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2.

waban: a

Kalimat utama paragraf terdapat pada kalimat
pertama paragra{ memuat peristiwa yang
November 2015 di Pantai . Peristiwa tersebut
ditemukan mati di tepi
pilihan jawaban a.

Jawaban: d

Ancol. Jadi, jawaban tepal

lde pokok disebut juga pokok atau gagasan
keempat bacaan tersebut upaya
mati di Pantai Ancol paragraf tersebut terletak di

Kdlimat
pada 30

ikan
pada

Paragral
ikan-ikan
paragtal.
a, b, dankeempat. Pilihan

jawaban tepai terdapat pilihan

Paragral kedua membahas kematian ikan-ikan di Ancol.
lnti sari atau simpulan isi paragraf kedua pada
pilihan jawaban b. Sementara kalimat pada pilihan a, c, dan
d bukan kalimat simpulan sesuai dengan isi paragral

4- Jawaban: a
Paragraf ketiga membahas gas sulfida. Pernyataan
isi paragraf ketiga terdapat
jawaban b, c, dan d tidak

pilihan jawaban a. Sementara
dengan isi paragraf ketiga.

5. Jawaban: c
Paragraf ketiga bacaan bahwa
mencemari Pantai Ancol. tepat sesuai isi ketiga

. dapat
terse-

busuk.

terdapat pada pilihan jawaban . Jawaban pertanyaan
dicermati pada kalirhal (lerakhir). Jawaban

menyengat seperti
d tidak tepat. Jawaban

pertanyaan tersebut tidak tei

6. Jawaban: a

t pada paragra, ketiga.

Kalimat tanya dengan kata bagaimana menanyakan
suatu permasalahan. tersebut menanyakan cara
mati tersebut dibersihkan dari Ancol. Jawaban
tersebut dapat dicermati pada kedua para$raf keempat.
pertanyaan tersebut adalah mengangkut ikan-ikan mati
berkali-kali dengan mobil bak Jadi, jawaban tepat pada
pilihan jawaban a.

7. Jawaban: b
Kalimat tanya dengan kata tanya menanyakan
sebab timbulnya suatu masalah peristiwa dalam bacaan
tersebut menanyakan alasan mati di Pantai Ancol.
pertanyaan tersebut terdapat pada kedua. Jawaban
tersebut adalah ikan-ikan mati tercemar lumpur dari
mengandung gas hidrogen. Jadi, tepat terdapat pada
iawaban b.

8. Jawaban: b
lsi paragraf dapat ditentukan ide pokok paragraJ. lde
paragraf tersebut terdapat pada pertama. Jawaban tepat
pada pilihan jawaban b. Jika bus bakar listrik tidak dibuat
mahasiswa lnstitut Teknologi , persediaan energi
menipis. Sementara itu, prediksi
sesuai dengan isi paragraf.

pilihan jawaban a, c, dan d

9. Jawaban: d
Berdasarkan data tersebut, bagian 3) @pat dilengkapi
angka 109. Perhatikan informasi

10. Jawaban: a

ilustrasi secara cermat.

Dalam Kamus Besar Bahasa kata racun memiliki arti 1)

Perhatikan kalimat pertama
c merupakan ide penielas.

iawaban d.

3. Jawaban: b

but adalah gas hidrogen sutfida
Pertanyaan pilihan.jawaban a, b,

(gas) yang dapat menyebabkan sakit
2) zat yang menurunkan mutu logam
atau menghambat aksi katalis atau
pada pilihan jawaban a.

mati (kalau dimakan,
sepuhan; 3) zat yang

sesuai
pilihan

ffi*11r,* waban dan pembahasan

Arti tepat kata ract,n tersebut termasuk
tokoh dan lalar. Jadi, paragral

12.

b
adalah

laba;

gagal;
pilihan

Dalam

mahir,

adalah

Pokok
kecela

terdapat

Pokok

untuk

a, b,. dan

15. Jawaban:
Gambar
iklan tepat
itu. kalimal
dalam

,6. Jawaban:
Kalimat
jawaban a.

dapat
itu. kalimat

Jawaban:

tepat karena
Radit minum
lepat sesuai
tanggapan
ilustrasi.

