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1 A:        kamu berwisata ke Taiwan?  
B: Saya berwisata ke Taiwan di tahun 2018 lalu. 
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tanya A adalah: 
Dengan siapa Mengapa Kapan Berapa lama 

2 A:        yang berwisata ke Taiwan? 
B: Saya dan keluarga saya berwisata ke Taiwan. 
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tanya A adalah:    
Siapa Mengapa Kapan Berapa lama 

3 A:        kamu memilih berwisata ke Taiwan? 
B: Karena teman saya bercerita kalau Taiwan memiliki banyak tempat wisata yang menakjubkan. 
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tanya A adalah: 
Siapa Mengapa Kapan Berapa lama 

4 Udara di lingkungan kami sangat kotor terkena polusi. Polusi udara itu disebabkan oleh asap 
pabrik dan asap kendaraan bermotor. Masyarakat berusaha mengurangi polusi dengan       . 
Hal itu diharapkan dapat mengurangi polusi udara dan memperindah pekarangan rumah.   
Istilah yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah: 
pengundulan  penghijauan pencabutan pembantaian 

5 Melalui berbagai pameran pariwisata yang diadakan di dalam dan luar negeri, 
pariwisata Taiwan semakin       , terbukti dari semakin banyaknya turis manca negara 
yang datang. Kata-kata yang tepat untuk melengkapi kalimat di atas adalah: 
dikenal dan diminati  ditakuti dan dicela 
dikucilkan dan diabaikan dijauhi dan diacuhkan 

6 Setelah tamat kuliah, Tina ingin menjadi seorang pramuwisata, memperkenalkan keindahan 
Taiwan pada orang-orang yang datang. Makna pramuwisata adalah: 
Karyawan perusahaan dagang yang bertugas melayani konsumen. 
Petugas pariwisata yang berkewajiban memberi petunjuk dan informasi yang diperlukan 

wisatawan. 
Karyawati perusahaan pengangkutan umum (udara, darat, dan laut) yang bertugas melayani 

penumpang. 
Orang yang berusaha dalam bidang perdagangan. 
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7 Liburan Tahun Baru Imlek tahun ini cukup panjang, mulai        2 Februari        10 
Februari 2019 . 
awal, akhir dari, hingga dan, tetapi mulai, buntut 

8 Salah satu perbedaan antara Taiwan dan Indonesia adalah musim. Di Indonesia hanya ada 2 musim 
sedangkan di Taiwan ada 4 musim, yaitu: 
Musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. 
Musim buah, musim panen, musim kabut, dan musim bunga. 
Musim semi, musim panas, musim kemarau, dan musim dingin.  

Musim semi, musim kemarau, musim hujan, dan musim dingin.  
9 Aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan pertanian atau fasilitas terkait yang menjadi 

daya tarik bagi wisatawan, disebut juga sebagai: 
Agrowisata Geowisata   Ekowisata  Wisata  Budaya 

10 Pernyataan mana yang menunjukkan pemandangan dari Sun Moon Lake? 
Ngarai  terjal marmer di antara pegunungan hijau sangat menakjubkan. 
Gedung  pencakar langit dan gemerlap lampu yang memukau. 
Keindahan  hamparan danau luas di tengah daerah pegunungan. 
Keagungan pohon tua berusia ribuan tahun. 

11 Jadwal perjalanan wisata di musim panas salah satunya adalah ke Taman Nasional Taroko, 
Hualien. Demi kenyamanan perjalanan, turis-turis sebaiknya: 
Mengenakan pakaian tebal, topi dan sepatu bertumit tinggi. 
Mengenakan pakaian casual (santai) dengan sepatu olah raga yang nyaman. 
Mengenakan pakaian formal dengan stelan jas lengkap. 
Mengenakan pakaian renang, jangan lupa membawa topi renang. 

12 Apabila ingin mendapatkan kesenangan atau keberhasilan di kemudian hari haruslah berani 
bersusah payah terlebih dahulu. Makna kalimat tersebut dapat diungkapkan dengan peribahasa: 
Jual emas beli intan. 
Berakit-rakit ke hulu berenang-renang ke tepian. 
Ingin hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. 
Masuk kandang kambing mengembik, masuk kandang kerbau menguak. 

