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Pada hakikatnya, setiap masyarakat pasti mengalami
perubahan. Perubahan sosial terjadi karena adanya
perubahan di antara masyarakat itu sendiri, baik
hubungan antara individu maupun kelompok. Untuk
menelaah perubahannya harus ditentukan terlebih
dahulu perubahan yang menjadi landasan sebagai
mengetahui perubahan lainnya. Sumber perubahan
itu datang baik dari luar maupun dari dalam
masyarakat itu sendiri.
1.

Pernyataan berikut yang merupakan ringkasan
dari paragraf tersebut adalah...
(A) Setiap masyarakat mengalami perubahan
yang terjadi karena hubungan baik secara
individu maupun kelompok yang datang dari
luar dan dalam.
(B) Hakikatnya, masyarakat berubah karena
banyaknya perubahan dalam masyarakat
yang datang dari luar dan dalam masyarakat.
(C) Banyaknya perubahan yang terjadi dari luar
dan dalam masyarakat menyebabkan yang
datang dari luar dan dalam masyarakat.
(D) Penelaahan perubahan sosial hanya dapat
dilakukan karena perubahan yang datang
dari luar dan dalam masyarakat.
(E) Setiap masyarakat mengalami perubahan
yang harus ditentukan terlebih dahulu
perubahan yang terjadi.

2.

... Menurut data Badan Pusat Statistik, penduduk
usia kerja di Indonesia mencapai 160 juta jiwa. Di
antara jumlah sebanyak itu, yang benar-benar
bekerja hanya 95,18 juta jiwa. Jumlah yang tidak
sebanding. Menurut Koordinator Aliansi Buruh
Menggugat (ABM), Anwar Sastro Ma’ruf,
problem utama pekerja saat ini adalah tindakan
pemerintah yang sangat protektif pada pihak
pengusaha.
Kalimat manakah yang tepat untuk mengisi titiktitik teks di atas?
(A) Masalah buruh di Indonesia mendapat
perhatian pemerintah.
(B) Buruh pabrik di Indonesia selalu mendapat
sorotan dari negara lain.
(C) Keadaan
buruh
Indonesia
sangat
memprihatinkan.
(D) Kepedulian pemerintah terhadap tenaga
buruh Indonesia.
(E) Problem buruh di Indonesia memang tidak
pernah tuntas.

3.

Lima wilayah kecamatan yang terserang hama
wereng meliputi Plumpang, Soko, Rengel,
Merakurak, dan Singgahan. Sekitar 731 hektare
(ha) tanaman padi yang berumur 30-55 hari
setelah tanam (HST) mengalami kerusakan.
Serangan hama wereng meluas hingga lima
kecamatan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur
dalam dua pekan terakhir terus meluas. Kondisi
ini mengakibatkan kerugian materi yang dialami
petani mencapai 1,46 miliar rupiah. Serangan
hama juga merusak benih padi yang siap semai
disejumlah wilayah kecamatan.
Kelemahan paragraf teks di atas adalah ...
(A) Kalimat penjelas tidak mendukung kalimat
utama.
(B) Gagasan utamanya terletak di tengah paragraf.
(C) Paragraf mengandung kalimat sumbang.
(D) Informasi antarkalimat bertentangan.
(E) Gagasan utamanya lebih dari satu.
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Teks 1
(1) Pada 30 Juni 2015, sehari semalam tidak akan 24 jam
lagi, tetapi 24 jam satu detik. (2) Total waktu pada hari
itu adalah 31.536.001 detik. (3) Penambahan waktu
detik kabisat itu dibutuhkan sehingga waktu manusia
tetap sinkron dengan gerakan bumi berputar pada
porosnya. (4) Bumi dalam rotasinya tidak selalu
berkeliling dengan kecepatan yang sama malah
melambat. (5) Apa yang mungkin terjadi ketika sehari
semalam satu detik lebih lama dari biasanya? (6)
Apakah artinya sedetik. (7) Akan tetapi, dampak yang
mungkin terjadi sangat membahayakan.

Teks 2
(1) Dalam sistem komputer, navigasi, GPS, satelit, dan
teknologi modern lainnya, satu detik adalah perkara
penting. (2) Misalnya, Anda ingin menembakkan rudal
dalam waktu 5 menit 30 detik. (3) Apa jadinya kalau
detik tiba-tiba ditambah? (4) Rudal mungkin tak tepat
sasaran. (5) Penambahan satu detik, bila tak diantisipasi,
dapat menimbulkan chaos dalam sistem komputer dan
mempengaruhi banyak bidang. (6) Kasus nyata terjadi
pada tahun 2012. (7) Sistem Amadeus yang
bertanggung jawab pada sistem booking maskapai
penerbangan Qantas di Australia mengalami error. (8)
Akibatnya, terjadi ratusan delay penerbangan.