19. Jawaban: b
Menurut Besar
unsur yang

totalitas;2)
terdapat pada

d tidak sesuai

20. Jawaban: a
Perhatikan
Pernyataan
tersebul
pada pilihan a.
b, c, dan d lidak

21. Jawaban: d
Isi pidato

Pidato tersebut
isi pidato tepat
jawaban a, b,

22. Jawaban: a
Paragraf
Malaris. Paragraf

yarig memiliki arti berlawanan dengan kata tain.
Ba\asa lndoitesia,kala manfaat berarti 't) guna;

Lawan tepat kata manfaatadalah mudarat.Kala
yqng tidak menguntungkan: rugi;2) tidak berhasil;

tida( berguna, Jadi, jawaban tepat terdapat pada

I

yang perbeda bentuknya. tetapi memiliki arti sama.
r Bahasa lndonesia. kala ahli berarti orang yang
i dalam suatu ilmu. Sinonim tepat dari kata ahli

I

dalafn percakapan tersebut adalah peristiwa
l. Pdlisi membanlu mengatur lalu lintas danrrrsrrrparrru rrrcrrgdrur raru ilIttas qan

korba{r. .laOi, topik kutipan percakapan tersebut
jawabFn b.

dercakapah tersebut adalah keinginan Sinta
Lubangl Buaya. Topik kutipan percakapan

jawaban c. Sementara itu, pilihan jawaban
isi percakapan.

l

sep{tu sepak bola merek Rebboks. Kalimat
)ar teidapat pada pilihan ,awaban d. Sementara
r iawapan a, b, dan c tidak tepat jika digunakan

I

mbar fensil warna Fabilo terdapat pada pilihan
iebut lnenunjlikkan bahwa pensil warna Fabilo
rna ba$us saat digunakan mewarnai. Sementara
pilihanl jawaban b, c, dan d tidak tepat untuk

Fapilo.

I

1

Laporan
laporan
jawaban a, b,ldan c

18. Jawaban: a
Paragraf instr!ksi atau dalam ilustrasi berisi langkah-langkah
memtnum instruk$i memuat in{ormasi kurang

rs kfgiatan pramuka di SD Persada. Jadi, isi
la pifihan jawaban d. Sementara itu, pilihan
isi ppkok laporan.

pillhap jawaban d. Sementara itu, pitihan
rai dengan isi pidato.

tftuarga tokoh Aku yang tinggat di

dengan sendok takar. Sebaiknya,
sendok rnakan. Tanggapan dan saran
m pilihzin.iawaban a. Sementara itu,
b, c, dan d tidak sesuai dengan isi

asa ln+nesia,kata s,:sfem berarti i ) perangkal
saling perkaitan sehingga membentuk suatu
rratur d{ripandangan dan teori. Jawaban tepat
,an b. SFmentara itu, pilihan jawaban a, c, dan
lna sislpm pada paragral tersebut.

l'
demi dalam paragraf instruksi tersebut.

yang

SESUAI meminum sirop lmuno
pada ieraknir. JhOi, jawaban tepat terdapat

a 
ltu, 

pernyataan dalam pilihan iawaban
isiJparagraf.

yang ifrgin disampaikan penyampai pidato,
han d4n keindahan taman sekolah. Jadi,



23. Jawaban: b
Paragraf tersebut
Penggambaran tersebut
sendiri keindahan kebun
deskripsi.

24. Jawaban: d
Paragraf tersebut berisi

kimia. Pembaca diajak untuk

kompos. Jawaban tepat

25. Jawaban: c
Paragraf tersebut berisi

Pembaca mendapat
terdapat pada pilihan

26. Jawaban: d
Kode area Kota Klungkung
pada pilihan jawaban d.

Denpasar. Pilihaniawaban b
jawaban c merupakan kode

27. Jawaban: b
Teks I membahas jamur

Teks ll membahas jamur
bioluminesensi. Persamaan

membahas jamur

lawaban tepat terdapat pada

28. Jawaban: d
Teks I membahas
Kalimantan Timur. Teks ll

Tahura, Provinsi Kalimantan

adalah penyelenggaraan

yaitu di Politeknik Pertanian
Adam, Kalimantan Selatan.
jawaban d.

29. Jawaban: b
Pantun termasuk jenis

menanam pohon.

menjadi segar. Jadi, j
Sementara itu, pernyataan

dengan isi pantun.