13 Hendra akan menerima permohonan maaf Dermawan.  
Lawan kata dari menerima pada kalimat tersebut adalah: 
mengambil meminta menolak memohon 

14 Indonesia dan Taiwan menggunakan standar voltase yang berbeda. Kata voltase dapat 
diganti dengan kata: 
tawaran listrik tegangan listrik bunga listrik kolam listrik 

15 Letak Hotel A sangat strategis, berada tepat di tengah kota. Hotel ini juga mudah dijangkau dari 
berbagai arah. Transportasi umum juga banyak yang melintas di depan hotel tersebut, tidak heran 
kalau banyak wisatawan dalam dan luar negeri menginap di Hotel A. Mengapa banyak wisatawan 
yang menginap di Hotel A? 
Karena Hotel A berada di tengah hutan dengan pepohonan tinggi. 
Karena Hotel A berada di pinggir sungai dan jarang dilewati transportasi umum. 
Karena Hotel A letaknya strategis sehingga diminati banyak wisatawan. 
Karena Hotel A merupakan hotel kecil dan sederhana yang lokasinya terpencil. 
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16 Salah satu unsur pendukung industri pariwisata adalah hotel. Pengertian dari hotel adalah: 
Industri yang menyediakan makanan dan minuman saja. 
Industri yang menyediakan peralatan dan kebutuhan olah raga.  
Industri yang menyediakan jasa penginapan, makanan dan jasa penunjang lainnya. 
Industri yang menyediakan tiket perjalanan wisata. 

17 Pembeli : Berapa harga tas ini? 
Penjual : Yang ini NTD1.000,-  
Pembeli : Wah, mahal sekali. Boleh kurang harganya? 
Penjual : Sudah harga pas, kualitasnya terjamin, Bu! 
Pembeli : Oh begitu, saya ambil yang ini saja. 
Penjual : Baik, Bu. Silahkan membayar di kasir. Terima kasih, Bu. 
Isi teks negosiasi tersebut adalah: 
Penjual dan pembeli bertemu dan berakhir tanpa kesepakatan. 
Pembeli dan penjual bertemu serta hanya tawar menawar saja. 
Penjual dan pembeli saling mempertahankan harga yang diinginkan. 
Tawar menawar antara penjual dan pembeli, berakhir dengan kesepakatan. 

18 Di bawah ini adalah obyek wisata yang termasuk dalam wisata alam, kecuali: 
Pantai Gunung  Gedung  Hutan 

19 Transportasi umum di Taiwan aman, handal dan efisien. Berikut ini termasuk alat transportasi 
umum di Taiwan, kecuali: 
Kereta Api  Bis   
Bajaj  Kereta Api Cepat (THSR) 

20 Berwisata ke pantai merupakan pilihan yang tepat dan menyenangkan untuk liburan. Aktivitas 
yang biasanya dilakukan saat liburan di pantai, kecuali: 
Berenang  Berjemur  
Bermain di pasir  Memetik jeruk  

21 Sikap perilaku seseorang yang menunjukkan baik hati, manis tutur kata, suka bergaul dan 
menyenangkan dalam pergaulan, suka membantu, dan suka tersenyum adalah: 
Ramah Tertib Tegas Disiplin 

22 A:        kamu berwisata di Taiwan? 
B: Saya menghabiskan waktu seminggu berwisata di Taiwan . 
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tanya A adalah: 
Dengan siapa Mengapa Kapan Berapa lama 

23 Beberapa pencitraan buruk bagi industri pariwisata adalah sebagai berikut, kecuali: 
Virus Flu Burung  Bencana alam 
Kisruh sosial dan gejolak politik Keragaman budaya lokal 

24 Modal dasar dari pembangunan sektor pariwisata adalah sebagai berikut, kecuali: 
Sumber daya alam.  Letak yang strategis. 
Kemacetan jalan.  Budaya yang beragam. 
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25 Lengkapi kalimat di bawah ini! 
Steak ayam dan teh susu mutiara merupakan kombinasi makanan kecil yang paling klasik di 
Taiwan. Sambil minum, onde hitam (mutiara) yang ditambahkan ke dalam teh susu akan 
mendatangkan pengalaman baru pada lidah kita saat kita        mutiara yang kenyal ini! 
mengeluarkan  menyanyikan 
mengunyah  memotong 

