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Latihan 1 
 

Edit dan revisilah kesalahan-kesalahan pada kalimat-kalimat berikut ini, sehingga menjadi 

kalimat yang lebih efektif! 

 

1. Guru sebagai salah satu bagian yang tak terpisahkan dari sistem pendidikan di negeri kita. 

2. Banyak industriawan yang tidak dapat menyalurkan barang-barang produksinya. 

3. Habibie mengambil keputusan status Soeharto setelah mendengarkan saran Wiranto. 

4. Di Indonesia memiliki berbagai macam budaya yang masing-masing mempunyai ciri 

khas tersendiri. 

5. Bagi mahasiswa baru menganggap bahwa OSPEK adalah arena perpeloncoan. 

6. Bab tujuh ini membahas tentang kelompok senyawa aldehida dan keton. 

7. Indonesia termasuk Negara agraris yang mana sebagian besar penduduknya bercocok 

tanam. 

 

Latihan 2 

Edit dan revisilah paragraf  di bawah ini, sehingga menjadi paragraf yang efektif! 

 

1. Masih banyak kita lihat,dan hal yang tidak lagi tabu bahkan bisa jadi di wajibkan 

memakai rok di Universitas Negeri Yogyakarta.Sangat jarang sekali jurusan atau prodi 

mempunyai mahasiswa yang selalu memakai jeans saat kuliah.Menurut saya pemakaian 

rok tidak membuat nyaman saat masuk kuliah karena kurang simple.Mungkin ROK di 

luar sana sudah menjadi lambing dari mahasiswa Universitas Negeri 

Yogyakarta.Memang Universitas  Negeri Yogyakarta hamper seluruhnya adalah calon 

pendidik (Guru) dan seperti yang saya ketahui bahwa seorang guru akan selalu memakai 

rok dan celana kain. 

 

2. Kemacetan lalu lintas di kota-kota besar Indonesia kini sudah menjadi pemandangan 

sehari-hari. Bayangan dapat berlalu lintas dengan cepat, aman, nyaman, dan tertib 

nampaknya susah kita dapatkan di daerah perkotaan. Hal yang disebab mulai dari 

masalah teknis kemacetan, kapasitas jalan yang kurang, kesemrawutan, dan ketidak 

tertiban berlalu lintas merupakan suatu yang kita hal saksikan sehari-hari di semua 

ruas-ruas jalan yang ada. Kemacetan di Yogyakarta semakin hari semakin parah saja, 



mengingat jumlah kendaraan dari tahun ke tahun semakin bertambah. Bahkan jalan kecil 

didepan kost yang saya tempati saat ini di daerah Timoho. 

 

 
Latihan 3 
 
Edit dan revisilah kesalahan-kesalahan pada kalimat-kalimat berikut ini, sehingga menjadi kalimat yang lebih efektif! 
 

1. Tak jauh beda dengan para mahasiswa saat ini, kebiasaan merokok seusai jam kuliah sudah tidak asing 
lagi, bahkan tidak hanya para laki-laki, di kota besar seperti Jogjakarta ini tak jarang para perempuan sudah 
coba-coba dan bahkan sudah terbiasa dengan rokok. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

2. Satu hal yang pastinya tidak disukai kita adalah pengemis tersebut berani berbohong. Hal yang saya alami 
ketika itu adalah Sang pengemis tersebut menghampiri saya dan memaksa saya untuk memberikan 
sedekah kepadanya. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

3. Siapa yang gak kenal sama aliran musik yang satu ini, pasti setiap orang yang mendengar kata “ MUSIK 
ROCK “,pasti langsung terpikir di pikiran mereka, tentang lagu yang keras,dengan beat yang cepat,dan 
suara distorsi gitar yang cadas. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

4. Malam keakraban sudah jadi tradisi dari jaman dulu sebagai salah satu cara untuk lebih saling mengenal, 
saling mengakrabkan diri, saling bermain sportif dan saling menghargai diantara teman dan senior di UNY. 
Tapi apabila kegiatan berembel-embelkan kegiatan kemahasiswaan itu disertai tindakan kekerasan, hal-hal 
yang bersifat porno, sudah barang tentu bukan lagi kegiatan yang bernilai positif dan makna malam 
keakraban sendiri sudah tidak lagi tampak. 
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 


