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1 Suatu proses berpikir manusia untuk menghubung – hubungkan data atau fakta yang 

ada sehingga sampai pada suatu simpulan. Merupakan pengertian dari… 

a. Artikel b. Proposisi 

c. Penalaran *** d. Term 

 

2 Inferensi adalah... 

A. Rangkuman, sesuatu yang dianggap ada karena sudah di rangkum dalam fakta. 

B. Suatu proses berpikir manusia untuk menghubung – hubungkan data atau fakta yang 

ada sehingga sampai pada suatu simpulan. 

C. Kalimat pertanyaan yang dapat dipergunakan sebagai data itu. 

D. Proses untuk menghasilkan informasi dari fakta yang diketahui. *** 

 

3 Beberapa wujud evidensi yaitu.. 

A. Data & Informasi *** B. Proposisi A, E, I, O 

C. Informasi & Proposisi D. Fakta dan Data 

 

4 Berikut ini cara – cara dalam menilai Autoritas, kecuali… 

A. Tidak mengandung Prasangka B. Pengalaman dan pendidikan 

C. Kesaksian dan observasi *** D. Koherensi dengan kemajuan 

 

5 Jenis – jenis Proposisi berdasarkan bentuknya adalah Proposisi 

A.  Tunggal dan majemuk *** B.  Positif dan negative 

C.  Umum dan khusus D.  Kategorial dan kondisional 

 

6 Perhatikan unsur karya tulis berikut! 

 1) Latar belakang 

 2) Pendahuluan 

 3) Kesimpulan 
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 4) Pembahasan 

 5) Penutup 

Sistematika yang tepat dari unsur-unsur karya tulis diatas adalah.... 

A. 1,2,3,4,5 *** B. 2,3,4,5,1 

C. 2,1,4,5,3 D. 1,3,4,5,2 

 

7 Bibliografi brasal dari Bahasa Yunani, yaitu Biblion yang mempunyai arti 

buku dan Graphein yang artinya... 

A. Menulis*** B. Membaca 

C. Membuat D. Membentuk 

 

8 Berikut ini merupakan unsur-unsur bibliografi, kecuali... 

A. Nama Pengarang B. Judul Buku 

C. Tanggal lahir pengarang*** D. Data Publikasi 

 

9 Keterangan tambahan yang terletak di bagian bawah halaman dan dipisahkan dari teks 

karya ilmiah oleh sebuah garis sepanjang dua puluh ketukan (dua puluh karakter), merupakan 

pengertian dari... 

A. Ringkasan B. Pengumpulan data 

C. Bibliografi D. Catatan kaki*** 

 

10 Jenis bibliografi menurut cara penyajian dan uraian deskripsi dibedakan menjadi dua 

jenis, yaitu... 

A. Deskriptif dan Evaluatif *** B. Deskriptif dan Retrospektif 

C. Evaluatif dan Retrospektif D. Retrospektif dan Selektif 

 

11 Dibawah ini merupakan kegunaan dari catatan kaki, kecuali... 

A.  Menjelaskan komentar penulis terhadap pernyataan dalam teks yang dipandang penting 

B.  Meningkatkan jumlah koleksi perpustakaan yang memperbanyak bentuk dan 

bidang kajiannya*** 

C.  Menjelaskan referensi yang dipergunakan bagi pernyataan dalam teks 

D.  Menunjukkan sumber lain yang membicarakan hal yang sama 

 



12 Proses keilmuan dalam memperoleh pengetahuan secara sistematatis berdasarkan bukti 

yang nyata guna memperoleh penyelesaian dari permasalahan yang sedang  dihadapi adalah 

pengertian dari ? 

