
Judul   :  Mengindentifikasi Ide Pokok 

            Penulis  :  Dra. Hj. Maryati Yahya 

      Tujuan  :  Dapat menemukan Tema atau Ide Pokok Paragraf dalam teks 

      Materi : Tema, disebut juga dengan  ide pokok, gagasan utama. Tema 

karangan sudah harus ada sebelum kita mulai mengarang. Tema 

inilah yang harus dikembangkan dan yang akan menjiwai sebuah 

karangan. Tema karangan tidak boleh terlalu luas ruang 

lingkupnya. Tema karangan harus dibatasi sehingga mudah 

digarap. Tema yang terlalu luas akan memaksa kita menulis 

karangan yang dangkal dan melebar menjelajahi hal-hal yang 

terlalu banyak. Dengan demikian karangan menjadi tidak menarik. 

Jika temanya terbatas, kita dapat mendalami persoalan itu dengan 

lebih seksama. Karangan akan lebih menarik. 

 Dalam sebuah paragraf harus terdapat satu ide pokok tidak boleh 

lebih. Kalau terdapat dua ide pokok maka ide pokok yang satu 

harus dikeluarkan menjadi satu paragraf lain. 

  

Evaluasi  : 

 

                

1. Sejak tahun 1997, kaum perempuan di Mojosongo yang bertetangga dengan  

bantaran sungai Kali Anyar, mengelola sampah kampung yang ada di 

lingkungannya. 

Niatan itu tumbuh karena system retrebusi kebersihan kota tidak jalan. Warga 

masyarakat lebih suka membuang sampah ke sungai Kedungjumbleng, 

sehingga kampung itu menjadi kumuh. 

 

      Gagasan utama paragraf di atas adalah... 

a. Kaum perempuan Mojosongo bertentangan dengan kampung sungai Kali 

Anyar. 

b. Kaum perempuan di Mojosongo mengelola sampah di lingkungan sejak 

tahun 1997. 

c. Kaum perempuan bantaran kali Anyar mengelola sampah di lingkungan 

sendiri sejak tahun 1979. 

d. Citra kekumuhan kampung oleh sampah dan kotoran. 

e. Warga masyarakat lebih suka membuang sampah ke Sungai 

Kedungjumbleng. 

 

2.  Pengamat pendidikan Mochtar Buchori menilai kebijakan pendidikan nasional 

saat ini masih tidak jelas, hanya berkutat pada hal-hal yang bersifat teknis, dan 

belum menyentuh persoalan-persoalan substansial. Apabila pendidikan 

dibiarkan seperti ini dan  tidak mampu menghasilkan generasi baru yang 

memiliki persepsi segar untuk menyelesaikan berbagai persoalan bangsa, 

Indonesia segera menghadapi bahaya menjadi bangsa yang gagal. 



”Untuk itu, perlu guru-guru yang bisa mendidik generasi baru dengan 

paradigma baru,” kata MochtarBuchori, mantan Rektor IKIP Muhammadiyah 

Jakarta, yang ditemui di kediamannya, Rabu (1/II) 

 

Gagasan utama paragraf di atas adalah.... 

a. Perlu guru-guru yang bisa mendidik generasi baru dengan paradigma baru. 

b. Pendidikan tidak mampu menghasilkan generasi baru yang memiliki 

persepsi segar. 

c. Indonesia segera menghadapi bahaya menjadi bangsa yang gagal. 

d. Kebijakan pendidikan nasional belum menyentuh persoalan-persoalan 

substansial 

e. Mochtar Buchori manta Rektor IKIP Muhammadiyah 

 

  3.  Dalam suatu penelitian lapangan tidak mungkin peneliti dapat mengamati 

(observasi) seluruh jumlah objek yang  diteliti. Seseorang peneliti yang harus 

mengamati kaum gelandangan di kota tak mungkin mempunyai waktu dan 

biaya yang cukup untuk mendatangi seluruh gelandangan yang ada di kota itu. 

Ia hanya dapat meneliti beberapa ratus orang  di beberapa tempat saja. 

