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01. OSIS SMU Taruna Jaya akan mengadakan
PLDKS di sekolah pada tanggal 1 s.d. 30
Agustus 1999. Agar informasi ini dapat
diketahui oleh semua siswa, panitia memasang pengumuman di papan pengumuman.
Kalimat pengumuman yang tepat adalah ....
(A) Berhubung akan dilaksanakan LDKS
pada tanggal 1 s.d. 30 Agustus 1999, di
sekolah, maka rekan-rekan OSIS silakan
mendaftar.
(B) Berhubung dengan pelaksanaan LDKS
'99 sudah dekat, silakan mendaftar ke
sekretariat LDKS di ruang OSIS pada
jam istirahat.
(C) OSIS SMU Taruna Jaya akan mengadakan LDKS di sekolah pada daftar ke
sekretariat di ruang OSIS pada jam istirahat.
(D) Rekan-rekan yang berminat mengikuti
LDKS silakan menghubungi sekretariat
di ruang OSIS.
(E) SMU Taruna Jaya akan mengadakan
LDKS. Bagi siapa saja yang berminat,
segera hubungi sekretariat di ruang
OSIS.
02. EBTANAS 2000/2001
Nilai tukar rupiah secara aktif sudah menemukan keseimbangan baru pada kisaran
Rp6.000,00 - Rp7.000,00 per dollar AS. Suku
bunga uang sudah jatuh merosot, yakni kalau
pada saat puncak krisis mencapai 60 - 70
persen kini antara 13 - 16 persen. Meskipun
belum bisa dikatakan perekonomian kita sudah kembali stabil dilihat dari sisi moneter,
sesungguhnya kondisinya sudah lumayan
baik sejak pemilu bulan Juni lalu usai.
Kata penghubung antarparagraf di atas
menyatakan
(A) penggabungan
(B) pemilihan
(C) penegasan
(D) pertentangan
(E) penyebab

halaman 1

03. UAN 2001/2002
Untuk meningkatkan rasa cinta kebersihan di
kalangan siswa, SMU Kartika mengadakan
lomba kebersihan antarkelas.
Kalimat poster yang baik berdasarkan ilustrasi di atas adalah ....
(A) Ikutilah lomba kebersihan antarkelas!
(B) Bersihkanlah kelas Anda!
(C) Raihlah hadiah besar!
(D) Lomba kebersihan diikuti oleh setiap
kelas!
(E) Jangan lupa mengikuti lomba kebersihan!
04. UNAS 2005/2006
Bacalah kalimat majemuk berikut dengan saksama!
( .... ) berteriak tidak dijadikan senjata oleh
anak para ahli menyarankan ( .... ) orang tua
tidak langsung merespons teriakan anak,
( .... ) memberitahukannya bahwa berteriak
bukan cara berkomunikasi yang tepat.
Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ....
(A) setelah, untuk, sebab
(B) jika, agar, tetapi
(C) sebelum, andai, sebab
(D) sesudah, jika, tetapi
(E) biarkan, telah, agar
05. UNAS 2003/2004
Ia mau minum obat supaya lekas sembuh.
Kalimat yang menggunakan kata penghubung yang sejenis dengan kalimat di atas
adalah ....
(A) Hari ini, saya masuk karena harus pergi
ke dokter.
(B) Saya harus belajar giat agar dapat meraih
juara kelas.
(C) Saya akan naik haji apabila tanah saya
laku dijual.
(D) Jika orangtua mengizinkan, saya akan
belajar di luar negeri.
(E) Saya hobi membaca, sedangkan kamu
hobi melukis.
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06. EBTANAS 1998/1999
Sebentar lagi, diperkirakan bulan November
dan Desember akan terjadi banjir di daerahdaerah tertentu. Guna mengantisipasi akan
terjadinya musibah banjir, kantor kelurahan
Bangka bekerja sama dengan OSIS SMU
Bangka akan mendirikan posko banjir.
Kegiatan akan diwujudkan dalam bentuk
bakti sosial, seperti mendirikan dapur umum
dan pelayanan kesehatan. Sebagai ketua
OSIS, Dede Sulaiman bersama pengurus
OSIS lainnya mengajak para pelajar SMU
Bangka ikut berpartisipasi aktif dalam
kegiatan kemanusiaan tersebut.
Kalimat pengumuman yang tepat sesuai
dengan ilustrasi di atas adalah ....
(A) Para pelajar diharapkan bersiap-siap untuk menolong korban banjir.
(B) Melalui pengumuman ini, diimbau agar
para pelajar menyisihkan sebagian uang
sakunya.
(C) Marilah kita bahu-membahu membantu
para korban banjir.
(D) Kami mengharapkan agar rekan pelajar
berpartisipasi aktif dalam membantu
kegiatan posko banjir.
(E) Dukungan rekan-rekan sangat kami
harapkan dalam berbagai kegiatan kami.

08. UAN 2002/2003
Mari kita jaga kebersihan dan kita peduli
akan lingkungan. Menjaga kebersihan berarti
memperhatikan kesehatan. Jika sehat, kita
akan menjadi kuat.
Kalimat poster yang tepat berdasarkan ilustrasi di atas adalah ....
(A) Hidupku adalah kesehatan, kurangi
merokok.
(B) Biasakanlah hidup bersih! Lingkungan
bersih dan sehat, kita kuat.
(C) Ayo cinta lingkungan. Kita galang kekuatan.
(D) Kembalikanlah lingkungan, cintai kebersihan, kembangkan kekuatan.
(E) Upayakan mencintai kesehatan dan
menjaga kebersihan.

07. UAN 2001/2002
Para pemuda setempat hingga sekarang masih tetap memiliki minat yang tinggi terhadap
kesenian tradisional. Namun, pada masa
mendatang, tetap perlu mendapat pembinaan
secara maksimal oleh pemuda setempat agar
kesenian tradisional ini tidak punah.
Fungsi kata penghubung dalam paragraf di
atas menyatakan ...
(A) gabungan bandingan
(B) pertentangan akibat
(C) bandingan tujuan
(D) pertentangan bandingan
(E) pertentangan tujuan

10. UAN 2001/2002
Untuk meningkatkan rasa cinta kebersihan di
kalangan siswa, SMU Kartika mengadakan
lomba kebersihan antarkelas.
Kalimat poster yang baik berdasarkan ilustrasi di atas adalah ....
(A) Ikutilah lomba kebersihan antarkelas!
(B) Bersihkanlah kelas Anda!
(C) Raihlah hadiah besar!
(D) Lomba kebersihan diikuti oleh setiap
kelas!
(E) Jangan lupa mengikuti lomba kebersihan!

09. UNAS 2004/2005
Lisa Natalia .... penyanyi .... penari
Kata penghubung korelatif yang paling tepat
untuk mengisi bagian yang rumpang dalam
kalimat tersebut adalah ....
(A) tidak hanya, bahkan
(B) bukan hanya, bahkan
(C) selain, demikian juga
(D) bukan hanya, melainkan juga
(E) bukan, tetapi
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