BAHASA INDONESIA IPA PAKET A
KUNCI JAWABAN DAN PEMBAHASAN
Jawaban soal nomor 1. D
Ide pokok merupakan gagasan pokok atau gagasan utama yang terdapat paragraf.
Ide pokok menjadi dasar penulisan dalam sebuah paragraf. Ide paragraf soal nomor
s1 adalah (D) Dua puluh tiga ruko mendadak roboh
Jawaban soal nomor 2. A
Kalimat utama merupakan kalimat yang berisi ide pokok. Kalimat utama dapat
ditemukan diawal, akhir, awal dan akhir. Kalimat utama kalimat yang
dijelaskan/didukung kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama sebagai pengedali
informasi. Kalimat utama soal nomor 2 terdapat kalimat nomor 1), ada diawal
paragraf.Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah A
Jawaban soal nomor 3. D
Kalimat penjelas adalah kalimat yang mendukung kalimat utama. Soal nomor 3
kalimat utamanya terdapat pada kalimat nomor 1). Kalimat 2),3), dan 5) adalah
kalimat penjelas yang mendukung kalimat utama karena menjelaskan tentang fungsi
bahasa dalam mengembangkan dan mewariskan kebudayaan manusia. Kalimat
nomor 4) tidak mendukung kalimat utama karena isinya tidak mendukung kalimat
utama.
Jawaban soal nomor 4. A
Kalimat yang berupa fakta adalah kalimat yang di dalamnya mengadung peristiwa
yang sudah terjadi, dapat dibuktikan. Biasanya kalimat fakta dapat menjawab
pertanyaan tentang apa,siapa, kapan, di mana, berapa, mengapa. Sebaliknya,
opini(pendapat) adalah kalimat yang mengadung peristiwa yang belum terjadi,
berupa penilaian, dan perkiraan seseorang. Biasanya, kalimat fakta dapat menjawab
pertanyaan bagaimana. Kalimat nomor 1 merupakan kalimat fakta karena
mengandung peristiwa yang sudah terjadi. Sedangkan, kalimat nomor 2),3), 4), 5)
adalah pendapat (Opini) karena mengandung peristiwa yang belum terjadi dan
berupa penilaian.
Jawaban soal nomor 5. B
Jawaban yang tepat untuk pertanyaan berkaitan dengan paragaraf soal nomor 5
adalah B karena jawaban tersebut terdapat pada paragraf tersebut.Mengapa gigi
manusia purba yang ditemukan dari situs Arkeologi, Tambasari dibawa ke Amerika
Serikat? Jawabnya: Karena gigi-gigi manusia tersebut akan diteliti umurnya.
Jawaban soal nomor 6. A
Paragraf soal nomor 5 termasuk jenis paragraf eksposisi. Paragraf sekposisi adalah
paragraf yang bertujuan untuk menjelaskan informasi kepada pembaca. Jadi,
jawaban yang tepat untu soal nomor 6 adalah A.

Jawaban soal nomor 7. A
Makna istilah cagar budaya adalah kelestarian hidup dan perikehidupanya yang
dilindungi undang-undang dari bahaya kepunahan.
Jawaban soal nomor 8. B
Biografi adalah catatan riwayat hidup seseorang yang ditulis orang lain. Salah satu
yang ditulis dalam biografi adalah perjuangan tokoh dalam menperjuangkan
prinsip-prinsip hidupnya. Kutipan biografi soal nomor 8 adalah contoh biografi yang
berisi tentang perjuangan prinsip kehidupan tokoh. Jadi, jawaban soal nomor 8 adala
B.