Bahkan, seseorang penerliti yang harus meneliti suatu dasar yang terdiri 

misalnya, 3000 penduduk, kalau ia hendak melaksanakan penelitiannya itu 

secara mendalam, tak mungkin dapat mengamati, mewawancarai dan 

mengamati ketiga ribu orang itu. Sudah bik kalau ia sudah meneliti 300 

oarang. 

 

Gagasan pokok paragraf soal no. 3 terletak pada... 

a. akhir paragraf 

b. awal paragraf 

c. awal dan akhir paragraf 

d. tengah paragraf 

e. awal dan tengah paragraf 

 

 

4. Tumbuhan memerlukan air untuk berkembang biak, begitu juga manusia. Air 

digunakan manusia untuk minum, mandi dan memasak. Tumbuhan 

memerlukan air untuk tumbuh dan berkembang biak. Bisa dibayangkan jika 

tumbuhan dan manusia kekurangan air, perkembangan hidupnya tidak akan 

sempurna. 

 

      Isi pokok paragraf tersebut adalah... 

a. Perbedaan tumbuhan dan manusia dalam kehidupan 

b. Penggunaan air bagi manusia dan tumbuhan  

c. Perbedaan fungís air bagi manusia dan tumbuhan  

d. Air sangat penting bagi manusia terutama tumbuhan 

e. Tumbuhan dan manusia sama-sama memerlukan air 

 



5. Perbankan di belahan dunia mana pun merupakan industri yang diatur paling 

ketat, penuh resiko baik dalam hal tingkat permodalan, kepengurusan, 

ketentuan operasi, dan sebagainya. Resiko perbankan tidak hanya terbatas 

pada resiko kredit, tetapi juga resiko yang lain, seperti resiko operasional, 

resiko pasar, resiko likuiditas, resiko hukum, resiko reputasi, resiko 

kepatuhan, dan resiko strategik. Dengan demikian, jelas bahwa resiko – 

termasuk resiko kredit – telah melekat ( inheren ) pada bisnis bank. 

 

Ide pokok paragraf tersebut adalah... 

a. Ketatnya pengaturan industri perbankan 

b. Resiko-resiko pada bisnis bank 

c. Industri yang diatur paling ketat 

d. Resiko industri perbankan 

e. Antisipasi resiko bisnis bank 

 

6. Sekitar 300 dari 400an kios dan jongko ( los ) di Pasar Impres Sayuti, Kota 

Bandung, Sabtu ( 26/8 ) dini hari, musnah terbakar. Dalam peristiwa itu 

seorang perempuan pedagang ayam potong, Fatimah bin Yusuf ( 50-an), 

tewas terpanggang karena terkurung api dalam kiosmya. 

 

Isi pokok paragraf tersebut adalah.... 

a. Kebakaran terjadi di Kota Bandung 

b. Para pedagang terkurung api 

c. Fatimah tewas terpanggang 

d. Pedagang ayam potong tewas  

e. Kios dan Jongko Pasar Impres terbakar. 

 

7. Dewasa ini ketika dunia sedang sibuk mencari energi alternatif, ternyata bumi 

pertiwi kita mengandung bahan yang merupakan sumber energi yang dapat 

diolah menjadi energi yang tidak akan habis sepanjang masa. Sumber energi 

tersebut berasal dari perut bumi yang terbentuk oleh alam, yaitu gugusan 

gunung berapi dengan curah hujan yang cukup sehingga terbentuk kandungan 

uap yang disebut panas bumi. 

 

Ide pokok paragraf diatas hádala… 

a. Dewasa ini dunia sedang sibuk mencari energi alternatif 

b. Bumi pertiwi kita mengandung bahan sumber energi 

c. Sumber energi dapat diolah menjadi energi yang abadi 

d. Sumber energi berasal dari perut bumi yang terbentuk oleh alam 

e. Gugusan gunung berapi akan terbentuk kandungan uap 

 

8. Tanam benih langsung (Tabela) yang kini diperkenalkan kepada petani ini 

memiliki beberapa keunggulan antara lain menghemat tenaga kerja 

penanaman mencapai 33 persen, umur padi lebih singkat 10-15 hari, serta 

hasil panen 6-16 persen lebih tinggi daripada  sistem biasa. 

