDGI, Unilever, AFDOKGI.

6 D

Simpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi: fakta,
pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek.
Bukti data: anak dituntut cerdas (akademik dan nonakademik), mudah mendapat
dukungan teknologi, dampak kecerdasan, pendapat: sukes bukan akademik saja,
tetapi nonakademik (otak/pikir dan hati, religius).

7 D
Keistimewaan merupakan hal-hal khusus, luar biasa, atau lain daripada yang lain
pada tokoh dalam biografi tentang kehidupannya.
Usia 4 tahun sudah memberi nama pohon dengan chichitito

8 C

Keteladanaan merupakan sikap-sikap terpuji yang tergambar dalam biografi dan patut

diteladani oleh pembaca.

Tindakan diteladani: menyayangi pohon; merawat pohon; menyelamatkan

Keistimewaan: menjadi duta dalam Konfrensi Anak Internasional

9 A Terutama tergambar pada kalimt pertama dan kedua

10 B

Kata yang dirujuk

Artikel 1: ... bunga ... ungkapan rasa hati

Artikel 2: ... bunga bisa mewakili setiap perasaan ...

11 C
Simpulan: menjelaskan seluruh data
Penjelasan/pernyataan: menjelaskan sebagian data
Bagian data latihan pidato: ketulusan, pengetahuan, semangat, praktik

12 D

Pendapat: ... mengalami fluktuaasi

Fakta: impor BBM tahun 2006: 21.18; tahun 2007: 24.03; tahun 2008: 24.62; tahun

2009: 22.16; tahun 2010: 23.63

13 D Sesuai data isi tabel: baris 1 kolom 1 dan pada baris 1 kolom 2

Paket A
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14 B Sesuai denah perjalanan yang paling dekat

15 B Kata kunci: ranting kering; sawah pecah-pecah; tanah merekah

16 D Kata yang dirujuk: daun... tanpa warna; ... sungai menetes; ... tak tentu

17 B Kata yang dirujuk: mendung bergelantung; abu kelabu (dikenali dengan mata)

18 C
Kata yang dirujuk: mendung menggelantung; badai samudra; mangkok patah
berbelah-belah; menggelinding .. dinding; menggelundung ...; tak terbendung

19 A

Kata yang dirujuk
Di pekarangan/luar rumah: menangkap awan kecil berjatuhan; menari-nari di bawah
hujan salju
Hujan salju: berteriak girang ... hujan salju; di bawah hujan salju

20 A Kata yang dirujuk: berteriak-teriak girang

21 B Kata yang dirujuk: ... aku tak punya banyak waktu, ... nanti kujelaskan, ... ikuti aku

22 A

Kata yang dirujuk

Novel 1: ... mengambil orang celaka (mengejek); membawa orang celaka; ... kalau

mendengar ... menurut kehendak orang tuanya

Novel 2: ... sahabatku ... berangkat ke Perancis; aku iri ... kebebbasan

23 A

Tergambar pada paragraf pertama.

Kata yang dirujuk: pagi-pagi ... bangun; ... ke dapur; membuat nasi ulam dan nasi

urap; ... dikukus (mengukus) ... dengan santan

24 C

Kata yang dirujuk

di ruangan: keluar kamar; ... minum kopi

sore hari: ... sekarang Abang mandi ...; nanti malam ...

25 B
Kata yang dirujuk: ... kurang satu saja ... apa nggak nyesek ; ... gara-gara Syavira

ribut melulu..; ... nggak konsen

26 D
Pelaku: Daniel; peristiwa: menyanyikan lagu ...; mulut terasa monyong; pengalaman
ekspresi: malu
Bahasa ekspresi: menggunakan kata ganti aku dan sesuai data tersebut

27 B Sesuai data pada gambar

28 C
Pelaku : Andita, Pembina OSIS, Sarwoto: Sekbid Bela Negara
Peristiwa : tugas dari pembina OSIS kepada Andita diteruskan ke Sarwoto
Isi : perintah membentuk tim petugas upacara Hardiknas

