
 

 

 

 
Pembahasan Soal 

UM UGM 2013 

Untuk Persiapan Ujian Tulis 

UM UGM 2015 

Oleh Team UjianTulis.com 

Kelompok Ujian : Tes Kemampuan Dasar Umum 

 

Mata Ujian : 

Bahasa Indonesia 

 

@um.ujiantulis.com 

mailto:@um.ujiantulis.com


 

2 Copyright©ujiantulis.com  all rights reserved 

 

 

 

 

 

21. Jawaban : D 
Konsep: Huruf Kapital 
Huruf kapital ditulis yang menyatakan nama resmi pemerintah, nama tempat , dan jabatan, yang 
diikuti nama atau tempat. Penulisan huruf kapital yang mengikuti EYD terdapat dalam kalimat 
sebagaimana diungkapkan Jassin surat dari PSSI yang berisi penegasan bahwa Piala AFF bukanlah 
gratifikasi itu telah diterima oleh KPK.  
Pilihan A, kata pasar seharusnya kapital 
Pilihan B, rancangan sehrusnya kapital 
Pilihan C, kata kota seharusnya kapital 
Pilihan E, kata radio siaran pemerintah dicetak kecil 
 

22. Jawaban : B 
Konsep: Huruf Kapital 
Penulisan huruf kapital yang benar terdapat pada kalimat Balai Penyelidikan dan Pengembangan 
Teknologi  Kegunungapian Yogyakarta memperkirakan bahwa bahaya lahar dingin dari material 
vulkanik dari hasil erupsi  Gunung Merapi akan berlangsung dalam waktu yang lama. 
Pilihan A, Tanah Air seharusnya kecil karena tidak diikuti nama tempat. 
Pilihan C, Peningkatan penggunaan produk dalam negeri harusnya kapital karena sebuah singkatan. 
Pilihan D, Kali Gendol harusnya kapital 
Pilihan E, tahun baru dicetak kecil 
 

23. Jawaban: B 
Konsep: Kalimat Baku 
Kalimat baku adalah kalimat yang sesuai denga kaidah ejaan atau EYD. Bentuk imbuhan me- bila 
bertemu dengan kata berawal KTSP mengalami lebur. Kalimat baku yang tepat adalah UGM 
memelopori aktivitas- aktivitas itu dengan mengadakan KKN pengawas pemilu.  
Pilihan A, mentaati harusnya menaati 
Pilihan C, menyicil harusnya mencicil 
Pilihan D, mencat harusnya mengecat 
Piihan E, mensubsidi harusnya menyubsidi 
 

24. Jawaban: A 
Konsep: Struktur Kalimat 
Struktur kalimat merupakan pola yang disusun secara sintagmatis (unsur bahasa). Kalimat diatas tidak 
memenuhi syarat sebagai struktur kalimat yang baku karena penggunaan kata kami yang berlebihan. 
 

25. Jawaban: B 
Konsep: Kalimat Majemuk 
Kalimat majemuk terbagi atas setara dan bertingkat. Kalimat majemuk bertingkat merupakan 
gabungan atas dua klausa atau lebih  yang tak sederajat dengan induk kalimat dan anak kalimat. 
Kalimat berikut Anak-anak perlu mempersiapkan diri memasuki era demokrasi, suatu era yang 
ditandai oleh keragaman perilaku, dengan cara terlibat  dan mengalami secara langsung proses 
demokrasi termasuk kalimat majemuk bertingkat karena mempunyai dua klausa yang  berbeda (tidak 
sederajat). 
Pilihan A, terdapat konjungsi tetapi berfungsi sebagai konjungsi setara. 
Pilihan C, D, E, terdapat konjungsi dan yang berfungsi sebagai setara. 
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26. Jawaban: E 
Konsep: Kalimat baku 
Kalimat berikut adalah kalimat aku  adalah Ada sinyalemen menyatakan peredaran narkoba 
cenderung meningkat seiring dengan maraknya hiburan malam.  
Pilihan A, bung besar harusnya kecil 
Pilihan B, memposisikan harusnya memosisikan 
Pillihan C, pemakaian koma tidak tahu 
Pilihan D, kata tidak bertemu dengan tetapi. 
 

27.  Jawaban: A 
Konsep: Induk Kalimat 
Induk kalimat merupakan betuk kalimat inti yang berpola minimal S-P. Pronomina adalah bentuk kata 
ganti orang (saya, anda, kamu, dia, mereka), sedangkan nomina adalah kata benda yang tidak bisa 
bergabung degnan kata tidak. Induk kalimat yagn berintikan pronomina dan nomina terdapat pada 
sebagai tanda kasih dan terimakasih, merekalah yang melayani para ibu.  
 

