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KUNCI PEMBAHASAN

1 A

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: ... hal yang baru ... [kalimat (1)utama]; belum ada ... [kalimat (2) penjelas];
belum ada pula ... [kalimat (3)penjelas]; ... tersebut [kalimat (4) penjelas]

2 B
Kata yang merujuknya: … daftar semsentara ... tujuh keajaiban ... (kalimat pertama); ...

daftar tersebut .... (kalimat kedua: penjelas); ... sebelumnya ...(kalimat ketiga: penjelas)

3 A

Kata kunci untuk menentukan isi berita adalah peristiwa; unsur-unsur berita
(ADIKSIMBA)
Kutipan berita 1: ditetapkan ... sebagai tujuh keajaiban dunia
Kutipan berita 2: dampak penetapan: ... orang mengunjungi ...; ... akan mendapat
lapangan kerja baru ....

4 C
Kata yang merujuk pada
opini/pendapat: bukan hanya ..., tetapi ...; percayakan ...; memberikan jaminan
fakta: waktu ... 72 jam

5 C
Kata yang dirujuk: terbuka (pelaksanaan); ... masyarakat umum, pelajar, mahasiswa
(peserta)

6 B

Simpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian berupa informasi: fakta,
pendapat, alasan pendukung mengenai tanggapan terhadap suatu objek.
Bukti data: pertumbuhan penduduk .... 1,49 %; kebutuhan beras 2035 .... 47,84 ton;
dierlukan tambahan 5,3 juta hektar sawah; ... perlu meningkatkan produktivitas.

7 C

Keistimewaan merupakan hal-hal khusus, luar biasa, atau lain daripada yang lain pada
tokoh dalam biografi tentang kehidupannya.
menyelesaikan S-1 s.d. S-3 dalam 10 tahun di Jerman

8 A

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

diteladani oleh pembaca.

... semangat tinggi (kalimat ketiga)

9 C

Kata yang dirujuk: kejujuran langka .... di dunia maya (kalimat pertama); lebih jujur ....

ketika bicara lamngsung (kalimat kedua); ... rata-rata berbohong 1.5 kali .... paling

sering di email, ... kedua sarana chatting, ... terakhir bicara langsung (kalimat kelima)

10 B

Kata yang dirujuk

Artikel 1: ... penggunaan obat tradisional ...; tahap komplementer ... obat tradsional ...

standarisasi

Artikel 2: ... obat tradisional harus dikembangkan ... ; dua tantangan utama ... perlu

data penelitian penggunaan herbal ... perlu izin

11 B

Simpulan: menjelaskan seluruh data
Penjelasan/pernyataan: menjelaskan sebagian data
Bagian data Dewan Komisaris: Direktur SDM dan Keuangan, Deputi Direktur Keuangan

dan Korporasi, Deputi Direktur SDM dan Umum

12 A Pendapat: ... meningkat

Paket B
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Fakta: produksi sayuran tahun 2007: 9.500; tahun 2008: 10.000; tahun 2009: 10.500;

tahun 2010: 10.600 (di atas 10.500)

13 C
Jawaban pertanyaan terdapat pada data isi tabel: baris 1 kolom 1 dan pada baris 2

kolom 2

14 B Sesuai data dalam denah perjalanan yang paling dekat

15 A Kata yang dirujuk: pelangi indah; pelangi penuh warna

16 A Kata yang dirujuk: keagungan pelukismu ...; senyum penghuni dunia

17 A Kata yang dirujuk: pakaian lusuh tanpa alas kaki; bus-bus (dikenali dengan mata)

18 B Terutama tergambar pada larik keempat dan kelima

19 C Tergambar pada kalimat (4)

20 C
Kata yang dirujuk: menggelengkan [kalimat (2)]; ... pura-pura tak mendengar [kalimat

(4)]

21 B
Kata yang dirujuk penggambaran fisik/pelukisan tindakan: ... menggeleng; pura-pura

tidak mendengar; menyibukkan diri ... mengatur bantal

22 B

Kata yang dirujuk

Novel 1: ... tiada kusukai; menceraikan aku ...

Novel 2: ... mengancam ... cari lekas

23 D

Tergambar pada tiga kalimat terakhir

Kata yang dirujuk: kebiasaan menabung ... di koperasi; ... mudah dipinjamkan; tolong-

menolong bagian kehidupan

24 A

Kata yang dirujuk

di ruang tamu/keluarga: ... ke ruang keluarga; ngeloyor masuk kamar tidur (dari ruang

keluarga)

malam hari: ... setelah salat isya

25 C
Kata yang dirujuk: ... jangan sembarangan menuduh; ... sudahlah mengaku saja ...; ...

kutemukan di kolong meja

26 D
Pelaku: Fatur; peristiwa: seleksi kompetisi ...; memandang rendah (Rizky)
pengalaman ekspresi: menyesal dan malu
Bahasa ekspresi: menggunakan kata ganti aku dan kata seru wah sesuai data

27 Digagalkan karena tidak setara

28 B
Pelaku : pembina OSIS, ketua OSIS
Peristiwa : penugasan pembina OSIS kepada ketua OSIS
Isi : perintah membuat proposal bakti sosial untuk panti asuhan

29 C
Kata yang dirujuk sebagai penanda keterpaduan antarkalimat
(3) ... memperbaiki jalan ...; (2) ... jalan yang diperbaiki; (1) memperbaiki ... menimbun
... ; (4) ... selain menimbun ...; (5) ... harapannya ...