 



Topik paragraf tersebut adalah... 

a. Tanaman benih langsung dalam pertanian 

b. Keunggulan tanaman benih langsung 

c. Penghematan tenaga kerja petani 

d. Persentase penanaman padi unggul 

e. Persentasi hasil panen padi unggul 

 

9. Banyak yang menyangsikan keberhasilan penyaluran dan kompensasi 

pengurangan subsidi BBM bagi masyarakat miskin. Banyak juga yang 

menyatakan bahwa hal itu sulit dilakukan sesuai sasaran. 

      Uang Rp 100 ribu yang menurut Menkes Siti Fadillah Supari, akan 

dibagikan per tiga bulan sekali itu, diharapkan mampu meringankan beban 

ekonomi rumah tangga keluarga tidak mampu akibat kenaikan harga BBM. 

Dana itu telah dibagikan November 2005. 

      Namun dana kompensasi tidak sampai ke sasaran secara utuh karena 

disunat atau kalaupun sampai, tidak tepat waktu atau dibagikan tidak sesuai 

jadwal, tidak sesuai dengan tujuan meringankan  beban ekonomi rumah 

tangga warga tidak mampu. 

 

       Gagasan utama paragraf pertama teks tersebut adalah... 

a. Dampak negatif/positif dana kompensasi 

b. Kesangsian penyaluran dana kompensasi 

c. Kecermatan penyaluran dana kompensasi 

d. Cara penyaluran dana kompensasi 

e. Kesulitan penyaluran dana kompensasi 

 

 

10. Tenaga listrik merupakan energi sekunder yang dapat dengan mudah 

dikonversikan menjadi bentuk energi terakhir seperti cahaya, panas dan gerak. 

Penggunaannya sangat luas, relatif lebih mudah dan bebas polusi. Oleh karna 

itu, banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan kehidupan masyarakat, 

dalam rangka pembangunan bangsa dan negara 

 

Ide pokok paragraf tersebut adalah... 

a. Tenaga listrik dapat dikonversikan menjadi energi 

b. Cahaya, panas, dan gerak merupakan energi  

c. Penggunaan  tenaga listrik sangat luas 

d. Tenaga listrik  merupakan energi bebas polusi 

e. Tenaga listrik  banyak dimanfaatkan dalam kegiatan 

 

11. Berdasarkan Teori Segitiga Kritis, hampir setiap industri, transportasi, dan 

termasuk penyediaan tenaga listrik, selalu menimbulkan pencemaran alam. 

Menurut UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang lingkungan hidup, pencemaran 

alam diartikan sebagai masuknya zat atau partikel asing ke dalam lingkungan  

yang mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan yang menggangu serta 

membahayakan kesehatan manusia. 



 

Ide pokok paragraf tersebut adalah... 

a. Pengertian segitiga kritis ditinjau dari pencemaran alam terhadap 

lingkungan hidup masyarakat 

b. Kegiatan industri, transportasi, dan termasuk penyediaan tenaga listrik,    

menimbulkan pencemaran alam 

c. Isi tentang UU Nomor 4 Tahun 1982 tentang lingkungan hidup dan 

pencemaran alam 

d. Pengertian pencemaran alam terhadap lingkungan hidup masyarakat 

Indonesia umumnya 

e. Pencemaran alam dapat menimbulkan penurunan kualitas lingkungan 

yang menggangu kesehatan manusia. 

 

12 Menjadi seorang pilot harus memiliki fisik dan kesehatan prima. Akan tetapi, 

kalau cacat atau kemudian mengalami kecacatan, apa masih bisa 

menerbangkan pesawat terbang? Tentu, asal punya tekad dan semangat baja. 

Contohnya, Antonio de Sousa Faria e Mello.  

 

                  Pikiran utama paragraf di atas adalah …. 

a. Pilot harus memiliki fisik dan kesehatan prima 

b. Orang cacat masih bisa menerbangkan pesawat   

c. Fisik dan kesehatan Antonio de Sousa Faria e Mello  

d. Tekad dan semangat Antonio  

e. Apakah Antonio masih bisa menerbangkan pesawat. 

