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BHS-INDONESIA-XI-BHS 
 

 

1 Penari-penari yang akan menari di pentas itu cantik molek. Frasa 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  
2 Percikan air membasahi wajah setengah baya yang baru pertama kali melayari Sungai Musi 

itu. Frasa benda dalam kalimat di atas adalah ....  
 A percikan air 
 B membasahi wajah 
 C setengah baya 
 D pertama kali 
 E melayari sungai  
3 Dian mengambilkan adiknya air minum di dapur.  Frasa air minum dalam kalimat di atas 

berfungsi sebagai ....   
 A subjek 
 B predikat 
 C objek 
 D pelengkap  
 E keterangan  
4 Berikut pengertian frasa yang tepat adalah …. 
 A Kumpulan kata yang digabung menjadi paragraf 
 B Penggabungan huruf vocal 
 C Kelompok kata yang tidak melebihi batas fungsi (klausa) 
 D Kata yang memiliki kedudukan sesuai unsurnya 
 E Kata yang membentuk unsure predikat 
5 Masyarakat yang masih melanggar ketertiban lalu lintas berarti masyarakatnya kurang 

disiplin, meski pemerintah telah mengeluarkan undang-undang.Kalimat di atas terdiri atas 
....  

 A satu klausa  
 B dua klausa  
 C tiga klausa  
 D empat klausa  
 E lima klausa  
6 Berikut ini adalah kalimat minor, kecuali ... 
 A pergi 
 B Raja rimba  
 C Hutan tropis?  
 D terbakar 



 E Silahkan!  
7 Sibuk saya.Berdasarkan letak predikatnya, kalimat di atas adalah.... 
 A kalimat transformasi 
 B kalimat aktif intransitif 
 C kalimat inversi 
 D kalimat minor 
 E kalimat pasif 
8 Berikut pengertian diskusi panel yang tepat adalah …. 
 A Pertukaran gagasan para ahli dan penonton untuk mendiskusikan topik tertentu 
 B Diskusi para ahli politik dalam suatu pertemuan 
 C Pertukaran pikiran para akademis 
 D Sharing atau bertukar gagasan antara para ahli 
 E Pertemuan para ahli yang membahas hal penting dan rahasia 
9 Ibu sedang memasak di dapur ketika penjual koran itu mengantarkan korannya. Berikut ini 

kalimat majemuk yang sama polanya dengan kalimat majemuk tersebut adalah ... 
 A Budi makan di kantin, karena perutnya lapar. 
 B Semua karyawan pabrik rokok itu pulang pada sore hari. 
 C Walaupun hujan, mereka tetap pergi ke sekolah juga. 
 D Hidupnya sangat berkecukupan sewaktu ayahnya masih memegang jabatan di 

perusahaannya. 
 E Kebiasaan menyembelih binatang secara ilegal dimulai sejak dulu.. 
10 Berikut ini termasuk kata majemuk, kecuali.... 
 A Purba kala 
 B Rumah baru  
 C Rumah sakit  

 D Hari besar  
 E Sapu tangan  
11 Kata majemuk digunakan dalam kalimat .... 
 A Ketika aku menangis ibu memberiku sapu tangan. 
 B Anisa membersikan tanggannya yang kotor. 
 C KPK mulai mengusut kasus Anggodo. 
 D Dahlan Iskan dipilih menjadi Direktur PLN. 
 E Perjalanan karier grup Kangen Band penuh dengan liku. 
12 Pernyataan di bawah ini yang berupa klausa adalah ....  
 A kambing hitam  
 B raja rimba 
 C hutan tropis 
 D hutan terbakar 
 E hutan buatan  
13 Berikut hal-hal yang harus diperhatikan dalam diskusi, kecuali… 
 A bersikap rasional 
 B menghargai pendapat orang lain 
 C bersikap sopan santun 
 D menyertakan alasan yang logis dalam memberi tanggapan 
 E menggunakan bahasa ambigu 



