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Kurangnya menempatkan sektor pendidikan dan kesehatan sebagai hak asasi manusia, 
ditambah lagi dengan sikap menempatkan kedua sektor itu sebagai sektor konsumtif sungguh 
amat disayangkan.  Dengan pemikiran ini, sampai kapan pun keduanya tidak pernah dilihat 
sebagai investasi. Keduanya hanya menjadi komitmen politis, tetapi belum sempat tercermin 
dalam alokasi anggaran.  

1. Kata tercermin pada  bacaan di atas dapat di ganti dengan kata 
A. Terlihat                            D. Terampang 
B. Tertulis                             E. Terbuka 
C. Tersurat 

2. Imbuhan ber- yang mempunyai arti mempunyai terdapat pada kalimat 
A. Adik Bersepeda ke sekolah. 
B. Murid berusaha menyelesaikan tugasnya. 
C. Saya bermaksud mengunjungi nenek. 
D. Ibu berbelanja di pasar. 
E. Petinju itu berkeringat selama bertanding. 

3. Kedatangan tamu disambut dengan upacara adat. 
Fungsi imbuhan ke-an pada kalimat di atas sama dengan fungsi -nya pada kalimat 
A. Dia mengecat rumahnya dengan cat putih. 
B. Hasil kebunnya cukup untuk biaya hidup keluarga. 
C. Buku itu berjudul Lahirnya Pancasila. 
D. Sakitnya tidak tertankan olehku. 
E. Obat itu bukan main mahalnya. 

4. Pemakaian awalan se- dapat mengungkapkan makna berikut, kecuali 
A. Satu 
B. Paling 
C. Sama... dengan 
D. sama-sama 
E. hasil perbuatan 

5. Sungai di daerah perkotaan sudah tidak sehat lagi karena banyak .... oleh limbah dari 
pabrik. Kebanyakan .... tersebut berupa lapisan minyak dan logam her at. Karena itu, tingkat 
... sungai di daerah perkotaan sudah pada ambang batas membahayakan. 
Bentuk kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah 
A. tercemar, pencemaran, percermaran 
B. dicemari, cemaran, kecemaran 
C. tercemari, pencemar, pencemaran 
D. dicemari, pencemaran, kecemaran 
E. tercemar, pencemar, kecemaran 

6. Kata ulang yang mengandung arti menyangatkan terdapat pada kalimat 
A. Ayah bekerja segiatnya-giatnya untuk mencukupi kebutuhan keluarga. 
B. Ibu Hasan mondar-mandir mencari anaknya yang terlambat pulang dari sekolah 
C. Mereka menggeleng-gelengkan kepalanya karena jengkel sekali. 



D. Ia berpukul-pukulan dengan si Dul. 
E. Para undangan bersalam-salaman, kemudian pulang. 

7. Pola pembentukan kata jaksa agung sama dengan pola pembentukan kata di bawah ini, 
kecuali 
A. kursi presiden 
B. rumah mewa 
C. ekonomi lemah 
D. politik bebas 
E. kekuasaan terbatas 

8. Kesinambungan pembangunan hanya mungkin dilaksanakan jika ketahanan nasional dan 
kualilas trilogi pembangunan meningkat. 
kalimat di atas mengggunakan frase nomina berikut, kecuali 
A. kesinambungan pembangunan 
B. ketahanan nasional 
C. kualitas trilogi pembangunan 
D. Trilogi pembangunan 
E. mungkin dilaksanakan 

9. Kami semua tengah menantikan angin baik untuk melancarkan aksi menentang mereka. 
Makna angin dalam kalimat di atas adalah 
A. cuaca 
B. keadilan 
C. suasana 
D. kabar 
E. kesempatan 

10. Semua ungkapan berikut ini mengandung makna idiomatis, kecuali 
A. kepala dingin 
B. bertangan dingin 
C. berhati dingin 
D. berdarah dingin 
E. terasa dingin 

