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1. Kesedihannya begitu mendalam karena kehilangan kekasihnya. 

Ungkapan yang tepat untuk menggambarkan kesedihan di atas adalah 

a. Hancur badan dikandung tanah, budi baik terkenang jua. 
b. Bagaikan batu hitam tak bersanding. 
c. Air diminum rasa duri, nasi dimakan rasa sekam. 
d. berani bilang tak hilang, berani mati tak mati. 
e. Bagai menegakkan benang basah. 

2. Akhiran -i pada kata mengelilingi Masjid Agung dengan berjalan kaki mempunyai makna 
yang sama dengan akhiran -i pada kata yang bercetak miring dalam kalimat 

a. Seorang ibu yang bijak harus menyusui anaknya. 
b. Polisi memasuki sarang penyampun dengan bersenjata api. 
c. Sering kita temukan pelajar yang tidak menghormati gurunya 
d. Iwan pantang menyakiti hati kekasihnya 
e. Ibu menggulai teh untuk tamu. 

3. Makna "saling" terdapat pada kalimat 

a. Penduduk berhamburan diri dari serangan musuh. 
b. Masyarakat berdatangan ke lokasi kecelakaan. 
c. Mereka bertatapan tanpa mengucapkan sepatah kata pun. 
d. Pedagang asongan berlarian menyelamatkan diri. 
e. Para penari bermunculan dari kedua sisi panggung. 

4. Kata berawalan-me yang tidak menyatakan kerja terdapat pada kalimat 

a. Dia tidak mengakui perbuatannya yang salah 
b. Penduduk desa itu banyak yang merotan. 
c. Para penerjun telah mendarat dengan selamat. 
d. Kami mengontrak rumah di Pulomas 
e. Kami datang menhelang pesta dimulai. 
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5. Lokasinya sangat kurang menguntungkan, tetapi keindahannya sangat memukau. 

Arti ke-an pada kalimat keindahan dalam kalimat di atas terdapat juga pada kata yang 
bercetak miring pada kalimat. 

a. Masalah kegunungapian merupakan seatu ilmu tersendiri. 
b. Tidak menutup kemungkinan, kalau areal ini juga akan dikelola menjadi objek wisata. 
c. Untuk memecahkan masalah itu diperlukan kearifan yang tinggi. 
d. Kehadirannya sangat diharapkan. 
e. Keberhasilannya mengelola lembaga pendidikan itu menjadi pertimbangan utama. 



6. Bentuk kata yang dicetak miring dalam kalimat di bawah ini baku KECUALI 

a. Dukungan masyarakat sangat diperlukan untuk menyuksekan program itu. 
b. Tidak menutup kemungkinan tanah itu juga dibeli oleh para pengusaha asing. 
c. Acara itu sangat menarik dikarenakan dipersiapkan dengan baik. 
d. Banyak permukiman penduduk yang rusak akibat gempa. 
e. Indonesia sudah dapat memproduksi barang-barang yang bermutu tinggi. 

7. Analisanya tentang sesuatu sangat tajam sehingga ia selalu berhasil melakukan persiapan 
penanganan apa yang akan terjadi. 
Istilah yang tepat untuk menamai tindakan yang terkandung dalam kalimat di atas adalah 

a. Antisipasi 
b. Apresiasi 
c. Akselerasi 
d. Asumsi 
e. Partisipasi 

8. Jalan-jalan berlubang sangat menghambat perjalanan .... saat arus lalu lintas dari arah 
berlawanan yang cukup padat. 
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah 

a. bahkan 
b. jika 
c. apalagi 
d. namun 
e. karena 

9. Jika setiap kelompok bertahan pada pendapatnya masing-masing yang pasti sidang akan 
menghadapi deadlock dalam pengambilan keputusan. 
Kata yang tepat untuk menggatikan kata deadlock adalah 

a. perpecahan pendapat 
b. kegagalan 
c. perdebatan sengit 
d. jalan buntu 
e. kekerasan 

10. Ungkapan yang dicetak miring pada kalimat berikut mempunyai makna yang jauh dari 
kata-kata pembentuknya kecuali 

a. Perkara ini harus dibawah ke meja hijau 
b. Ia gugur sebagai kusuma bangsa. 
c. Di negara demokrasi orang bebas berunjuk gigi. 
d. Hanyak sekedar untuk menghidupi keluarga ia harus membanting tulang. 
e. Piala binaraga sudah menumpuk di kamarnya. 
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11. ... yang proporsional terhadap virus flu burung sangat penting untuk .... kerugian yang 
lebih besar. 
Kata yang tepat untuk mengisi kalimat kosong di atas adalah 

a. pembasmian - membatasi 
b. penanganan - mencengah 
c. penanggulangan - menghentikan 
d. pemberantasan - mengecilkan 
e. pengurusan - menghambat 

12. Bentuk kata di bawah ini betul, KECUALI 

a. mengedepankan 
b. mengebelakangkan 
c. mengenyampingkan 
d. menyearahkan 
e. menyejajarkan 

13. Pola gabungan kata anak tangga  sama polanya dengan gabungan kata 

a. siang malam 
b. doa restu 
c. besar kecil 
d. mata anggaran 
e. sangat kuat 

14. Gaya bahasa paradoks terdapat pada lirik puisi 

a. Baru sekarang setelah mati // aku sadar ingin bicara // memberikan kesaksian (W.S.Rendra: 
Kesaksian Bapak Saijah) 
b. Habis kikis // segala cintaku hilang terbang (Amir Hamzah: Pada-Mu Jua) 
c. Ombak berdesir // ditepi pantai // suka lagu // dicium Syamsu (Sanusi Pane: Ke Pantai) 
d. Tuhanku // dalam termangu // aku masih menyebut nama-Mu (Chairil Anwar: Doa) 
e. Sepanjang mata biji saga // tajam tangannya berlancip gobang (Ayib Rosidi: Jante 
Arkidam) 

15. Para pemain telah berangkat ke Taiwan dengan Garuda tadi malam. 
Pada kalimat di atas terdapat pemakaian gaya bahasa 

a. metafora 
b. metanimia 
c. simile 
d. sarkasme 
e. eufisme 

16. Adik jatuh dari tangga. 

Makna kata jatuh pada kalimat di atas bersifat 



a. leksikal 
b. gramtikal 
c. denotatif 
d. konotatif 
e. meluas 

 


