
1. ....……….. Manchester received its name from a Latin word meaning “mother.” 

A. Located in  B.The city of 

C. The tour included D.It is in 

Jawaban: B 

Kalimat ini memiliki verb: received. Artinya tidak membutuhkan verb lagi. Jadi pilihan yang 

menawarkan verb salah. Pilihan C dan D salah. Tinggal pilihan A dan B tersisa. Kata Manchester 

dalam kalimat ini bisa jadi Subject, tetapi bila melihat yang ditawarkan oleh pilihan A dan B, 

kata Manchester disini bisa menjadi object of preposition. Artinya, kata Manchester ini 

bukanlah subject. Pilihan B bisa menawarkan subject, sehingga kalimat menjadi: the city of 

Manchester; kata the city menjadi subject kalimat. Pilihan B ini menjadi benar karena ketika 

pilihan A dimasukkan ke dalam kalimat menjadi: located in Manchester; kalimat menjadi tidak 

memiliki verb karena located in bukanlah noun, sehingga tidak bisa menjadi subject.  

2. A 12-ounce can of cola ……… up to 33 grams of sugar and about 136 calories. 

A. can contain 

B. contain 

C. it contains 

D. containing 

Jawaban: A 

Kalimat ini sudah memiliki subject: A 12-ounce can. Cola adalah object of preposition. Jadi, 

pilihan yang menawarkan subject, salah. Pilihan C salah. Kemudian, kalimat ini tidak memiliki 

verb. Artinya, pilihan yang tidak menawarkan verb, salah. Pilihan D salah karena containing 

bukanlah verb. Berarti antara pilihan A dan B tersisa. Subject kalimat ini berbentuk singular 

karena ada article A, artinya verb yang digunakan harus ditambah -s menjadi contains. Pilihan B 

tidak memiliki -s, jadi verb yang ditawarkan tidak bisa digunakan dalam kalimat ini. Jawaban 

yang benar adalah A; can disini adalah modal, berbeda dengan can yang digunakan sebagai 

subject. Bila ada modal, verb tidak perlu ditambah -s.  

3. ………....... Coffee plant are small and green. 

A. On the 

B. Having flowers the 

C. The 

D. The flowers of the 

Jawaban: D 

Kalimat ini sudah memiliki verb: Are; to be yang berfungsi sebagai predikat dalam kalimat. 

Sekarang, aakah coffee plant yang muncul sebelum are adalah subject. Hati-hati, karena itu bisa 

jadi hanya object of preposition. Kalau coffee plant adalah object of preposition, jawaban yang 

benar adalah D. Subject kalimat menjadi the flowers, berbentuk plural, sesuai dengan to be 

yang digunakan.  



4. Antibiotics, ………….. antimicrobial drug, are used in the treatment and prevention of 

bacterial infections. 

A. are a type of 

B. being a type 

C. a type of 

D. their types are 

Jawaban: C 

Dari 2 koma yang ada, kita bisa melihat bahwa kalimat ini menggunakan appositive. Artinya, 

subject sudah pasti antibiotics, dan verbnya adalah are used. Jadi, pilihan yang menawarkan 

subject dan verb, salah. Pilihan A dan B salah. Sekarang, tugas kita melengkapi appositive yang 

ada. Pilihan c lebih tepat: a type of. 

5. ……. a photo acknowledges the difference between being somewhere and seeing 

somewhere. 

A. Of taking 

B. In taking 

C. Taking 

D. Take 

Jawaban: C 

Kalimat ini sudah memiliki verb: acknowledges. Jadi pilihan yang menawarkan verb, salah. 