5. Pola kalimat 7 teks 2 sama dengan kalimat ...
(A) Jembatan Babat Lamongan-Widang Tuban,
yang melintang di atas sungai Bengawan
Solo, pada Selasa (17 April 2018) ambruk.
(B) Gulai itiak lado mudo merupakan sebuah
masakan bebek yang dilumuri sambal cabe
hijau khas Minang.
(C) Indonesia ingin mengembangkan perguruan
tinggi berkelas dunia.
(D) Indonesia dan China memiliki pertautan
sejarah sejak ratusan tahun lalu.
(E) Berkomunikasi persuasif melalui internet
dinilai efektif untuk menggaet kaum milenial
dalam berkampanye.
6. Diksi teks 1 yang TIDAK tepat terdapat dalam
kalimat …
(A) (1)
(B) (2)
(C) (3)
(D) (4)
(E) (7)

4. Apa perbedaan tujuan penulisan Teks 1 dan Teks 2?
(A) Teks 1 menjelaskan pengaruh detik kabisat
pada kehidupan manusia, Teks 2 menjelaskan
peran pekerja bidang IT mengatasi detik
kabisat.
(B) Teks 1 menjelaskan penambahan detik kabisat;
Teks 2 menjelaskan akibat penambahan detik
pada sisten komputer, navigasi, GPS, satelit,
dan teknologi modern.
(C) Teks 1 menjelaskan alasan penambahan detik
kabisat; Teks 2 menjelaskan akibat detik
kabisat bagi kehidupan manusia.
(D) Teks 1 mendeskripsikan proses penambahan
detik kabisat; Teks 2 menguraikan masalahmasalah yang muncul akibat detik kabisat.
(E) Teks 1 menekankan pentingnya peran detik
kabisat; Teks 2 menekankan pentingnya
memahami akibat detik kabisat.

7. Pasal 4
Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan
kehidupan bangsa dan mengembangkan
manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia
yang beriman dan bertaqwa terhdap Tuhan Yang
Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki
pengetahuan dan keterampilan, kesehatan
jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap
dan mandiri serta rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan kebangsaan.
Pernyataan
berikut
merupakan
tujuan
pendidikan nasional seperti tercantum pada
Pasal 4 UU, Sistem Pendidikan Nasional di atas,
KECUALI ….
(A) mencerdaskan kehidupan bangsa
(B) membentuk manusia Indonesia seutuhnya
(C) mengembangkan manusia beriman dan
bertaqwa
(D) memiliki pengetahuan dan keterampilan
(E) memiliki daya kreatif yang tinggi
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8. Badai tropis Narelle sempat ... cuaca beberapa
hari lalu telah punah. Meskipun demikian, hujan
masih ... potensi terjadi karena ... konversi angin
dari belahan utara dan selatan bumi.
Kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi
paragraf tersebut adalah ....
(A) memengaruhi, memunyai, mempertemukan
(B) mempengaruhi, mempunyai, dipertemukan
(C) memengaruhi, mempunyai, pertemuan
(D) mempengaruhi, mempunyai, penemuan
(E) memengaruhi, memunyai, ditemukan
9. Udara di perkotaan sudah tidak sehat lagi karena
banyak … oleh kendaraan bermotor. Kebanyakan
… tersebut berupa kadar debu (SPM) 280 ug/m3,
kadar SO2 sebesar 0,76 ppm, dan kadar NOx
sebesar 0,50 ppm. Oleh karena itu, tingkat …
udara di daerah perkotaan sudah pada ambang
membahayakan.
Bentuk kata yang tepat untuk melengkapi kalimat
di atas adalah ….
(A) tercemar, pencemar, pencemaran
(B) tercemar, pencemar, kecemaran
(C) dicemari, cemaran, kecemaran
(D) tercemari, pencemar, pencemaran
(E) dicemari, pencemaran, kecemaran

11. Jumlah dana yang dialokasikan untuk pemberdayaan
masyarakat di tingkat kelurahan cukup besar
sehingga tidak menutup kemungkinan peningkatan
kualitas lingkungan yang jauh lebih baik daripada
yang dicapai tahun lalu.
Kalimat tersebut TIDAK efektif sehingga perlu
diperbaiki dengan cara ….
(A) mengganti kata dialokasikan dengan
dianggarkan
(B) mengganti kata untuk dengan guna
(C) mengganti daripada dengan dibandingkan
(D) menghilangkan kata cukup dan jauh
(E) mengganti kata menutup dengan tertutup
(1) manusia memiliki dua belahan otak, yaitu
hemisfer kanan dan hemisfer kiri
(2) hanya 3% penduduk dunia yang menggunakan
otaknya secara seimbang
12. Jika kedua klausa di atas digabung menjadi sebuah
kalimat, kata penghubung yang tepat adalah ....
(A) sedangkan
(B) serta
(C) melainkan
(D) tetapi
(E) dan

