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LATIHAN SOAL BAHASA INDONESIA SNMPTN 2010-PAKET 1 
 

KELOMPOK TES :  BIDANG STUDI DASAR 
JUMLAH SOAL : 15 SOAL 

 
 
Industrialisasi di negara kita mendorong didirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang. 
Pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja kepada ribuan tenaga kerja baik dari masyarakat di sekitar pabrik, 
maupun dari daerah-daerah lain. Dengan demikian, adanya bebagai macam pabrik dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat. Disamping itu, beraneka barang yang diproduksi oleh  pabrik-pabrik tersebut telah 
meningkatkan ekspor nonmigas serta menghasilkan devisa bagi negara. 

       Walaupun pembangunan pabrik-pabrik yang memproduksi beraneka barang itu dapat meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat serta mendatangkan devisa yang sangat besar bagi negara, seringkali adanya pabrik-
pabrik tersebut berdampak negatif bagi lingkungan di sekitarnya. Dampak negatif itu timbul karena limbah pabrik 
yang dibuang begitu saja tanpa memperhatikan kondisi lingkungan. Akibatnya terjadilah pencemaran lingkungan 
yang membahayakan kelestarian lingkungan. 
 
Petunjuk A : digunakan untuk menjawab soal nomor 26  sampai nomor 50. 
 
16. Jika bacaan itu diberi judul, maka judul yang tepat adalah  

(A) Dampak Pendirian Pabrik 
(B) Pendirian Sebuah Pabrik 
(C) Limbah Pabrik 
(D) Pendirian Pabrik sebagai Penghasil Devisa 
(E) Pencemaran Lingkungan 
 

17. Yang menjadi pikiran utama paragraf kedua adalah 
(A) pembangunan pabrik dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat 
(B) pembangunan pabrik berdampak negatif bagi lingkungan 
(C) pembangunan pabrik menghasilkan devisa bagi negara 
(D) pembangunan pabrik harus memperhatikan lingkungan 
(E) pembangunan pabrik menyebabkan pencemaran lingkungan 

 
18. Yang tidak dibicarakan dalam bacaan di atas adalah 

(A) penyerapan tenaga kerja 
(B) kesejahteraan masyarakat 
(C) devisa bagi negara 
(D) konsumerisme 
(E) polusi lingkungan 

 
19. Kata dampak negatif dalam bacaan di atas bermakna 

(A) benturan atau tabrakan 
(B) pengaruh kuat yang mengakibatkan sesuatu yang membahayakan 
(C) akibat yang membahayakan 
(D) benturan antara yang baik dan yang tidak baik 
(E) menjadi penyebab terjadinya sesuatu yang buruk 

 
20. Kesalahan pemakaian tanda baca terdapat dalam kalimat 

(A) Harian “Pikiran Rakyat” terbit di Bandung. 
(B) Rate of inflation, ‘laju inflasi’, di Indonesia memang cukup tinggi pada bulan Oktober 2001. 
(C) “Waktu kubuka pintu depan, kudengar teriak anakku, ‘Ibu, Bapak Pulang’, dan rasa letihku lenyap 

seketika,” ujar Pak Hamdan. 
(D) Masalah ini – lihat halaman 25 – akan kita bahas lagi minggu depan. 
(E) Jarak Bandung – Jakarta ditempuhnya dalam waktu tiga jam. 

 
21. Penulisan unsur serapan yang tidak tepat terdapat dalam kalimat  

(A) Para pemimpin politik itu berasal dari kalangan elite. 
(B) Manajemen perusahaan itu menggunakan sistem kontrak. 
(C) Otoritasnya sebagai pemimpin bangsa tidak diragukan lagi. 
(D) Setelah diadakan otopsi, barulah mayatnya diserahkan kepada keluarganya. 
(E) Secara teoretis apa yang dibicarakan orang itu tidak mengandung kesalahan. 

