
Pembahasan Kuis 1 

 

1. Dolphins form extremely complicated allegiances and ................. continually change. 

a. enmities that 
b. that are enmities 
c. enmities that are 
d. that enmities 

 
Jawaban A 
 
Kalimat ini memiliki subject = Dolphins dengan verb = form. Kata “anda” dalam kalimat ini 
bukanlah connector karena dilihat dari semua pilihan, tidak ada yang bisa memunculkan subject 
dan verb baru agar terbentuk satu klausa yang baru – ada connector that juga yang 
menghalanginya.  
 
Artinya, kalau “and” bukan connector antar klausa, fungsinya dalam kalimat ini adalah sebagai 
kata sambung antar kata atau frasa. Ada konsep yang namanya “parallel”, dimana part of 
speech kata yang muncul sebelum and, harus sama dengan setelahnya, misal kalau sebelum 
ada kata adjective beautiful, setelahnya juga harus sebuah kata adjective, dan seterusnya.  
 
Dalam soal ini ada kata allegiances (noun), maka setelah and harus sebuah noun juga. Jadi, 
pilihan B dan D salah, karena that yang muncul dahulu (connector). Antara pilihan A dan C, 
pilihan A lebih tepat karena disoal ada verb kedua change, karena verb ini bentuk pertama – 
tidak membutuhkan to be.    
 

2. Scientists are now beginning to conduct experiments on .................... trigger different 
sorts of health risks. 

a. noise pollution can 
b. that noise pollution 
c. how noise pollution 
d. how noise pollution can 

Jawaban D 

Subject dan verb utama kalimat sudah lengkap, yaitu scientist dan are beginning. Ada preposisi 
on sebelum titik-titik dan verb trigger. Artinya, kalimat ini mmebutuhkan subject untuk verb 
trigger dan artinya ada connector karena aka nada dua subject dan dua verb.  

Pilihan yang tidak menawarkan connector dan subject, salah. Pilihan A dan C, salah. Antara 
pilihan B dan D, pilihan D lebih tepat karena verb “trigger” tidak memiliki -s. Noise pollution 
berbetntuk tunggal, jadi kalau dimasukkan kedalam kalimat, verb “trigger” harus memiliki -s 
(triggers).  



 

3. The Apollo ll astronauts, ...................... of the Earth's inhabitants witnessed on the 
famous first moonwalk on July 20, 1969, were Neil Armstrong and Buzz Aldrin. 

a. Whom 
b. whom millions 
c. were some 
d. whom some were 

Jawaban B  

Kalimat ini memiliki dua koma, berarti ditengahnya adalah sebuah appositive. Subject kalimat 
adalah The Apollo ll astronauts dan verbnya adalah were (to be). Subject dan verb kalimat 
sudah lengkap, artinya pilihan yang menawarkan subject atau verb, salah. Pilihan C salah.  

Pilihan yang lain semua menawarkan connector whom. Connector whom digunakan untuk 
menggantikan object, artinya setelah connector whom akan ada subject dan verb.  

Di soal, setelah titik-titik tidak ada subject tetapi ada verb = witnessed. Artinya, kalimat ini 
membutuhkan connector dan subject.  

Pilihan A salah karena hanya menawarkan connector. Pilihan C salah karena memiliki verb.  

Pilihan B benar karena ada connector dan subject = millions. 

 

4. At the end of the nineteenth century, Alfred Binet developed a test for measuring 
intelligence ........................ served as the basis of modern IQ tests. 

a. has 
b. it has 
c. and 
d. which has 

Jawaban D 

Klaimat sudah meiliki subject = Alfred Binet dan verb = developed. Setelah titik-titik ada verb = 
served. Artinya, kalimat ini miliki 2 verb, dimana ada sebuah connector. Jadi, pilihan yang tidak 
menawarkan connector, salah. Pilihan A dan B, slaah.  

Pilihan C salah karena kalau “and” berfungsi sebagai connector atar klausa, akan ada subject 
didepannya. 

Pilihan D benar karena connector which bisa berfungsi sebagai subject dan connector sekaligus 
dalam kalimat dengan verbnya = has served.  

 

 

 



5. ................ have at least four hours of hazardous materials response training is 
mandated by federal law. 

a. All police officers 
b. All police officers must 
c. That all police officers 
d. For all police officers 

Jawaban C  

Kalimat ini sudah memiliki dua buah verb, yaitu have dan is mandated, artinya kalimat ini 
membutuhkan sebuah connector. Pilihan yang tidak menawarkan connector, salah. Pilihan A, B, 
dan D salah.  

Pilihan C benar karena ini adalah bentuk noun clause yang berfungsi sebagai subject. Subject 
utama kalimat adalah noun clause “that all police officers have at least four hours of hazardous 
materials response training” dan verbnya “ is mandated”.  

6. A cloud’s reservoir of negative charge extends upward from the altitude at 
...................... the freezing point. 

a. temperatures hit 
b. hit temperatures 
c. which temperatures hit 
d. which hit temperatures 

Jawaban C 

Kalimat sudah memiliki subject dan verb, yaitu A cloud’s reservoir dan verb = extends. Semua 
pilihan menawarkan verb “hit”. Artinya, kalimat akan memiliki connector karena ada vebr yang 
kedua.  