A. Jurnal B. Metode Ilmiah *** 

C. Makalah D. Tesis 

 

13 Apa yang dimaksud sikap ilmiah dalam metode ilmiah ? 

A.  Suatu laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau 

pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan 

yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan 

B.  Suatu proses keilmuan dalam memperoleh pengetahuan secara sistematatis berdasarkan 

bukti yang nyata guna memperoleh penyelesaian dari permasalahan yang sedang dihadapi 

C.  Suatu sikap yang menerima pendapat orang lain dengan baik dan benar yang 

tidak mengenal putus asa serta dengan ketekunan juga keterbukaan *** 

D.  Suatu teori yang didukung oleh argumen yang dikemukakan dalam karya tulis ilmiah 

 

14 Kriteria metode ilmiah supaya dapat digunakan dalam penelitian, kecuali ? 

A.  Berdasarkan fakta 

B.  Berdasarkan imajinasi *** 

C.  Bebas dari prasangka 

D.  Menggunakan prinsip analisa dan hipotesa 

 

15 Ada berapa langkah-langkah dalam metode ilmiah ? 

A.  8 *** B. 6 

C.  3  D. 7 

 

16 Surat adalah komunikasi ....... yang disampaikan dari satu pihak kepada pihak lain baik 

atas nama pribadi maupun nama perusahaan. 

A. Visual B. Lisan 

C. Tertulis *** D. Audiovisual 

 

17 Orang yang berhak atau mempunyai wewenang untuk menandatangani surat, baik atas 

nama perorangan maupun organisasi disebut .... 

A. Koresponden *** B. Filatelis 
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C. Komunikan D. Komunikator 

 

18 Dibawah ini merupakan fungsi surat, kecuali .... 

A. Media komunikasi B. Bukti tertulis 

C. Bukti historis D. Menghibur *** 

 

19 Dibawah ini merupakan bentuk surat berdasarkan sifat isi dan asalnya, kecuali .... 

A. Surat pribadi B. Surat perjanjian *** 

C. Surat resmi D. Surat niaga 

 

20 Bagian surat resmi yang tidak diperlukan pada surat pribadi adalah .... 

A. Kop surat *** B. Isi surat 

C. Salam pembuka D. Nama jelas pengirim 

 

21 Manakah dibawah ini yang termasuk unsur-unsur dalam penulisan sebuah karangan, 

yang termasuk dalam Bagian Isi Karangan, Kecuali...? 

A. Pendahuluan  C. Tubuh Karangan 

B. Kesimpulan  D. Lampiran*** 

 

22 Hal-hal yang harus dihindarkan dalam halaman jusul karangan formal...? 

A. Komposisi harus menarik  C. Tidak Estetik*** 

B. Hiasan gambar relevan  D. Ungkapan tidak emosional 

 

23 Salah satu kejelasan uraian atau deskripsi adalah, Kecuali...? 

A. Subjektivitas***  C. Kejelasan konsep 

B. Kejelasan bahasa  D. Kejelasan penyajian dan fakta 

 

24 Unsur-unsur daftar pustaka adalah...? 

A. Perusahaan penerbit  C. Nama editor 

B. Tahun Terbit***  D. Nama orang tua Penerbit 

 

25 Apa yang dimaksud dengan konvensi naskah... 

A.  Penyajian karangan atau peristiwa yang panjang dalam bentuk yang singkat dan efektif 

B.  Teknik atau cara yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data 



C.  Persyaratan formal berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati untuk 

penulisan naskah agar lebih bagus*** 

D.  Suatu penilaian terhadap sebuah karya yang dapat berupa buku, film dan drama 

 

26 Rancangan usulan peneltian adalah ..... 

A.  Langkah yang paling awal dalam proses penyusunan penelitian. *** 

B.  Suatu penelitian terhadap sebuah karya 

C.  Tulisan tentang sejumlah informasi terhadap sebuah buku yang ditinjau dan juga telah 

dinilai tentang sumber penulisannya. 

D.  Hal yang sangat penting untuk ditulis pada suatu karya ilmiah berupa jurnal, buku, 

makalah, artikel, majalah dll 

 

27 Ada berapakah bagian pokok rancangan usulan penelitian 

A. 1  B. 3 *** 

C. 2  D. 4 

 

28 Judul penelitian yang di rencnakan akan di lakukan. Termasuk ke dalam bagian. . . 

A. Bagian akhir B. Bagian utama 

C. Bagian awal *** D. Bagian empat 

 

29 Dibawah ini yang termasuk macam – macam karangan, kecuali… 

A. Argumentasi  C. Eksplorasi*** 

B. Persuasi  D. Narasi 

 

