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MATA KULIAH          : Bahasa Indonesia 
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Petunjuk 
a.   Ujian bersifat tutup buku. 

b.   Kerjakan soal yang Anda anggap mudah terlebih dahulu. 

c.   Mahasiswa yang ketahuan menyontek akan diberi nilai nol. 

d.   Mahasiswa dilarang menggunakan gawai selama mengikuti ujian. 

 
SOAL 

 

1. Dilihat dari ragam berdasarkan sarana berkomunikasi, ragam bahasa dapat dikelompokkan menjadi dua, 

yaitu ragam bahasa tulis dan ragam bahasa lisan. Jika seseorang dalam suatu kesempatan diminta untuk 

berpidato dan sebelumnya dia telah membuat naskah pidato atau sebaliknya, dia berpidato tanpa 

persiapan dan kemudian pidatonya dituliskan, menurut Anda yang manakah yang disebut sebagai ragam 

lisan dan yang mana yang ragam tulis? Ataukah kedua pidato itu dapat disebut sebagai ragam lisan? 

Berikan argumentasi atas jawaban yang Anda berikan! (Nilai 20) 

2. Koreksilah kalimat-kalimat yang tidak efektif beriku sehingga menjadi kalimat efektif!  

a. Permasalahan ini kami akan tutup sampai di sini. (Nilai 5) 

b. Untuk membangun geothermal itu memerlukan puluhan hektar lahan. (Nilai 5) 

c. Dia berpukulan sampai badannya memar semua. (Nilai 5) 

d. Dia akan dating hari Rabu bulan September tahun depan. (Nilai 5) 

3. Tunjukkanlah letak kesalahan kalimat-kalimat berikut, mengapa salah, dan bagaimana perbaikannya!  

a. Hadirin sekalian di harapkan mentaati peraturan yang berlaku. (Nilai 5) 

b. Apakah bapaknya ada dirumah mala mini? (Nilai 5) 

c. Prosedur yang benar saya telah lalui. (Nilai 5) 

d. Anak yang berdiri disamping pintu itu sangat cantik sekali. (Nilai 5) 
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4. Buatlah kutipan langsung dan tidak langsung dari jurnal dibawah ini, kemudian buatlah daftar 

pustakanya! (Nilai 20) 

Indentitas Artikel: 

Judul  : Analisis Tipe, Fungsi dan Fitur Linguistik dalam Pengutipan Bagian Pendahuluan Artikel 

     Jurnal Penelitian Berbahasa Indonesia Bidang Ilmu Sosial dan Humaniora, 

Penulis : Juni Syahputra 

Jurnal : Bindo Sastra 2 (1) (2018): 131-141 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

5. Tepat atau tidak tepatkah bentuk kata yang dicetak miring dalam kalimat-kalimatdi bahwah ini. Jika 

menurut Anda tepat, coba Anda kemukakan alasannya. Begitu pula halnya jika tidak tepat, coba anda 

kemukakan alasannya!  

 

a. Mereka menterjemahkan buku berbahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. (Nilai 5) 

b. Kewajiban kita Bersama adalah mensukseskan program yang diancangkan pemerintah kalua memang 

kita merasa sebagai warga yang baik. (Nilai 5) 

c. Betulkah kita menyintai bahasa Indonesia? (Nilai 5) 

d. Kita harus mulai menterapkan Gerakan Disiplin Nasional pada diri kita masing-masing. (Nilai 5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selamat Mengerjakan 