 

13 Memang tidak sejak lahir Antonio mengalami cacat kaki. Awalnya, lelaki 

Portugal kelahiran 4 Mei 1942 ini berprofesi sebagai perwira penerbang di 

angkatan udara Portugal. Pesawat pertama yang diterbangkannya Chipmunk 

dan T-6 Harvard. “Sebelum kaki saya dioperasi, saya juga menerbangkan 

Fokker Friendship dan Boeing 737 sebagai penerbang sipil,” ceritanya usai 

dijamu di restoran Beverly Hill 90210, yang juga dihadiri Lopez da Cruz. 

 

                  Gagasan utama paragraf di atas adalah …. 

a. Antonio mengalami cacat kaki sejak lahir 

b. Antonio berprofesi sebagai perwira penerbang  

c. Pesawat chipmunk dan T-6 Harvard pesawat diterbangkan Antonio      

d. Cerita Antonio usai dijamu di Restoran Beverly Hill 

e. Sebelum kakinya cacat, Antonio menerbangkan Fokker dan Boeing.  

 

 

14. Dalam waktu tiga puluh tahun terakhir ini setiap hari diperkirakan seratus 

jenis mahluk hidup, mulai dari jasad renik, tumbuh-tumbuhan, sampai 

binatang tingkat tinggi, musnah dari muka bumi. Penyebab musnahnya 

mahluk hidup itu bisa karena alam seperti gunung meletus atau karena 

desakan populasi manusia yang membutuhkan lahan hidup. Jika pohon 

ditebang, pohon itu akan menimpa pohon lain. Pohon yang tumbang itu juga 



bisa membunuh fauna atau jasad renik yang ada di pohon itu sendiri serta 

yang ada di sekitarnya.  

 

Gagasan pokok yang dikemukakan bacaan di atas adalah ....  

a. Musnahnya mahluk hidup di muka bumi  

b. Perkiraan musnahnya mahluk hidup di muka bumi  

c. Gunung meletus sebagai penyebab musnahnya mahluk hidup 

d. Populasi manusia membutuhkan lahan hidup  

e. Latar belakang timbulnya bencana di muka bumi.  

 

 

 

15.  Peserta Proyek padat Karya di Kabupaten Brebes tidak dibayar sesuai dengan 

ketentuan pemerintah pusat, yakni Rp 7.500/orang/per hari, namun hanya Rp 

4.000. Penciutan pembayaran yang ditempuh Pemda Kabupaten Brebes 

tersebut karena di wilayah itu diketahui banyak yang memerlukan pekerjaan 

akibat kekeringan dan kemarau panjang beberapa waktu lalu.  

 

Gagasan utama paragraf di atas adalah ....  

a. Proyek padat karya tidak dibayar 

b. Peserta proyek padat karya tidak dibayar sesuai ketentuan 

c. Ketentuan upah pemerintah pusat sebesar Rp 7.500 per hari  

d. Cara Pemda Brebes dalam rangka efisiensi pembayaran  

e. Banyak yang memerlukan pekerjaan akibat kekeringan.      

 

16 Jakarta memang menjadi salah satu tujuan penerbangan keliling dunia 

Antonio. Namun, hanya kebetulan saja ia tiba pas di hari peringatan 50 tahun 

kemerdekaan Indonesia. Kedatangannya disambut para remaja peserta Kirab 

Remaja dari Portugal. Kedatangannya merupakan wujud jalinan kerja sama 

antara PPIP (Perhimpunan Persahabatan Indonesia Portugal) dan PIFA atau 

AAPI. 

 

                  Ide pokok paragraf di atas adalah .... 

a. Kedatangan antonio disambut para remaja  

b. Tujuan penerbangan Antonio  

c. Kedatangan Antonio merupakan wujud jalinan kerja  

d. Antonio datang ke Jakarta  

e.   Antonio tiba di Jakarta pas di hari ulang tahun Indonesia.   