28. Jawaban: B 
Konsep: Istilah 
Istilah merupakan bentuk makna konsep (peta konsep), proses, keadaan atau sifat yang khas 
diungakapkan dalam kata tertentu. Kolusi bermakna persekongkolan kerja sama rahasia yang tidak 
terpuji. Makna kolusi dapat ditemukan dalam budaya pertemanan dituding banyak orang telah 
menyuburkan aktivitas kerjasama tidak resmi dalam melancarkan urusan di berbagai bidang birokasi.  
 

29. Jawaban : E 
Konsep: Istilah 
Kata terukir mempunyai makna pola hiasan yang berbentuk gambar, relief, atau corak. Leksikal 
adalah kata sebenarnya yang menurut pada kamus (KBBI). Penggunaan kata terukir yang bermakna 
leksikal terdapat dalam kalimat jejak-jejak ombak serta alur air laut terlihat terukir diatas karang. 
 

30. Jawaban: D 
Konsep: MAkna Asig 
Makna merupakan maksud atau arti yang menjadi pembicaraan. Pemaknaan  kata asing harus 
disesuaikan dengan pola serapan terbalik dan masud artinya tercapai. Makna risk society dalam 
kalimat diatas adalah masyarakat berisiko. 
 

31. Jawaban: E 
Konsep: Sumbang 
Sumbang merupakan bentuk kalimat yang tidak padu dalam bacaan. Dalam paragraf tersebut 
terdapat kalimat yang dapat dihapuskan tanpa mengurangi estimasinya, yaitu kalimat (5) 
Memperjuangkan hak sendiri sampai-sampai mengabaikan hak orang lain, ini merupakan tindakan 
yang tidak manusiawi. 
 
 

32. Jawaban: D 
Konsep: Kesesuaian 
Kesesuaian adalah bentuk pas, sepadan, selaras, dan seimbang sehingga cocok. Pernyataan berikut 
ini sesuai dengan isi yang terkandung dalam paragraf diatas Permintaan ekspor karet terutama 
dipengaruhi oleh meningkatnya produksi kendaraan. 
 
 

33. Jawaban:  A 
Konsep: ISi Paragraf 
iIsi bacaan merupaka bagian inti atau pokok yang dipermasalahkan. Isi paragraf diatas adalah Segi 
positif dan negatif daging. 
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34. Jawaban: A 
Konsep: Inti Paragraf 
Inti adalah bagian pokok, penting, dan utama yang menjadi sari pati. Inti paragraf itu adalah sarana 
tidak memadai.  
 

35. Jawaban:A 
Konsep: Kata Ulang 
Kata ulang meruakan bentuk kata yag diulang dengan memperhatikan bentuk dasarnya, tidak 
mengubah jenis kata, dan lazim digunakan. Kata ulang berhari-hari mempunyai makna intensitas 
banyak. Bentuk ulang yang bermakna sama yang berulang  yang terdapat pada kalimat diatas adalah 
meskipun telah dibacanya berhalaman-halaman, dia belum juga menemuan apa yang dicarinya.  
 

36. Jawaban: E 
Konsep: Kalimat Baku 
Terdapat kesalahan pada kalimat-kalimat pembentuk paragraf diatas, yaitu pada kata 'Apakah' pada 
kalimat keenam ,  mestinya diganti dengan 'Mengapa'. 
Pilihan A, Tanda koma sudah ada dan benar 
Pilian B Partikel-nya menujukkan hal didepan 
Pilhan C tampak = nampak (KBBI) 
Pilihan D kata tidak bertemu dengan tetapi. 
 

37. Jawaban: A 
Konsep: Ringkasan 
Ringkasan merupakan bentuk ringkas tetap mempertahankan isi, sistematika, atau kalimat-kalimat 
secara seimbang. Paragraf itu dapat diringkas sebagai berikut wayang adalah kesenian asli Jawa. 
 

38. Jawaban: E 
Konsep: Inti Paragraf 
Pokok  persoalan yang dibahas dalam masalah diatas adalah keseriusan pemerintah dalam mengatasi 
apa yang dihadapi nelayan dan pembudidayaan ikan.  
 

39. Jawaban:D 
Konsep: Kesimpulan 
Simpulan adalah tercapainya hasil akhir dari suatu pembicaraan. Kalimat yang paling mencerminkan 
isi paragraf diatas adalah pihak aparat jarang bisa menangkap mafioso karena sosoknya tidak jelas. 
 

40. Jawaban: B 
Konsep: Ide pokok 
Ide pokok adalah inti gagasan yang menjai pembicaraan. Ide pokok  paragraf tersebut adalah pola 
hidup. 

 


