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Multiple Choice
Identify the choice that best completes the statement or answers the question.

____	1.	Bacalah teks berikut untuk menjawab soal!
(1) Saat Anda  bermaksud mencari peluang kerja, mulailah dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya. (2)Sering-seringlah membaca koran atau mendengarkan radio. (3) Kedua jenis media itulah yang kini menjadi corong utama bagi banyak perusahaan dalam merekrut karyawan baru.

Contoh kata kerja imperatif dalam teks di atas adalah … .

A.
itulah
B.
merekrut
C.
bermaksud
D.
mulailah
E.
sebanyak-banyaknya


____	2.	Bacalah teks berikut untuk menjawab soal !
(1)	Saat Anda  bermaksud mencari peluang kerja, mulailah dengan mencari informasi sebanyak-banyaknya. (2) Sering-seringlah membaca koran atau mendengarkan radio. (3) Kedua jenis media itulah yang kini menjadi corong utama bagi banyak perusahaan dalam merekrut karyawan baru.

Kalimat yang menggunakan keterangan penunjuk waktu adalah … .

A.
( 1 )
B.
( 2 )
C.
( 3 )
D.
( 1 ) dan ( 2 )
E.
( 1 ) dan ( 3 )


____	3.	Bacalah bacaan berikut dengan saksama!

(1) Sebagai salah satu negara dengan hutan terluas di dunia, Indonesia menjadi incaran investor kegiatan ekonomi ekstraktif. (2) Kini luas hutan di Indonesia yang mengalami deforentasi atau penggundulan dan degradasi atau penurunan kualitas tutupan hutan mencapai 56 juta hektar. (3) Perbaikan hutan pada tahun ini diharapkan dapat mencapai 1 juta hektar. (4) Akan tetapi, itubergantung pada anggaran. (5) Tahun ini Departemen Kehutanan mengajukan anggaran Rp 8,5 trilyun ke Departemen Keuangan.

Ide pokok paragraf di atas adalah......

A.
penggundulan dan perbaikan hutan
B.
luas hutan di Indonesia
C.
keadaan hutan Indonesia
D.
anggaran perbaikan hutan
E.
penurunan kualitas hutan tutupan


____	4.	Bacalah bacaan berikut dengan saksama!

(1) Sebagai salah satu negara dengan hutan terluas di dunia, Indonesia menjadi incaran investor kegiatan ekonomi ekstraktif. (2) Kini luas hutan di Indonesia yang mengalami deforentasi atau penggundulan dan degradasi atau penurunan kualitas tutupan hutan mencapai 56 juta hektar. (3) Perbaikan hutan pada tahun ini diharapkan dapat mencapai 1 juta hektar. (4) Akan tetapi, itu bergantung pada anggaran. (5) Tahun ini Departemen Kehutanan mengajukan anggaran Rp 8,5 trilyun ke Departemen Keuangan.

Kalimat fakta dalam paragraf di atas terdapat pada nomor...

A.
(1) dan (2)
B.
(1) dan (3)
C.
(2) dan (3)
D.
(2) dan (5)
E.
(3) dan (5)


____	5.	Cermatilah paragraf berikut ini dengan saksama!

Jasa-jasa ekologi yang terdapat di Kawasan Ekosistem Leuser mencakup penyediaan air bersih, pengendalian erosi........ banjir, pengaturan iklim lokal, penyerapan karbon, perikanan air tawar,........ keindahan alam mendukung industri pariwisata. Jasa-jasa ini hanya dapat tersedia........ Kawasan Ekosistem Leuser dijaga dan dipelihara fungsinya sebagai suatu kesatuan interaksi yang utuh.

Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada paragraf tersebut adalah........
A.
atau, tetapi, sebab
B.
yaitu, bahkan, bahwa
C.
serta, yakni, dan
D.
dan, serta, jika
E.
karena, misalnya, apabila


____	6.	Cermatilah paragraf berikut!

   Arno menyerahkan... kartu tanda penduduk plus kartu keluarga untuk mendapatkan beras murah. Panitia lantas memberinya kupon beras dan menyuruhnya... Akan tetapi, mereka kecewa karena berasnya tidak ada. Sementara itu, warga terus berdatangan. Mereka pun kecewa dan mengatakan bahwa mereka...

Kata baku yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada paragraf di atas adalah...
A.
fotocopy, antre, ketipu
B.
potocopy, antri, ketipu
C.
photokopi, antri, tertipu
D.
fotokopi, antre, tertipu
E.
photocopy, antri, tertipu


____	7.	Cermatilah paragraf deskripsi berikut!

             Tepi danau itu bersih, tampak tak ada sampah yang berhamburan. Tempat sampah disediakan sedemikian rupa sehingga terjangkau. Perahu yang disediakan memadai untuk melayani wisatawan domestik setiap pengunjung. Pengunjung diharuskan mematuhi aturan kawasan wisata. Jika pengunjung melanggar aturan akan ditegur dengan penuh kearifan. Tempat parkir disediakan cukup luas. Pengunjung yang membawa kendaraan harus ditempat yang disediakan.

Kalimat yang tepat untuk memperbaiki kalimat bercetak miring dalam paragraf tersebut adalah....
A.
Kendaraan harus diparkirkan oleh pengunjung sendiri di tempat yang disediakan.
B.
Setiap pengunjung boleh membawa kendaraan sendiri dan diparkir sendiri.
C.
Tempat pengunjung parkir yang tersedia sangat memadai dan diparkir disitu.
D.
Pengunjung memarkir kendaraannya dengan parkir yang tersedia di tempatnya.
E.
Pengunjung memarkir kendaraannya secara teratur di tempat yang telah disediakan.


____	8.	Cermatilah paragraf berikut! 

Mereka terkejut melihat harimau........ melepaskan Pak Balam dan terus berlari, menghilang ke dalam hutan yang........ tengah malam itu. Dengan cepat mereka berlari ke tempat Pak Balam terbaring. Dalam cahaya samar-samar dari potongan kayu yang menyala, mereka melihat betapa kaki kiri Pak Balam hancur, betisnya kena gigitan harimau, daging dan otot betis koyak hingga kelihatan tulangnya yang putih, dan darah mengalir...

Frasa adjektiva yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah........
A.
sangat besar, mulai gelap, teramat banyak
B.
sangat besar, sangat gelap, amat banyak
C.
cukup besar, begitu gelap, bagaikan air
D.
agak besar, gelap gulita, tak tertahankan
E.
tinggi besar, sangat besar, seperti air


____	9.	Cermati kalimat-kalimat berikut!

Tahap-tahap pelaksanaan donor darah.
(1) Darah yang diambil dari pendonor dialirkan ke kantong-kantong bebas hama.
(2) Pendonor memeriksakan darahnya untuk mengecek kesehatan darah dan 
     golongan darah.
(3) Pendonor tidur telentang dan darahnya diambil melalui jarum dan selang.
(4) Darah yang ada dalam kantong bebas hama disimpan pada tempat yang steril.
(5) Darah tersebut disumbangkan atau ditransfusikan kepada orang yang memerlukan.

Agar menjadi paragraf yang baik urutan kalimat-kalimat tersebut yang benar adalah.....
A.
(2), (1), (3), (4), dan (5)
B.
(2), (3), (1), (4), dan (5)
C.
(2), (5), (3), (4), dan (1)
D.
(3), (4), (5), (1), dan (2)
E.
(4), (3), (1), (2), dan (5)


____	10.	Cermati data buku berikut!

Ulasan buku karya Sastranegara ini tidak mendalam dan tidak teliti karena desakan waktu yang disediakan kepada penulisnya. Buku ini merupakan catatan kesan-kesan pertama seorang pembaca.