Jawaban soal nomor 9. D
Opini tajuk rencana merupakan pendapat penulis yang terdapat pada tajuk rencana.
Kutipan tajuk tencana soal nomor 9 membicarakan ramainya hasil survei yang
menentukan calon pemimpin nasional. Pendapat penulis yang terdapat dalam tajuk
rencana tersebut adalah bahwa survei dapat membantu memunculkan tokoh-tokoh
potensial di lingkungan partai ataupun di luar partai untuk menjadi pemimpin agar
tidak terjadi yang disebut membeli kucing dalam karung. Jadi, pilihan jawaban yang
tepat adalah D.
Jawaban soal nomor 10. C
Penulis tajuk rencana menulis tajuk rencana bertujuan untuk memberikan informasi
tentang ramainya hasil survei calon pemimpin nasional sedikit banyaknya dapat
dijadikan gambaran tentang siapa yang pantas menjadi pemimpin nasional. Jadi,
tajuk rencana tersebut ditujukan kepada masyarakat. Jawaban pilihan yang tepat
adalah C.
Jawaban soal nomo 11 B
Grafik atan digram merupakan gambaran pasang surut suatu keadaan dengan
gambar( tentang turun naik naiknya hasil, statistik, dan sebagainya). Isi
grafik(digram) diketahui dari judul dan data yang ditulis pada grafik(diagram).
Gambar(diagram) tersebut menginformasikan
tentang kondisi minat wanita
terhadap pekerjaan. Pernyataan yang sesuai dengan isi gambar(diagram) tersebut
adalah pilihan jawaban B karena sesuai dengan data. Pilihan jawaban A tidak tepat
karena tidak dijelaskan penyebabnya kenapa wanita memilih pegawai swasta.
Jawaban C tidak tepat karena tidak diketahui penyebabnya kenapa wanita tidak
berminat bekerja. Jawaban D tidak tepat karena karena tidak sesuai dengan

gambar(diagram). Jawaban E Tidak tepat karena tidak ketahui penyebabnya kenapa
wanita kurang berminat menjadi dosen.
Jawaban soal nomor 12 A
Simpulan tabel dapat ditentukan berdasarkan informasi yang terdapat pada tabel.
Simpulan yang tepat adalah pilihan jawab A. Pilihan B tidak tepat tepat karena tabel
tidak memberikan informasi tentang rambu-rambu lalu lintas. Pilihan C tidak tepat
karena tabel tidak memberikan informasi tentang sosialisasi tertib berlalu lintas.
Pilihan D ada data korban luka berat yang menurun dari bulan Februari ke Maret
yaitu 9 menjadi 3. Pilihan E tidaktepat karena kalimatnya bukan berbentuk simpulan
melainkan saran.
Jawaban soal nomor 13. A
Hikayat merupakan karya Sastra Melayu berbentuk prosa yang berisi cerita, undangundang, dan silsilah. Cerita hikayat besifat rekaan , keagamaa, historis, biografis,
atau gabungan sifat-sifat itu. Isi cerita kutipan soal nomor 13 adalah jawaban
pilihannya A.
Dalam hikayat tersebut diceritakan perjuangan Raja Muar
mempertahankan marwah kerajaan Muar dari berbagai tipu muslihat dan cara
kekerasan Raja Petukal.
Jawaban soal nomor 14. D
Pesan dalam cerita adalah maksud tujuan yang akan disampaikan pengarang
kepada pembaca. Pesan yang tidak sesuai dengan hikayat tersebut adalah pilihan
jawaban D karena pesan tersebut tidak tergambar pada peristiwa-peristiwa yang
terdapat dalam kutipan hikayat tersebut.

Jawaban soal nomor 15. B
Sudut pandang adalah posisi pengarang terhadap karyanya. Posisi pengarang bisa
berada di dalam cerita dan di luar cerita. Pengarang berada di dalam cerita namanya
sudut pandang orang pertama (aku) dan di luar cerita disebut sudut pandang orang
ketiga (dia, ia, atau nama orang, atau sebutan lain). Kutipan cerpen soal nomor 15
posisi pengarang ada di luar cerita. Oleh karena itu, kutipan tersebut memakai sudut
pandang orang ketiga. Jadi, pilihan jawaban yang tepat B
Jawaban soal nomor 16. C
Nilai sosial adalah nilai kehidupan yang berkaitan dengan hubungan manusia
dengan manusia lain. Nilai ini merupakan perwujudan dari hakekat manusia sebagai
makhluk sosial. Nilai sosial yang terdapat dalam kutipan tersebut tergambar saat
Wak Katok menolong Pak Balam. Jadi, pilhan jawaban yang tepat adalah C.
Jawaban soal nomor 17 A

