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PetunjukUmum: 
1. Tulis nama, kelas, mata pelajaran dan nomor peserta pada lembar jawaban yang tersedia. 
2. Periksa dan bacalah secara teliti soal-soal sebelum dikerjakan. 
3. Berilah tanda (    ) pada jawaban yang anda anggap paling tepat diantara A, B, C, D atau E. 
4. Periksa kembali jawaban sebelum anda menyerahkan pada pengawas ruang. 
 

A. Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat! 
1. Bapak dan ibu warga Probolinggo yang saya hormati. Telah kita ketahui bahwa penyakit flu burung 

telah merenggut banyak saudara kita beberapa bulan ini. Oleh karena itu, kita harus terus waspada 
terhadap unggas-unggas yang mati di sekitar lingkungan kita. Segera bawa ke Puskesmas jika ada 
anggota keluarga yang terkena gejala penyakit yang meyerupai penyakit flu burung. 
Gagasan kutipan sambutan di atas adalah ... 
a. Ajakan kepada warga masyarakat Probolinggo untuk segera pergi ke Puskesmas. 
b. Pemberitahuan tentang maraknya penyakit flu burung.@ 
c. Mengajak warga untuk  waspada terhadap unggas-unggas yang mati di lingkungan sekitar dan 

segera bawa anggota keluarga yang terkena gejala yang mirip penyakit flu burung. 
d. Memberi tahu warga masyarakat untuk segera membunuh unggas-unggas peliharaan mereka. 
e. Memberi tahu masyarakat untuk mengasingkan warga yang terkena gejala penyakit flu burung. 

2. Demikianlah kiranya yang dapat  saya  sampaikan pada kesempatan ini, akhirnya   dengan   mengucap   
bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon ridho Tuhan YME, diklat Emotional Spiritual Quotient 
(ESQ) Peduli Pendidikan III tahun 2011 di kota Probolinggo, secara resmi saya nyatakan dimulai. 

 Pernyataan di atas merupakan bagian dari ….  
a. pembuka sambutan  
b. penutup wawancara  
c. penutup sambutan @ 
d. pembuka khotbah  
e. penutup khotbah 

3. A   :  Peristiwa apa yang masih membekas di benak Anda?  
B  :  Ayah saya telah meninggalkan saya saat masih SD, tetapi sebelum itu saya sering diajak bertemu 
dengan aktivis dan tokoh-tokoh, pernah saya masuk ke gedung Asia Afrika dan sempat bertemu 
beberapa kawan-kawan ayah saya dan itu sangat membekas pada saya. Jadi, sebenarnya semangat yang 
ingin diperlihatkan ayah saya itu adalah semangat keberpihakan pada publik, itu yang mewarnai 
kehidupan saya sampai sekarang.  
Isi pokok pembicaraan atau penggalan wawancara di atas adalah ....  
a. peristiwa ketika masih kecil  
b. kejadian yang berkesan  
c. pengalaman menjadi aktivitas  
d. semangat berpihak pada publik @ 
e. motivasi bertemu aktivis 

4. Ibu membelikan adik buku di toko. 
     Kalimat di atas menggunakan pola .... 

a. SPOK 
b. SPK 
c. SPOPelK 
d. SPPelK 
e. SPO 

5. Meningkatkan penghasilan bukan perkara mudah. Jika Anda karyawan perusahaan, penghasilan Anda 
lazimnya berupa gaji. Mengharap kenaikan gaji tentu tidak bisa seketika. Anda mesti berprestasi terlebih 
dahulu dan mendapat penilaian atasan. Kalaupun terjadi, boleh jadi hanya setahun sekali, atau paling 
cepat per enam bulan. 
Ide pokok paragraf di atas adalah ....  
a. mendapatkan prestasi kerja  
b. sulitnya memperoleh penghasilan  
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c. sulitnya meningkatkan penghasilan@  
d. jangka waktu kenaikan gaji  
e. cara cepat mendapatkan penilaian atasan 

6. Karangan prosais yang  membahas  suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi 
penulisannya disebut .... 
a. Fakta 
b. Esai@ 
c. Tajuk 
d. Tajuk rencana 
e. Opini  