Kalimat resensi yang menyatakan kelemahan buku adalah...
A.
Penulis buku tidak teliti dan tidak mendalam mengulas masalah.
B.
Membaca, menikmati, dan menghayati cerpen sastranegara tidak sulit.
C.
Buku tersebut disusun karena desakan penerbit.
D.
Pengarang menceritakan secara mendetail karya cerpennya.
E.
Pengarang dengan leluasa mengungkapkan kesan pertamanya.


____	11.	Perhatikan kalimat berikut dengan baik!

Harga beras di pasaran naik. Sementara, harga gabah turun.
naik, turun adalah antonim
Tentukan pasangan kata di bawah ini yang berantonim!
A.
khusus-umum
B.
kotak-persegi
C.
sopan-pemarah
D.
kaya-yatim
E.
bergerak-berhenti


____	12.	Perhatikan kalimat berikut dengan baik!

Janganlah memandangku seperti engkau melihat harimau.
memandang dan melihat adalah sinonim.

Tentukan pasangan kata di bawah ini yang tidak bersinonim!
A.
definisi-arti
B.
mati-meninggal
C.
datang-pergi
D.
fleksibel-luwes
E.
sasaran-target	


____	13.	Cermati kalimat berikut dengan saksama!

1. Pak lurah membagikan Kartu Miskin di balai desa.
2. Mbah Sarmo sudah membagi hartanya hingga habis kepada anak-anaknya.
3. Sebagai manusia kita harus bisa berbagi dengan yang lain.
4. Kartu tes akan dibagikan besok pagi.
5. Pembagian buku rapor akan dilaksanakan setelah liburan.

Kata bercetak miring dalam kalimat di atas yang bukan kata kerja (verba)...
A.
1
B.
2
C.
3
D.
4
E.
5


____	14.	Kata bercetak miring di bawah ini yang merupakan kata benda (nomina) adalah..
A.
Jalan sepanjang Wirosari-Karangasem yang bergelombang kini mulai diratakan.
B.
Dalam menghadapi bencana alam pemerintah melakukan penanggulangan secara serentak.
C.
Anak-anak pingiran harus menghadapi  kehidupan yang keras.
D.
Gubernur Banten diperiksa KPK hingga berjam-jam.
E.
Siswa yang melanggar tata tertib sekolah akan dipanggil kepala sekolah hari ini juga.


____	15.	Kalimat simpleks (kalimat tunggal)  adalah kalimat yang hanya terdiri satu struktur dengan satu verba saja.

Di bawah ini yang termasuk kalimat simpleks adalah...
A.
SBY mengajukan protes, sementara Australia tidak bergeming.
B.
Setelah hari raya idul fitri
C.
Pelaksanaan Ulangan Akhir Semester Genap berjalan dengan lancar
D.
Sucipto menggambar beruang yang sedang minum di telaga
E.
Anak-anak berlari saat melihat balon udara terbang


____	16.	Kalimat kompleks adalah kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan dua verba atau lebih.

Kalimat di bawah ini yang termasuk kalimat kompleks adalah ...
A.
Peranan karet sangat penting dalam perekonomian Indonesia
B.
Mereka mengeluarkan uang ratusan juta rupiah
C.
Mulut merupakan jendela bagi kesehatan kita secara keseluruhan
D.
Gusi dapat membengkak karena bakteri bersarang di gusi
E.
Keadaan ekonomi di berbagai daerah di Indonesia mengalami penurunan


____	17.	Perhatikan kata-kata di bawah ini!

1. Sakit, sedih, alamiah
2. Sekarang, bacalah, tagihan
3. berbelanja, dibayar, mengisi
4. pembayaran, pengisian, membaca
5. menggunakan, bacalah, dengarkan

Kelompok kata di atas yang termasuk verba adalah ...
A.
1 dan 3
B.
3 dan 5
C.
2 dan 3
D.
5 dan 1
E.
4 dan 5