26 Demi mencegah wabah penyakit virus babi Afrika, dilarang membawa produk daging masuk ke 
Taiwan. Manakah pernyataan berikut ini yang benar? 
Abon kambing bukan daging babi, jadi tidak termasuk dalam daftar larangan. 
Tidak boleh membawa sendiri maka diganti dengan membeli produk daging via internet untuk 

dikirim ke Taiwan. 
Rendang sapi bukan daging mentah, tidak akan menyebarkan virus. 
Segala jenis daging dalam bentuk apa pun tidak boleh dibawa ke Taiwan dengan cara apa pun. 

27 Para turis akan menikmati indahnya lautan bintang di Wuling Farm pada malam Kamis. 
Malam hari pada hari Kamis. Rabu malam. 
Kamis malam.  Jumat malam. 

28 Lengkapi kalimat di bawah ini! 
Ximending adalah pusat bergaul bagi kawula muda Taiwan.        berburu kuliner dan 
oleh-oleh, Anda bisa melihat berbagai macam atraksi khas Taiwan. 
Karena Tetapi Selain Oleh sebab itu 

29 Lengkapi kalimat di bawah ini! 
Kuliner khas Taiwan yang sangat berbeda dengan Indonesia mudah ditemukan di pasar malam. 
Anda bisa mencoba        yang terkenal memiliki aroma tak sedap, tetapi justru menjadi 
santapan favorit. 
ayam goreng  jengkol balado  
es durian  tahu bau (tahu busuk) 

30 Taipei 101 selalu menggelar pertunjukan kembang api pada perayaan tahun baru. Berikut adalah 
perlengkapan yang akan dibawa saat menghadiri acara kembang api, kecuali: 
jas hujan atau payung. 
jaket dan topi karena pada saat itu Taiwan sedang dalam suasana musim dingin. 
mercon untuk menakut-nakuti orang lain. 
makanan ringan dan air. 

31 MRT merupakan moda transportasi yang paling praktis dan nyaman di Taipei dan Kaohsiung. 
Berikut adalah pernyataan tentang MRT yang benar, kecuali: 
Tidak boleh merokok di dalam stasiun MRT. 
Diperbolehkan makan dan minum di dalam kereta MRT. 
MRT sangat disukai wisatawan mancanegara. 
Terdapat mesin penjualan tiket otomatis pada tiap stasiun. 

32 Lengkapi kalimat di bawah ini! 
Taman Nasional Taroko mempunyai nuansa alam yang sangat indah dan wajib dikunjungi. Tiket 
masuk ke Taman Nasional Taroko        alias tanpa dipungut biaya. 
gratis mahal murah kemahalan 
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33 Walaupun banyak negara memberikan ijin bebas visa, tetapi masa berlaku        harus lebih 
dari 6 bulan baru diperbolehkan masuk. 
paspor KTP SIM surat nikah 

34 Pesawat akan terbang pada pukul setengah tujuh.  
06:30 06:45 07:30 17:30 

35 Ketika tiket pesawat elektronik hilang, maka: 
Segera melapor ke polisi. 
Segera memesan tiket yang baru. 
Segera melapor ke maskapai penerbangan untuk menunda penerbangan. 
Tidak perlu melakukan apa-apa karena semua data tersimpan dan tersambung di database 

maskapai penerbangan. 
36 Apakah yang dimaksud dengan boarding pass? 

Paspor.   KTP.   
Kartu  akses menaiki pesawat. Kartu  bagasi. 

37 Saat berkunjung ke kebun binatang, perilaku mana yang harus dihindari? 
Memberi makan hewan liar. 
Menjaga jarak dengan hewan liar. 
Menyimpan makanan dan sampah pribadi dengan baik. 

Mematikan  flash kamera atau ponsel cerdas saat memotret. 
38 Pemandu Wisata: Bapak kelihatan capai hari ini. Ada apa? 