 

 

17. Kalimas merupakan bagian muara Kali Brantas, sungai terpanjang di Jawa 

Timur yang berhulu di lereng Gunung Arjuna di Kabupaten Malang. Sejak 

berabad-abad lalu, ia berandil besar bagi berkembangnya perekonomian 

kerajaan Panjalu atau Daha maupun pada masa pemerintahan Belanda. 

Prasasti Kelagan yang dibuat atas perintah Raja Airlangga tahun Saka 959 



atau 1037 Masehi menyebutkan bahwa Ujunggaluh merupakan pelabuhan 

dagang yang ada di Kali Brantas.  

 

Gagasan utama paragraf di atas adalah .... 

a. Kalimas mempunyai andil yang besar bagi perkembangan perekonomian    

Belanda  

b. Kali Brantas merupakan pelabuhan dagang pada masa pemerintahan 

    Belanda  

c.  Kalimas merupakan sungai yang terpanjang di Jawa Timur  

d. Andil Kalimas bagi perkembangan perekonomian kerajaan Panjalu atau 

    Daha 

e. Ujunggaluh pelabuhan dagang di kali Brantas sejak berabad-abad.  

 

18. Gerakan yang diperlihatkan akan mirip seperti yang dilakukan Jet Lee dalam 

film Taichi Master. Tubuh itu melengkung, lentur dan gemulai tapi juga 

terlihat kuat kala memukul dan menendang. Sesekali kedua tangan terentang, 

menyilang dengan jari membengkok membentuk cakar elang. Kemudian 

berganti gerak seiring dengan irama musik yang terus mengalun. Mungkin 

karena kedekatannya dengan seni bela diri dan kung fu maka seni bugar yang 

satu ini di namakan Kung Bo. 

 

      Pikiran utama paragraf di atas adalah ... 

a. Kung Bo adalah gerakan yang dilakukan Jet Lee dalam film Taichi Master 

b. Kung Bo adalah gerakan-gerakan yang diperkenalkan oleh Jet Lee. 

c. Kung Bo adalah seni bugar yang gerakannya mirip dengan bela diri dan 

kungfu 

d. Kedua tangan terentang, menyilang dengan jari membengkok diiringi 

alunan musik itulah senam Kung Bo 

e. Tubuh yang lentur, melengkung dan gemulai adalah ciri-ciri gerakan Kung 

Bo. 

 

19. Malapratik adalah tindak kelalaian yang dilakukan oleh seorang tenaga 

profesional yang memiliki pendidikan khusus dan izin ( licence ) untuk 

memperktikkan keprofesiannya. Pada orang awam atau yang tidak memiliki 

pendidikan khusus dan tidak memiliki izin praktik, tindakan kelalaian tersebut 

dapat digolongkan sebagai tindak kejahatan dan kriminal biasa. 

Seorang dokter  yang membedah  pasien yang seharusnya tidak dibedah, dapat 

dihukum karena ia melakukan malapraktik. Akan tetapi, seorang mantri, 

perawat atau dukun yang melakukan pembedahan, dapat dituntut telah 

melakukan penganiayaan. Di sinilah letak perbedaannya. Dokter memiliki 

pendidikan dan izin untuk melakukan pembedahan, sedangkan malapraktik 

bukan hanya dokter, tetapi juga pengacara maupun hakim. 

   

       Ide pokok paragraf pertama tersebut adalah... 

a. Tindakan malapraktik seorang dokter. 

b. Pendidikan khusus dan izinseorang dokter. 



c. Profesi seorang dokter ahli 

d. Tindak kejahatn atau kriminal 

e. Malapraktek adalah tindakan kelalaian 

 

 

20. Cermati paragraf berikut dengan seksama ! 

Iwan fals sukses meraih tiga penghargaan di ajang SCTV Awards yang tadi 

malam berlangsung di Jakarta Convention Center. Dia meraih penghargaan 

lagu paling Ngetop melalui ” Aku Bukan Pilihan ” ciptaan Pongki Jikustik. 

Dia menyabet penghargaan Album Ngetop kategori Pop melalui Iwan Fals in 

Collaboration with... Iwan juga memperoleh penghargaan Video Klip Paling 

Ngetop garapan Dimas Djayadiningrat. 

