CONTOH SOAL BAHASA INDONESIA

MUDAH
1. Terkadang muncul kontras yang menarik di sela-sela helaan napas sebuah kota. Hujan
yang turun kala matahari terang benderang, telepon umum yang kesepian, juga harum
kopi yang meredam riuh menjadi hening. Musim gugur rupanya segan menyapa dan
membiarkan kehijauan terhampar bebas di Hyde Park. Daun-daun di pepohonan
menikmati kehangatan lembut mentari, menunda kodratnya untuk berguguran. Inilah
sepotong pagi yang cerah di kawasan Marble Arfch di pust Kota London, awal Oktober
lalu.
Paragraf di atas termasuk ke dalam...
a. Paragraf induktif
b. Paragraf deduktif
c. Paragraf variatif
d. Paragraf deskriptif
2. Drama kocak dan ringan yang alurnya disusun berdasarkan perkembangan situasi
tokoh yang isinya biasanya kasar dan fulgar disebut…
a. Komedi
b. Tablo
c. Farce
d. Tragikomedi
3. Perhatikan catatan kaki di bawah ini!
1
Henry Guntur Tarigan, Pengajaran Pragmatik (Jakarta: Angkasa, 1990), hlm.76.
2
ibid.
Apabila Wildan mengutip kalimat dari Pengajaran Pragmatik pada halaman 153,
penulisan catatan kaki yang tepat adalah …..
a. Tarigan, loc cit.,153
b. ibid, 153
c. Tarigan, op cit.,153
d. ibid

SEDANG
1. Kalimat berikut ini yang ditulis sesuai dengan aturan EYD, kecuali…
a. Sebelum ujian dimulai, perserta tes diberi latihan ujian untuk mempersiapkan diri
dalam menghadapi ujian yang sesungguhnya.
b. Agar pelaksanaan ujian berlangsung tertib dan aman, pengawas ujian membacakan
tata tertib peserta ujian.
c. Dalam mengikuti ujian, yakni sejak memasuki ruang ujian sampai ujian selesai,
peserta ujian harus tertib.

d. Pengawas ujian telah memberitahukannya secara berulang-ulang, bahwa
pelaksanaan ujian berlangsung selama dua jam tiga puluh menit.
2. Dewasa ini, status jomblo atau tidak memiliki pasangan memang menjadi status yang
tidak menyenangkan. Jomblo sering dijadikan bahan… sehingga mereka yang berstatus
jomblo berusaha keras untuk mencari pasangan.
Kata yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang di atas adalah…
a.
b.
c.
d.

Omongan
Ejekan
Makian
Kritikan

3. Perhatikan kalimat di bawah ini!
Surat Saudara suda saya terima.
Berikut ini kalimat yang mengalami perubahan makna kata yang sama dengan kalimat
di atas adalah …..
a.
Orang itu sudah menjadi sarjana
b.
Ia murid yang pintar di madrasah itu
c.
Andi memiliki suara yang sangat indah
d.
Beliau meninggal sebagai putra bangsa

SULIT
1. Domestikasi hewan diduga telah dilakukan manusia pada saat mereka belum mengenal
budaya dan merupakan kegiatan pemeliharaan serta pembudidayaan hewan yang
pertama kali.
Makna istilah ‘domestikasi’ dalam kalimat tersebut adalah…
a. Proses menyeleksi dan memperbaiki keturunan hewan liar
b. Proses memelihara dan membudidayakan hewan
c. Proses menjinakkan hewan liar untuk kepentingan hidup manusia
d. Proses mengadopsi hewan liar dalam kehidupan manusia

2. Warga ibu kota seringkali mendapati banjir melanda mereka setiap tahunnya. Kerap
kali mereka menyalahkan pemerintah yang dianggap tidak becus dalam mengatasi
masalah banjir yang ada setiap tahun. Padahal tidak dapat dipungkiri bahwa banjir juga
disebabkan oleh ketidaksadaran masyarakat terhadap lingkungannya sendiri.
Kalimat di atas agar menjadi kalimat yang efektif, diperlukan perubahan terhadap…
a. Penulisan frasa ibu kota
b. Penulisan frasa dipungkiri
c. Penulisan frasa ibu kota dan dipungkiri

d. Tidak ada perubahan
3. Berikut ini penulisan daftar pustaka yang benar jika kalimat yang dikutip berasal dari
jurnal atau makalah adalah …..
a. Reza, Jeko Iqbal. 2015. “Inikah Dampak Mematikan Pemanasan Global”,
http://tekno.liputan6.com/read/2304179/inikah-dampak-mematikan-pemanasanglobal, diakses pada 10 Februari 2016 pukul 10.27.
b. Mustofa, Dimas Eva. 2011. Sudut Pandang Umum dalam Kanji (Analisis Semiotika
terhadap Buku Kanji Pictographix). Jakarta: Universitas Indonesia.
c. Knight, John F. 2001. Family Medical Care Volume 4. Bandung: Indonesia
Publishing House.
d. Solikhan, Umar. 2013. “Bahasa Indonesia dalam Informasi dan Iklan di Ruang
Publik Kota Pangkalpinang” dalam Sirok Bastra: Jurnal Kebahasaan dan
Kesastraan Volume 1 (hlm. 123-129). Pangkalpinang: Kantor Bahasa Provinsi
Bangka Belitung Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN

MUDAH
1. Jawaban: D
Paragraf deskriptif disebut juga paragraf naratif, yaitu paragraf yang gagasan utamanya
menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimat penjelas. Dengan
kata lain, paragraf ini tidak memiliki kalimat utama. Pada umumnya dijumpai pada
karangan-karangan deskripsi atau narasi seperti paragraf di soal yang menceritakan
suatu hal tertentu.
2. Jawaban: C
Farce adalah drama yang menyerupai dagelan tapi tidak sepenuhnya dagelan yang
alurnya disusun berdasarkan perkembangan situasi tokoh. Biasanya isinya kasar dan
fulgar. Opsi A salah karena komedi merupakan drama ria yang ceritanya penuh
kelucuan/benar-benar dagelan yang isinya biasanya berupa sindiran dan tidak kasar.
Opsi B salah karena tablo merupakan drama yang mengutamakan gerak dan tanpa
dialog. Opsi D salah karena tragikomedi merupakan drama yang isi lakonnya penuh
kesedihan, tetapi mengandung lakon menggembirakan dan menggelikan hati.
3. Jawaban : B
Wildan masih mengutip kalimat pada buku yang sama dengan atasnya, hanya saja
memiliki halaman yang berbeda. Catatan kaki yang tepat penggunaannya berdasarkan
kasus tersebut adalah ibid, 153.

SEDANG
1. Jawaban: D
Opsi jawaban D adalah salah, seharusnya tidak perlu menggunakan tanda baca koma
sebelum kata ‘bahwa‘ karena merupakan bentuk dari kata sifat yang masuk dalam
bentuk klausa.
2. Jawaban: B
Jawaban yang tepat adalah ejekan karena dapat dilihat dari kalimat sebelumnya bahwa
jomlo merupakan status yang tidak menyenangkan. Opsi A salah karena omongan
adalah bentuk kata dari cakapan. Opsi C salah karena makin adalah sebuah ucapan keji.
Dan opsi D salah karena penggunaan kata kritikan untuk mengkritik.
3. Jawaban : D
Pada kalimat contoh yang diberikan, terdapat kata Saudara yang mengalami perubahan
makna secara generalisasi. Pada pilihan jawaban a dan b, kata sarjana dan madrasah
mengalami perubahan makna secara spesialisasi. Pada pilihan jawaban c terdapat

perubahan makna secara sinestesia. Sedangkan pada pilihan d, kata putra mengalami
perubahan makna secara generalisasi.

SULIT
1. Jawaban: C
Kata ‘domestikasi’ berasal dari kata dasar ‘domestik.’ Dalam KBBI, kata ‘domestik’
memiliki tiga makna, yakni 1) berhubungan dengan atau mengenai permasalahan dalam
negeri, 2) mengenai (bersifat) rumah tangga, dan 3) piaraan (tentang binatang); jinak.
Sedangkan, kata ‘domestikasi’ memiliki makna penjinakan hewan liar atau hewan buas
dan sebagainya. Dengan kata lain, ‘domestikasi’ bermakna melakukan kegiatan
penjinakan hewan liar atau hewan buas untuk kepentingan tertentu.
2. Jawaban : B
Frasa dipungkiri salah karena pungkir merupakan bentuk tidak baku dari mungkir.
Sehingga harus diubah menjadi dimungkiri.
3. Jawaban : D
Penulisan daftar pustaka yang kalimatnya dikutip dari jurnal atau makalah memiliki
urutan sebagai berikut :
Nama penulis (dibalik). Tahun terbit. Judul artikel (diapit tanda petik) sumber jurnal
atau Koran. Tempat terbit: Penerbit. Jadi, penulisan daftar pustaka yang tepat adalah
Solikhan, Umar. 2013. “Bahasa Indonesia dalam Informasi dan Iklan di Ruang Publik
Kota Pangkalpinang” dalam Sirok Bastra: Jurnal Kebahasaan dan Kesastraan Volume
1 (hlm. 123-129). Pangkalpinang: Kantor Bahasa Provinsi Bangka Belitung
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

