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MENYUNTING KALIMAT 

 

1. Setiap hari kita memilih cara terbaik menyampaikan sesuatu kepada orang lain. 

2. Penggunaan cara ini lebih menguntungkan dibandingkan di negara lain. 

3. Cara ini dilakukan untuk mendaftar segala yang berkaitan dengan pokok tulisan. 

4. Kewajiban penulis adalah memilih kata yang tepat dalam menulis paragraf. 

5. Jika tidak, maka tulisan yang dihasilkan akan menyulitkan pembaca. 

6. Berbicara tentang ejaan selalu berkaitan dengan penulisan huruf besar, kata, unsur 

serapan, dan penggunaan tanda baca. 

7. Masalah tenaga asing yang berkedok turis perlu ditindak tegas pihak berwajib. 

8. Di setiap upacara keagamaan terdapat unsur kesenian. 

9. Kebutuhan gizi tikus sama dengan manusia. 

10. Ada yang menyebut pertunjukan lakon itu darama atau teater saja. 

11. Bab 1 buku ajar ini berisi pendahuluan dan latar belakang masalah. 

12. Bahasan ini dimulai dengan pengertian gambar teknik. 

13. Pemerintah menekankan peningkatan mutu sumber daya manusia dalam Program 

Jangka Panjang Tahap II. 

14. Istilah sosiologi hukum pertama kali dikemukakan orang Italia yang kemudian 

memunculkan perdebatan tentang ruang lingkup sosiologi hukum. 

15. Semua teori tidak ada yang sempurna tetapi saling melengkapi. 

16. Penulis menyadari diktat ini masih banyak yang salah.  

17. Jika diperlihatkan berbagai gambar, mahasiswa dapat membedakan gambar teknik 

dan gambar lain. 

18. Benua Amerika diperkirakan 2 juta juta kilometer persegi luasnya.. 

19. Mereka berkesimpulan bahwa inti dan plasma sel mengalami pembelahan dua sel. 

20. Masalah tersebut dapat dipecahkan melalui penelitian pembuatan yogurt dari 

beberapa macam susu. 

21. Reproduksi dapat terjadi dari telur tidak mengalami pembuahan. 

22. Resep adalah permintaan tertulis dokter kepada apoteker untuk membuat (meracik) 

obat dan menyerahkannya kepada pasien. 

23. Bab 3 membahas jenis penelitian apresiasi seni rupa. 
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24. Secara formal sosiologi hukum dikenal di Indonesia tahun 1976. 

25. Tujuan instruksional ini meliputi instruksional umum dan khusus  

26. Keberadaan jenjang sekolah dasar sampai perguruan tinggi sangat diperlukan. 

27. Hadirnya buku ini dapat membantu pendidikan kedokteran dalam penggunaan obat. 

28. Dari faktor yang saling berkait tersebut, pada dasarnya terdapat dua faktor yang 

dominan yaitu faktor fisik  dan non-fisik. 

29. Faktor yang mempengaruhi cedera olah raga harus diperhatikan sebelum melakukan 

aktivitas olah raga. 

30. Kemudian dapat dimengerti bahwa ilmu hukum pajak dipelajari semua warga negara. 
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