7. Bacalah teks Esai berikut! 
 

Transformasi Sosial dan Diplomasi Kebudayaan 
Hardi Hamzah 
 
FRANS Magnis Suseno menolak Ahmad Bakrie Award baru-baru ini. Ia membuat analisis soal sosok 
karbitan yang muncul di antara transformasi sosial dan   diplomasi   kebudayaan.   Ia   mengatakan, 
transformasi sosial dan diplomasi kebudayaan di Indonesia,   sesungguhnya   masih   sangat   lemah. 
Kelemahan   itu   menghadirkan   implikasi   yang bervariasi. Analisis itu memang tidak ditujukan untuk 
si pemberi Ahmad Bakrie Award 2010. Tokoh yang selalu   mengembangkan   filsafat   humanis   itu 
menggelitik saya untuk memproyeksikan kalimat itu secara lebih substantif. Mendengar statemen itu, 
rasanya saya tergoda untuk mendeskripsi suatu transformasi sosial yang tidak utuh di negeri ini. 
Transformasi sosial memang sangat dibutuhkan, utamanya jika kita melihat proses sosial lewat tinjauan 
variabel yang sangat umum. Katakanlah, semacam transfer nilai dari dunia pertelevisian, internet, dan   
beragam      kemajuan teknologi komunikasi lain. Di sini tidak terlihat kerangka berpikir yang makro 
untuk sebuah kemajuan bangsa. Betapa tidak, televisi yang ditonton lebih dari 60 juta rakyat Indonesia, 
lebih dari 67% menyajikan pesan-pesan yang tidak jelas, pesan-pesan pragmatis, dan bahasa-bahasa 
amoral. Ketika hal ini berbenturan dengan nilai-nilai Indonesia, yang kemunculannya bersamaan dengan 
transformasi sosial, hasilnya mudah diduga, manusia Indonesia menjadi sosok ”matang karbit”. 
 . . . . 
Ide pokok paragraf kedua pada  kutipan esai di atas adalah 
a. transformasi sosial memang sangat dibutuhkan.@ 
b. transfer nilai dari dunia pertelevisian, internet dan beragam kemajuan teknologi lain. 
c. manusia Indonesia menjadi sosok matang karbit. 
d. televisi yang ditonton lebih dari 60 juta rakyat Indonesia 
e. lebih dari 67% menyajikan pesan-pesan yang tidak jelas, pesan-pesan pragmatis, dan bahasa-bahasa 

amoral. 
8. Bacalah paragraf berikut! 

Gagasan Muhammad Yamin mengenai pentingnya mempersatukan bangsa dengan cara menyatukan 
bahasa, patut diacungkan jempol. Dengan usianya yang masih muda, belia itu, Muhammad Yamin sudah 
memiliki rasa kebangsaan yang tinggi. Peran Muhammad Yamin dalam mengangkat bahasa Melayu 
menjadi bahasa indonesia dan memajukan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, diakui oleh pakar 
sejarah. Hampir semua buku sejarah menyinggung Muhammad Yamin sebagai pencetus gagasan 
diselenggarakannya Kongres Pemuda 28 Oktober 1928 itu, yang menghasilkan tiga butir Sumpah 
pemuda yang salah satu isinya berbunyi menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. 
Pendapat terhadap keteladanan tokoh Muhammad Yamin yang sesuai dengan. isi paragraf tersebut 
adalah .... 
a. Muhammad Yamin salah seorang pejuang bangsa Indonesia. 
b. Pencetus ide persatuan bangsa dengan mempersatukan bahasa di Nusantara. 
c. Seorang pemuda patriotik sejati yang patut ditiru kaum muda zaman sekarang. 
d. Pencetus bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928). 
e. Ketua Indonesia Muda (1928), anggota Partindo, dan anggota volksraad.@ 

9. Perempuan itu tinggi semampai. Jilbab warna ungu yang menutupi kepalanya membuat kulit wajanya 
yang kuning nampak semakin cantik. Matanya bulat bersinar disertai bulu mata yang tebal. Hidungnya 
mancung sekali mirip dengan para wanita palestina. 
Berdasarkan isinya paragraf di atas termasuk jenis paragraf... 
a. Deskripsi@ 
b. Eksposisi 
c. Persuasi 
d. Argumentasi  
e. Narasi  

 



10. Ibu Yuyun membelikan adik buku kemarin. 
        Frasa di atas berjumlah  …. 

a. 1 frasa 
b. 2 frasa 
c. 3 frasa 
d. 4 frasa@ 
e. 5 frasa 

11. Anak itu berjalan cepat menuju pintu rumahnya karena merasa khawatir seseorang akan 
memergoki kedatangannya. Sedikit susah payah dia membuka pintu itu. Ia begitu terkejut ketika daun 
pintu terbuka seorang lelaki berwajah buruk tiba-tiba berdiri di hadapannya. Tanpa berpikir panjang ia 
langsung mengayunkan tinjunya ke arah perut lelaki misterius itu. Ia semakin terkejut karena ternyata 
lelaki itu tetap bergeming. Raut muka lelaki itu semakin menyeramkan, bagaikan seekor singa yang siap 
menerkam. Anak itu pun memukulinya berulang kali hingga ia terjatuh tak sadarkan diri. 
Berdasarkan isinya paragraf di atas termasuk jenis paragraf... 

