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Jawablah pertanyaan berikut ini! 

1. Jelaskan bagaimanakah  etika dalam komunikasi ilmiah!  

2. Jelaskan masalah kejujuran dalam kaitannya dengan penggunaan ide orang lain dalam 

karya ilmiah! 

3. Jelaskan dan berilah contoh mengapa pemakai bahasa harus mengetahui sinonim dan  

homonim? 

4. Efektifkan kalimat berikut ini! 

a. Di Indonesia melakukan berbagai pembenahan kebijakan bagi pembinaan 

masyarakat ekonomi lemah. 

b. Masing-masing mahasiswa yang mengikuti studi lapangan harus membawa 

sesuatu perlelngkapan. 

c. Dalam pertemuan itu para mahasiswa dapat saling tukar-menukar informasi. 

d. Pimpinan memberikan peringatan kepada karyawan agar rajin bekerja.  

5. Berilah tanda silang pada nomor kata-kata berikut ini yang Saudara    anggap 

tidak sesuai dengan EYD! 

 

NO KATA NO KATA 

1 menyebar luas 6 mahabijaksana  

2 ketidakteraturan 7 dll. 

3 kualitas 8 antarsekolah 

4 abad ke-20 9 APBN 

5 mengesampingkan  10 halaman 1270 
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Jawablah pertanyaan berikut ini! 

1. Jelaskan ciri-ciri ragam bahasa ilmiah! 

2. Jelaskan dan berilah contoh pengertian kesatuan  dalam kalimat! 

3. Jelaskan mengapa bahasa selalu berubah! 

4. Betulkan kesalahan kalimat  berikut ini! 

a) Mereka mendiskusikan tentang keselamatan kerja. 

b) Ia menulis laporan, mengamati data, dan menyerahkan laporan itu. 

c) Walaupun belum pernah ke rumahku tetapi ia tidak kesulitan mencarinya. 

d) Sesuai cita-citanya menjadi wirausahawan, ia mendalami bidang tersebut. 

5. Berilah tanda silang pada nomor kata-kata berikut ini yang Saudara    anggap tidak 

sesuai dengan EYD! 

NO KATA NO KATA 

1 bertanda tangan 6 Maha Esa 

2 dwiwarna 7 Drs. Anton, M.A. 

3 kualitas 8 Rp121.000,00 

4 nonaktif 9 Februari 

5 di samping 10 ideal 
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1. Tulislah nomor kata-kata berikut ini pada lembar jawaban kemudian berilah tanda 

silang pada nomor kata-kata yang Saudara anggap tidak sesuai dengan EYD! 

1 non gelar 11 diskripsi 

2 keJawa-Jawaan 12 1234 halaman 

3 ditindak-lanjuti 13 frekuwensi 

4 semi profesional 14 kesimpulan 

5 prosentase 15 difinisi 

6 Mahapengasih 16 UNPAD 

7 meteda ilmiah 17 pasca panen 

8 jadual 18 sistim 

9 UDINUS 19 faham 

10 Solo, 1 Juni 2007. 20 sub bab 

2.  Efektifkan kalimat berikut ini! 

a) Kesuksesan seseorang tergantung usahanya. 

b) Mereka yang memecahkan alat ukur itu harus segera diganti. 

c) Saya sanggup mengkoordinir kegiatan itu.. 

d) Untuk peningkatan mutu pendidikan dari sekolah swasta di mana memerlukan 

ketekunan dan keuletan para pamong. 

e) Karena bantuan tesebut maka segala sesuatu berjalan dengan lancar. 

3.  Jelaskan dan berilah contoh  yang dimaksud kesejajaran  dalam kalimat! 

4. Jelaskan mengapa bahasa Indonesia bagi sebagian bangsa Indonesia merupakan bahasa 

kedua? 
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Jawablah pertanyaan berikut ini! 

 

1. Jelaskan mengapa pemakai bahasa Indonesia harus mengetahui makna denotatif dan 

konotatif? 

2. Jelaskan ciri-ciri ragam bahasa ilmiah! 

3. Efektifkan kalimat berikut ini! 

a. Kadang-kadang terdapat perbedaan yang sangat jauh antara harapan dengan 

kenyataan. 

b. Dalam perjalanan itu kami bertemu seorang pencinta alam. 

c. Di Jakarta akan mengadakan pameran pembngunan.                                                                                                                                                                                                                                                                           

d. Kita pun juga harus berbuat baik kepada mereka, seperti mereka berbuat baik 

kepada kita.  

e. Kridit investasi kecil membantu masyarakat, seperti misalnya petani dan 

pedagang.  

4. Berilah tanda silang pada nomor kata-kata berikut ini yang Saudara    anggap 

tidak sesuai dengan EYD! 

NO KATA NO KATA 

1  darimana 6 segi tiga 

2 1234 halaman 7 pasca bedah 

3 aktifitas 8 kwitansi 

4 ketidak-berhasilan 9 semi profesional 

5 apapun  10 negara non blok 
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4. Sebut dan jelaskan wujud karya  ilmiah! 

5. Jelaskan dan berilah contoh kelogisan dalam kalimat! 

6. Efektifkan kalimat berikut ini! 

a) Keluarga berencana bertujuan untuk menciptakan keluarga kecil, bahagia, dan 

sejahtera.  

b) Seseorang pasien harus menuruti petunjuk dokter agar penyakitnya cepat 

sembuh. 

c) Pada penelitian ini menggunakan sampel perusahaan jasa travel di wilayah 

Semarang  

d) Produksi padi yang sangat mengejutkan itu mereka segera akan laporkan  

kepada atasan mereka. 

4. Berilah tanda silang pada nomor kata-kata berikut ini yang Saudara    anggap 

tidak sesuai dengan EYD! 

NO KATA NO  KATA 

1 hancurleburkan  6 tsb 

2 non Indonesia 7 mahatahu 

3 kemana 8 faham 

4 poli gami 9 abad ke XXI 

5 di angkat 10 se Asia Tenggara 
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1. Jelaskan karakteristik bahasa Indonesia ragam ilmiah! 

2. Jelaskan dan berilah contoh syarat-syaarat kalimat efektif! 

3. Efektifkan kalimat berikut ini! 

a. Kami menghaturkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam 

pertemuan ini. 

b. Di Indonesia melakukan berbagai pembenahan kebijakan bagi masyarakat 

ekonomi lemah. 

c. Meskipun kinerja bisnis mulai bangkit , tetapi kita harus tetap meningkatkan 

kualitas dan kuantitas produksi.  

d. Penjelasan mereka itu saya tidak mengerti. 

4. Berilah tanda silang pada nomor kata-kata berikut ini yang Saudara    anggap 

tidak sesuai dengan EYD! 

NO KATA NO  KATA 

1 lipat gandakan  6 a.n. 

2 non-RRC 7 deskripsi 

3 dari mana 8 verifikasi 

4 subseksi 9 walaupun demikian, 

5 dianalisis 10 se-Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

 


