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01. Kata gabung yang ditulis secara tepat
adalah ...
(A) Model linear; orang tua; olahraga.
(B) Persegi panjang; bumi putera; olah raga.
(C) Puspa warna; radioaktif; saptapesona.
(D) Simpang empat; rumah sakit; darma
siswa.
(E) Acap kali; bea siswa; kaca mata.
02. Kehadiran pesawat-pesawat di kawasan
Eropa tidak saja mendongkrak reputasi Negara asal perusahaan penerbangan, tetapi
juga melegimitasi eksitensi maskapai yang
bersangkutan di pasar internasional.
Kata yang dapat menggantikan kata mendongkrak pada konteks di atas adalah ...
(A) Memperbaiki.
(B) Meningkatkan.
(C) Menaikan dengan paksa.
(D) Memulihkan.
(E) Membesarkan.
03. (1) Michael Todaro merupakan guru besar
ekonomi pada New York University.(2) Ia
pernah tinggal dan mengajar di Afrika selama lima tahun.(3) Selama puluhan tahun ia
mengajar di berbagai negara.(4) Profesor Todaro telah menulis delapan buku dan empat
puluh artikel mengenai pembangunan ekonomi. Kalimat topik pada paragraph di atas
adalah …
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Kalimat 1.
Kalimat 1 dan 4.
Kalimat 1 dan 3.
Kalimat 4.
Semua kalimat.
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04. (1) Salah satu janji Benigno Aquino dalam
kampanye presiden adalah memberantas
korupsi yang begitu parah menggerogoti
Filipina.(2) Janji itu ternyata manjur.(3) Ia
terpilih menjadi presiden Filipina menggantikan Goria Macapagal-Arroyo.(4) Diakuinya,
tidak mudah membersihkan Filipina dari
praktik korupsi.(5) Apalagi menurut Political
and Economic Risk Consultacy, Filipina menipakan negara terkorup keempat dari enam
belas negara di Asia Tenggara. Kalimat yang
memuat fakta adalah …
(A) Kalimat 1, 3, clan 4.
(B) Kalimat 1, 3, dan 5.
(C) Kalimat 4 dan 5.
(D) Kalimat 1 dan 3.
(E) Semua kalimat.
05. Data kerja berimbuhan dipakai secara tidak
tepat dalam kalimat …
(A) Pekerjaannya selama ini hanya menunggui anak majikannya bersekolah.
(B) Ketidakhadirannya pada rapat itu berdampak negatif bagi kinerja perusahaarmya.
(C) Akhirnya, mereka menemui barang rang
mereka cari.
(D) Para karyawan bersalam-salaman saat
acara silaturahmi.
(E) Jumlah peserta seminar itu membludak
pada hari H.
06. Gedung Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang pernah menjadi rumah Laksamana Maeda itu memiliki bunker di halaman belakang.
Gagasan utama kalimat tersebut adalah …
(A) Gedung Museum Perumusan Naskah
Proklamasr meniath rumah Laksamana
Maeda.
(B) Gedung Museum Perumusan Naskah
Proklamasi memiliki bunker.
(C) Gedung Museum Perumusan Naskah
Proklamasi.
(D) Rumah Laksamana Maeda memiliki
bunker di halaman belakang.
(E) Museum Perumusan Naskah Proklamasi
adalah rumah Laksamana Maeda.
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07. Kalimat yang mengandung kata yang penulisannva tidak baku adalah …
(A) Dia membasuh wajahnya dengan saputangan.
(B) Anggota organisasi harus bekerjasama.
(C) Pemimpin berprilaku buruk tidak akan
mendapat dukungan.
(D) Gerakan tubuh penari itu lemah gemulai.
(E) Pertikaian antarkelompok dilerai oleh
aparat polisi.
08. Kalimat yang baku di antara kalimat berikut
adalah …
(A) Berdasarkan survei International Educational Achievement (IEA) menempatkan kemampuan membaca siswa SD
Indonesia di urutan ke-38.
(B) Di sekitar kita banyak penjual makanan
dan yang berharga mudah hingga harga
cukup mahal.
(C) Pada zaman yang serba mahal ini, sebagian besar orang pasti ingin mencari
jajanan yang murah.
(D) Dan pedagang makanan asongan sampai
pedagang makanan kaki lima di pinggir
jalan biasa menjual makanan dengan
harga yang relatif murah.
(E) Tanpa memedulikan bahan yang dipakai
layak untuk dikonsumsi atau mengandung zat-zat yang berbahaya untuk dimakan.
09. Penulisan kata serapan rang benar terdapat
pada kalimat ...
(A) Sisi interkonektifitas videocard ini masih
standar.
(B) Produk ini merupakan modifikasi, terutama pada penggunaan HFS nonstandar.
(C) Produsen Saphire menghadirkan seri
videocard Toxid yang ekstrim.
(D) Disain papan juga berbeda dari yang biasanya.
(E) PCMAV 4.0 secara automatis akan mendeteksi virus yang mengganggu computer anda.