a. Deskripsi 
b. Eksposisi 
c. Persuasi 
d. Argumentasi  
e. Narasi@  

12. Ada dua macam sarana pendidikan, yaitu pendidikan formal dan pendidikan nonformal. 
Pendidikan formal memiliki standar kurikulum yang sudah ditentukan oleh pemerintah, seperti SD, 
SLTP, SMU/SMK dan lain   sebagainya.   Pendidikan luar sekolah   seperti kursus-kursus, biasanya 
menyusun kurikulum sendiri   yang   disesuaikan   dengan   kebutuhan dan kebijakan Lembaga yang 
bersangkutan. 
Paragraf tersebut menggunakan pola pengembangan eksposisi berjenis .... 
a. analisis 
b. identifikasi 
c. ilustrasi 
d. definisi 
e. klasifikasi@ 

13. Berikut ini gagasan yang dapat dikembangkan menjadi paragraf ekspositif adalah ….  
a. mari menabung di bank  
b. menabung itu penting  
c. teknik budidaya ikan nila @ 
d. penanaman modal di perusahaan, efektifkah?  
e. perjalanan ke pantai Kuta 

14. Suatu debat dapat terjadi karena adanya … 
a. argumentasi@ 
b. pertentangan 
c. perselisihan 
d. penyelesaian 
e. tanggapan 

15. Tujuan akhir dari suatu debat adalah … 
a. kemenangan 
b. keyakinan orang lain 
c. kesepahaman 
d. penyelesaian@ 
e. kesimpulan 

16. Aspek yang tidak termasuk karakteristik utama debat adalah … 
a. melibatkan dua pihak 
b. berbentuk komunikasi langsung 
c. menyangkut suatu tema yang berkonflik 
d. berupa adu argumentasi]@ 
e. selalu bermuara pada kesepahaman 

17. Ada tiga macam bagian proses morfologis, yaitu afiksasi, reduplikasi, dan komposis. Berikut ini 
merupakan contoh  satuan gramatikal yang mengalami proses morfologi, kecuali.... 
a. Mondar-mandir 
b. Dipukul 
c. Kaki tangan 
d. Puskesmas@ 
e. Rumah sakit 



18. Berikut ini merupakan proses nonmorfologi beserta contohnya. Pasangan yang tidak sesuai antara 
jenis proses nonmorfologi dengan contohnya adalah … 
a. asimilasi = alsalam ￫ asalam 
b. kontraksi = berdiri di atas kaki sendiri ￫ berdikari  
c. akronim = pelangit ￫ pelangi 
d. metatesis = drohaka ￫  durhaka 
e. paragog = hulubala ￫  hulubalang 

19. Berikut ini adalah contoh proses morfologi, pengunaan sufiks ”me– ” yang tepat terdapat dalam 
kalimat ...  

a. Perolehan tanaman generasi baru dapat dilakukan dengan menyangkok.  
b. Petani menyangkul sawahnya pada pagi dan sore agar tidak kepanasan.  
c. Setiap pagi Ida harus menyapu dan menata kamarnya sebelum berangkat ke sekolah.@  
d. Kita harus menyukuri nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa.  
e. Masih banyak penduduk desa yang menggunakan air sungai untuk menyuci pakaian.  

20. Berikut ini adalah contoh kata yang mengalami proses nonmorfologi kecuali…. 
a. ABRI@ 
b. mencari 
c. budaya 
d. seloka 
e. gulana 

21. satuan gramatik yang terdiri atas dua kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi sebagai 
S,P,O,K adalah.. 

a. kata 
b. frasa@ 
c. klausa 
d. kalimat 
e. paragraf 

22. Berikut ini yang termasuk frasa nominal adalah... 
a. sedang membaca 
b. siswa baru@ 
c. memancing 
d. baru dibeli 
e. kemaren siang 

23. Jalan tol itu baru selesai dibangun.  
berdasarkan kelas kata unsur intinya,  frasa “jalan tol” pada kalimat di atas merupakan frasa…. 
a. verba 
b. eksosentris 
c. nomina@ 
d. nomeral 
e. adjektiva 

24. Tadi pagi dia sudah berangkat ke Surabaya. 
Berdasarkan konstruksinya, jenis frasa yang dicetak miring pada kalimat di atas merupakan frasa…. 
a. endosentris atributif@ 
b. Endosentris koordinatif 
c. endosentris apositif 
d. eksosentris 
e. nomina 

25. Penari-penari yang akan menari di pentas itu cantik molek. Frase endosentris koordinatif yang terdapat 
dalam kalimat di atas adalah ....  
a. penari-penari  
b. yang akan  
c. akan menari  
d. di pentas itu  
e. cantik molek@  