____	18.	Perhatikan kata-kata di bawah ini!

1. Pembanding, pendidikan, pemandu
2. Laporan, harapan, kebutuhan
3. Apatis, kreatif, kritis
4. Dibutuhkan, perhatikan, sebarkan
5. Berbeda, makanan, menjelajah

Kelompok kata di atas yang termasuk nomina adalah...
A.
1 dan 5
B.
4 dan 5
C.
3 dan 4
D.
2 dan 3
E.
1 dan 2


____	19.	Bacalah cerita berikut dengan saksama!

Sesayup suara … di kejauhan. Telah subuh. Aku segera bangun. Aaah sungguh segar udara di kampung halaman. Kalau tidak salah, hari ini hari  …  .  Ya Allah, tak terasa sudah tiga hari aku di kampung. Tinggal satu hari lagi. Sambil berwudu  air mataku ikut membasahi pipiku. Lusa aku akan segera meninggalkan tanah kelahiran yang telah berpuluh tahun aku rindukan. Aku harus segera balik ke … , negaraku. Lebih tepatnya negara orang tua yang mengadopsi aku ketika aku masih bayi.
 
Kata baku yang tepat untuk mengisi titik-titik dalam kalimat pada paragreaf di atas adalah… 
A.
azan, jumat, Perancis
B.
adzan, Jumat, Perancis
C.
azan, Jumat, Prancis
D.
ajan, Jumat, Francis
E.
azan, Jum’at, Prancis


____	20.	Bacalah penggalan drama berikut dengan saksama!

Adi	: ”Aku ingin pulang.”
Ahim	: “Alaah, untuk apa pulang. Hanya menghabiskan uang.”
Adi	: ”Kampung dekat di sini, mudah bagimu mengucapkannya. 
               Aku, kampung halamanku  jauh di seberang  lautan.”
Ahim	: ”Tak usah pulanglah, Di. Udah enak hidupmu di sini.”
Ahim	: ”Tak bisa. … .”

Peribahasa yang tepat untuk melengkapi penggalan drama di atas adalah… .

A.
Buah jatuh tak jauh dari pohonnya.
B.
Tak rotan  akarpun jadi.
C.
Tak kayu jenjang dikeping.
D.
Sekali air besar, sekali tepian beralih.
E.
Sejauh-jauh terbang bangau, pulangnya ke pelimbahan jua.


____	21.	
Cermati resensi film berikut ini!

Film Ayat-Ayat Cinta mengisahkan berbagai problem yang melilit sang tokoh. Sutradara mengajak penonton mendalami Islam dengan bahasa yang menyejukkan. Kisah cinta digambarkan secara menarik dan utuh tanpa harus merasa vulgar. Tokoh Fakhri dicintai banyak wanita. Film ini merupakan media penerangan dakwah kepada siapa saja yang ingin mengetahui lebih banyak lagi tentang Islam, geografi dan sosial budaya negara Timur Tengah tanpa harus pergi ke sana.

Kalimat resensi yang merupakan kesimpulan dari film tersebut adalah....
A.
Tokoh Fakhri yang dicintai banyak wanita karena wajah dan budi pekertinya dan sikap prilakunya yang islami.

B.
Film Ayat-Ayat Cinta cocok untuk media dakwah, menambah wawasan pengetahuan geografi, sosial, dan budaya Negara Timur Tengah.

C.
Tokoh Fakhri yang dicintai banyak wanita dengan tulus mengajarkan cinta kepada sesama.

D.
Sutradara mengajak mendalami Islam dengan bahasa yang menyejukkan dan kalimat yang menarik.

E.
Ceritanya begitu menyatu dan mengalir seakan penonton mengalami problem yang dialami tokoh



____	22.	Cermati penggalan cerpen berikut ! 

(1)Sabtu siang, sepulang dari sekolah, saya singgah di pasar dengan membawa sebuah tas belanja yang tersimpan di dalam tas kerja. Saya mulai menjelajahi pasar mencari-cari isi dapur yang kena di hati. (2) Belum sempat Budaya Menulis 195 saya membeli apa-apa, seorang gadis kecil berpakaian kumal mendekati saya. Saya bawa, ya, Bu,pintanya. (3)Saya pandangi anak itu, kurus dan pucat. (4)Sebenarnya, hal itu pemandangan yang biasa, yang terjadi tiap hari di pasar. (5)Tetapi kali ini hati saya terketuk. Saya minta anak itu mengikuti saya, dan tas belanja, saya serahkan kepadanya
 