30. Jawaban: b
Pertanyaan pada soal
ibunya seliap hari.
Mimi sedih setiap melihat
tepat terdapat pada pilihan

3'1. Jawaban: a

Pertanyaan pada soal

melamun dapat diketahui
terdapat pada pilihan

d tidak sesuai dengan isi

32. Jawaban: d
Tokoh lmel dalam kutipan
yang baik hati. lmel
lmeljuga membantu
Jadi, .lawaban tepat terdapat

33. Jawaban: b

Amanat merupakan
pengarang dalam cerita
Jadi, jawaban tepat terdapat

34. Jawaban: c
Latar menonjol dalam
tempat adalah di sekolah,
secara langsung. Latar
siang hari. Latar suasana
pada pillhan iawaban c.

sesuai dengan isi cerita.

35. Jawaban: a

Tema merupakan
terbentuknya cerita. Tema
hidup disiplin.

keindahan kebun
pembaca seolah-olah

tersebut. Jadi, paragraf

untuk rnenghentikan
pupuk ramah

pada pilihan jawaban d.

geiala penyakit

i dari paragrai tersebut.

0366. Jadi, jawaban

jawaban a merupakan

kode area Kota

Kota Amlapura.

karena reaksi
yang menyala karena re
i kedua teks tersebut adalah

atau menyala karena reaksi
jawaban b.

Menanam Pohon
peringatan hari

. Perbedaan isi kedua

Menanam Pohon Nasional di

Samarinda dan di

iawaban tepat terdapat

Pesan dalam pantun berisi
pohon bertujuan

tepat terdapat pada pilihan

pilihan iawaban a, c, dan d

keadaan Mimi saat
paragraf pertama kutipan

bangun bagi dan
b.

alasan Mimi melamun

antara Mimi dan lmel.

a. Alasan pada pilihan

digambarkan sebagai
membantu teman yang

pemecahan masalah
pilihan iawaban d.

pengarang kepada
kita membantu teman

pilihan.iawaban b.

cerita adalah tempat dan
di kelas atau di kantin tidak
tidak jelas digambarkan,

akrab. Jadi, jawaban

itu, pilihan iawaban a,

pokok atau ide pokok

amaryllis,

termasuk

pupuk

yaitu

berdarah.

tepat

terdapat
area Kota

Pilihan

biokimia.
ksi kimia,

sama
Jadi,

di Provinsi

Pohon di

tersebut
tempat

Sultan
pilihan

unluk
udara

b.

sesual

kegiatan
tersebut.

. Jawaban

Mimi

tepat
b, c, dan

anak
sedih.

tokoh Mimi.

ca. Pesan
kesulitan.

Latar

i hari atau
terdapat

dan d tidak

tersebut adalah Jali ingin

mendasari

pada

.,&
Kunci Jawaban dan Pembahasan 

-UJ

Tokoh

37

38,

Cerita
menaruh

menaruh
pilihan

dengan

pada

Masalah

bermain
Naya,

kue di

dengan

sikap Jali. Sepulang sekolah Jali

di panti asuhan Jali selalu
ya sendiri. Jawaban tepat terdapal pada
pilihan jawaban a, b, dan d tidak sesuai

bercetak miring.

sikap dapat diteladani oleh pembaca. Jali
rumah dengan meletakkan tas dan sepatu

t terdapat pada pilihan jawaban c.

ioleh Naya. Awalnya Naya mengajak Fika

ronda. Akan tetapi, Fika menolak ajakan
Naya untuk bermain sulapan atau membuat

tepat terdapat pada pilihan jawaban c
pilihan iawaban a, b, dan d tidak sesuai

perbuatan baik.dan buruk dalam kehidupan-
tersebut ditunjukkan dengan perbuatan

baru di sebuah kompleks. Keluarga Fika
di sekitar rumah mereka. Jawaban tepal

a. Sementara itu, nilai moral dalam pilihan

rai derigan isi cerita.

41

42.

43.

keluarga

terdapat
jawaban

sebagai

sulapan

dalam

Syair
biiak
tepal
c, dan d

Arti kata

konotasi

Kutipan
Kutipan

orang

dosa.

dan di

d.

sesuai

Makna
kuiipan

orang

Amir

runtut sesuar

Nilai

Nilai

itu,
jika

basket

pada

tidak

b.