14 Bacalah dialog berikut dengan saksama! Hartini  : Terima kasih atas kesempatan 
yang diberikan kepada saya. Selamat pagi Saudara-saudara. Perkembangan novel remaja 
saat ini sangat pesat. Novel tersebut banyak mempergunakan bahasa remaja. Dengan 
demikian, bahasa tersebut dapat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang 
baik dan benar. Remaja saat ini banyak yang menggunakan bahasa, remaja, .... Demikian 
pembahasan makalah saya. Terima kasih atas perhatian Saudara-¬saudara. Moderator :
 Terima kasih Saudara Hartini. Baiklah, selanjutnya dibuka forum tanya-jawab. 
Silakan, siapa yang akan menanggapi? Rizki  : Saya kurang sependapat dengan 
pendapat pemakalah. Menurut saya, bukan novel yang mempengaruhi bahasa remaja, tetapi 
bahasa remaja yang mempengaruhi novel. Sekian terima kasih. Hartini  :
 Sebenarnya yang mempengaruhi adalah bahasa novel. Novel dibaca oleh remaja, 
sedangkan penulis novel ada yang bukan remaja. Penulis itu menciptakan bahasa yang tidak 
sesuai dengan aturan bahasa Indonesia.Nita  : Saya sangat setuju dengan pendapat 
pemakalah. Kita sebagai remaja menggunakan bahasa remaja karena pengaruh media, baik 
media elektronik maupun cetak, termasuk novel, ....Kalimat simpulan diskusi tersebut yang 
dapat ditulis pada laporan diskusi adalah ... 

 A Bahasa yang digunakan media elektronik seperti pada tayangan sinetron remaja di 
televisi sangat berpengaruh terhadap bahasa remaja. 

 B Bahasa novel yang dibaca oleh kalangan remaja berdampak negatif terhadap 
kebudayaan Indonesia. 

 C Bahasa novel remaja berpengaruh terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan 
benar di kalangan remaja. 

 D Penggunaan bahasa remaja sangat berpengaruh terhadap penggunaan bahasa pada novel 
remaja. 

 E Pemakaian bahasa media elektronik dan media cetak berpengaruh terhadap pemakaian 
bahasa remaja. 

15 Di bawah ini jenis kalimat yang tepat adalah .... 
 A Berita tanya, perintah, seruan dan pengandaian 
 B Perintah, seruan, perumpamaan, seruan dan tanya 
 C Perintah, seruan, perumpamaan, seruan dan tanya 
 D Berita, perumpamaan, tanya, perintah dan seruan 
 E Perintah, berita dan perumpamaan 
16 Perhatikan saran berikut dalam diskusi!Dalam lomba kebersihan antarkelas di sekolah  kali 

ini, kita perlu membuat taman di depan kelas kita. Setiap siswa kelas kita wajib membawa 

tanaman hias atau bunga..Kalimat untuk menolak pendapat dengan sopan sesuai saran 

dalam diskusi tersebut adalah ... 

 A Masalah kebersihan kelas bukanlah urusan siswa, melainkan urusan pihak sekolah 
untuk memikirkannya. Mengapa harus kita? 

 B Sebaiknya ditentukan saja siapa membawa bunga apa agar tidak terjadi persamaan 
bunga yang dibawa! 

 C Bagaimana kalau kita juga minta sumbangan dari wali kelas kita, bukankah kalau kelas 
kita menang wali kelas juga ikut bangga? 

 D Saya kurang sependapat, sebaiknya digambar dulu, lahan yang mana yang akan 
ditanami bunga. Bila perlu kita menggunakan jasa juru taman yang biasa menangani 



masalah pertamanan. 
 E Saya kurang setuju kalau setiap siswa, bagaimana kalau  berbagi tugas, ada yang 

membawa bunga,  rumput, tanah, pupuk, dan sebagian lagi membawa alat-alat yang kita 
perlukan? 

17 Dalam diskusi,  yang berperan penting dalam aktif tidaknya sebuah diskusi, adalah…. 
 A moderator 
 B notulen 
 C narasumber  
 D operator 
 E penyaji 
18 Hal yang tidak penting dalam mengikuti diskusi adalah …. 
 A Memperhatikan sistematika arah diskusi 
 B Menjaga ketenangan diskusi 
 C Menghargai pendapat peserta lain 

 D Berperan dalam kelancaran diskusi 
 E Memotong pembicaraan orang lain 
19 Berikut ini yang merupakan pernyataan yang mendukung terhadap bahan diskusi adalah .... 
 A Tema yang Anda ambil kurang tepat karena merupakan isu sensitif. 
 B Saya sepakat kalau tema itu yang diangkat, sebab kita sebagai pelajar harus belajar kritis 

dan tanggap terhadap situasi yang sedang terjadi. 
 C Tema tersebut terlalu berat untuk kita diskusikan karena terlalu rumit dan besar. 
 D Sebaiknya tema tersebut diganti dengan hal yang lebih dekat dengan dunia kita. 