30 Ciri-ciri karangan non ilmiah yaitu… 

A.  Menyajikan fakta obyektif secara sistematis 

B.  Bersifat persuasif*** 

C.  Penulisannya tidak mengejar keuntungan pribadi 

D.  Tidak emotif menonjolkan perasaan 

 

31 Hanya mempergunakan kata atau kalimat yang penting dan mudah dipahami 

disebut sifat karangan… 

A. Efisien***  C. Efektif 

B. Logis  D. Lugas dan tidak emosional 
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32 Yang merupakan pendahuluan dalam karya ilmiah adalah sebagai berikut, 

kecuali… 

A. Latar belakang permasalahan  C. Sistematika penulisan 

B. Tujuan penulisan  D. Kesimpulan penulisan*** 

 

33 Berikut ini contoh karangan non ilmiah, kecuali… 

A. Novel  C. Dongeng 

B. Cerpen  D. Makalah*** 

 

34 PU : Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak luput dari dosa 

PK : Ulama adalah manusia 

 K : Kalimat yang benar untuk mengisi kesimpulan diatas adalah... 

A.  Ulama bukan manusia. 

B.  Tidak ada manusia yang sempurna dan tidak luput dari dosa termasuk ulama. 

C.  Ulama tidak sempurna dan tidak luput dari dosa.*** 

D.  Ulama bebas melakukan dosa. 

 

35 PU : Semua hewan unggas berkembang biak secara ovipar. 

 PK : 

 K : Kucing bukan hewan unggas. 

Kalimat yang tepat untuk mengisi Predikat Khusus (PK) pada 

Silogisme diatas adalah... 

A.  Kucing tidak berkembang biak secara ovipar.*** 

B.  Kucing bukan hewan ungags. 

C.  Semua kucing berkembang biak secara vivipar. 

D.  Tidak ada kucing yang berkembang biak secara ovipar. 

 

36 Silogisme yang terdiri atas premis mayor yang bersifat hipotesis, dan premis minornya 

bersifat katagorial adalah pengertian dari.... 

A. Silogisme Hipotesis.*** B. Silogisme Alternatif. 

C. Silogisme Kategorial. D. Silogisme Entimem. 

 

 



37 Semua pelajar yang baik mematuhi tata tertib sekolah. 

Jika premis umum di atas diubah maka entimennya adalah…. 

A.  Andi adalah pelajar yang baik. 

B.  Pelajar yang baik mematuhi tata tertib sekolah. 

C.  Semua yang mematuhi tata tertib sekolah adalah pelajar yang baik. 

D.  Andi mematuhi tata tertib sekolah karena ia pelajar yang baik.*** 

 

38 Diantara konditional dibawah ini, manakah yang termasuk ke dalam kondition  

hipotesis ? 

A.  Bila premis miniornya membenarkan anteseden, simpulannya membenarkan 

konsekuen. Bila miniornya menolak anteseden, jika simpulannya Juga menolak berarti 

konsekuen.*** 

B.  Bila salah satu premisnya negatif, simpulan pasti Negatif. 

C.  Premis yang positif, akan dihasilkan simpulan yang positif. 

D.  Premisnya Khusus, maka simpulannya akan khusus. 

 

39 Dibawah ini adalah jenis-jenis laporan ilmiah, kecuali.... 

A. Monograf  B. Artikel Ilmiah 

C. Laporan formal** D. Laporan Ringkas 

 

40 Yang termasuk dalam persyaratan pembuatan laporan ilmiah adalah... 

A. Sistematis B. Tepat tujuan 

C. Objektif D. A dan B Benar** 

 

41 Bab I pada bagian isi laporan ilmiah berisi…. 

A.  Latar belakang, Identitas masalah, Pembatasan masalah, Rumusan masalah, 

Tujuan dan manfaat ** 

B.  Metode, Kajian pustaka 

C.  Pembahasan, Tujuan dan manfaat 

D.  Abstak, Prakata, Rumusan masalah 

 

42 Selain memiliki sifat ilmiah, sebuah karya ilmiah hendak nya memiliki sifat sebagai 

berikut, yaitu…. 