ide cerita. Simpulan cerita tersebut Fika,

, mengdlak Naya membuat kue. Fika dan

tan tefsebut dengan istilah melakukan
terdapat pada pilihan.lawaban b. Simpulan

mewakili maksud cerita

agar kita berpandangan luas dan bersikap
agar tidak ketinggalan zaman. Jadi. jawaban

jawaban b. Kalimat pada pilihan jawaban a,

dalam tersebut bukan arti.sebenarnya. Arti kata

syair terdebut adalah pengetahuan. Penyair
pesan kepada pembaca agar meluaskan
tepat teidapat pada pilihan jawaban c

dari orang tua kepada anak kesayangannya
bahwa jangan mengambil barang milik

barang milik orang lain akan mendapat
seseorang tidak bahagia di dunia

tersebut dituniukkan oleh pilihan jawaban
pada pilihan jawaban a, b,. dan c tidak

kutipah dapat ditelusuri berdasarkan isi
memili(i makna kias sebagai kesayangan

tepat pinda pilihan jawaban c.

Amir nhenjelaskan Amir datang terlambat.
Yanto ruang guru. Kalimat tepat untuk melengkapi

pada pilihan jawaban d. Kalimat tersebut
antaraYanto dan Amir. Sementara

a, b, dan c tidak logis dan tidak runtut

imat tqrsebut sesuai dan runtut dengan
Mahar. Sementara itu, kalimat pada pilihan

Mahar t{rsebut menjelaskan rencana latihan
melengkapi percakapan tersebut terdapat

Fino

tidak dan runtut jika digunakan dalam dialog.

malah

cerita.

al

dalam

:b
cerita



47. Jawaban: a

48. Jawaban: c

49. Jawaban: b

50. Jawaban: b

51. Jawahan: c

52. Jawaban: b

53. Jawaban: a

54. Jawaban: b

55. Jawaban: c

56. Jawaban: c

57. Jawaban: c

Petunluk rumpang tersebul petunjuk membuat

Kalimat tepat untuk petunjuk rumPang tersebul

pada pilihan jawaban a. Ka pada pilihan jawaban a

dengan kalimat petunjuk dan sesudahnya. Kalimal

iawaban b, c, dan d tidak dengan petuniuk membual

Jadi, jawaban lePat terdaPat pilihan jaweban a

Petunjuk tersebut meruPakan membuat kirlcir angin

Urutan tepat petunjuk kincir angin dari kertas

pilihan jawaban c. Urutan Pada n jawaban c paling logis

digunakan untuk membuat angin dari kertas

petuniuk menggunakan

termometer yang

pada pilihan jawaban b

pilihan jawaban a, c, dan d
menggunakan termometer.

dapat digunakan sebagai

Paragraf tersebut membahas
tepai untuk melengkapi Paragr

dingin di Benua

tersebut terdapat Pada

b. lstilah derajat sesuai untuk melengkapi paragrai

mempunyai arti satuan ukuran dipakai untuk mengukur
iawaban b.jawaban tepat terdapat Pada

Paragraf tersebut membahas lstilah tepat untuk

paragraf rumpang tersebut pada pilihan jawaban

populasl adalah jumlah baik manusia maupun

lainnya di suatu tempat. lstilah pada pilihan jawaban a, b,

sesuai untuk meiengkapi rumpang tersebul.

Sampiran pantun tersebut lia/ dan latl. Latik

melengkapi pantun harus lial dan lati.Pilihan jawaban

lial dan latl. Pilihan iawaban a berisi nasihat.Pilihan

dan d tidak sesuai dengan lial dan latl

Isi pantun memiliki rima akhir
dengan sampiran berakhir suku

dan lnarl. Pantun dapat

sama. Pilihan jawaban

rima/suku kala akhir sama bagian isi terdapal
jawaban b. Semeniara itu, n jawaban a, c, dan d I
suku kata akhir itarl dan /narJ

pilihan jawaban.
Perhatikan suku kata akhir

Kata baku tepat untuk paraEraf tef sebut terdaPal

jawaban b. Bentuk baku sesuai deng;in EYD

Kata baku tepat untuk paragraf rumpang

pada pilihan jawaban c. baku kualitas sesuai dengan

lklan tersebut menawarkan

iklan ingin agar pembaca
biogas yang hemat energi.

kompor biogas

sesLrai untuk melengkapi iklan terdapat pada pilihan

Kalimat iklan pada pilihan i c sesuai dengan maksud

iklan yakni mengajak iklan membeli kompor bi

pada pilihan jawaban a tidak i dengan isi iklan

penggunaan kompor biogas. t pada pilihan iawaban b

karena mengaiak pembaca membuat kompor biogas.