26. Kapal layar itu hampir berangkat ke pulau Bali.  
Frasa verbal dalam kalimat di atas adalah ....  
a. Kapal layar 
b. Layar itu 
c. Hampir berangkat@ 
d. Ke pulau 
e. Pulau Bali  



27. Satuan gramatikal terdiri dari dua kata atau lebih yang setidaknya terdiri atas subjek dan predikat 
disebut... 
a. frasa 
b. kalimat 
c. klausa@ 
d. paragraf 
e. wacana 

28. berikut ini yang merupakan contoh klausa adalah… 
a. baju tidur 
b. makan jalan 
c. kambing hitam 
d. rumah terbakar@ 
e. rumah sakit 

29. Masyarakat yang masih melanggar ketertiban lalu lintas berarti masyarakatnya kurang disiplin, meski 
pemerintah telah mengeluarkan undang-undang. Kalimat di atas terdiri atas ....  
a. dua klausa 
b. tiga klausa@ 
c. empat klausa 
d. lima klausa 
e. enam klausa 

30. Berikut ini yang merupakan klausa verba adalah... 
a. petani mengerjakan sawahnya dengan tekun@ 
b. yang dibeli orang itu sepeda 
c. roda truk itu ada enam 
d. Ia guru 
e. pemuda itu seorang polisi 

31. Berdasarkan jumlah fungtornya, kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat tidak lengkap adalah.... 
a. dulu ia pernah juara kelas. 
b. Apakah hari ini akan turun hujan? 
c. adik sedang bermain.@ 
d. Ibu membeli beras di pasar. 
e. Bunga di halaman disiram Wahyu. 

32. Kalimat berikut ini yang berpola S-P-K adalah... 
a. Anak itu rajin membaca buku 
b. Dia pergi ke Surabaya@ 
c. Adiknya seorang polisi 
d. Adik menanam bunga 
e. Ali sedang membaca buku di halaman 

33. Di bawah ini merupakan contoh kalimat majemuk setara, kecuali.... 
a. Wajah Tono cemberut, makanya saya takut untuk mendekatinya.@ 
b. Saya datang ke rumahmu atau kamu datang ke rumah Andi. 
c. Adikku belum bersekolah, tetapi dia sudah pandai membaca 
d. Ia baik hati dan suka menolong teman yang mengalami kesusahan 
e. Saya akan datang ke rumahmu sekarang atau nanti malam 

34. Berikut ini yang merupakan kalimat inversi adalah…. 
a. Saya datang hari ini. 
b. Kami sedang berlibur. 
c. Pergi juga kau.@ 
d. Ani sedang membaca. 
e. Hari ini turun hujan? 

35. ”Ayah membelikan adik buku baru.” kalimat di samping berpola.... 
a. S-P-O-Pel.@ 
b. S-P-O-Ket, 
c. S-P-O 
d. O-P-Pel. 
e. S-P-Ket. 

 
36. Berdasarkan jumlah konturnya, di bawah yang merupakan kalimat minim/minor adalah.... 

a. Ia pergi ke perpustakaan. 
b. Amat tinggi!@ 
c. Sedang membaca buku di perpustakaan. 
d. Sudah siap berangkat? 



e. Dia pergi ke sekolah. 
 
37. Pola kalimat S-P-O-K dapat ditemukan dalam kalimat … 

a. Botol itu berisi air sampai penuh 
b. Partinem makan bakso di warung tenda@ 
c. Legiman menyanyi lagu sedih di teras rumah 
d. Tugino naik sepeda ke sekolah 
e. Paidin kecopetan uang di bus kota Damri 

38. “Kamu tidak beruntung” 
Berdasarkan kalimat di atas, kalimat di bawah ini yang bertranformasi dengan perubahan intonasi 
adalah.... 
a. Ternyata kamu tdak beruntung. 
b. Kamu kurang beruntung. 
c. Kamu tidak beruntung hari ini. 
d. Kamu tidak beruntung?@ 
e. Tidak beruntung kamu. 

39. Berdasarkan kelas kata, kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat verbal adalah... 
a. Dia adalah seorang guru Bahasa Indonesia. 
b. Mobil pejabat itu dua. 
c. Saya sangat pandai pelajaran Bahasa Indonesia. 
d. Anak pak lurah tiga. 
e. Dia sedang membaca buku bahasa Indonesia.@ 

40. Kalimat di bawah ini yang merupakan kalimat majemuk bertingkat adalah ... 
a. Saya akan datang ke rumahmu sekarang atau nanti malam. 
b. Pada saat itu harga buku memang sangat mahal sehingga saya tidak dapat membelinya.@ 
c. Dia sangat baik hati dan suka menolong 
d. Saya yang datang ke rumahku atau kamu yang datang ke rumahku 
e. Kita harus memerangi kebodohan dan kemiskinan 