Latar  cerita pada penggalan cerpen tersebut terdapat pada kalimat nomor....
A.
(1)
B.
(2)
C.
(3)
D.
(4)
E.
(5)


____	23.	Cermati pantun berikut ini!

Angin bertiup kembangkan layar
Haluan menuju ke kota Medan
Hendaklah hidup berikhtiar
...
Larik yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah...
A.
Dalam hidup harus betahan
B.
Sertakan doa kepada Tuhan
C.
Rajin-rajinlah anda belajar
D.
Jangan ikut kehendak setan
E.
Siapkan diri untuk masa depan


____	24.	Cermati pantun berikut ini!
Rumah tua tempat bermusyawarah
Rumah warisan nenek moyang
Nasihat orang tua jangan dibantah
Kelak hidupmu akan cemerlang

Nilai moral yang terdapat pada pantun tersebut adalah....
A.
Taatilah nasihat orang tua  supaya hidup kita sukses
B.
Kita harus meminta nasihat orang tua
C.
Orang harus menyiapak kebutuhan anaknya
D.
Kewajiban orang adalah menyiapkan pendidikan anak
E.
Warisan oarang tua harus dijaga denagn baik


____	25.	Cermati pantun berikut ini!

Bunga mawar bunga melati
Ditabur orang di batu karang
Sungguh elok tanahku ini
Walau jauh tetap ku kenang

Maksud pantun tersebut adalah....
A.
menjaga kehidupan alam
B.
sayang kepada orang tua
C.
cinta kepada tuhan
D.
cinta terhadap tanah air
E.
cinta sesama manusia


____	26.	Bacalah teks berikut dengan saksama untuk menjawab soal berikut!
Musim kemarau atau musim kering adalah musim di daerah tropis yang dipengaruhi oleh sistem muson. Untuk dapat disebut musim kemarau, curah hujan per bulan harus di bawah 60 mm per bulan (20 mm per dasarian) selama tiga dasarian berturut-turut. Wilayah tropika di Asia Tenggara dan Asia Selatan, Australia bagian timur laut, Afrika, dan sebagian Amerika Selatan mengalami musim ini. Musim kemarau adalah pasangan dari musim penghujan dalam wilayah dwimusim. Musim kemarau panjang adalah musim kemarau yang sangat panas dengan jangka waktu yang panjang. Gejala ENSO dikenal dapat memperpanjang durasi musim ini sehingga mengakibatkan kekeringan berkepanjangan.

Paragraf tersebut merupakan bagian dari struktur teks eksplanasi yang merupakan bagian...
A.
Pernyataan umum     
B.
Deretan penjelas 
C.
Tesis
D.
Interpretasi
E.
Abstraksi


____	27.	Urutan struktur teks eksplanasi yang tepat adalah ….

A.
Deretan penjelas, pernyataan umum, interpretasi
B.
Pernyataan umum, deretan penjelas, interpretasi
C.
Pernyataan umum, interpretasi, deretan penjelas
D.
Interpretasi, deretan penjelas, pernyataan umum
E.
Deretan penjelas, interpretasi, pernyataan umum	


____	28.	Bacalah teks berikut dengan saksama!

Secara alami hujan asam dapat terjadi akibat semburan dari gunung berapi dan dari proses biologis di tanah, rawa, dan laut. Akan tetapi, mayoritas hujan asam disebabkan oleh aktivitas manusia seperti industri, pembangkit tenaga listrik, kendaraan bermotor dan pabrik pengolahan pertanian (terutama amonia). Gas-gas yang dihasilkan oleh proses ini dapat terbawa angin hingga ratusan kilometer di atmosfer sebelum berubah menjadi asam dan terdeposit ke tanah.