 

Gagasan utama paragraf tersebut adalah... 

a. Kesuksesan Iwan fals 

b. Penghargaan terhadap Iwan Fals 

c. Lagu-lagu Iwan Fals yang Ngetop 

d. Lagu, album, dan video klip Iwan Fals 

e. Penghargaan SCTV Awards di Jakarta Convention Center 

 

21.      Banjir yang terjadi di sejumlah daerah belum mengancam produksi 

pangan. Luas areal yang terserang banjir dan juga puso tahun ini lebih kecil 

dibandingkan dengan tahun lalu. Sementara itu, berbagai kalangan 

mengingatkan impor beras merupakan kebijakan yang memukul kalangan 

petani. 

Sekretaris Direktorat Jendral Tanaman Pangan Departemen Pertanian,   

Sutarto Alimoeso, di Jakarta, Rabu tanggal 11 Januari yang lalu, mengatakan 

bahwa laporan yang diterima dari daerah menunjukan banjir yang terjadi 

selama musim rendeng tahun ini belum mengancam produksi pangan karena 

areal yang terserang lebih kecil dibandingkan dengan tahun lalu. 

 

       Ide pokok paragraf pertama pada teks tersebut adalah... 

a. Banjir belum mengancam produksi pangan  

b. Areal yang terserang banjir lebih kecil 

c. Poso tahun ini lebih kecil di banding tahun lalu 

d. Impor beras merupakan kebijakan yang memukul petani 

e. Banjir tahun ini melanda berbagai daerah 

 

 

22. Korupsi di Indonesia sudah terjadi secara sistematik, baik disektor publik 

maupun sektor swasta. Bahkan, sejalan dengan budaya antikorupsi di 

kalangan masyarakat yang semakin menipis, budaya KKN semakin menebal 

terutama dipicu oleh sistem penyelenggaraan negara yang tidak transparan, 

tidak mengikutsertakan faktor akuntabilitas publik, kurang profesional, dan 

masih sebagian besar dilaksanakan secara manual. Sistem tatap muka antara 

aparatur pemerintah dan masyarakat masih tetap dipertahankan dan tampak 



lebih “ menyenangkan “ dibandingkan dengan yang dipandang kurang “ sopan 

“ dan kurang jelas jika tidak unjuk muka. 

 

Gagasan utama paragraf tersebut adalah... 

a. Antikorupsi dan budaya di kalangan masyarakat yang semakin menipis 

b. Sistem penyelenggaraan negara yang tidak transparan dan kurang 

profesional 

c. Sistem komunikasi canggih melalui sistem online dan secara manual 

d. Kondisi korupsi secara sistematis di Indonesia di sektor publik dan swsta 

e. Sistem tatap muka antara aparatur pemerintah dan masyarakat “ 

menyenagkan “ 

 

23. Secara sederhana dapatlah dikatakan bahwa hukum di Indonesia perlu 

mengalami perubahan dan perkembangan. Dalam hal ini hukum tidak akan 

mungkin berdiri sendiri terlepas dari bidang kehidupan lainnya seperti bidang 

politik, ekonomi, dan sosial. Apabila telah disepakati bahwa hukum 

memerlukan perubahan atau perkembangan maka timbul persoalan lainnya, 

yaitu hukum yang mana. 

 

Gagasan utama paragraf di atas adalah... 

a. Hukum yang berlaku di Indonesia harus dipertahankan 

b. Hukum adat di Indonesia perlu dikembangkan 

c. Penjelasan mengenai pengertian hukum di Indonesia  

d. Pembangunan dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial 

e. Hukum di Indonesia memerlukan perubahan dan perkembangan 

 

(1) Sampai sekarang minyak bumi msih merupakan energi utama. (2) 

Berbagai macam industri menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakar 

untuk menggerakkan mesin-mesin pabrik. (3) Alat-alat transfortasi baik darat, 

laut, maupun udara juga menggunakan minyak bumi sebagai bahan bakarnya. 