Pak Yono: Kepalaku pusing dan badanku sedikit panas. 
Pemandu Wisata: Mungkin Bapak kena       . Sebaiknya saya menemani Bapak ke        dan 
minta disuntik. 
flu, dokter fungsi, doktor fungsi, dokter flu, doktor 

39 Sebutkan tugas dari pramuwisata! 
Meminta  uang tips dari pengunjung. 
Memberikan  petunjuk dan penjelasan mengenai jadwal tur dan objek wisata yang akan 
dikunjungi. 
Meminta  wisatawan untuk membeli barang di toko tertentu. 
Mengatur  jenis makanan tanpa menghiraukan pantangan atau kebutuhan wisatawan. 

40 Sifat Mirna yang       , suka memandang rendah orang lain membuat Mirna dijauhi 
teman-temannya. 
angkuh baik hati suka menolong pandai bergaul 

41 Perpustakaan sekolah menyediakan buku referensi dan buku bacaan penunjang pelajaran. Buku 
referensi biasanya digunakan untuk pembelajaran di kelas. Sedangkan buku penunjang digunakan 
untuk memperkaya wawasan siswa. Para siswa bebas memilih sesuai dengan kebutuhannya.  
Makna kata referensi pada kalimat di atas adalah: 
Pelengkap Pendamping Sumber acuan Tambahan 

42 Lengkapi kalimat di bawah ini! 
Wisata budaya dan kuliner bisa dilakukan di Bopiliao Historical Block karena        
banyak toko buku di sekitarnya. 
banyak pasar swalayan dan toserba di sekitarnya. 
banyak bangunan tua bersejarah dan pasar malam di sekitarnya. 
di sana banyak toko grosir. 
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43 Menurut data statistik Kementerian Ketenagakerjaan, hingga akhir November 2017, pekerja 
migran asing yang bekerja di Taiwan mencapai angka 670 ribu orang, di antaranya 260 ribu orang 
berasal dari Indonesia, dan 90% diantaranya adalah Muslim. Pernyataan yang sesuai dengan 
paragraf di atas adalah: 
Tidak ada pekerja migran yang berasal dari Indonesia. 
Pekerja migran asal Indonesia mencapai 90% dari seluruh pekerja migran asing di Taiwan. 
260 ribu pekerja migran asing bekerja di Taipei. 
10% dari Pekerja Migran Indonesia yang ada di Taiwan adalah non Muslim. 

44 Lengkapi kalimat di bawah ini! 
Menyaksikan kota Taipei dari Elephant Hill adalah sesuatu hal yang menyenangkan.       tangga 
menuju ke bukit dan daerah pegunungan sudah rapi, tetapi butuh tenaga ekstra bagi turis yang 
jarang berolahraga. Jangan lupa untuk        air minum yang cukup. 
Meski, menyiapkan Selain, meminum Sehingga, membawa Karena, memberi 

45 Lengkapi kalimat di bawah ini! 
Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Indonesia lebih mengenal istilah guide        pemandu 
wisata maupun pramuwisata. 
untuk maka daripada karena 

46 Lengkapi kalimat di bawah ini! 
Pramuwisata yang baik seharusnya memahami        wisatawan dan berupaya meyakinkan 
wisatawan agar mematuhi hukum, peraturan, adat kebiasaan yang berlaku dan ikut melestarikan 
objek wisata. 
wasiat persembunyian latar belakang  pembukuan 

47 Lengkapi kalimat di bawah ini! 
Pramuwisata seharusnya menghindari timbulnya pembicaraan yang mengundang        mengenai 
agama, ras dan politik negara asal wisatawan. 
perdebatan sosialisasi pertemanan silahturahmi 

48 Seandainya wisatawan sakit di perjalanan, berikut adalah tindakan yang harus dilakukan, kecuali: 
Tanyakan apakah yang bersangkutan membawa atau harus minum obat tertentu untuk 

meredakan sakitnya. 
Berikan pertolongan pertama. 
Berikan obat tidur untuk istirahat. 
Apabila sakitnya memburuk, segera merujuk ke rumah sakit terdekat. 

