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1.  Penulisan kata-kata yang dicetak miring pada kalimat-kalimat di bawah ini benar, 
KECUALI 

a. Anto sekarang senda menempuh Program Pascasarjana. 
b. Antarkota Yogyakarta dengan kota Kebumen berjarak seratus kilometer 
c. Yang beli Ibu kemarin adalah jenis semangka nonbiji 
d. Semua agama di Indonesia bersifat monoteises. 
e. Subbab itu membicarakan masalah ketenagakerjaan. 

Pembahasan: 
antarKota harusnya dipisah (antara kota). Sedangkan antarkota dirangkai 
karena antar sebagai afiks 
Jawaban: B 

2.  Kata-kata yang dicetak miring di bawah ini adalah kata-kata serapan yang ditulis secara 
benar, KECUALI 

a. Zoologi adalah cabang ilmu biologi 
b. Konggres itu berlangsung selama dua hari. 
c. Bangsa Indonesia sedang mengalami transformasi dari budaya agraris ke budaya industri. 
d. Proses alkulturasi budaya di Indonesia berlangsung dengan perlahan-lahan. 
e. Arya membeli akuarium di toko itu. 

Pembahasan: 
konggres seharusnya kongres. 
Jawaban: B 

3.  Pasangan huruf kapital di bawah ini benar, KECUALI 

a. Surat Saudara sudah saya terima. 
b. Kita harus menghormati Bapak dan Ibu kita. 
c. Silahkan duduk, Dik! 
d. Kapan, Bapak berangkat? 
e. Itu apa, Bu? 

Pembahasan: 
Jawaban (B) salah, karena Bapak dan Ibu bukan merupakan sapaan. Kita harus menghormati 
bapak dan ibu kita. 
Jawaban: B 
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4.  Penulisan kata asing yang sesuai dengan ejaan resmi terdapat dalam kalimat 

a. Jika kebocoran akibat virus diabaikan, penderita akan banyak kehilangan cairan, akhirnya 
akan mengalamai s h o c k. 
b. Genangan air merupakan tempat berkembang biaknya nyamuk "Aedes Aegepty" 



c. Asuransi ini memiliki program professional memback up dokter yang mendapat gugatan 
malapraktik dari pasien. 
d. Lahar dingin itu 'nggrojog' dari atas seperti ombak besar. 
e. Ronaldo mencetak hattrick pada menit ke-89 sehingga pertandingan berakhir draw. 

Pembahasan: 
Penulisan kata asing harus menggunakan huruf miring atau huruf tegaj bergarus bawah 
Jawaban: E 

5. Kalimat-kalimat berikut ini tidak dapat digunakan dalam karya ilmiah karena penulisan 
tanda bacanya tidak mengikut EYD, KECUALI 

a. Penggunaan Obat tradisional termasuk jamu yang makin marak dewasa ini adalah 
kenyataan yang patut disyukuri. 
b. Kendati pemakaian jamu cukup marak dan industri jamu juga berkembang, 
sungguh mengherankan kalau ternyata produksi tanaman obat beberapa tahun 
belakangan stagnan. 
c. Dalam catatn Kepala Badan POM Indonesia memiliki 30.000 jenis tumbuhan. 
d. Penurunan angka produksi menjadi ironi, kalau kita bandingkan dengan pasar yang 
sesungguhnya membentang luas. 
e. Yang cukup menggembirakan, adalah kenyataan bahwa beberapa rumah sakit sudah 
memasukkan obat tradisional dalam terapi kepada pasien. 

Pembahasan: 
Analisi kesalahan 
Opsi A: Kata Obat seharusnya obat 
Opsi B: Benar 
Opsi C: Tanda (,) harus ada sesudah POM 
Opsi D: Tanda (,) harus dihilangkan 
Opsi E: Tanda (,) harus dihilangkan 

Jawaban: B 

 