 E Kita, harus belajar bagaimana cara menyikapi hal ini. 
20 Berikut peranan atau tugas peserta didik kecuali …. 
 A Mengikuti tata tertib 
 B Mengajukan pertanyan 
 C Bersikap santun 
 D Mengajukan kritikan 
 E Menjaga kelancaran 
21 Hal-hal yang diperhatikan seseorang dalam menulis laporan seperti berikut, kecuali…. 
 A mempunyai kelengkapan data dan fakta 
 B bersikap objektif 
 C menggunakan bahasa yang formal dalam penulisan 
 D menentukan bahasa yang formal 
 E laporan disusun secara logis dan sistematis 
22 Yang tidak termasuk unsur laporan meliputi …. 
 A judul  
 B latar belakang  
 C anggaran  
 D hasil pengamatan  
 E kesimpulan 
23 Berikut adalah tahapan menulis laporan penelitian/karya tulis ilmiah 

1) Buatlah kerangka karangan 
2) Tentukanlah topik 
3) Rumuskan judul penelitian 



4) Membuat karangan utuh 
5) Kumpulkan data 
Langkah-langkah menulis yang benar adalah.... 

 A 1-2-4-5-3 
 B 2-3-1-5-4 
 C 2-3-5-1-4 
 D 3-2-5-1-4 
 E 1-2-3-5-4 
24 Yang tidak termasuk dalam penulisan karya ilmiah adalah …. 

 A memilih topik 
 B mengumpulkan bahan 
 C menyusun hipotesis 
 D membuat kerangka utuh 
 E menulis kesimpulan 
25 Tema : Meningkatkan Devisa Negara dari Sektor pariwisata    Latar belakang yang sesuai 

dengan tema tersebut adalah ... 

 A Objek-objek pariwisata  sejauh ini belum dikelola secara profesional 
 B Sebagian objek wisata bahari dirusak oleh gelombang tsunami 
 C Pemerintah kurang memperhatikan kelestarian lingkungan 
 D Agar objek wisata dikelola secara baik untuk menghasilkan devisa bagi negara 
 E Indonesia merupakan negara bahari yang indah pantai dan lautnya 
26 Bacalah dengan cermat!  1).telaga Sarangan terletak  di bagian barat barat wilayah 

Kabupaten Magetan,dekat dengan perbatasan antara provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur.  

2) objek wisata ini sangat menarik karena terletak di lereng gunung Lawu.  3) Kawasan ini 

memiliki eksotisme pemandangan gunung dan keasrian telaga yang tenang dan damai.  4) 

telaga Sarangan sangat cocokuntuk beristirahat ataupun outbond training.  5) cuaca yang 

sering berkabut menyebabkan Telaga Sarangan ini menjadi sangat dingin.  6) Kawasan 

wisata Telaga Sarangan dilengkapi dengan fasilitas hotel atau penginapan, persewaan 

perahu, dan persewaan kuda.Sumber : M.Purwati, Pesona Wisata JawaTimur, Klaten, Intan 

Pariwara, 2009   Kalimat yang berisi fakta dalam laporan di atas terdapat pada nomor  ... 

 A 1) dan 3). 
 B 1) dan 6) 
 C 2) dan 5) 

 D 4)dan 5) 
 E 5) dan 6) 
27 Bacalah paragraf berikut dengan cermat!(1) Melihat kondisi lahan di Dieng saat ini, kiranya 

telah terjadi semacam leveling off yang disebabkan oleh kejenuhan tanah tidaklah 
mengherankan. (2) Kemiringan lahan yang digarap rata-rata di atas 40 derajat. (3) Mungkin 
saja telah terjadi pengikisan top soil (lapisan humus tanah) terutama lima atau sepuluh tahun 
terakhir. (4) Menurut Ketua Bappeda Kabupaten Wonosobo, Ir. Sumarjono, lahan dengan 



kemiringan 40 derajat ke atas memang tidak cocok untuk tanaman usia pendek. (5) Lahan 
tersebut sebaiknya ditanami dengan tanaman tahunan seperti kopi, cengkeh, dan lain-
lain.Kalimat yang berupa fakta adalah kalimat nomor.. 

