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PETUNJUK MENGERJAKAN! 

 

1. Berdoalah sebelum mengerjakan soal! 

2. Soal terdiri atas tiga bagian, yaitu pilihan ganda, betul atau salah, dan esai! 

3. Bacalah dengan teliti setiap butir soal! 

4. Selamat mengerjakan! 

 

 

SOAL! 

A. PILIHAN GANDA 

Jawablah pertanyaan berikut dengan jawaban yang tepat! 

1. Penanda paragraf adalah… . 

a. koheren dan kohesif 

b. ucapan baku dan kohesif 

c. koheren dan unsur daerah terbatas  

d. konjungsi intrakalimat dan koheren 

e. menjorok ke dalam dan merenggang 

 

2. Sumber-sumber mendapatkan topik karangan adalah, kecuali… . 

a. imajinasi 

b. penalaran 

c. pengamatan 

d. pengalaman 

e. waktu penelitian 

 

3. Tipe susunan kerangka karangan sesuai dengan keadaan yang nyata di alam dan 

didasarkan atas dimensi kehidupan manusia merupakan tipe susunan kerangka karangan 

… 

a. logis 

b. alamiah  
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c. familiaritas 

d. sebab akibat 

e. umum khusus 

 

4. Ciri-ciri kutipan langsung adalah, kecuali…  

a. Sama persis dengan sumber aslinya. 

b. Tidak sama persis dengan aslinya. 

c. Kutipan yang terdiri dari empat baris atau lebih, diketik satu spasi. 

d. Kutipan yang panjangnya kurang dari empat baris dimasukkan ke dalam teks. 

e. Bila pengutip ingin menghilangkan satu kalimat atau lebih, maka pada bagian yang 

dihilangkan tersebut diganti dengan titik-titik sepanjang satu baris. 

 

5. Aturan penulisan daftar pustaka adalah, kecuali… . 

a. nama penulis dibalik 

b. disusun secara alfabetis 

c. menggunakan nomor urut 

d. gelar tidak dicantumkan 

e. tahun terbit minimal 10 tahun dari tahun sekarang 

 

B. BETUL SALAH 

Jawablah pertanyaan berikut dengan S jika salah dan B jika benar kalimat di bawah 

ini! 

1. (B/S) Makalah adalah karya tulis ilmiah yang memiliki bahasan pokok masalah dan 

mencakup ruang lingkup tertentu. 

2. (B/S) Plagiarisme yang tidak menyebutkan secara lengkap selengkap-lengkapnya 

referensi yang dirujuk dalam kutipan adalah plagiarisme ide. 

3. (B/S) Stanley, Shimkin, dan Lanner (1988: 104) mengemukakan bahwa “Unlike the 

purely narrative mode, the expository mode, when used in a narrative 

framework, does not recount events in chronological order; rather, it 

summarizes, explains, or interprets them”. 

Kutipan tersebut termasuk kutipan tidak langsung. 

4. (B/S) Schwart, E. and J. Richard Aronson. 1967. “Some Surrogate Evidence in Support 

of the Concept of Optimal Financial Structure”. The Journal of Finance, Vol. 22, 

No.4, 1967, pp 10-18. 

Daftar pustaka di atas adalah penulisan daftar pustaka yang bersumber 

dari jurnal. 

5. (B/S) Mesin Bubut adalah suatu mesin perkakas yang digunakan untuk memotong 

benda yang diputar. Bubut sendiri merupakan suatu proses pemakanan benda 

kerja yang sayatannya dilakukan dengan cara memutar benda kerja kemudian 

dikenakan pada pahat yang digerakkan secara translasi sejajar dengan sumbu 

putar dari benda kerja. Gerakan putar dari benda kerja disebut gerak potong 

relatif dan gerakkan translasi dari pahat disebut gerak umpan. 

Teks tersebut disusun dengan pengembangan definisi. 

 



C. ESAI 

1. Pada halaman 98 buku  “Menulis: Dari Teori Hingga Praktik (Penawar Racun 

Plagiarisme)” karangan Zainurrahman diterbitkan oleh Alfabeta di Bandung tahun 2016 

terdapat tulisan sebagai berikut. 

Sufiks adalah tambahan pada leksim yang terletak pada akhir leksim, atau disebut 

akhiran. 

Apabila seseorang akan mengutip pendapat tersebut, bagaimanakah penulisan kutipan 

yang benar? (Skor 10) 

 

2. Pada halaman 45 buku “Menulis Dari Teori Hingga Praktik (Penawar Racun 

Plagiarisme)” karangan Zainurrahman yang diterbitkan oleh Alfabeta di Bandung tahun 

2011 terdapat kutipan sebagai berikut. 

Tompkins (2008: 221) menyebutkan bahwa tulisan deskriptif adalah tulisan yang seolah-

olah melukis sebuah gambar dengan menggunakan kata-kata. 

Jika Haryadi akan mengutip pendapat Tompkins yang dikutip dalam buku Zainurrahman. 

Bagaimanakah penulisan kutipannya? (Skor 10) 

 

3. Berikut ini adalah identitas buku yang digunakan untuk menulis makalah. 

Judul Penulis Kota Tahun Penerbit 

Metode Penelitian 

Pendidikan 

Sukmadinata 

Syaodih 

Bandung 2007 PT Remaja 

Rosdakarya 

Terampil Mengarang Heri Jauhari Bandung 2013 Nuansa 

Cendekia 

Pasti bisa! Teaching genre-

based writing: Metode 

mengajar writing berbasis 

genre secara efektif 

Pardiyono Yogyakarta 2007 Andi Offset 

 

Berdasarkan data pustaka di atas, tuliskan bagaimana penulisan daftar pustaka yang tepat! 

(Skor 10) 

 

 