Dialog drama adalah unsur drama yang berupa interaksi antartokoh dalam topik
tertentu. Kalimat-kalimat dialog harus sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan
dan karakter tokohnya. Pilihan dialog Satilawati yang sesuai dengan topik
pembicaraan dan karakter tokoh Satilawati adalah pilihan jawaban yang A.
Jawaban soal nomor 18 C
Dalam memilih sebuah kata, seorang penyair tidak hanya bermaksud
menyampaikan makna lugas saja. Lebih dari itu, ingin membentuk citraan atau imaji
tertentu pada pemikiran pembaca. Pencitraan dalam puisi dapat dilakukan melalui
pancaindra. Citraan pada puisi soal nomor 18 dihasilkan melalui indra penglihatan.
Misalanya kata Kali hitam.
Jawaban soal nomor 19. B.
Pantun tersebut termasuk pantun nasihat. Pantun tersebut berisi nasihat bahwa
dalam menjalani hidup harus berikhtiar dan berdoa kepada Tuhan. Jadi , Kalimat
yang tepat untuk melengkapi pantun tersebut adalah pilihan jawaban B. Plihan
jawaban B memiliki sajak akhir yang sama dengan larik kedua dan memiliki
keterikatan makna dengan isi pantun. A, C, D walaupun memiliki rima yang sama
tetapi tidak memiliki keterikatan makna. Jawaban pilhan E tidak tepat karena tidak
memilki rima yang sama dan keterikatan makna.
Jawaban soal nomor 20 E
Maksud yang sesuai dengan kutipan gurindam tersebut adalah pilihan jawaban E.
Pilhan jawaban tersebut mengandung maksud bahwa kalau kita kurang cermat
dalam berpikir maka kita akan merugi.
Jawaban soal nomor 21 B
Untuk menyusun paragraf padu dari kalimat acak anda harus menemukan terlebih
dahulu kalimat utama. Setelah itu baru disusun kalimat penjelas. Biasanya kalimat
utama berupa kalimat pernyataan dan tidak diawali dengan kata penghubung
antarkalimat. Kalimat penjelas mendukung kalimat utama dan untuk melihat
kepaduannya harsu memperhatikan pemakaian kata penghubung dan unsur-unsur
koherensi paragraf. Pilihan jawaban yang tepat adalah B yaitu kalimat dengan
urutan 2, 5, 3, 1, 4.

Jawaban soal nomor 22 A
Generalisasi merupakan kesimpulan yang diambil berdasarkan peristiwa-peristiwa
khusus yang memiliki kesamaan dan dijelaskan sebelumnya. Kalimat kesimpulan

generalisasi ditarik berdasarkan peristiwa banjir yang merusak beberapa tanamantanaman yang siap panen yang merupakan peristiwa khusus. Jadi, kesimpulan
generalisasinya adalah bajir kali ini telah menusnahkan tanaman yang siap panen.
Pilihan jawaban yang tepat A.
Jawaban soal nomor 23 C
Paragraf analogi merupakan paragraf yang dikembangkan dengan membandingkan
dua atau lebih benda yang dianggap memiliki kesamaan. Simpulan paragraf analogi
berisi perbandingann. Pilihan jawaban yang tepat adalah C karena kalimat tersebut
membandingkan sampah masyarakat yang dibina dan bermanfaat bagi masyarakat
dengan kotoran ayam yang dimanfaatkan untuk pupuk dan makanan ikan.
Jawaban soal nomor 24 C
Paragraf tersebut merupakan paragraf sebab akibat. Paragraf yang diawali dengan
pernyataan-pernyataan berupa sebab yaitu bahwa mahasiswa mudah terbuai
dengan ajakan untuk membolos dari teman-temannya seperjuangan. Akibatnya
mereka wajib mengikuti mata kuliah yang wajib diulang. Jadi, kalimat simpulan yang
tepat adalah C.
Jawaban soal nomor 25 B
Silogisme adalah suatu proses penarikan kesimpulan didasarkan atas pernyataanpernyataan (premis) sebelumnya. Pengetahuan tersebut sebagai antesedens
pegetahuan yang sudah dipahami. Berdasarkan premis tersebut dibentuk suatu
kesimpulan atau konklusi yang bersifat logis dab berterima. Kalimat kesimpulan
berdasarkan premis-premis tersebut adalah Nabila lulus dengan nilai memuaskan.
Penarikan kesimpulan secara silogisme adalah
PU (premis umum) A=B
PK(premis khusus) C=A
Kesimpulan
C=B
Jawaban soal nomor 26 A
Entimen adalah silogisme yang dipersingkat. Rumus entimen C=B karena C= A.
Jawaban pilihan yang benar adalah Rino harus mendaftar terlebih dahulu karena ia
salah satu siswa yang ingin ikut kegiatan kerja bakti.
Jawaban soal nomor 27 A
Salah satu unsur cerpen adalah latar. Latar meliputi tempat, waktu, dan suasana.
Kalimat penggambaran latar yang tepat adalah pilihan jawaban A. Dalam kalimat
tersebut tergambar latar tempat yaitu Bus.
Jawaban soal nomor 28 D
Paragraf deskripsi adalah paragraf yang berisi gambaran mengenai suatu hal atau
keadaan sehingga pembaca seolah-olah melihat, merasa, dan mendengar hal-hal
yang ada dalam paragraf. Paragraf deskripsi pada soal nomor 28 dapat dilengkapi

dengan pilhan jawaban D. Pilihan jawaban d masih memiliki keterkaitan dengan isi
paragraf gambaran keindahan tentang pantai Pantai Tanjung Penyusuk.