pilihan jawaban d tidak sesuai mengajak pembaca iklan

kompor biogas dengan
pilihan jawaban c.

gas. Jadi, jawaban tepat

lklan tersebut menawarkan
Pemanas air merek Warm

air hemat Iistrik

membutuhkan listrik

watt. Kalimat efektif sesuai tersebut terdapat pada

c. Unsur kalimat efekti{ pada pilihan jawaban c,

pilihan jawaban a tidak efektif tidak terdapat subiek
fungsi subjek. Kalimat

Petunjuk acak tersebut
Agar menjadi petuniuk

tepat kalimat tBrsebut

-agar

pilihan
-agar.

kertas.
pada

dapal

, urutan
pada

lstilah

iawaban
Derajai

Jadi,

Arti kata

hidup

d tidak

t untuk
bersaiak

b, c,

memiliki
pilihan

memiliki
setiap

pilihan

terdapat
yD.

sang

Kalimat

c.

asang
Kalimat

melarang
sesuar

pada

pada

Warm.

jawaban

pada
pada

58

59.

dalam kalimattersebut pilihan lawaban b. dan paragraf padu.

jawaban b

iaitu kata
dengan isi

Jawaban:
Laporan
Berung.
terdapal

dan runtut

umum di

Jawaban:
Laporan
Kasongan,

bagian
jawaban c
kalimat
lndustri

tidak padu

60. Jawaban:
llusirasi
bersihkan

dan ha

gambar
jalvaban b

61 Jawaban:
Pidato

Oleh
jawaban b.

isi pidato.

62. Jawaban;
Pidato
BT. Oleh
pada

aJaKan

63. Jawaban:

adalah
a, b, c,
panjang

tinggi hati
naik

gelap

64. Jawaban:
Berikut ar

sebatang
turun
darah biru
anak
Jadi,
kara.

65. Jawaban:
lde pokok

tepat
dan

kata-kata berlebih (mubazir),

imat padf pilihan jawaban d tidak sesuai

tepat ter{apat pada pilihan lawaban c.

hasil pengamatan di Pasar Ujung

bagian rurnpang iaporan tersebul

c. Kalimat pada pilihan iawaban c padu

elumnva yang menjelaskan kondisi jalan

)rung.

I kuniqngan ke Sentra lndustri Gerabah

Dahlia. Kalimat tepat untuk melengkapi

rqan tersebut terdapat pada pilihan

Jawaban c padu dan runtut dengan

n produk-produk hasil Sentra
pilihan jawabah a, b, dan d

kalimat

beberapa siswa yang sedang mem-

sekolah. Ada siswa yang menyapu kelas

kaca jenpela kelas, merawat taman, dan

hari Kartini. Pidato diakhiri dengan
pqrjuangan Raden Aieng Kartini.

sesuai isi pidato terdapat pada pilihan

jawabal^r a, c, dan d tidak sesuai dengan

ketua qT tentang keamanan lingkungan

tepat sesuai !si pidato tersebut terdapat

padd pilihan jawaban d meruPakan

keamflnan lingkungan RT.

perbuatan para penebang liar hutan

arti ungkapan dalam pilihan,jawaban

i

marah tidak terkendali

i

jawaban a, b, c, dan d
diri r

keadaan Kakek Ario adalah sebatang

terdapat pada kalimat 4). Kalimat 3), 1),

Jadi, jawaban tepat terdapat Pada

Jefnbatan Tajuk. lde pokok paragraf

2). Katimat'4), 3), dan 1) meruPakan

tepat terdapat pada pilihan jawaban d.

acak menjadi paragraf Padu adalah

utama ditunjukkan oleh nomor 2).

paragraf. Kalimat-kalimat lain sebagai

tersebut; Urutan kalimat-kalimat tersebut

1 )-3)-5). Jadi, jawaban tepat terdapat
itu. urutan kalimat pada Pilihan

bb.

dan 2)

pilihan

Paragraf
tersebut
kalimat

Langkah

Kalimat
penjelas

agar
pada

padu

c, dan

tepat



68. Jawaban: b

Kalimat acak tersebut dapat

diaiak untuk menabung uang

tersebut dapat bermanfaat untuk
persuasi tersebut dapat diawa
berikutnya adalah 4), 3), dan 1)

pilihan jawaban b.