(1) Bangsa Indonesia seharusnya bisa menyamai
bangsa Jepang jika ingin mengubah kebiasaan buruk
kita. (2) Untuk memperbaiki keadaan ekonomi dan
mengejar ketertinggalan. (3) Kita sebagai penerus
bangsa harus memulainya dengan mengubah
kebiasaan buruk dengan mulai menanamkan rasa
cinta produk dalam negeri, mengerjakan sesuatu
dengan tangan dan kemampuan sendiri, dan
mengelola alam Indonesia tercinta ini.(4) Selain itu,
mulailah berpikir kreatif dan menggali potensi apa
yang dimiliki untuk memajukan bangsa ini.(5) Kita
bisa menciptakan banyak hal untuk membuat
sesuatu yang bisa kita jual dengan nilai yang tinggi.(6)
Kalau Jepang bisa mengubah dunia dengan inovasi di
dunia otomotif, mengapa kita tidak mengikutinya?

Sumber pencemaran sungai adalah segala kegiatan
hidup manusia yang berkaitan erat dengan proses
produksi dan reproduksi. (2) Peningkatan jumlah
penduduk, dan turunnya standar hidup merupakan para
meter yang menentukan laju pencemaran sungai. (3)
Makin berjubelnya penduduk dengan standar hidup yang
memprihatinkan secara langsung memberikan dampak
negatif terhadap lingkungan sungai. (4) Jika diperhatikan
banyak sungai-sungai yang mengalir di berbagai tempat,
kendati kondisinya sangat menjijikkan, yang sering
dipakai untuk mandi, mencuci pakaian, mencuci piring,
bahkan menggosok gigi. (5) Sementara itu, Sungai
tersebut secara terus-menerus dijejali dengan timbunan
sampah, air limbah, dan tinja penduduk. (6) Makin ke
hilir, warna air sungai makin hitam dan pekat.

10. Kalimat yang menggunakan ragam tidak baku
adalah ...
(A) kalimat (1)
(B) kalimat (2)
(C) kalimat (3)
(D) kalimat (4)
(E) kalimat (5)

13. Pada kalimat manakah kesalahan penggunaan
ejaan (tanda baca, penulisan huruf, dan penulisan
kata) ditemukan?
(A) 1 dan 3
(B) 2 dan 5
(C) 1 dan 4
(D) 3 dan 6
(E) 4 dan 6
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14. Suntingan manakah yang tepat untuk kalimat ke4 paragraf di atas?
(A) Jika diperhatikan banyak sungai yang
mengalir diberbagai tempat, kendati
kondisinya sangat menjijikkan, yang sering
dipakai untuk mandi, mencuci pakaian,
mencuci piring, bahkan menggosok gigi.
(B) Jika diperhatikan, sungai-sungai yang
mengalir di berbagai tempat, kendati
kondisinya sangat menjijikkan, sering dipakai
untuk mandi, mencuci pakaian, mencuci
piring, bahkan menggosok gigi.
(C) Jika diperhatikan sungai-sungai yang
mengalir diberbagai tempat, kendati
kondisinya sangat menjijikkan yang sering
dipakai untuk mandi, mencuci pakaian,
mencuci piring bahkan menggosok gigi.
(D) Jika diperhatikan, banyak sungai-sungai yang
mengalir di berbagai tempat, kendati
kondisinya sangat menjijikkan, sering dipakai
untuk mandi, mencuci pakaian, mencuci
piring, bahkan menggosok gigi.
(E) Jika diperhatikan sungai-sungai, mengalir
diberbagai tempat, kendati kondisinya sangat
menjijikkan dan dipakai untuk mandi,
mencuci pakaian, mencuci piring bahkan
menggosok gigi.
15. Dari hasil penelitian Laboratorium Forensik
(Labfor) Mabes Polri membuktikan bahwa
anggota Yansik Polda Metro Jaya Brigadir S.
sebagai tersangka.
Kalimat itu dapat dijadikan kalimat efektif dengan ...
(A) Meletakkan klausa anggota Yansik Polda
Metro Jaya Brigadir S. sebagai tersangka
pada awal kalimat.
(B) Menghilangkan kata hasil.
(C) Mengubah bentuk kata membuktikan
menjadi terbukti.
(D) Meletakkan Dari hasil penelitian laboratorium
Forensik (Labfor) Mabes Polri pada akhir
kalimat.
(E) Menghilangkan kata bahwa.
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