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50. Jawaban: C 

    Pembahasan:  

    Ciri-ciri kalimat opini: 

a. Berupa pendapat yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya 
b. Berupa peristiwa yang belum terjadi 
c. Menggunakan kata-kata yang menimbulkan interpretasi ganda, misalnya kata 

mungkin, sebaiknya,seharusnya, menurutnya,dll. 

    Ciri-ciri kalimat fakta: 

a. Berupa peristiwa yang sedang dan telah terjadi yang ditandai dengan kata telah, 
sedang, melakukan, memiliki, dll. 

b. Diperkuat dengan data statistik (rentang tahun) 
c. Bersifat objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya 

 

51. Jawaban: B 

    Pembahasan: 

    Kalimat bernalar adalah kalimat yang dapat diterima akal (masuk akal).               Kalimat 
bernalar adalah salah satu ciri kalimat efektif. Pada kalimat bernalar terdapat hubungan 
sebab akibat. Hubungan tersebut haruslah masuk akal dan saling berkaitan. 

52. Jawaban: B 

 Pembahasan: 

 Ciri-Ciri Kalimat efektif: 

a. Terdiri dari unsur subjek dan predikat 
Contoh: Adik menangis. 
         S       P 
      Adik yang menangis itu 
              S 
 
 

b. Menggunakan kata yang hemat dan tepat 
Contoh kata yang hemat: Para guru, banyak meja, meja-meja, dll. 
Kata yang tidak hemat : Para guru-guru, banyak meja-meja, dll. 

 Contoh kata yang tepat: menggunakan konjungsi korelatif dengan tepat. 



 

Konjungsi korelatif adalah konjungsi yang berpasangan yang ditulis     dalam satu 
kalimat dan pasangannya itu tidak bisa diganti dengan pasangan konjungsi lain, yaitu: 

1. Baik...maupun... 
2. Tidak hanya..., tetapi juga... 
3. Bukan hanya..., melainkan juga... 
4. Entah..., entah... 
5. Sedemikian....sehingga.... 
6. Apakah....atau... 
7. Jangankan ....pun.... 

Pada opsi (B), penggunaan konjungsi korelatif tidak tepat karena bukan 
pasangannya. Konjungsi bukan hanya seharusnya diganti dengan konjungsi tidak 
hanya 

c.  Penulisan kata dan tanda baca sesuai EYD seperti pada opsi (C) 
d.  Penggunaan kata ulang yang tepat 
e.  Struktur kalimat lengkap dan sesuai kaidah.  

53. Jawaban: B 

    Pembahasan: 

    Kalimat rancu disebabkan oleh pemakaian kata-kata yang maknanya   sejajar (paralel) 
secara tidak tepat. Pada opsi B, pilihannya kalimat keempat paragraf pertama, yaitu 
kalimat Perawatan ini cenderung tidak mahal dan efektif bagi beberapa orang. 

  Alasannya: kata tidak mahal tidak sejajar dengan kata efektif. 

54. Jawaban:C 

  Pembahaasan: 

(A) Penulisan imbuhan berpartikel melekat (serangkai) dengan kata dasar. Akan tetapi 
jika kata dasar berawalan kapital, diberi tanda hubung. Contoh: pasca-Perang 
Dunia I, antiperang, dasalomba 

(B) Penulisan sesuai EYD adalah apotek, hakikat, risiko 
(C)  Penulisan sesuai dengan EYD 
(D) Bapak-bapak, hadirin, putra putri (sudah menyatakan jamak dan tidak perlu 

ditambahkan kata para) 
(E) Penulisan kata yang terpisah diberi awalan-akhiran maka kata tersebut 

diserangkaikan. Namun apabila diberi awalan saja atau akhiran saja, penulisannya 
dipisah. Contoh: berkerja sama, sebar luaskan, mempertanggungjawabkan 

55. jawaban : C 

 Pembahasan: 

 Sebelum menentukan judul, ada hal-hal yang perlu diperhatikan, yaitu 



 

1. Jenis karangan: jika artikel populer, judulnya harus menarik dan menumbuhkan 
minat baca. 

2. Adanya keterkaitan erat antara judul dengan wacana. 
3. Topik yang dibicarakan harus tampak pada judul. 

 

56. jawaban: B 

 Pembahasan: 

 Dalam mengisi paragraf rumpang perlu diperhatikan kata-kata yang berimbuhan dan 
maknanya. Kata-kata dalam paragraf rumpang dimaknai secara gramatikal sesuai 
dengan maksud teks. Cara menentukan kata secara gramatikal bisa dengan 
menggunakan aspek nilai rasa, yaitu apakah kata itu cocok atau tidak untuk 
kesatupaduan paragraf. 

 

57. Jawaban: A 

 Pembahasan:  

 (B) pada teks yang dimaksudkan adalah bahasa baku bukan bahasa Indonesia seperti 
pada opsi B 

(C) pada teks tertulis tidak mengangkat gengsi atau penceritaan, sedangkan pada opsi 
dapat mengangkat pencitraan  

(D) pada teks tertulis bahasa baku digunakan dalam siaran berita 

(E) pada teks tertulis bukan lagi sebagai gaya hidup, sedangkan pada opsi bukan tidak 
lagi menjadi gaya hidup. 

  

 

   