Pilihan D, salah. “A photo” yang muncul sebelum verb bisa jadi subject kalimat, tetapi bila 

dilihan apa yang ditawarkan oleh A, B, dan C, bisa disimpulkan bahwa kalimat ini memiliki 

subject yang belum sempurna. Jadi fokus kita mencari mana pilihan yang bisa menyempurkan 

subject kalimat ini. “of taking” dan “in taking” bila dimasukkan kedalam kalimat, akan 

mengubah fungsi a photo menjadi object of preposition: of taking a photo/ in taking a photo, 

preposition disini: of dan in. Artinya pilihan A dan B salah. Pilihan C benar karena bisa membuat 

menjadi taking a photo; taking disini adalah sebuah gerund yang berfungsi sebagai noun, 

dimana noun bisa menjadi subject.  

6. Still a novelty in the sixteenth century, ………….. limited to the affluent families. 

A. Was 

B. was schooling 

C. it was schooling 

D. schooling was 

 Jawaban: D 

Dilihat dari letak koma, appositive ada diawal kalimat. Artinya, yang muncul setelah koma 

adalah subject dan verb. Ada kata “limited” dimana belum menunjukkan verb yang sempurna. 

Jadi, kalimat ini membutuhkan subject dan hal yang bisa menyempurnakan limited menjadi 

verb. Dengan demikian, pilihan yang tidak menawarkan subject, salah. Pilihan A dan B salah. 



Pilihan C menawarkan subject “it” tetapi kata “schooling” seharusnya tidak ada agar was bisa 

menyempurnakan limited menjadi verb bentuk pasif. Pilihan D tepat karena menawarkan 

subject dan was bisa menyempurnakan limited menjadi verb bentuk pasif.  

7. The ……… yesterday made a pretty alright photo. 

A. For 

B. was sunset 

C. sunset 

D. Because sunset 

Jawaban: C 

Kalimat ini memiliki verb: made. Artinya, pilihan yang menawarkan verb, saah. Pilihan B salah. 

Yesterday yang muncul sebelum made tidak bisa menjadi subject karena yesterday adalah 

keterangan waktu. Jadi, kalimat ini membutuhkan subject. Pilihan yang tidak menawarkan 

subject, salah. Pilihan A salah. Pilihan D menawarkan subject “sunset” tetapi memiliki 

connector yang tidak diperlukan oleh kalimat. Pilihan c tepat karena menawarkan subject yang 

bisa melengkapi kalimat.  

8. ……… girl picked up her doll and climbed into bed. 

A. The little of 

B. The little 

C. The rush between 

D. My love of 

Jawaban: B 

Kalimat ini memiliki verb: picked up dan climbed. Kata “girl” bisa jadi subject, tetapi belum 

sempurna. Jadi, tugas kita mencari pilihan yang bisa menyempurnakan subject “girl” ini. Pilihan  

sudah pasti salah karena tidak sesuai makna. Pilihan A salah karena tidak perlu ada of kalau 

menggunakan adjective little. Dengan demikian, pilihan B lebih tepat. Pilihan D tidak sesuai 

dengan makna kalimat.  

9. The man with ………. in his hand is next in line. 

A. Book 

B. is book 

C. a book 

D. of a book 

Jawaban: C 

Kalimat ini sudah memiliki subject: the man dan verb: is. Jadi pilihan yang menawarkan verb, 

salah. Pilihan B salah. Pilihan D juga salah karena preposition with dan of tidak bisa bertemu 

dan membuat makna dalam kalimat. Kata benda yang dapat dihitung seperti book harus 



dispesifikkan jumlahnya, maka pilhan C benar karena ada article a yang menunjukkan jumlah 

buku tunggal.  

10. Georgie’s sister, ……. left the room. 

A. With 

B. Shena 

C. For 

D. Ricky 

Jawaban: B 

Dari posisi koma, kalimat ini memiliki appositive diawal kalimat. Artinya, setelah koma ada 

subject dan verb. Verb sudah ada: left, tinggal mencari subject lagi. Pilihan A dan C salah karena 

bukan noun yang bisa menjadi subject. Pilihan D salah karena kalimat merujuk pada sister. 

Pilihan B tepat.  

 