(4) Sumber enegi yang lain seperti gas bumi dan batu bara memang 

merupakan sumber energi yang penting pula. (5) Namun, minyak bumi masih 

merupakan sumber energi utama mengatasi gas bumi maupun batu bara. 

 

24. Kalimat utama, paragraf di atas tersebut terdapat pada nomor.... 

 

a.(1) dan (2) 

b. (2) dan (3) 

                  c.(3) dan (4) 

      d.(4) dan (1) 

e.(1) dan (5) 

 

25. Pikiran utama paragraf tersebut adalah… 

 

a. Minyak bumi merupakan sumber energi utama 

b. Berbagai industri menggunakan minyak bumi 



c. Minyak bumi untuk menggerakkan mesin-mesin 

d. Gas bumi merupakan sumber energi yang penting 

e. Batu bara sumber energi tak kalah penting 

 

26.               Bangsa Indonesia memiliki banyak pahlawan baik pria maupun wanita.                                    

 Pahlawan-pahlawan ini tersebar di seluruh pelosok tanah air , banyak di 

antaranya yang tidak dikenal. Seorang pahlawan wanita yang sering disebut 

namanya ialah Cut Nyak Dien. Pahlawan ini dari Aceh, daerah yang juga 

dikenal dengan sebutan Serambi Mekah.  

                                                               

 

 

Gagasan utama paragraf di atas adalah .... 

a. Indonesia memiliki banyak pahlawan 

b. Pahlawan Indonesia tersebar di seluruh tanah air  

c. Banyak pahlawan Indonesia yang tidak dikenal  

d. Cut Nyak Dien adalah pahlawan wanita dari Aceh  

e. Cut Nyak Dien salah satu pahlawan wanita yang terkenal.   

 

27.            Selama tujuh tahun, ia pernah bekerja di Mozambique Airlines. Duda 

dengan empat anak ini menjadi instruktur untuk jenis pesawat F-27 Friendship 

dan B737 di salah satu negara Afrika. Tahun 1984, Antonio kembali ke 

Portugal dan sampai sekarang bekerja di CAA (Civil Aviation Authority) di 

bagian keselamatan penerbangan dan investigasi kecelakaan.  

 

Gagasan utama paragraf di atas adalah .... 

a. Riwayat pekerjaan Antonio  

b. Antonio pernah bekerja di Mozambique Airlines 

c.  Antonio menjadi instruktur pesawat F-27  

d. Antonio bekerja di bagian keselamatan penerbangan  

e. Antonio kembali ke Portugal.  

 

28. Pesawat buatan AS itu, menurut Antonio, begitu andal. Apalagi setelah 

mesinnya diremanufaktur dan menggunakan proveller baru. Avionik-nya pun 

lain dengan aslinya (lebih komplet) dan seluruh pengendalian pesawat 

dialihkan ke tangan. Dengan pesawatnya itu, pada tahun 1992 ia berhasil 

terbang solo melintasi Atlantik Utara. Setahun kemudian, melintasi Atlantik 

Selatan. Pesawatnya memang tidak bisa terbang melebihi 100 FL (flight level 

atau 10.000 kaki), namun dapat terbang nonstop 12 jam menggunakan sekitar 

220 gallon avgas 100 LL.  

 

                 Ide pokok paragraf di atas adalah .... 

a. Pesawat buatan AS itu menggunakan proveller baru  

b. Pesawat buatan AS itu menggunakan 220 galon avgas 100 LL 

c. Pesawat buatan  AS itu begitu andal  

d. Seluruh pengendalian pesawat dialihkan ke tangan  



e. Antonio berhasil terbang solo melintasi Atlantik Utara dan Atlantik  

Selatan. 

                

29. Terbang solo keliling dunia itu dimulai 15 Juli dari Evora (Portugal).                                                     

Selama sebulan pesawat Beechcraft Bonanza buatan tahun 1970 itu sudah 

melewati Sal, Bissau, Freetown, Abijan, Libreville, Windhoek, Cape Town, 

Maputo, Seychelles Colombo, dan Singapura. Sampai di Jakarta, Antonio 

telah terbang 92 jam menempuh jarak 12.780 nautical miles (mil laut). 