 A 1 
 B 2 
 C 3 
 D 4 
 E 5 
28 Bacalah penggalan teks berikut! Di bidang pendidikan, pemerintah  menganggarkan dana 

kompensasi BBM sebesar Rp 5,6 triliun, termasuk biaya pengendalian Rp 222,7 miliar. 
Kompensasi ini diperuntukkan bagi 9,6 juta siswa miskin dan putus sekolah. Begitu juga di 
bidang kesehatan dan pengendalian rakyat miskin. Di bidang keluarga berencana, prasarana 
desa, perumahan rakyat, pelayanan sosial, pengadaan beras dan dana bergulir mikro juga 
dianggarkan pemerintah melalui dana kompensasi BBM untuk rakyat miskin.Simpulan 
paragraf di atas adalah ... 

 A Pemerintah menganggarkan dana kompensasi BBM. 
 B Melalui kedelapan jalur, pemerintah menganggarkan dana untuk menopang rakyat 

miskin. 
 C Melalui kedelapan jalur, pemerintah menganggarkan dana kompensasi BBM untuk 

rakyat miskin. 
 D Pemerintah menganggarkan dana untuk menopang rakyat miskin. 
 E Pemerintah menganggarkan dana kompensasi BBM dan pengendaliannya. 
29 Bagi para petani, turunnya hujan pada musim kemarau merupakan berkah karena sawah 

dapat diairi dan tanaman di kebun disegarkan. Akan tetapi, setelah gempa mengguncang 

pantai barat Sumatra, hujan justru tidak diharapkan oleh petani sawit dan peladang di 

Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatra Barat. Pasalnya, hujan menjadi momok 

bagi mereka yang tidur di luar karena tidak tahan cuaca dingin.Rangkuman yang tepat dari 

teks tersebut adalah ........... 

 A Hujan yang biasanya menjadi berkah kini sangat tidak diharapkan oleh petani di 
Sumatra Barat. 

 B Hujan menjadi berkah bagi para petani pada musim kemarau di Sumatra Barat. 
 C Setelah terjadi gempa, petani di Sumatra Barat takut terhadap hujan karena mereka tidak 

tahan terhadap cuaca dingin. 
 D Hujan pada musim kemarau merupakan berkah bagi petani tetapi hujan tidak 

diharapkan oleh petani sawit dan peladang di Lunang Silaut, Kabupaten Pesisir Selatan, 
Sumatra Barat 

 E Hujan menjadi momok bagi petani di musim kemarau karena hujan juga tidak 
diharapkan oleh petani sawit 

30 Baca dialog dalam rapat berikut!Furqon  : “Saya setuju dengan pemilihan toga sebagai 

pengisi lahan kosong di sebelah balai desa.”Azam    : “Saya sependapat, namun 

bagaimana kalau di sekitarnya dikelilingi dengan tanaman hias?”Ana       : “Supaya tidak 



menghabiskan dana banyak, lebih baik kita membeli di toko Pak Habib karena bunga-bunga 

dan toga dijual murah di sana.”Ketua    : “Baiklah, semua setuju, hanya saja kita baru 

bisa menemui Pak Habib setelah beliau kembali dari kota.Kalimat simpulan rapat 

berdasarkan dialog tersebut adalah ......... 

 A Tanaman toga ditanam di lahan kosong sebelah balai desa dan di sekitarnya ditanami 
tanaman hias yang dibeli di toko Pak Habib. 

 B Karena Pak Habib masih keluar kota, penanaman tanaman toga dan tanaman hias di 
lahan kosong sebelah balai desa ditunda. 

 C Pak Habib menjual tanaman toga dan tanaman hias dengan murah sehingga rapat 
memutuskan menanam toga dan tanaman hias. 

 D Pak Habib menyepakati penanaman toga dan tanaman hias di lahan kosong sebelah 
balai desa karena dia menjualnya dengan murah. 

 E Rapat memutuskan membeli toga dan tanaman hias yang dijual Pak Habib dengan 
murah tetapi menunggu kedatangannya dari luar kota. 