Jawaban soal nomor 29 B
Paragraf eksposisi adalah paragraf yang memaparkan sejumlah pengetahuan atau
informasi. Pemaparan tentang suatu cara atau tahapan-tahapan peristiwa tergolong
eksposisi proses. Pemaparan cara penyajian makanan pada soal nomor 29
termasuk eksposisi proses. Jadi, pilihan jawaban yang tepat adalah B.
Jawaban soal nomor 30 B
Pada dasarnya topik pidato membahas masalah tertentu. Masalah yang dibahas
dalam pidato merupakan topik atau tema pidato.Topik atau tema merupakan pokok
pembicaan dalam pidato. Masalah yang dibahas pada teks pidato tersebut adalah
kemacetan. Sedangkan pembicaraan adalah tentang upaya atau usaha mengatasi
kemacetan di Jakarta. Jadi, pilihan topik yang tepat adalah upaya-upaya mengatasi
kemacetan di Jakarta. Pilihan jawaban yang tepat adalah B
.
Jawaban soal nomor 31 D
Kalimat persuasi dalam adalah kalimat yang berisi ajakan sesuai topik pidato. Pilihan
kalimat persuasi yang sesuai dengan topik berpidato adalah Pemda DKI Jakarta
hendaknya segera menertibkan para PKL dan asongan lokasi kemacetan. Pilihan
jawaban yang tepat adalah D
Jawaban soal nomor 32 C
Kata tidak baku yang digunakan pada paragraf tersebut adalah ekosistim, numpuk,
dan dikuatirkan sedangak kata bakunya adalah ekosistem, menumpuk, dan
dikhawatirkan. Jadi pilihan kata yang tepat adalah C
Jawaban soal nomor 33 B
Penggunaan kata dalam bahasa Indonesia harus menyesuaikan dengan kontek
kalimat, paragraf dan kaidah bahasa. Pilihan jawaban yang tepat untuk soal nomor
33 adalah teknis, provinsi, dapat dan ekspor.
Jawaban soal nomor 34 B
Penggunaan imbuhan dalam kata bentukan harus disesuaikan dengan kontek
kalimat, paragraf, dan kaidah bahasa. Pilihan yang tepat untuk soal nomor 34 adalah
menargetkan, memperkirakan, dikontribusikan.
Jawaban soal nomor 35 C

Penggunaan kata ulang harus disesuaikan dengan kontek kalimat , paragraf, dan
kaidah bahasa. Pilihan yang tepat untuk soal nomor 36 adalah warna-warni,
bermain-main, tolong-menolong.
Jawaban soal nomor 36 A
Ungkapan atau idiom adalah kata yang memiliki makna khusus dan tidak dapat
diterjemahkan secara harfiah ke dalam bahasa atau situasi lain. Paragraf tersebut
menceritakan tentang tokoh Nadia si anak tunggal yang rajin, anak kebanggaan
orang tuanya namun ia tidak sombong karena suka menolong orang kesusahan.
Ungkapan yang tepat untuk Nadia adalah orang yang rendah hati.
Jawaban soal nomor 37 A
Kata penghubung yang bercetak miring dalam paragraf tersebut menyebabkan
hubungan antarkalimat menjadi tidak padu. Kata penghubung yang sesuai untuk
mengganti kata yang dicetak miring dalam paragraf tersebut adalah dan, karena,
dan atau, karena sesuai dengan kontek kalimat dan hubungan antarkalimat menjadi
padu.