49 Lengkapi kalimat di bawah ini! 
Taiwan kini makin gencar promosikan wisata muslim.        tidak sulit menemukan makanan 
halal,        terdapat tempat beribadah di berbagai spot wisata. 
Di dalam, tidak Sedangkan, karena Apabila, bisa Selain, juga 

50 Banyak orang tidak menyadari bahwa menjaga kebersihan tubuh dapat mengurangi resiko terkena 
penyakit berbahaya. Sebagian besar penyakit yang diderita manusia, sebenarnya dapat dicegah 
dengan menjaga kebersihan diri secara menyeluruh, secara teratur dan berkesinambungan. Makna 
kata berkesinambungan adalah: 
Bertahap Bertolak belakang Berlawanan Berkelanjutan 
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51 Kegagalan-kegagalan yang pernah aku alami tidak membuat hatiku ciut, aku tetap berusaha. Pucuk 
dicinta ulam tiba, suatu hari kakak sepupu datang dan menawarkan kerja sama untuk membuka 
toko pakaian, kita mulai dengan kecil-kecilan, tidak disangka upaya kita tidak sia-sia, usaha ini 
menuai hasil yang gemilang. Watak dari tokoh aku dalam cerita tersebut adalah: 
Romantis Hemat Dermawan Gigih 

52 Dalam menghadapi keluhan turis, pramuwisata harus dapat menangani secara arif dan bijaksana 
dengan menggunakan prinsip-prinsip berikut, kecuali: 
mendengarkan  memahami 
menangani  menyetujui semua permintaan turis 

53 Rina adalah anak yang rajin .... Doni adalah anak yang pemalas.  
Kata konjungsi yang tepat untuk kalimat di atas adalah: 
atau sedangkan walaupun meskipun 

54 Lengkapi kalimat di bawah ini! 
Salah satu        terpopuler bagi para wisatawan yang berlibur ke Taiwan adalah nastar yang 
bagian luarnya renyah, isinya lembut dan berbau harum nenas. 
buah nenas buah tangan buah hati buah-buahan 

55 Lengkapi kalimat di bawah ini! 
Ketika tidak menemukan makanan halal bagi turis muslim, makanan        bisa menjadi pilihan 
alternatif yang baik. 
vitamin ringan vegetarian depot 

56 Berikut adalah objek wisata populer yang bisa dicapai MRT Taipei, kecuali: 
Wisata Alam Maokong Pasar malam Shilin 
Pelabuhan Tamsui  Yehliu Geopark 

57 Mi kuah sapi adalah salah satu makanan merakyat Taiwan. Setiap toko mengasah otak dalam 
mengejar pembuatan mi kuah sapi yang sangat enak. Arti kalimat terakhir adalah: 
Otak sapi diasah untuk membuat mi kuah sapi yang sangat enak. 
Kunci keenakan mi kuah sapi pada otak. 
Setiap toko berpikir keras untuk membuat mi kuah sapi yang enak. 

Setiap  toko membuat kuah otak yang sangat enak. 
58 Lengkapi kalimat di bawah ini! 

Untuk menikmati sunset dan seafood di Fisherman's wharf, Anda perlu membeli tiket 
kapal feri di        dermaga Tamsui. 
loket Fort San Domingo stasiun MRT Bali 

59 Lengkapi kalimat di bawah ini! 
Turis mancanegara akan tiba di        internasional Taoyuan pada pukul delapan malam. 
loket bandara stasiun dermaga 
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60 Tina suka membaca buku.   
Tina menjadi berpengetahuan luas. 
Penggabungan dua kalimat di atas yang tepat adalah: 
Tina suka membaca buku sehingga ia menjadi berpengetahuan luas. 
Tina suka membaca buku meskipun ia menjadi berpengetahuan luas. 
Tina menjadi berpengetahuan luas sehingga ia suka membaca buku. 
Tina suka membaca buku dan ia suka berpengetahuan luas. 