31 Jika siswa MA mengungkapkan kegalauan mereka akan realitas yang ada di sekeliling 

mereka sungguh sangat menarik. Lihatlah bagaimana sekelompok pelajar di Aceh 

meneropong keganjilan-keganjilan sosial melalui buku Santeut. Buku ini berisi kumpulan 

khutbah pelajar Aceh yang mereka tulis. Mereka bahkan meneropong soal kesetaraan 

gender, yaitu hubungan laki-laki dan perempuan, sesuatu yang peka di provinsi yang 

memberlakukan syariat Islam itu.  Ide pokok paragraf di atas adalah … 

 A Ungkapan kegalauan siswa MA akan realitas yang ada di sekeliling mereka 
 B Sekelompok pelajar di Aceh yang meneropong keganjilan-keganjilan sosial 
 C Penulisan buku oleh siswa-siswa MA Aceh 
 D Siswa MA meneropong soal kesetaraan gender 
 E Siswa MA berbicara sesuatu yang peka di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam 
32 Pada tahun 1970-an, tokoh-tokoh terkenal, seperti pejabat, pengusaha, artis, dan penyiar 

televisi, biasa berbelanja di pasar. Mereka tidak segan-segan keluar masuk kawasan pasar 

yang kini lebih dikenal sebagai pasar tradisional. Mereka pun dengan senang hati berbelanja 

sayuran, buah-buahan, ikan, daging, pakaian, peralatan rumah tangga, dan kebutuhan 

lainnya.  Gagasan utama pada teks tersebut adalah .... 

 A tokoh-tokoh terkenal tampak senang hati berbelanja 
 B tokoh-tokoh terkenal biasa berbelanja di pasar tradisional 
 C pejabat, pengusaha, artis, dan penyiar televisi adalah tokoh terkenal 
 D tokoh-tokoh terkenal segan-segan keluar masuk kawasan pasar tradisional 
 E pakaian, peralatan rumah tangga, dan kebutuhan lain dijual di pasar tradisional. 
33 Berikut ini adalah unsur-unsur yang ada dalam notula rapat, kecuali… 
 A tempat dan waktu 
 B pembukaan 



 C tanya jawab 
 D penutup 
 E hidangan 
34 Pengertian notula rapat yang tepat adalah …. 

 A Mencatat hasil-hasil pada notula 
 B Menulis berita acara dan hasil rapat 
 C Memberi kesimpulan dan pembahasan dalam rapat 

 D Mencatat petugas rapat 
 E Menulis hasil akhir rapat 
35 Sesuai dengan kesepakatan bersama maka kegiatan bakti sosial akan diadakan pada awal 

bulan depan.Penggalan di atas merupakan bagian notula rapat, yaitu.... 

 A pembukaan  
 B penjelasan 
 C sambutan  
 D tanggapan  
 E keputusan  
36 Beberapa usulan dalam rapat yang membahas kegiatan Pekan Bulan Bahasa (PBB) di MA 

Nurul Jadid adalah sebagai berikut: 1) Kegiatan PBB harus 

diadakan semeriah mungkin, bahkan lebih meriah dari tahun sebelumnya dengan 

mengundang perwakilan dari Osis sekolah lain. 2) Untuk kegiatan PBB, 

jangan menghabiskan banyak uang sekolah. Masih banyak kegiatan yang lain yang juga 

memerlukan dana. 3) Kegiatan PBB jangan dimonopoli oleh siswa program bahasa saja, 

tetapi harus melibatkan semua siswa, guru, alumni, dan sponsor.Kalimat yang berisi 

keputusan rapat yang ditulis dalam notulen sesuai dengan usulan tersebut adalah ... 

 A Untuk memeriahkan kegiatan PBB dilakukan pungutan uang setiap siswa seribu rupiah. 
 B Kegiatan PBB diupayakan minta sumbangan pada pihak orang tua siswa yang peduli 

terhadap kegiatan PBB. 
 C Kegiatan PBB dibuat meriah, tapi murah, dan melibatkan banyak siswa, Osis sekolah 

lain, alumni dan sponsor. 
 D Mengingat kondisi ekonomi saat ini, kegiatan PBB tak perlu diadakan 
 E Alumni yang sukses dan sudah mempunyai kedudukan dapat diminta sebagai 

penyandang dana. 
37 Bentukan kata berimbuhan 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. 
38 Wanita bergaun itu sangat cantik.makna imbuhan ber- pada kalimat di atas sama dengan 

makna imbuhan ber- pada kalimat.... 

 A Mereka berdua akan pulang ke Jakarta 
 B Setiap pergi bertamasya, kami selalu bersama. 