 
22. Tanda titik tidak digunakan untuk menuliskan  

(A) singkata nama orang, gelar, dan sapaan 
(B) singkatan ungkapan kata yang sudah sangat umum 
(C) memisahkan angka ribuan dalam suatu perjumlahan 
(D) menulisakan angka yang berupa nomor atau tingkatan 
(E) memisahkan jam, menit, dan detik dalam yang menunjukkan waktu 

 
23. Penulisan huruf kapital yang benar terdapat dalam kalimat 

(A) Menurut Undang-Undang Dasar semua warga negara mempunyai hak yang sama. 
(B) Saya senang sekali makan salak Bali. 
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(C) Semalam mereka menginap di rumah Pak Lurah. 
(D) Daendeles diangkat menjadi Gubernur Jenderal. 
(E) Setelah mengarungi selat Sunda sampailah kami di Bakahuni. 

 
24. Bentukan kata yang bercetak miring dalam kalimat di bawah ini benar kecuali 

(A) Pebulu tangkis Taufik Hidayat kembali memperkuat Team Indonesia. 
(B) Para pengrajin sedang diberi penerangan oleh bapak Wali Kota. 
(C) Pemandangan alam di pantai laut Pangandaran sungguh memesonakan. 
(D) Para provokator meneror masyarakat  sehingga mereka tidak tenteram dalam bekerja atau berusaha. 
(E) Pesawa-pesawat pengebom tentara Amerika Serikat mengahancurkan pangkalan tentara Irak. 

 
25. Kata ulang yang mengandung makna superlatif terdapat dalam kalimat 

(A) Setinggi-tinggi terbang bangau hinggapnya ke kubangan juga. 
(B) Kedua sahabat lama itu berpeluk-pelukan. 
(C) Para pendengar ceramah itu dari tadi mengangguk-anggukan kepala. 
(D) Sekarang banyak orang tergila-gila pada pertandingan sepak bola.. 
(E) Ia duduk-duduk sambil merenung. 

 
26. Pola pembentukan kata menganaktirikan sama dengan pola pembentukan kata 

(A) mengesampingkan 
(B) menyejajarkan 
(C) mendayagunakan 
(D) mendengung-dengungkan 
(E) memorak-porandakan 

 
27. Awalan se- yang tidak menyatakan makna sama dengan terdapat pada kata dalam kalimat 

(A) Orang itu bertindak sekendak hatinya. 
(B) Gadis itu secantik ibunya. 
(C) Ombak bergulung-gulung setinggi gunung. 
(D) Orang itu telah berumur seperempat abad. 
(E) Setelah berjalan sepemakan sirih sampailah ke rumahnya. 

 
28. Saya membaca buku di perpustakaan. 

Kalimat di atas mempunyai pola yang sama dengan kalimat 
(A) Gaji yang diperolehnya dari Malasyia cukup untuk membeli sedan yang mewah. 
(B) Empat orang pemuda tewas dalam kecelakaan itu. 
(C) Polisi Pamong Praja mengusir para pedagang kaki lima dari tujuh tempat yang dilarang. 
(D) Para siswa yang mempunyai teman pengguna narkoba harus waspada. 
(E) Hampir semua orang menginginkan hidup bahagia. 

 
29. Kalimat yang merupakan perluasan dari kalimat itu Orang itu bekerja keras adalah 

(A) Orang itu bekerja keras dan segala cita-citanya tercapai. 
(B) Orang itu pindah ke Surabaya agar tidak perlu bekerja keras. 
(C) Orang itu bekerja keras, sedangkan orang ini tidak mau berkerja keras. 
(D) Orang yang tinggal di seberang jalan itu tidak mau bekerja keras. 
(E) Orang yang bekerja di pabrik itu sudah berusaha untuk bekerja keras meskipun belum berhasil. 

 
30. Kalimat-kalimat di bawah ini mempunyai pola yang sama kecuali 

(A) Pak Mursid diangkat menjadi kepala sekolah. 
(B) Mereka sedang belajar matematika. 
(C) Rumahnya kemasukan maling. 
(D) Anak itu makan buah mangga. 
(E) Indonesia berasaskan Pancasila. 
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