A. Urut B. Naratif 
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C. Sistematis ** D. Agitatif 

 

43 Hal-hal yang merupakan pendahuluan dalam karya ilmiah adalah sebagai berikut, 

kecuali.... 

A. Latar belakang permasalahan B. Kesimpulan penulisan ** 

C. Sistematika penulisan D. Tujuan penulisan 

 

44 Suatu proses penalaran yang bertolak belakang dari sejumlah fenomena individual 

untuk menurunkan suatu inferensi yang bersifat umum yang mencakup semua fenomena – 

fenomena, pengertian dari… 

A. Kausal B. Teori 

C. Analogi D. Generalisasi** 

 

45 Di dunia moneter dikenal tiga macam inflasi. Seperti lemah sering diartikan sebagai 

laju inflasi yang kurang dari 5 %, sedangkan inflasi moderat adalah inflasi yang mencapai 20 

%, meskipun ada yang memberi batasan inflasi moderat itu sampai 30 %. Inflasi yang 

melebihi 30 % umumnya dianggap inflasi keras. Paragraf tersebut dikembangkan melalui 

cara .... 

A. Deduktif B. Induktif** 

C. Deskriptif D. Naratif 

 

46 Proses penalaran untuk menarik suatu kesimpulan/inferensi tentang kebenaran suatu 

gejala khusus berdasarkan kebenaran gejala khusus lain yang memiliki sifat-sifat esensial 

yang bersamaan, merupakan pengertian dari… 

A. Kausal B. Teori 

C. Analogi** D. Generalisasi 

 

47 Dalam urutan sebab-akibat, penulis memulai proses kreatif menulis  dengan 

membicarakan permasalahan yang menyebabkan terjadinya masalah yang lain. Paragraf 

sebab-akibat tersebut merupakan salah satu jenis dari paragraf… 

A. Deskriptif B. Deduktif 

C. Gabungan D. Induktif** 

 



48 Penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan, merupakan 

pengertian dari… 

A. Kausal** B. Teori 

C. Analogi D. Generalisasi 

 

49 Suatu proses penalaran yang bertolak belakang dari sejumlah fenomena individual 

untuk menurunkan suatu inferensi yang bersifat umum yang mencakup semua fenomena – 

fenomena, pengertian dari… 

A. Kausal B. Teori 

C. Analogi D. Generalisasi** 

 

50 Di dunia moneter dikenal tiga macam inflasi. Seperti lemah sering diartikan sebagai 

laju inflasi yang kurang dari 5 %, sedangkan inflasi moderat adalah inflasi yang mencapai 20 

%, meskipun ada yang memberi batasan inflasi moderat itu sampai 30 %. Inflasi yang 

melebihi 30 % umumnya dianggap inflasi keras. Paragraf tersebut dikembangkan melalui 

cara .... 

A. Deduktif B. Induktif** 

C. Deskriptif D. Naratif 

 

51 Proses penalaran untuk menarik suatu kesimpulan/inferensi tentang kebenaran suatu 

gejala khusus berdasarkan kebenaran gejala khusus lain yang memiliki sifat-sifat esensial 

yang bersamaan, merupakan pengertian dari… 

A. Kausal B. Teori 

C. Analogi** D. Generalisasi 

 

52 Dalam urutan sebab-akibat, penulis memulai proses kreatif menulis  dengan 

membicarakan permasalahan yang menyebabkan terjadinya masalah yang lain. Paragraf 

sebab-akibat tersebut merupakan salah satu jenis dari paragraf… 

A. Deskriptif B. Deduktif 

C. Gabungan D. Induktif** 

 

53 Penalaran yang diperoleh dari gejala-gejala yang saling berhubungan, merupakan 

pengertian dari… 

A. Kausal** B. Teori 
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C. Analogi D. Generalisasi 

 

54 Tujuan dalam mempelajari metode ilmiah, kecuali ? 

A.  Meningkatkan pengetahuan tentang mekanismen penulisan karangan ilmiah 

B.  Meningkatkan keterampilan dalam menulis berbagai karya tulis 

C.  Meningkatkan keterampilan dalam bersosialisasi *** 

D.  Meningkatkan keterampilan dalam mengorganisasikan dan menyajikan fakta secara 

sistematis 