 C Para musisi merasa berduka atas kematian Gito Rolies 
 D Setiap hari senin semua karyawan berseragam putih. 
 E semua undangan berdansa dengan gembira 
39 Sebagai penulis buku, Ferri rajin membaca berbagai artikel. Pembentukan kata penulis 

dalam kalimat di atas diturunkan dari kata kerja ....  

 A tulis 
 B bertulis 
 C nulis 
 D tulisan 
 E menulis 
40 Di bawah ini kata yang tepat mendapat imbuhan ber- kecuali…. 

 A berjiwa 
 B bercukur 
 C berbapak 
 D beternak 
 E belatung 
41 Pemerintah harus menghentikan konflik di Maluku.Makna imbuhan meN-kan pada kata 

menghentikan dalam kalimat tersebut sama dengan makna imbuhan meN-kan yang terdapat 

pada kalimat ...  

 A Era globalisasi memerlukan SDM yang kompeten. 
 B Hengki Hattu mengatakan bahwa respon pemerintah sangat positif. 
 C Petugas upacara menaikkan bendera merah putih. 
 D Masalah rambut rontok  memerlukan penanganan profesional. 
 E Mereka memperhitungkan untung-ruginya mengadakan acara di hotel. 
42 Penyelidikan kasus korupsi itu membingungkan masyarakat. Makna imbuhan peN – an pada 

kata penyelidikan dalam kalimat di atas bermakna ambigu yaitu menyatakan .…  

 A hal dan tempat 
 B hal dan dikenai pekerjaan 
 C hasil dan proses 

 D hasil dan menderita 
 E hasil dan dapat di - 
43 Hampir setiap minggu ia pergi ke kecamatan untuk melihat kalau-kalau ada surat 

untuknya.Kalimat yang menggunakan kata berimbuhan per – an  yang semakna dengan 

berimbuhan ke – an pada kalimat di atas adalah ... 

 A Perbuatan anaknya  sungguh sangat keterlaluan. 
 B Mari kita tingkatkan persatuan dan kesatuan! 
 C Persoalan itu menjadi rumit setelah kedatangan dia. 
 D Perburuan itu dilanjutkan besuk pagi karena hujan. 
 E Anak itu rajin membaca buku di perpustakaan 
44 Penyaringan air itu dilakukan secara sederhana.Makna imbuhan pe-an pada kata 

penyaringan adalah.... 

 A cara 
 B tempat 



 

 C hal 
 D proses 
 E melakukan pekerjaan  
45 Imbuhan ke-an pada kalimat di bawah ini yang menyatakan sifat adalah.... 

 A Kesehatan merupakan harta yang paling mahal. 
 B Kekecewaan masyarakat ditujukan melalui unjuk rasa. 
 C Karena lelah, ia ketiduran 
 D Langit berwarna kebiru-biruan 
 E Setiap orang harus selalu menjungjung tinggi kejujuran. 
46 1. Banyak teman berdatangan di pesta itu. 2.  Daun-daun berguguran mengotori 

halaman rumahnya. 3.  Siswa harus berpakaian seragam bila pergi ke sekolah. Kata 
berimbuhan ber – an yang terdiri dari tiga morfem terdapat pada kalimat nomor ....  

 A 1 
 B 2 
 C 3 
 D 1 dan 2 
 E 2 dan 3 
47 Semua siswa wajib menjaga kebersihan lingkungan Kata kebersihan diatas bermakna …. 

 A sifat 
 B keadaan  
 C menyerupai 

 D tempat  
 E cara  
48 Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut para dokter dan tenaga medis lainnya 

sebagai pahlawan masa kini. Kalimat tersebut berpola ... 

 A S P O 
 B S P O K 
 C S P O Pel K 
 D S P K 
 E S P O Pel K 
49 Kalimat yang berpola S-P-O,S-P-K adalah ... 

 A Ibu berjalan ke barat sementara adik ke arah timur. 
 B Bapak Saddam memberi pengarahan kepada siswa program Bahasa. 
 C Bapak Muchtarullah sidak ke kelas-kelas secara acak. 
 D Sudah tiga bulanan, PP Nurul Jadid terlihat sepi 
 E Corona mulai menghantui warga Jakarta ketika beberapa pasien tewas kemarin. 
50 Berikut adalah jenis-jenis frasa, kecuali ... 

 A frasa endosentris 
 B frasa eksosentris 
 C frasa atributif 
 D frasa nomina 
 E frasa kontributif 