Paragraf tersebut merupakan bagian dari struktur teks eksplanasi yang merupakan bagian ….
A.
Pernyataan umum           
B.
Tesis
C.
Abstraksi
D.
Interpretasi
E.
Deretan penjelas      


____	29.	.  Bacalah teks eksplanasi berikut!

Tantangan yang ada saat ini adalah mengatasi efek yang timbul sambil melakukan langkah-langkah untuk mencegah  semakin berubahnya iklim di masa depan. Kerusakan yang telah terjadi dapat diatasi dengan beberapa cara. Daerah pantai dilindungi dengan dinding dan penghalang untuk mencegah masuknya air laut. Adapun cara lain, pemerintah membantu populasi yang ada di pantai untuk pindah ke daerah yang lebih tinggi. Ada dua cara untuk memperlambat bertambahnya gas rumah kaca. Pertama, mencegah karbon dioksida dilepas ke atmosfer dengan menyimpan gas tersebut di tempat lain. Cara ini disebut carbon sequestration (menghilangkan karbon). Cara yang kedua adalah mengurangi produksi gas rumah kaca. 

Paragraf tersebut merupakan pengembangan dari kerangka teks eksplanasi, yaitu ….
A.
Pengertian pemanasan global
B.
Dampak pemanasan global
C.
Pengendalian pemanasan global
D.
Tantangan mengatasi efek rumah kaca
E.
Simpulan


____	30.	Berikut ini yang tidak termasuk contoh eksplanasi fenomena sosial adalah ….
A.
Proses terbentuknya masyarakat
B.
Proses terbentuknya harga pasar
C.
Proses terbentuknya pergunjingan
D.
Proses terjadinya kebakaran hutan
E.
Proses perebutan air bersih


____	31.	Ringkasan film yang mengandung kelebihan dan kelemahan cerita pada film tersebut sering disebut dengan... .
A.
Sinopsis
B.
Resensi
C.
Alur
D.
Kisah
E.
Cerita


____	32.	Bacalah penggalan drama di bawah ini! 

“Cepaaat! Masa waktu tinggal sepuluh menit, kita baru mengerjakan tiga soal?” kata Desi. 
“Kalian sih…membuat yang aneh-aneh,” jawab Lusi. 
“Aku tak mau tahu!” kata Desi “yang penting harus selesai!”

Watak Desi dalam penggalan dialog  tersebut adalah…
A.
Mudah marah
B.
Cari perhatian
C.
Baik hati  
D.
Pendiam dan cengeng
E.
Pemarah dan tidak sabar


____	33.	Bacalah cuplikan naskah drama berikut!

Satilawati                : Engkau Pengarang?
Ishak                     : (terkejut) Mengapa? … (mengeluh)
                              Ah engkau juga.
Satilawati               : … sedikit diserang kritik orang, engkau hendak melarikan diri. Untuk menjaga nama supaya jangan merosot. Aku sudah maklum.
Ishak                     : (sambil menunjuk ke kanan). Pergi dariku. Kau pun boleh memusuhiku. Untuk cita-cita, aku bersedia mengorbankan segalanya.

Unsur intrinsik yang paling menonjol dalam penggalan drama di atas ialah …
A.
perwatakan
B.
latar
C.
tema
D.
alur
E.
sudut pandang


____	34.	Bacalah kutipan berikut!

Terlepas dari banyaknya nama yang harus diingat, novel ini hadir secara memikat. Cara bercerita Pitoyo Amrih terbilang lancar, deskripsinya rinci, sampai ke adegan laga yang membuat pembaca didongengi secara lisan oleh penulisnya. Banyak sisipan yang patut disimak, seperti tidak sehatnya batin Gatotkaca karena dipaksa menjadi dewasa dalam waktu singkat. Semua kembali diakibatkan campur tangan para dewa yang memperlakukan dunia wayang bagaikan boneka. 

