Pada artikel kali ini carisemuaja.com akan memberikan Soal SBMPTN Bahasa Indonesia
Tahun 2001 dan 2002 beserta pembahasannya. Berikut adalah soal-soal tersebut:

Soal SBMPTN Bahasa Indonesia Tahun 2001
1. Manajer perusahaan multiproduk itu berasal dari kalangan elit. dia dalam manajemennya
selalu menggunakan sistem kontrak.
Dalam peryantaan di atas, terdapat kesalahan penulisan kata serapan, yakni:
a. Manajer seharusnya manager
b. multiproduk seharusnya multiproduct
c. elit seharusnya elite
d. manajemen seharusnya managemen
e. sistem seharusnya sistim
Pembahasan :
Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa kata serapan yang dalam penulisannya harus
memiliki fonem e.
Contoh: Hierarki, hektare, elite, dan konduite
Jawaban: C
2. Pemakaian konfliks yang benar pada gabungan kata terdapat pada.....
a. pertanggung jawab
b. keikutsertaan
c. pengalihan bahasa
d. pendayaan guna
e. dibebaskan tugas
Pembahasan :
Penulisan kata majemuk yang ditulis terpisah ketika mendapatkan konfliks harus dirapatkan.
Jadi, penulisan yang tepat terdapat pada Opsi b
Jawaban: B
3.Pemakaian tanda baca yang betul terdapat pada kalimat....
a. Celana "jengki" sudah tidak populer lagi di Indonesia.
b. Rate of inflation, Maju inflasi', di Indonesia memang agak tinggi pada bulan Oktober 2000.
c. Surat yang dikirimkan itu No: 124/PP/Pes./I/2001
d. Ali bertanya: "Di mana kaubeli buku ?"
e. Ia bertempat tinggal di Jalan Diponegoro 1 V-5
Pembahasan :
Analisis kesalahan:
Opsi A: istilah yang khusus dalam bahasa Indonesia harus diapit tanda petik dua. Jadi, petik
dua yang mengapit kata jengki sudah tepat
Opsi B: untuk arti seharusnya menggunakan tanda petik tunggal ('...') dan tidak usah diapit
koma (,)
Opsi C: penulisan nomor surat ketika dalam kalimat jangan diikuti tanda titik dua (:)

Opsi D: kalimat langsung tidak menggunakan titik dua (:)
Opsi E: penulisan Jalan Diponegoro IV-5 seharusnya Jalan Diponegoro IV/5
Jawaban: A

Soal SBMPTN Tahun 2002
4.Penulisan kata depan yang benar terdapat pada kalimat.....
a. Dimana pintu keluar?
b. Lebih baik belajar di dalam negeri dari pada di luar negeri.
c. Surat itu ditujukan ke pada keluarganya.
d. Setiap Minggu, Pak ahmad pergi keluar kota.
E. Seminar itu bertempat di Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat UGM.
Pembahasan :
Yang termasuk kata depan adalah di, ke, dari, pada, kepada, daripada, bagi. Untuk
penulisannya, semua kata depan ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Bentuk di
dan ke sering tertukar dengan bentuk prefiks(awalan). Kata depan di dan ke cirinya merujuk
tempat, sedangkan awalan di dan ke merujuk perbuatan.
Jadi penulisan kata depan yang benar ada di opsi E
Jawaban: E
5.Penggunaan tanda baca yang benar terdapat pada kalimat.....
a. Surat keputusan yang diterimanya tersebut bernomor 22002.A2.III. 1, KP, 2001
b. Pada tahun 2001 rate of inflation "laju inflasi di Indonesia memang agak tinggi.
c. Ibu membeli sayur, ikan, buah dan minyak goreng.
d. pada halam 1, 153 terdapat keterangan tentang teori Tagmemik.
e. Celana "jengki" sudah tidak popular lagi di Indonesia
Pembahasan :
Analisis kesalahan:
Opsi A: Seharusnya tidak menggunakan tanda koma(,), tetapi menggunakan titik semuanya.
Jadi, penulisan nomor SK yang benar adalah 22002.A2.III.1.KP.2001
Opsi B: Tanda petik ganda seharusnya diganti dengan petik tunggal. Funsi petik tunggal('..')
menunjukkan ari atau makna.
Opsi C: Seharusnya ada tanda koma setelah kata buah sebelum konjungsi dank arena yang
dirinci lebih dari dua hal.
Opsi D: Bilangan ribuan atau kelipatannya menggunakan tanda titik ketika menunjukkan
jumlah. Akan tetapi, meskipun ribuan atau kelipatannya, kalau tidak menunjukkan jumlah,
bilangan tersebut jangan menggunakan titik.
Opsi E: Untuk istilah khusus dari bahasa Indonesia, harus menggunakan tanda petik dua. jadi,
kata jengki memang harus diapit tanda petik dua.
Jawaban: E
Demikian soal SBMPTN Bahasa Indonesia Tahun 2001 dan 2002 beserta pembahasannya.