29 C
Kata yang dirujuk sebagai penanda keterpaduan antarkalimat
(2) ... objek wisata ...; (4) ... Makam Ki Gde Ing Suro; (5) Makam itu ... ; (1) ... makam
itu ...; (3) ... makam-makam itu

30 B
Kata yang dirujuk sebagai penghubung antarkalimat
Jakarta sepi ... (pada kalimat jawaban); ... kangen suara khas tawamu ... (pada
kalimat berikutnya)

31 C
Penulisan tanda baca sesuai EYD; sapaan jabatan tidak perlu memakai kata acuan
(Bapak)

32 C
Kata yang dirujuk

... dua tim ... (pada jawaban); Kedua tim tersebut ... (pada kalimat lanjutan)

33 C

Sesuai kaidah penulisan surat dan PUEYD
Penulisan singkatan S/D: s.d.
Penulisan kata dalam rangkaian satu kalimat: hari, pukul, tempat, acara (diawali
dengan huruf kecil)

34 B
Gagasan utama
Paragraf 1: keunikan sepada fixed gear
Paragraf 2: pemakaian sepeda fixed gear

35 B Tujuan slogan dalam konteks: mewajibkan setiap siswa merawat satu pohon
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Ciri slogan: berima; pesan tidak langsung
Slogan tersebut memenuhi ciri yang kedua yaitu pesan tidak lagsung: satu anak agar
merawat satu pohon.

36 C
Kata yang dirujuk
Lumuri .... sebelum dibakar (kalimat 3); ... lalu bakar (kalimat 4); lumuri ... setengah
matang; (kalimat 5); .... bakar .... seluruh bagian matang (kalimat 6)

37 B
Kata yang dirujuk
(4) ... rebus makaroni ... tiriskan; (5) panasan ... tumis bumbunya; (1) setelah tumisan
...; (3) setelah itu .. masukkan dalam cetakan; (2) .... siap dipanggang

38 D
Pelaku: Tim Futsal SMP Nusantara
Peristiwa: disambut dalam upacara bendera hari Senin karena juara I sekabupaten

39 A Digagalkan karena bahasa resensi terlalu lugas (bukan berciri resensi)

40 B
Sesuai dengan ilustrasi
Data: … internet; kehidupa remaja
Penanda rumusan masalah tersebut didahului kata tanya bagaimana

41 C

Sesuai ilustrasi
Ilustrasi identifikasi masalah: pemain sinetron ada yang anak sekolah; pengaruh
sinetron pada kehidupan anak sekolah
Masalah: pelaku sinetron remaja dan anak sekolah; akibat periku: disukai anak
sekolah; berpengaruh pada kehiudpan anak sekolah.

42 C
Saran sesuai simpulan
Simpulan: anak remaja berkecenderungan meniru perilaku tokoh dalam sinetron
Saran: memasukkan unsur positif (pendidikan)

43 B Inti informasi: membuat anak cerdas dan sederhana

44 B

Sesuai dengan PUEYD tentang penggunaan tanda petik dan tanda koma.
Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan,
naskah, atau bahan tertulis lain.
Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat jika anak
kalimat itu mendahului induk kalimatnya.

45 B (1) baku, (2) sesuai konteks, (3) logis

46 C

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

47 D
Majas perumpamaan
Keutuhan makna puisi diacu oleh larik pertama: ... penuh warna

48 A

Sesuai ilustrasi
Tokoh: satpam
Peristiwa: menyapa warga kompleks dengan senyum ramah; bekerja setiap malam
menjaga keamanan kompleks

49 C
Terutama ditunjukkan pada kalimat (3), (6) dan (1) dengan kata yang dirujuk sebagai
berikut
(3) Tia ....; (6) Ia ... berbisik ...; (1) pria itu tahu ... dibicarakan Tia dan kakaknya

50 B

Sesuai cerita
Pelaku: Budi, ibu, dogy (anjing)
Isi: Pukul 10 Budi baru pulang dan di halaman dogy, anjingnya, menanti; laporan ibu
tentang dogy; Budi tertawa dan menasihati dogy