61 Lengkapi kalimat di bawah ini! 
Kawasan wisata Gunung Alishan termasuk dalam denah “Wisata Ramah Muslim”. Beberapa 
restoran di sana mendapat sertifikasi        dari Asosiasi Muslim Taiwan yang berpusat di 
Masjid Besar Taipei. 
ujian pujian ijazah halal 

62 Lengkapi kalimat di bawah ini! 
Standar kesehatan yang tinggi, harga barang yang masuk akal, transportasi yang praktis dan pusat 
perbelanjaan yang menarik membuat Taiwan menjadi sebuah objek yang pantas untuk       . 
wisata subak wisata salju wisata terjun payung wisata medis 

63 Pak Tani bekerja begitu keras. Ia nampak bermandikan keringat dibawah terik matahari. 
Makna kata bermandikan pada kalimat di atas adalah: 
Menyiramkan tubuhnya dengan. Mengeluarkan banyak. 
Mandi di sumur sawah. Mengeringkan tubuh. 

64 Lengkapi kalimat di bawah ini! 
Penggemar fotografi bisa        gawai fotografi terkini maupun edisi kolektor pada Camera 
Street yang mempunyai nama resmi Bo-ai Road yang tidak jauh dari Ximending. 
menemukan ditemukan bertemu ditemui 

65 Lengkapi kalimat di bawah ini! 
Gunung Alishan merupakan salah satu objek wisata yang bagus untuk melihat matahari terbit 
dan        awan di Taiwan. 
lampu  minyak lautan daging 

66 Menjadi seorang pramuwisata, hendaknya menampilkan sifat-sifat: 
cerewet, jujur dan pemarah 
pendiam, cuek dan serba tidak tahu 
humoris, suka menolong dan seorang pemimpin yang baik 
empati, linglung dan terlalu perhatian 

67 Lengkapi kalimat di bawah ini! 
Informasi yang dibutuhkan oleh pramuwisata haruslah digali dari sumber-sumber yang 
benar-benar relevan dan dapat dipercaya        informasi yang didapat benar-benar berkualitas 
dan memberikan manfaat        diharapkan. 
karena, seperti  sehingga, sebagaimana 
untuk, apa  bahwa, daripada 
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68 Kalimat manakah yang berkaitan dengan pariwisata? 
Taiwan adalah salah satu dari sedikit negara yang masih menggunakan karakter Cina tradisional 

dalam tulisan. 
Di Taiwan, truk sampah dilengkapi dengan musik Für Elise nya Beethoven untuk mengundang 

orang membawa sampahnya ke truk. 
Taiwan mempunyai banyak museum bersejarah yang besar dan kaya, yang menarik banyak turis 

berkumpul dan melihat koleksi permata, lukisan dan patung dari banyak dinasti. 
Banyak orang menggunakan payung untuk menghindari sengatan sinar matahari di Taiwan. 

69 Lengkapi kalimat di bawah ini! 
Salah satu jenis jajanan pasar malam khas Taiwan adalah omelet tiram yang        dari telur, 
selada, tepung ubi dan tiram segar. 
dibuat dikukus dipanggang dibakar 

70 Lengkapi kalimat di bawah ini! 
Wisatawan mempercayakan aktivitasnya kepada pramuwisata. Karena itu, pramuwisata harus       . 
memanfaatkan ketidaktahuan wisatawan untuk mengail keuntungan 
menaikkan harga barang yang dibeli wisatawan 
memaksa untuk memberikan imbalan lebih 
menemani, mengarahkan, membimbing dan memberikan saran yang baik kepada wisatawan 

Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Taiwan Terus Meningkat,  
Wisatawan Asia Tenggara Tertinggi Kedua 

Kementerian Transportasi dan Komunikasi (MOTC) menggelar konferensi pers untuk mengumumkan 
pencapaian kementerian selama tahun 2018. Pada sektor pariwisata,        (71)         empat tahun 
berturut-turut jumlah wisatawan mancanegara yang mengunjungi Taiwan berhasil melampaui angka 10 
juta per tahun. Dari jumlah tersebut, 25%        (72)       Tiongkok Daratan, diikuti oleh wisatawan Asia 
Tenggara di posisi kedua sebesar 23%. 
       (73)       jumlahnya yang besar, wisatawan Asia Tenggara juga memiliki daya beli yang tinggi. 
Selama periode bulan Januari-September 2018, tingkat konsumsi wisatawan Asia Tenggara berhasil 
menduduki urutan kedua        (74)       nilai transaksi mencapai US $2,7 miliar. Namun, jumlah ini 
masih        (75)       mengungguli wisatawan asal Tiongkok Daratan yang berada di peringkat pertama, 
dengan total transaksi mencapai US $3,02 miliar. 
71 Kata manakah yang paling tepat untuk kalimat di atas? 