69- Jawaban: d

Kalimat acak tersebut dapat
tersebut memaparkan tanama
eksposisi padu, paragraf
Kalimat runtut berikutnya adalah
tepat terdapat pada pilihan

70. Jawaban: c
Kalimat acak tersebut dapat

tersebut memaparkan rnanfaat

nyamuk. Paragraf tersebut dapal

berikutnya adalah kalimat 1), 4),
pada pilihan jawaban c.

71. Jawaban: a

Kata sapaan kamu sekalian tidak
tersebut, Kata tepat untuk

Bapal</lbu Wal i M urid. Kala
sesua, dengan sapaan pada

pada pilihan lawaban a-

72. Jawaban:d
Kata sapaan kamutidak tepat
Kata tepat untuk mengganti
Kata Kakak sesuai dengan
ditujukan kepada Kak Melati.
jawaban d.

73. Jawaban: a

Kalimat bercetak miring terdapat
unsur-unsur nama orang.
terdapat pada pilihan jawaban a.
pertama kaia pada awal kalimat.
hurul pertama unsur-unsur nama

74. Jawaban: b
Kalimat bercetak miring tersebut
kapital sebagai hurul pertama

kekerabatan. Penulisan tepal
pada pilihan jawaban b. Huruf

kata pada awal kalimat. Selain itu,

pertama unsur nama orang dan
digunakan dalam penyapaan.

menjadi paragraf persuasi.

yang disisihkan. Uang

dengan kalimat 2). Kalim
Jadi, jawaban tepat

menjadi paragraf eksposisi.
merambat. Agar menjadi
t dapat diawali dengan ka

4), 3), dan 1). Jadi,

menjadi paragraf eksposisi.

dengan kalimat2).
3). Jadi, jawaban tepat

digunakan dalam surat
kata kamu sekalian

Wal i M u ri d lepal digunakan

surat. Jadi, jawaban tepat

dalam surat undangan
sapaan kamu adalah kata
pada alamat surat. Surat

jawaban tepat terdapat pada

tepat kalimat bercetak miring

Huruf kapital dipakai
itu, huruf kapitai dipakai

kesalahan
nama orang dan

bercetak mirinq tersebut

dipakai sebagai huru{

kapital digunakan

keperluan sekolah.
runtut
pada

alami untuk

penggunaan hurul

huru{

ma

hurul
hubungan kekerabata yang

agral
agral
rt 2).

75.

76.

77.

78.

80.

Jawaban: d

Penulisan

koma.Tanda
perincian al
jawaban d.

Jawaban: a

Kesalahan

seru di akhir
berupa atau
tepat karena
pilihan

setelah

Jawaban: a

Kata

kalimat
tepal
b, c, dan d
pengumuma menjadi
pilihan

Jawaban: d
Kata ben tepat
Mahakuasa.
gabungan
jawaban terdapat

Jawaban: a

Kalimal
penempatan

awal kalimat,
jawaban c efektil

kata i Jadi,

Jawaban: c

Kalimat

isiparagraf
pada pilihan

dan tanggal lahir tepat menggunakan tanda
unluk memisahkan unsur-unsur dalam suatu

Jddi, .iawaban tepat terdapat pada pilihan

kalimat lersebut adalah penggunaan tanda
seru digunakan sesudah ungkapan yang

Kalimat pada pilihan iawaban b tidak
tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat pada

kArena tidak menggunakan tanda koma
pilihan jawaban c tidak tepat karena tidak

setelah kata sapaan dan sebelum kala seru.
paila pilihan jawaban a

memperbaiki kata bercetak miring daiam

t pada pilihan jawaban a. Kala membawa
kalima{ tersebut. Kata pada pilihan jawaban

untuk melengkapi pengumuman tersebut,
. logis. Jadi, jawaban tepat ierdapat pada

melengkapi kalimat tersebut adalah
ditulis serangkai karena merupakan unsur

kepada Tuhan dan diikuti kata dasar. Jadi,
pilihan jawaban d.

tersebut tidak efektif karena ketidaktepatan
kalimat. Kata ada seharusnya ditempatkan di

berbagai. Sementara itu, kalimat pada pilihan

menggunakan kata-kata berlebihan yakni

tepat terdapat pada pilihan jawaban a.

dalam paragraf tersebut tidak efektif karena
t yakni unsur subjek. Unsur subjek sesuai

nyamuk dan lalat. Jadi, jawaban tepat terdapat

baca

Jadi,

a

Kunci Jawaban aan earOanls-::ffi