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10. Kalimat berikut ditulis dengan huruf capital
yang benar, KECUALI …
(A) Bila berkunjung ke Makassar, Ibu Kota
Provinsi Sulawesi Selatan, jangan lupa
mampir di toko cenderamata.
(B) Sepanjang perjalanan, kapal yang kamu
tumpangi ke Kepulauan Krakatau terus
diguncang gelombang.
(C) Kebebasan dapat anda rasakan saat bersepeda di jalan Lingkar Luar Jakarta.
(D) Perjalanan kami lanjutkan ke Desa Pandes Sempokan.
(E) Di antara dominasi warna terakota
keramik dan gerabah yang memenuhi
sisi jalan, kami menemukan Toko Hasta
Kreasi yang menjual patung keramik.
11. (1) Kemarahan dapat meningkatkan peluang
terjadinya serangan jantung.(2) Hal ini disebabkan oleh pelepasan hormon stres akibat
marah.(3) …, kemarahan membuat sel-sel
otot jantung membutuhkan banyak oksigen
dan menyebabkan kekentalan pada darah
meningkat. (4) Keadaan tersebut membuat
detak jantung meningkat melebihi batas wajar dan menyebabkan naiknya tekanan darah.
Kata penghubung yang tepat untuk mengisi
rumpang pada kalimat ketiga di atas adalah ...
(A) Akibatnya
(B) Selain itu
(C) Sebab
(D) Dan
(E) Akhirnya
12. Kalimat yang efektif di antara kalimat berikut adalah ...
(A) Untuk mengatasi krisis ekonomi, pemerih dan rakyat bahu-membahu satu sama
lain.
(B) Ketinggian air kawah d Gunung Kelud
yang hampir selalu meluap saat hujan.
(C) Makin banvak pendatang-pendatang dari
luar Jakarta yang diminta untuk mengurus surat izin.
(D) Para penonton berlari-lari ketika tembok
stadion roboh.
(E) Mereka saling menghibur ketika dilanda
kesedihan.
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13. Pada waktu dipakai untuk mengecet mobil,
air dalam cat menguap sehingga tinggallah
butiran cat yang berikatan melapisi permukaan yang dicat. Berbeda dengan cat modem, pada cat konvesional, yang partikel catnya berukuran mikrometer, permukaan bahan berpeluang dicat dengan tidak sempurna
sehingga tidak tertutup partikel cat. Akibatnya, udara, kotoran, dan debu dapat leluasa
mencapai permukaan yang tidak tertutup
partikel cat. Jika yang dicat adalah logam dan
tujuannya untuk mencegah karat, pengecatan
hanya memperlambat karat, tetapi tidak
mencegah sama sekali. Di samping itu, debu
atau kototan tertangkap atau bersarang
dalam struktur partikel cat yang berukuran
mikrometer tersebut. Lama-kelamaan cat
menjadi pudar warnanya dan logam mengalami proses perkatatan.
Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi bacaan di atas adalah …
(A) Mobil akan berkarat jika dicat dengan
cat konvensional
(B) Debu dan kotoran dapat menempel
pada cat sehingga warna cat menjadi pudar.
(C) Cat konvensional meninggalkan permukaan tidak tertutup cat secara sempurna.
(D) Mobil yang tidak dicat dengan sempurna
dapat menerima udara, kotoran, dan
debu dengan leluasa.
(E) Proses perkaratan logam terjadi karena
proses pengecatan rang tidak sempurna.
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14. Secara sosial, rokok menjadi sarana komunikasi, jembatan perkenalan dengan orang
baru didalam perjalanan kereta api, perjamuan, atau rapat. Bagi yang sudah saling
mengenal, rokok menjadi tali peneguh silaturahmi dan solidaritas social. Secara spiritual, dalam ritus religi, rokok menjadi bagian
dan kelengkapan sesaji. Kata pemanis “uang
rokok” jugaa menandakan fungsi sosial rokok. Jadi, bagi sebagian orang, mengharamkan rokok merupakan keputusan absurd
karena dasar-dasar komunalitasnya rapuh
dan dalam praktik mustahil untuk diterapkan secara efektif
Berdasarkan teks di atas. penulisnva ber
maksud ...
(A) Menspertahankan pendapatnya untuk
tidak mengharamkan rokok karena rokok mempunyai fungsi secara sosial.
(B) Mengajukan pendapat bahwa
mengharamkan rokok sulit diptaktikkan
karena rokok berfungsi secara social.
(C) Menjelaskan fungsi rokok secara sosial
sehingga tidak mungkin mengharamkan
rokok.
(D) Mengungkapkan ketidaksetujuannya
mengharamkan rokok karena rokok
mempunyai fungsi sosial
(E) Menyakinkan pembaca tentang fungsi
rokok yang masih relavan sehingga tidak
perlu mengharamkan rokok.