seandainya  seolah-olah seakan selama 
72 Kata manakah yang paling tepat untuk kalimat di atas? 

berwisata ke berasal dari  menuju ke mengarah ke  
73 Kata manakah yang paling tepat untuk kalimat di atas? 

sampai  sehingga Selain supaya 
74 Kata manakah yang paling tepat untuk kalimat di atas? 

telah dengan bagai  seperti 
75 Kata manakah yang paling tepat untuk kalimat di atas? 

telah dapat belum dapat akan dapat setelah dapat 
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Lima Destinasi Wisata Ramah Muslim di Taiwan 
Angka wisatawan muslim yang berlibur ke Taiwan terus meningkat. Pada 2017, turis dari Asia 
Tenggara yang berkunjung ke Taiwan meningkat 30 persen dari tahun sebelumnya. Angka terbanyak 
berasal dari warga negara mayoritas muslim, seperti Malaysia dan Indonesia. 

Meningkatnya antusias wisatawan muslim ini mendorong pemerintah Taiwan terus mengembangkan 
destinasi wisata ramah muslim. Meskipun populasi muslim di Taiwan kurang dari 2 persen, kini 
destinasi wisata ramah muslim makin mudah ditemui. Lima destinasi di antaranya adalah Gaia Hotel 
di pegunungan Beitou, Chiang Kai-shek Memorial Hall, Muslim Beef Noodles Restaurant, National 
Palace Museum Taipei, dan Taipei Cultural Mosque. 

76 Menilik peningkatan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Taiwan pada tulisan di atas, 
pernyataan yang benar adalah: 
Yang meningkat 30% adalah wisatawan dari Indonesia. 
Yang meningkat 30% adalah wisatawan dari Asia Tenggara. 
Yang meningkat 30% adalah wisatawan dari Malaysia. 

Yang meningkat 30% adalah wisatawan manca negara . 
77 Yang mendorong pemerintah Taiwan terus mengembangkan wisata ramah muslim adalah: 

Populasi muslim di Taiwan kurang dari 2 persen.  
Turis Asia Tenggara yang berkunjung ke Taiwan tidak meningkat.  
Angka wisatawan muslim yang berlibur ke Taiwan terus meningkat.  
B erkurangnya wisatawan dari negara mayoritas muslim yang datang ke Taiwan. 

78 Pernyataan berikut yang sesuai dengan makna yang ada dalam tulisan di atas adalah : 
Jumlah wisatawan muslim yang berlibur ke Taiwan tahun lalu lebih banyak dari tahun ini.  
Tidak ada destinasi wisata ramah muslim di Taiwan. 
National Palace Museum Taipei tidak termasuk dalam destinasi ramah muslim. 
Antusias wisatawan muslim untuk berkunjung ke Taiwan mengalami peningkatan. 

79 Pernyataan yang sesuai dengan tulisan di atas adalah: 
Malaysia dan Indonesia menjadi negara penyumbang wisatawan muslim terbanyak bagi Taiwan. 
Judul dari tulisan di atas adalah “Lima Destinasi Wisata di Taiwan”. 
Dalam tulisan disebutkan dengan jelas berapa jumlah wisatawan muslim yang berkunjung ke 

Taiwan pada tahun 2017. 
Taiwan adalah negara muslim karena populasi muslimnya kurang dari 2% . 

80 Pernyataan yang tidak sesuai dengan tulisan di atas adalah: 
Malaysia dan Indonesia termasuk negara di Asia Tenggara. 
Semua negara di Asia Tenggara adalah negara mayoritas muslim. 
Gaia Hotel terletak di pegunungan Beitou. 
Destinasi ramah muslim Taiwan terus berkembang. 