30 C
Kata yang dirujuk sebagai penghubung antarkalimat
... kabar Bibi sekeluarga ... (kalimat jawaban); ... kami sekeluarga di Jakarta ... (kalimat
berikutnya)

31 B
Penulisan tanda baca sesuai EYD; sapaan jabatan tidak perlu memakai kata acuan
(Bapak); singkatan Yang terhormat: Yth. (tiga huruf satu tanda titik)

32 C
Kata yang dirujuk
... seluruh warga melakukan ... (kalimat sebelumnya); ... atas kerja sama seluruh warga
... (pada jawaban)

33 C
Sesuai kaidah penulisan surat dan PUEYD
Penulisan tanggal surat dinas tidak perlu menuliskan tempat surat dibuat karena sudah
ada pada kepala surat.

34 C
Gagasan utama
Paragraf 1: keindahan pemandangan alam Taman Laut Bunaken
Paragraf 2: terpenuhinya keindahan terumbu karang di Taman Laut Bunaken

35 D

Tujuan slogan dalam konteks: mengajak menyukseskan program sekolah sehat
Peristiwa/kegiatan: Peringatan Hari Guru
Ciri slogan: berima; pesan tidak langsung
Slogan tersebut memenuhi ciri yang kedua yaitu pesan tidak lagsung: menyukseskan
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program sekolah sehat di hari guru

36 A
Kata yang dirujuk
... bijinya (kalimat jawaban); ... potong-potong semangka ... [kalimat (3)]; ... diblender
[kalimat (5); .... hasil blender (kalimat jawaban)

37 B
Kata yang dirujuk
(4) ... pola mahkota ... dengan gambar; (2) pola dan jiplak; (1) tempelkan ... pola
mahkota; (3) jahit ... mata gajah; (5) ... lubangi mahkota ... ; (6) .... siap dikenakan

38 D

Pelaku: kepala sekolah
Peristiwa: menyampaikan ucapan selamat menempuh ujian dan mendoakan agar
diberi kemudiahan
Ciri penutup teks pidato: berupa kesimpulan, terdapat harapan atau saran

39 A
Data kunggulan dan kelemahan buku dikemukakan. Keunggulan ditonjolkan,
sedangkan kekurangan dikemukan dengan bahasa tersembunyi.
Meskipun gambar tokoh tidak jelas, tetapi ....

40 C
Sesuai dengan ilustrasi
Data: … sikap disiplin; prestasi siswa
Penanda rumusan masalah tersebut didahului kata tanya bagaimana

41 A

Sesuai ilustrasi
Ilustrasi identifikasi masalah: siswa harus rajin membaca; cara meningkatkan rajin
membaca
Masalah: gambaran umum tentang kemampuan membaca
Alternatif solusi: berupa peningkatan rajin membaca dalam penelitian

42 B

Saran sesuai simpulan. Jika kesimpulan positif, rekomendasi/sarannya positif atau
menindaklanuti simpulan tersebut. Jika kesimpulannya negatif,
rekomendasinya/sarannya berupa perbaikan/ memperbaikianya
Simpulan: kunyit banyak manfaat dan cara menenamnya mudah
Saran: perlu membudidayakan kunyit

43 C
Kata diapapahnya bermakna ambigu. Yang dipapah siapa? Anak yang ditolong atau
kakak (penolong)

44 A
Sesuai PUEYD. Tanda titik dua (:) dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang
diikuti rangkaian atau pemerian.

45 A

Sesuai PUEYD
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.

46 B

Sesuai syarat pantun: rumus persajakan ab, ab, baris tiga dan empat berupa isi
Rima: larik pertama …. ah berima dengan ah pada larik ketiga; larik kedua a berima
dengan larik keempat
Sampiran berupa pelukisan sesuatu dan isi berupa maksud tertentu.

47 A
Majas personifikasi
Keutuhan makna puisi diacu oleh larik kedua yaitu kata pagi dan mentari pada larik
jawaban

48 B

Sesuai ilustrasi
Tokoh: aku; turis asing
Latar : sore; pantai Kuta
Peristiwa: melihat keindahan dan merasa senang

49 D
Terutama ditunjukkan pada kalimat (3) dan (1) dengan kata yang dirujuk sebagai
berikut
(3) ... mengembara dari gunung kegunung ...; (1) ... tak lagi kembali ...

50 A

Sesuai cerita
Pelaku: Andi, ibu
Isi: Andi ingin memberi hadiah Tomy; menyodorkan undangan ulang tahun Tomy
kepada ibu, tetapi ibu diam karena belum mempunyai uang; di tempat tidur Andi
memikirkan dan menemukan ide untuk membuat hadiah; Andi berhasil membuat
hadiah