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15. Pandangan kedokteran holistik menyatakan
bahwa kesehatan badan berkaitan langsung
dengan kesehatan jiwa. Problem dipikiran
dapat menyebabkan masalah kesehatan
badan. Sebaiknya, penyakit dibadan pun dapat menyebabkan masalah dipikiran. Pandangan ini ternyata juta berlaku dibidang kesehatan mulut dan gigi. Jika dokter ahli jiwa
punya ungkapan "mind-bady connection", dokter
gigi juga punya ungkapan, “mouth-body connection". Problem dibadan dapat menyebabkan
masalah gigi dan mulut. Demikian sebaiknya,
masalah gigi dan mulut pun dapat menyebabkan problem diorgan lain.
Simpulan yang dapat dirumuskan dan teks di
atas adalah …
(A) Keadaan tertentu pada tubuh memengaruhi keadaan bagian lain pada tubuh kita.
(B) Penyakit dalam tubuh membuat orang
menjadi stress.
(C) Pandangan kedokteran gigi sejajar dengan pandangan kedokteran jiwa.
(D) Ungkapan "mind-body connection" berrmakna sama dengan “mouth-body connection”.
(E) Penyakit di dalam tubuh berkaitan dengan keadaan pikiran.
16. Kalimat yang tidak mengandung unsur
mubazir adalah …
(A) Sambil memanfaatkan situasi, para anakanak petani cidekat Deniliquin bermain
di Kanal Mulwala.
(B) Majalah Waktu memasukkan Jakarta ke
dalam senarai daftar kota yang paling
tinggi tingkat pencemarannva.
(C) Salah satu rute dengan pemandangan
yang sangat luar biasa sekali di Amerika
Serikat adalah jalur Bay.
(D) Semua peserta lomba balap sepeda itu
mendapat cenderamata.
(E) Hadiah yang diperebutkan dalam balap
sepeda itu antara lain telepon genggam,
computer jinjing, dan lain-lain.
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17. Jika mengamati rentang waktu tersebut,
dikhawatirkan banyak penumpang tewas
ditengah ganasnya gelombang laut pada
malam yang gelap gulita itu.
Kalimat tersebut menjadi baku jika diperbaiki dengan cara ...
(A) Mengganti mengamati dengan diamati.
(B) Memindahkan posisi dikhawatirkan ke
posisi sesudah penumpang.
(C) Mengganti di tengah dengan di tengahtengah.
(D) Menambahkan rang sesudah penumpang.
(E) Menghilangkan-nya pada ganasnya.
18. Tanda titik koma digunakan secara tepat
dalam kalimat …
(A) Suntikan obligasi dapat mendatangkan pendapatan yang pasti; penghilangan kredit menjadikan neraca perbankan bersih.
(B) Kehadiran obligasi rekap memberikan tiga keajaiban; pendapatan yang
pasti, kolektibilitas yang lancar, dan
pencadangan yang kecil.
(C) Pertama, bank memasyarakatkan
produk dan layanan jasa kepada
masyarakat; menyalurkan kredit ke
sektor perdagangan, jasa, transportasi, dan industri.
(D) Bank itu dinyatakan palait awal tahun
ini; padahal kinerjanya dianggap baik
tahun lalu.
(E) Karena modal di bank terbatas; tidak
semua pengusaha lemah memperoleh
kredit.
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19. Akan tetapi, dalam konteks prestasi persepakbolaan negara mungil berpenduduk
sedikit itu berbangga hati dan bernyali prima
lantaran terpilih maju sejajar dengan negaranegara besar, seperti Jerman, Perancis, Inggris, Italia, Belanda, dan Jepang.
Inti kalimat di atas adalah …
(A) Negara mungil itu berbangga hati dan
bernyali prima.
(B) Negara mungil itu berpenduduk sedikit.
(C) Negara mungil itu terpilih maju sejajar
dengan negara-negara besar.
(D) Negara mungil itu sejajar dengan negara
-negara besar.
(E) Negara mungil itu berprestasi dalam per
-sepakbolaan.
20. Seiak bergelut dengan penyakit tuberkolosis
pada 1969 yang nyaris merenggut nyawanya,
Cat Stevens memutu pengembaraan spiritualnva. Tahun 1976, di tengah kepopuleranya
sebagai penyanyi lagu rakyat, Cat Ste-vens
nyaris tenggelam ketika sedang berenang
dalam Pantai Malibu. Stevens, yang saat ituberusia 28 tahun, berteriak, "Oh, Tuhan, jika
Engkau selamatkan hidupku, aku akan mengabdi kepada-Mu!" Doanya terkabulkan. …..
Kalimat yang tepat pada simpulan pada
akhir paragraf tersebut adalah ...
(A) Sejak saat itu Cat Stevens rajin beribadah di gereia.
(B) Pengalaman itulah yang kemudian mempertebal keyakinan spiritualnya.
(C) Kini, Cat Stevens beralih memadi penyanyi lagu rohani.
(D) Karena peristawa itu, jalan hidup Cat
Stevens berubah.
(E) Karena selamat, kemudian ia menjadi
pemusik rohani.
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