11. Setelah merenung selama beberapa hari, ia dapat mengungkapkan ide-idenya yang 
cemerlang sehingga dapat menyusun karya yang orisinal. 
Lawan kata orisinal dalam kalimat di atas adalah kata-kata berikut, kecuali 
A. saduran 
B. duplikat 
C. turunan 
D. plagiat 
E. tiruan 

12. kata bercetak miring yang bermakna konotatif terdapat dalam kalimat 
A. Setelah diperiksa secara menyeluruh diputuskan bahwa kaki tangan pasien itu harus 
diamputasi. 
B. Barang-barang yang akan diekspor melalui pelabuhan habis dimakan tikus-tikus 
pelabuhan. 
C. Kutu buku itu berbahaya bagi kesehatan manusia. 



D. Kambing hitam yang sudah cukup umur itu dijual dengan harga Rp 500.000,00. 
E. Orang di desa itu mencari anjing gila yang sering makan ayam peliharannya. 

13. Pendidikan budi pekerti lebih difokuskan pada pembentukan pribadi luhur, ... pendidikan 
kewarganegaraan difokuskan pada pembentukan walak kebangsaan. 
Kata penghubung yang cocok untuk melengkapi kalimat tersebut adalah 
A. sedangkan 
B. padahal 
C. namun 
D. akan tetapi 
E. sebaliknya 

14. Pemerintah Indonesia melakukan berbagai daya dan upaya untuk merangsang 
kedatangan wisman ke Indonesia. 
Kata yang tepat untuk menggambarkan daya dan upaya adalah 
A . strategi 
B. strategis 
C. srategik 
D. strategisasi 
E. strata 

15. Bintang sekelas Tom Hanks pasti akan berusaha semaksimal mungkin .... perannya 
dalam film yang dibintanginya. 
Kata yang tepat untuk mengisi kekosongan tersebut adalah 
A. memilih 
B. memerankan 
C. menghayati 
D. menyelami 
E. menyampaikan 

16. Saya mengerti tentang kematian tetapi mengerti sekali tentang diri tak mengenal benar 
akan kelahiran tapi sadar akan cinta. 
Makna yang terkandung dalam bait puisi di atas adalah 
A. Apalah artinya tentang diri, yang penting urusan mati. 
B. Penyair tidak tahu benar tentang kematian sehingga belum rela untuk mati. 
C. Yang lebih penting bukan urusan lahir atau mati, tetapi kehadiran diri dan cinta. 
D. Sadar akan kematian dan kelahiran sama dengan sadar akan kehadiran diri dan cinta. 
E. Penyair tidak peduli pada lahir, mati, dan cinta. 

17. Proses pembangunan tidak saja menumbuhkan nilai-nilai kemanusiaan. Tetapi juga 
menimbulkan banyak masalah baru. 
Kalimat di atas menggunakan gaya bahasa 
A. personifikasi 
B. metafora 
C. hiperbola 
D. metonimia 
E. ironi 
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18. Kata hijau yang mengandung makna idiomatis terdapat pada kalimat 
A. Tembok kamarku sekarang berwarna hijau 
B. Matanya langsung hijau melihat tumpukan uang tergeletak di meja. 
C. Daun-daun teh yang hijau menyegarkan mata yang melihatnya. 
D. Jangan dipetik jambu itu karena buahnya masih hijau. 
E. Is menginap di Hotel Lembah Hijau yang terletak di daerah Cipanas. 

19. Badan anda akan langsing jika anda mau melakukan senam secara konsisten. 
Padanan kata yang tepat untuk menggantikan kata konsisten adalah 
A. cermat 
B. taat 
C. ajeg 
D. tetap 
E. konstan 

20. Pemegang saham pengandali PT Bank Mayapada Tbk. Sukamto Tanoto, lepas tangan 
setelah banknya dibekukan Bank Sentral. 
Padanan kata untuk lepas tangan adalah 
A. membersihkan tangan 
B. ingin bebas 
C. tidak ada ikatan lagi 
D. tidak bertanggung jawab 
E. memisahkan diri 

Kunci Jawaban 

 


