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Jawab: C
Opini, ialah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang tentang sesuatu atau dapat menjawab pertanyaan
bagaimana. Pernyataan-pernyataan yang merupakan opini adalah Menurut Tom Kennedy, permen lollipop
yang baik dihasilkan dari perpaduan 60% sirup jagung dan 40% gula kemudian dipanaskan pada suhu 310
derajat fahrenheit.
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Jawab: E
Pernyataan berikut yang tidak relevan dengan maksud paragraf di atas adalah Waduk Jatiluhur digunakan
untuk olahraga ski air, kano, dayung, perahu naga dan lain-lain karena tidak sesuai dengan kalimat utama
Waduk Jatiluhur merupakan salah satu tempat wisata di Jawa Barat yang patut dikunjungi. Jawaban A, B, C,
dan D berhubungan dengan kalimat utama karena koheren (sesuai) dengan masalah yang dibicarakan yaitu
penjelasan.
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Jawab: A
Kalimat yang termasuk kalimat efektif adalah kalimat A, sedangkan kalimat yang lain seharusnya B Tempat
wisata di Jawa Timur terdiri dari wisata religi, wisata pemandangan alam dan wisata budaya, dan wisata balai
konservasi pelestarian fauna langka. C Kegagalan proyek itu karena perancangan tidak baik dan pengawasan
yang kurang cermat. DMeskipun negara itu penghasil kapas nomor satu dunia, harga tekstilnya sangat
tinggi. E Pendidikan antikorupsi akan dilaksanakan segera di seluruh jenjang pendidikan mulai tahun ajaran
baru 2012/2013 (tidak ada P = dilaksanakan).
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Jawab: A
Kerangka Karangan adalah rencana garis besar karangan berdasarkan tingkat kepentingannya, pokok- pokok
yang akan dibicarakan, pedoman bagi pembaca untuk mengetahui isi suatu karangan. Kerangka karangan
yang paling runtut berdasarkan pola deduktif adalah pentingnya pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas,
manfaat pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas, bentuk pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas, sasaran
pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas, langkah pembiasaan berperilaku tertib lalu lintas.
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Jawab: E
Simpulan harus dirumuskan secara logis dengan menggambarkan atau mewakili seluruh pernyataan yang ada
dengan mencari kalimat yang paling banyak dijelaskan dalam paragraf tersebut. Simpulan yang paling tepat
untuk teks di atas adalah Berkat penelitian dan pengembangannya, PT Hartono Istana Teknologi bisa
memenuhi kebutuhan konsumen dan memajukan industri elektronik.
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Jawab: B
Kalimat utama : Hal pokok yang merupakan pernyataan yang menjadi inti keseluruhan isi paragraf. Gagasan
pokok terdapat pada kalimat topik yang biasanya terletak di awal, akhir, awal-akhir, tersirat, kalimat yang
mengandung tema atau pikiran utama merupakan kalimat terbuka/berdiri sendiri dan isinya umum/luas
dijelaskan oleh kalimat penjelas
Kalimat yang membentuk suatu paragraf harus saling terkait membentuk kesatuan ide dan harus saling
berhubungan satu sama lain. Kalimat utama paragaraf tersebut adalah kalimat Pendidikan antikorupsi akan
segera dilaksanakan di seluruh jenjang pendidikan mulai tahun ajaran baru 2012/2013. Kalimat yang lain
mendukung teks tersebut.
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7

Jawab: C
Paragraf Akibat – Sebab adalah paragraf yang dikembangkan dengan cara terlebih dahulu mengekemukakan
fakta yang menjadi akibat terjadinya sesuatu, kemudian diikuti oleh rincian-rincian. Paragraf di atas
dikembangkan dengan menggunakan pola akibat sebab karena Kalimat pertama menyatakan akibat,
sedangkan kalimat lainnya menyatakan sebab.
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Jawab: B
Kalimat inti ialah kalimat yang terdiri atas dua unsur pusat yang menjadi inti kalimat. Kalimat yang merupakan
perluasan dari kalimat inti Wilayah Bandung dilihat
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Jawab: D
Pernyataan yang benar berkaitan dengan kalimat di atas adalah Yang menduduki fungsi keterangan cara
dalam kalimat di atas adalah dengan beradaptasi bersama teknologi.
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Jawab: E
Tabel adalah daftar berisi ikhtisar sejumlah (besar) data informasi, biasanya berupa kata-kata dan bilangan
yang tersusun secara bersistem, urut ke bawah dalam lajur dan deret tertentu dengan garis pembatas
sehingga dapat dengan mudah disimak
Pernyataan yang paling sesuai dengan tabel di atas adalah Urutan tingkat pencapaian kelulusan mata
pelajaran dari yang terkecil ke yang terbesar pada ketiga sekolah tidak ada yang sama.
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Jawab: B
Bentukan kata yang tepat dalam paragraf tersebut adalah mempengaruhi seharusnya memengaruhi berasal
dari kata pengaruh mendapat imbuhan me- (/p/ luluh).
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Jawab: A
Topik adalah pokok masalah yang akan dibahas Kalimat topik yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah
Penggundulan hutan merupakan salah satu penyebab pemanasan global.
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Jawab: C
Bentukan kata pembumihangusan pada kalimat di atas sama dengan bentukan kata pengambinghitaman
Pembumihangusan peN-an + bumi hangus = PeN-an + kambing hitam. Hal ini tidak sama dengan kata
menganaktirikan meN-kan + anak tiri, ketidaktahuan ke-an + tidak adil, memperdengarkan memper-kan
+ dengar, menindaklanjuti me-i + tindak lanjut
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Jawab: B
Penulisan huruf kapital yang benar terdapat dalam kalimat B, sedangkan A, C, D, E seharusnya A Raya
Iduladha, Idulfitri C Golkar dan profesional, D undang-undang dan undang-undang dasar, E di tepi barat
Kota Hebron.
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Jawab: E
Pola kalimat inti dari kalimat luas Iri hati (S) bersumber (P) dari pengalaman ... (K) sama dengan kalimat Detak
jantung orang stres (S) berbeda (P) dengan orang damai dan bersyukur(K), sedangkan pola kalimat A unta
(S) dapat melakukan (P) perjalanan jarak jauh (O), B Peneliti China dan Australia(S) menemukan (P) spesies
manusia (O), C Kematian (S) adalah sebuah takdir (P) , D Serangga kumbang tomcat (S) memberikan (P)
manfaat (O) bagi petani (K).

3

Copyright©ujiantulis.com all rights reserved