Jawaban soal nomor 38 B
Penggunaan istilah harus disesuaikan dengan kontek kalimat, paragraf, dan kaidah
bahasa. Pilihan yang tepat untuk soal nomor 38 adalah memfasilitasi
Jawaban soal nomor 39 B
Penulisan alamat surat harus sesuai dengan kaidah bahasa dan EYD. Pilhan
jawaban soal nomor 39 adala B karena alamat surat tidak diawali dengan kata
kepada, Penulisan kata jalan tidak disingkat, Penulisan Jalan Merdeka Barat 4 tidak
menggunakan kata nomor sesudah kata Barat.
Jawaban soal nomor 40 D
Pilihan jawaban yang tepat adalah D karena tidak menggunakan kata sejujur-jujur,
kami, dan banyak. Kata sejujur-jujurnya dan banyak dalam kalimat tersebut
menunjukkan bahwa kalimat tersebut berlebih-lebihan. Kata kami tidak digunakan
karena merupakan orang pertama jamak. Sedangkan surat lamaran dibuat oleh
orang pertama tunggal yaitu saya.
Jawaban soal nomor 41 B
Penulisan rincian hari, tanggal, tempat, acara menggunakan huruf kecil karena
masih merupakan satu kesatuan dari kalimat sebelumnya. Pilihan jawaban yang
benar adalah B.
Jawaban soal nomor 42.C

Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama semua kata (termasuk semua kata
ulang sempurna) di dalam judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali
kata depan dan kata penghubung seperti di, ke, dari, sebagan, dengan terhadap,
dan yang, dan untuk yang tida terletak pada posisi awal. Jadi penulisan judul yang
tepat adalah C.
Jawaban soal nomor 43.B
Rumusan masalah dalam karya ilmiah adalah kalimat tanya yang yang jawabannya
memerlukan peneltian. Di antara pilihan jawaban
yang merupakan rumusan
masalah yang tepat adalah B karena jawabannya memerlukan penelitian lebih lanjut.

Jawaban soal nomor 44.C
Kutipan dari kutipan karya ilmiah tersebut menunjukan hasil dari penelitian melalui
wawancara. Oleh karena itu, kutipan karya ilmiah tersebut termasuk bagian dari Bab
Pembahasan / Isi
Jawaban soal nomor 45. B
Majas personifikasi adalah majas yang melukiskan suatu benda dengan
memberikan sifat-sifat manusa kepada benda-benda mati tersebut sehingga seolaholah mempunyai sifat seperti manusia atau benda hidup. Pilihan jawaban yang tepat
adalah B karena karena dalam kalimat tersebut digambarkan ada sikat yang
menggosok-gosok mulut berlaku seperti manusia.
Jawaban soal nomor 46. E
Dalam puisi sebuah kata dapat saja merupakan lambang dari sesuatu di samping
memiliki makna yang biasa. Beban tambahan itu disebut makna lambang sebuah
kata. Kata anak kecil konteks puisi tersebut dapat melambangkan kesucian,
kepoloson, keluguan, tidak memihak(netral). Oleh karena itu, pilihan jawaban yang
tepat adala E.

Jawaban soal nomor 47. E
Dialog drama adalah unsur drama yang berupa interaksi antartokoh dalam topik
tertentu. Kalimat-kalimat dialog harus sesuai dengan topik yang sedang dibicarakan
dan karakter tokohnya. Kalimat dialog dapat pula menggambarkan latar cerita
termasuk latar suasana. Latar suasana romatis tergambar pada pilihan jawaban E
Jawaban soal nomor 48. D
Resensi merupakan penilaian kebaikan dan keelmahan buku disertai dengan
ulasan. Kalimat resensi menyatakn keunggulan karya sastra yang tepat adalah
pilihan jawaban D. Jawaban ini mengukapkan kelebihan karya sastra yang dikarang
oleh Ahmad Tohari. Pengarang dalam karya-karyanya
khusus mengangkat
masyarakat kecil

Jawaban soal nomor 49. B
Kutipan tersebut menggambarkan anak yang ketagihan bermain PS atau CS.
Kelakuan Padri merupakan masalah bagi orang tuanya . Bermain PS dan CS
merupakan trend kehidupan anak sekarang. Oleh karenanya, memerlukan
penangan khusus. Kalimat kritik yang sesuai dengan isi cerita tersebut adalah
pilihan jawaban B.
Jawaban soal nomor 50. E
Esai berusaha menyakinkan pembaca untuk menerima pendapat penulis. Kalimatkalimat yang digunakan esai sangat pribadi. Penulisan esai bergantung pada
kekhasan penulis yang bersangkutan. Kalimat esai yang sesuai denngan kutipan
cerpen tersebut pilihan jawaban E karena isi dari kalimat tersebut menekankan
pada saling keterbuakaan dalam kehidupan sosial seperti isi kutipan cerpen
tersebut.