Kutipan resensi novel tersebut berisi tentang….
A.
keunggulan novel
B.
sudut pandang pengarang
C.
identitas novel
D.
kekurangan novel 
E.
alur 


____	35.	Cermati cuplikan naskah drama berikut!

Khik Phok  : ( Pada DR. Trusty ) Bagaimana Tuan Doktor,  apakah ini anak sudah boleh pulang sekarang?
DR. Trusty   : Saya tidak bisa bilang boleh pada pasien yang belon sembuh !
Khik Phok   : ( Pada Yang Bwe ) Kau dengar apa Tuan Dokter bilang? Ini penyakit masih blon sembuh. Lebih baek tinggal berobat terus di ini klinik buat lagi satu dua bulan.
Yang Bwe    : ( kisutkan jidat dan rupa susah )Owe sudah tidak betah, merasa kesel dan kepengen lekas pulang. Berobat dirumah pun sama juga. Sekarang Owe punya badan sudah seger kuat.
Khik Phok    : ( Pada DR. Trusty ) Apa Tuan Doktor rasa tidak  halangan kalau ia berobat saja di rumah ?
DR. Trusty     : Buat saya tida ada halangan, tapi tuan musti jaga baik-baik.
Khik Phok       : Oh. Tentu!
  
Dilihat dari isi dialog dan penamaan tokohnya, cara menyampaikan dialog pada kutipan drama tersebut dapat meniru gaya berbicara bahasa Indonesia dengan logat……..
A.
Tionghoa  
B.
Jawa 
C.
Makasar
D.
Bali
E.
Sunda


____	36.	Cermati cuplikan naskah drama berikut!

Khik Phok  : ( Pada DR. Trusty ) Bagaimana Tuan Doktor,  apakah ini anak sudah boleh pulang sekarang?
DR. Trusty   : Saya tidak bisa bilang boleh pada pasien yang belon sembuh !
Khik Phok   : ( Pada Yang Bwe ) Kau dengar apa Tuan Dokter bilang? Ini penyakit masih blon sembuh. Lebih baek tinggal berobat terus di ini klinik buat lagi satu dua bulan.
Yang Bwe    : ( kisutkan jidat dan rupa susah )Owe sudah tidak betah, merasa kesel dan kepengen lekas pulang. Berobat dirumah pun sama juga. Sekarang Owe punya badan sudah seger kuat.
Khik Phok    : ( Pada DR. Trusty ) Apa Tuan Doktor rasa tidak  halangan kalau ia berobat saja di rumah ?
DR. Trusty     : Buat saya tida ada halangan, tapi tuan musti jaga baik-baik.
Khik Phok       : Oh. Tentu!

Peristiwa pada kutipan drama yang terdapat di soal tersebut adalah ………
A.
seorang dokter yang sedang memeriksa pasiennya
B.
pertengkaran antar dokter dan pasiennya.
C.
dokter yang membiarkan paiennya kesakitan
D.
seorang pasien yang sedang menderita kesakitan
E.
seorang pasien yang memaksa pulang dari RS


____	37.	Cermati cuplikan naskah drama berikut!

Khik Phok  : ( Pada DR. Trusty ) Bagaimana Tuan Doktor,  apakah ini anak sudah boleh pulang sekarang?
DR. Trusty   : Saya tidak bisa bilang boleh pada pasien yang belon sembuh !
Khik Phok   : ( Pada Yang Bwe ) Kau dengar apa Tuan Dokter bilang? Ini penyakit masih blon sembuh. Lebih baek tinggal berobat terus di ini klinik buat lagi satu dua bulan.
Yang Bwe    : ( kisutkan jidat dan rupa susah )Owe sudah tidak betah, merasa kesel dan kepengen lekas pulang. Berobat dirumah pun sama juga. Sekarang Owe punya badan sudah seger kuat.
Khik Phok    : ( Pada DR. Trusty ) Apa Tuan Doktor rasa tidak  halangan kalau ia berobat saja di rumah ?
DR. Trusty     : Buat saya tida ada halangan, tapi tuan musti jaga baik-baik.
Khik Phok       : Oh. Tentu!