Selanjutnya ia menuju Darwin (Australia) melintasi Samudra Pasifik, Kanada, 

dan diperkirakan pada pertengahan September tiba kembali di Lisbon 

(Portugal). 

 

Gagasan utama paragraf di atas adalah .... 

a. Terbang solo itu memakan waktu tiga bulan  

b. Route penerbangan Antonio  

c. Antonio telah menempuh jarak 12.780 mil laut  

d. Penerbangan berakhir di kota Lisbon, Portugal 

e. Selama sebulan, pesawat tersebut menjelajahi 10 negara. 

  

30. Dampak merebaknya penyebaran virus sindrom pernafasan akut parah (Severe 

Acute Respiratory Sindrom/SARS) dari negeri Jiran, Singapura, mulai 

mengancam bisnis perhotelan di Batam. Jumlah tamu, baik dari luar negeri 

maupun dalam negeri merosot hingga tingkat hunian hotel di Batam 

berkurang hingga sepuluh persen. Demikian kata Publik Relation Manager 

Goodway Hotel Puri Garden, Budi Purnomo, dan pengusaha Novotel Hotel, 

Anas, ketika dihubungi Kompas di Batam.  

 

Ide pokok paragraf tersebut adalah ....  

a. Dampak penyebaran virus SARS terhadap bisnis perhotelan. 

b.  Penyebaran virus SARS dari negeri Jiran (Singapura) 

c. Virus SARS mengancam bisnis perhotelan di Singapura 

d. Dampak virus SARS terhadap penghuni hotel di Batam 

e. Dampak penyebaran virus SARS dirasakan oleh para pengusaha.    

 

31.  Salah satu program pemerintah dalam masa pembangunan adalah usaha 

penyebaran penduduk Jawa, Bali, dan Lombok (Jambal). Untuk lebih 

memperjelas keprihatinan disebutlah penyebaran itu dengan nama khusus, 

yaitu transmigrasi. Bahkan dalam kaitan itu, Bung Hatta berkata dalam 

kongres ahli-ahli ekonomi (Jogya, 3 Februari 1946), ”Suatu masalah yang 

mahapenting dalam rangkaian politik kemakmuran adalah transmigrasi. Kalau 

ini tidak dipecahkan, Indonesia tidak bakal makmur.”   

                                 

Gagasan utama paragraf di atas terdapat dalam kalimat .... 

a.   Pertama       

b.  Kedua  

c.   Ketiga 



d.  Keempat 

e.    Kelima. 

 

32. Tantangan dunia koperasi adalah membangun koperasi menjadi andal dan 

mandiri. Tantangan yang paling utama adalah membangun kelembagaan dan 

sumber daya manusia koperasi. Sebagai badan usaha, koperasi harus mampu 

membangun kemampuan wirausaha. Pendidikan dan pelatihan, di samping 

pemberian perlindungan dan kesempatan berusaha, merupakan unsur 

pembinaan koperasi yang amat pokok.  

 

 

 

Gagasan utama paragraf di atas adalah .... 

a. Tantangan utama dunia koperasi  

b. Pembangunan sumber daya manusia  

c. Perlunya pendidikan dan koperasi 

d. Pembangunan kemampuan wirausaha  

e. Pembinaan perlindungan dan kesempatan kerja.  

 

33. Migrasi atau perpindahan penduduk sebenarnya merupakan suatu reaksi 

kesempatan ekonomi pada suatu wilayah (region). Pola migrasi di negara-

negara berkembang biasanya sangat rumit (kompleks) menggambarkan 

kesempatan ekonomi yang seimbang dan kesaling bergantungan antar wilayah 

(interdepensi) di dalamnya. Migrasi juga mereflesikan keseimbangan aliran 

sumber daya manusia dari suatu wilayah ke wilayah lainnya.  

 

Gagasan utama paragraf di atas adalah .... 

a. Hakikat migrasi 

b. Pola migrasi 

c. Pola migrasi negara berkembang 

d. Refleksi migrasi 

e. Kompleksitas migrasi. 

 


