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SOAL UJIAN AKHIR SEMESTER GENAP 

TAHUN AKADEMIK 2019/2020 

 

MATA KULIAH : BAHASA INDONESIA 

DOSEN : MUHAMMAD DANIEL FAHMI RIZAL, S.S., M.HUM. 

SKS/SEMESTER : 2 SKS/II 

PRODI : TEKNIK SIPIL 

 

Petunjuk 

a.   Ujian bersifat tertutup. 

b.   Kerjakan soal yang Anda anggap mudah terlebih dahulu. 

c.   Mahasiswa yang ketahuan menyontek akan diberi nilai nol. 

d.   Mahasiswa dilarang menggunakan telepon seluler selama mengikuti ujian. 

 

SOAL A 

Bacalah kutipan berita berikut! 

 

Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas Pertanian dan Pangan (Disperpa) Kota Magelang 

melaksanakan uji coba budi daya padi PIM di lahan pertanian Cacaban, Magelang Tengah, 

Rabu (6/3/2019). Varietas padi asal Blitar ini diklaim memiliki keunggulan dibanding padi 

varietas lainnya. Salah satunya adalah tinggi tanaman yang bisa mencapai dua meter dengan 

bulir padi yang lebih berisi dan perawatan yang mudah. "Padi memiliki karakteristik khas, 

antara lain tinggi tanaman yang bisa mencapai 2 meter, bulir padi lebih berisi dan banyak per 

pohon, serta perawatan lebih mudah," kata Penyuluh Pertanian Disperpa Kota Magelang, Sam 

Wahyono, Rabu (6/3/2019). (dalam Tribunjogja.com) 

 

1. Gagasan utama dari paragraf di atas adalah .… 

a. Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Dinas Pertanian dan Pangan (Disperpa) Kota 

Magelang mempublikasikan hasil penelitian terkait pengembangan varietas padi 

terbaru.  

b. Salah satu keunggulan varietas padi yang dikembangkan oleh Dinas Pertanian dan 

Pangan (Disperpa) Kota Magelang adalah tinggi tanaman yang bisa mencapai dua 

meter dengan bulir padi yang lebih berisi dan perawatan yang mudah.  

c. Pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2019 Pemerintah Kota Magelang melalui Dinas 

Pertanian dan Pangan (Disperpa) Kota Magelang melaksanakan uji coba budi daya 

padi PIM.  

d. Padi yang dikembangkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan (Disperpa) Kota Magelang 

memiliki karakteristik khas, antara lain tinggi tanaman yang bisa mencapai 2 meter, 

bulir padi lebih berisi dan banyak per pohon, serta perawatan lebih mudah. 

e. Varietas padi asal Blitar yang dikembangkan oleh Dinas Pertanian dan Pangan 

(Disperpa) Kota Magelang diklaim memiliki keunggulan dibanding padi varietas 

lainnya. 

 

2. Cara penulisan judul karya tulis ilmiah yang benar adalah… 

a. Pengaruh level protein ransum terhadap pertambahan bobot badan ayam pedaging  

b. Pengaruh Level Protein ransum terhadap pertambahan Bobot Badan ayam Pedaging 

c. Pengaruh Level Protein Ransum terhadap Pertambahan Bobot Badan Ayam Pedaging  

d. Pengaruh Level Protein Ransum Terhadap Pertambahan Bobot Badan Ayam Pedaging 

e. Pengaruh Level Protein Ransum Terhadap pertambahan Bobot Badan Ayam Pedaging 
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3. Penulisan daftar pustaka yang tepat adalah … 

a. Sugihastuti dan Siti Saudah, 2016, Buku Ajar Bahasa Indonesia Akademik, 

Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 

b. Sugihastuti dan Siti Saudah. 2016. Buku Ajar Bahasa Indonesia Akademik. 

Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 

c. Sugihastuti dan Siti Saudah. 2016. Buku Ajar Bahasa Indonesia Akademik. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

d. Sugihastuti dan Siti Saudah, 2016, Buku Ajar Bahasa Indonesia Akademik, 

Yogyakarta, Pustaka Pelajar. 

e. Sugihastuti dan Siti Saudah. 2016. Buku Ajar Bahasa Indonesia Akademik. 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 

 

4. Bacalah paragraf berikut! 

Orang pertama yang menulis secara sistimatis tentang bahaya pertumbuhan penduduk adalah 

Thomas Maltus. Akhli politik dan pendeta ini berasal dari Inggris. Ia menerbitkan buku 

Analisa kependudukan, dan mempertahankan pendapatnya bahwa hukum alamiah akan 

mempengaruhi pertumbuhan penduduk. 

  

Penulisan kata yang benar dari kata yang dicetak miring adalah …  

a. Sistimatisa, akhli, analisa   c. Sistematis, ahli, analisa 

b. Sistimatis, ahli, analisis   d. Sistematis, ahli, analisis 

 

5. Sistematika proposal ilmiah yang tepat adalah … 

a. Judul - latar belakang - landasan teori - tinjauan pustaka - tujuan dan manfaat - hipotesis 

- metode penelitian - jadwal kegiatan dan daftar pustaka. 

b. Judul - latar belakang - tujuan dan manfaat - landasan teori - hipotesis - tinjauan pustaka 

- jadwal kegiatan - metode penelitian dan daftar pustaka. 

c. Judul - latar belakang - tinjauan pustaka - landasan teori - tujuan dan manfaat - metode 

penelitian - hipotesis - jadwal kegiatan dan daftar pustaka. 
d. Judul - latar belakang - tujuan dan manfaat - tinjauan pustaka - landasan teori - hipotesis 

- metode penelitian - jadwal kegiatan dan daftar pustaka                                  

e. Judul - latar belakang - tujuan dan manfaat - landasan teori - tinjauan pustaka - metode 

penelitian - hipotesis - jadwal kegiatan dan daftar pustaka. 

 

6. Di bawah ini yang tidak termasuk karakteristik karya tulis ilmiah adalah … 

a. subjektif 

b. objektif 

c. logis 

d. sistematis 

e. empirik 

 

7. Perhatikan teks berikut! 

…  kenaikan  jumlah  penduduk di  Indonesia  selalu  meningkat, padahal  hal  ini   tidak 

sesuai dengan nilai pertumbuhan ekonomi. Untuk menanggulangi hal ini, pemerintah 

berupaya meningkatkan … masyarakat dapat berkembang dan bisa memenuhi … kehidupan. 

Selain itu agar terjadi peningkatan tidak hanya dari segi … melainkan juga dari segi …. 

 

Agar tidak sumbang, maka isi dari titik-titik diatas adalah …. 

a. frekwensi, kreativitas, standar, kwantitas, kualitas 

b. frekwensi, kreatifitas, standar, kuantitas, kualitas 

c. frekuensi, kreativitas, standar, kuantitas, kualitas 

d. frekuensi, kreatifitas, standar, kuantitas, kualitas 

e. frekuensi, kreativitas, standard, kuantitas, kualitas 
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8. Berikut ini adalah contoh-contoh karangan non-akademik, kecuali … 

a. dongeng 

b. makalah 

c. puisi 

d. poster 

e. cerpen 

 

9. Ciri-ciri ragam ilmiah, kecuali … 

a. Lugas 

b. Objektif 

c. Bahasa formal 

d. Banyak menggunakan istilah khusus 

e. Menggunakan kata ganti orang 

 

10. Bagian penutup pada resensi adalah … 

a. Identitas buku 

b. Ulasan buku  

c. Rangkuman singkat  

d. Tujuan penulisan buku 

e. Kelebihan dan kekurangan buku 

 

 

 

 

SOAL B

1. Sebut dan jelaskan secara ringkas struktur teks resensi buku! (nilai 15) 

2. Sebut dan jelaskan secara ringkas struktur teks proposal penelitian! (nilai 15) 

3. Tulislah sebuah artikel ilmiah populer singkat (5 paragraf, tiap paragraf masing-masing 
minimal 5 kalimat) dengan tema “Menyambut New Normal: Siapkah Kita?” dengan 

memperhatikan kaidah PUEBI! (nilai 50) 

 

 

 

 

 

SELAMAT MENGERJAKAN DAN SEMOGA SUKSES! 

 

Nilai = 2 x 10 soal = 20 poin 
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