Latar yang digunakan pada kutipan drama di soal di atas adalah …..
A.
ruang tunggu diklinik
B.
ruang periksa  klinik
C.
jalan
D.
mobil
E.
rumah 


____	38.	Tokoh drama yang merintangi maksud dan tujuan tokoh utama dikenal sebagai tokoh ……
A.
Pendukung
B.
Penjahat 
C.
antagonis
D.
protagonis
E.
pembantu


____	39.	Di bawah ini adalah penulisan kalimat baku....

A.
Scene yang dahsyat dari film ”Hafalan Salat Delisa” membuat saya terhenyak.
B.
Drama “Mengapa Kau Culik Anak Kami?” ditulis dan disutradarai oleh Seno Gumira Ajidarma.
C.
Ia pernah menggelar drama karyanya berjudul Pertunjukan Segera Dimulai pada 1976.
D.
Belakangan, ia mementaskan “Tumirah Sang Mucikari” (1998) yang diilhami oleh huru-hara politik Tanah Air.
E.
Ini kerja sama kedua setelah film MENGEJAR ANGIN.


____	40.	Cermati paragraf berikut ini!

Orang pertama yang menulis secara sistimatis tentang bahaya pertumbuhan penduduk adalah Thomas Maltus. Akhli politik dan pendeta ini berasal dari Inggris. Ia menerbitkan buku Analis Kependudukan, dan mempertahankan pendapatnya bahwa hukum alamiyah akan mempengaruhi pertumbuhan penduduk secara universal.     
A.
sistimatis
B.
akhli
C.
analis
D.
alamiyah
E.
universal
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MULTIPLE CHOICE

	1.	ANS:	D	PTS:	1

	2.	ANS:	A	PTS:	1

	3.	ANS:	B	PTS:	1

	4.	ANS:	D	PTS:	1

	5.	ANS:	D	PTS:	1

	6.	ANS:	D	PTS:	1

	7.	ANS:	E	PTS:	1

	8.	ANS:	B	PTS:	1

	9.	ANS:	B	PTS:	1

	10.	ANS:	A	PTS:	1

	11.	ANS:	E	PTS:	1

	12.	ANS:	C	PTS:	1

	13.	ANS:	E	PTS:	1

	14.	ANS:	B	PTS:	1

	15.	ANS:	C	PTS:	1

	16.	ANS:	D	PTS:	1

	17.	ANS:	B	PTS:	1

	18.	ANS:	E	PTS:	1

	19.	ANS:	B	PTS:	1

	20.	ANS:	E	PTS:	1

	21.	ANS:	B	PTS:	1

	22.	ANS:	A	PTS:	1

	23.	ANS:	B	PTS:	1

	24.	ANS:	A	PTS:	1

	25.	ANS:	D	PTS:	1

	26.	ANS:	A	PTS:	1

	27.	ANS:	B	PTS:	1

	28.	ANS:	E	PTS:	1

	29.	ANS:	C	PTS:	1

	30.	ANS:	D	PTS:	1

	31.	ANS:	B	PTS:	1

	32.	ANS:	E	PTS:	1

	33.	ANS:	A	PTS:	1

	34.	ANS:	A	PTS:	1

	35.	ANS:	A	PTS:	1

	36.	ANS:	E	PTS:	1

	37.	ANS:	B	PTS:	1

	38.	ANS:	C	PTS:	1

	39.	ANS:	B	PTS:	1

	40.	ANS:	E	PTS:	1