 

Pilihan yang tidak menawarkan connector, salah. Pilhan C dan D, salah. Pilihan D salah, karena 
temperatures bukan sebuah verb.  

Pilihan C benar, karena menawarkan connector, subject, dan verb.    

7. In a 1988 advanced officers' training program, Sampson developed a plan to 
incorporate police in enforcing environmental protection laws whenever ................... 
feasible. 

a. it is 
b. is 
c. has 
d. it has 

Jawaban A 

Kalimat sudah memiliki subject dan verb utama, yaitu Sampson dan developed. Lalu, ada 
connector whenever, berarti kalimat membutuhkan subject dan verb untuk dependent clause 
ini.  



Pilihan yang tidak menawarkan subject dan vebr, salah. Pilihan B dan C salah.  

Pilihan D memiliki verb “has” sedangkan setelah titik-titik ada adjective “feasible”. Verb “has” 
bisa digunakan untuk noun, misal she has two cars. Jadi, pilihan D salah.  

Pilihan A benar karena setelah to be bisa diikuti oleh adjective. Feasible = possible.  

8. ............. will be carried in the neat space shuttle payload has not yet been announced 
to the public. 

a. It 
b. What 
c. When 
d. That 

Jawaban B 

Kalimat terlihat memiliki dua verb, yaitu will be carried dan has not yet been announced. 
Artinya, kalimat ini memiliki connector. Dan subject sebelum verb “will be carried” belum ada. 
Ini berarti kalimat ini membutuhkan satu connector dan subject. Pilihan yang tidak 
menawarkan ini, salah. Pilihan A salah.  

Pilihan B, C, dan D semuanya hanya menawarkan connector, artinya kita harus memilih 
connector yang bisa langsung berfungsi sebagai subject.  

Antara pilihan B, C, dan D, pilihan B lebih tepat karena kalimat merujuk pada apa yang akan 
dibawa.  

9. During free fall, .............. up to a full minute, a skydiver will fall at a constant speed of 
120 m.p.h. 

a. it is 
b. which is 
c. being 
d. is 

Jawaban B 

Kalimat sudah memiliki subject = a skydiver dan verb = fall. Artinya, kalau ada subject dan verb, 
harus ada connector. Jadi, kalimat membutuhkan connector, subject, dan verb. Pilihan yang 
tidak menawarkan ini salah. Pilihan A, C, dan D salah.  

 

Pilihan B benar karena connector which sekaligus berfungsi sebagai subject dan verbnya = is (to 
be) 

 

 

 

 



10. The fact ............. the most important ratings period is about to begin has caused all 
the networks to shore up their schedules. 

a. is that 
b. of 
c. that 
d. what 

Jawaban C 

Kalimat terlihat memiliki dua verb, yaitu is (to be) dan has caused. Ini berarti kalimat memiliki 
connector. Pilihan yang tidak menawarkan connector, salah. Pilihan B salah.  

Subject dan verb utama kalimat ini adalah the fact dan has caused. Berarti subject untuk is 
adalah the most important ratings period.  

Sekarang, tinggal tentukan connector mana yang cocok untuk kalimat. Pilihan A salah, karena 
menawarkan verb/ to be is sedangkan kalimat sudah memiliki verb.  

Anatara connector that dan what, connector that lebih tepat untuk kalimat.   

11. The part of the structure that ................. needs to be torn down. 
a. has built 
b. has already built 
c. has already been built 
d. has already been build 

Jawaban C  

Semua Pilihan menawarkan verb. Berarti connector that berfungsi sebagai connector dan 
subject.  

Jadi, subject utama kalimat ini adalah the part and verbnya adalah needs.  

That berfungsi sebagai subject bersifat singular dan verb 3 dari build adalah built.  

Jawaban yang tepat adalah C. Subject “the part” adalah sebuah benda bukan manusia, jadi 
kalimat lebih tepat bersifat pasif.   

12. The girl who just joined the softball team ........... a great shortstop. 
a. are 
b. is 
c. with 
d. truly 

Jawaban B 

Subject utama kalimat = the girl. Kemudian, ada connector who yang langsung berfungsi 
sebagai subject dan verbnya adalah joined.  

Karena subject utama kalimat adalah the girl, to be yang cocok adalah is.  

 



13. I have no idea about ............ the meeting is supposed to start. 
A. When 
B. What 
C. Who 
D. While 

Jawaban A 

Terlihat kalimat sudah memiliki subject = I dan verb = have. Kemudian, ada subject dan verb lagi 
setelah titik-titik. Ini berarti kalimat membutuhkan sebuah connector.  

Semua pilihan menawarkan connector. Karena preposition about, ini berarti kalimat 
membutuhkan noun clause yang berfungsi sebagai object of preposition.  

Karena noun clause mejelaskan tentang waktu, connector when lebih tepat.   

14. We have been told that we can leave whenever ............ . 
a. time 
b. want 
c. we 
d. we want 

Jawaban D.  

Setelah connector whenever, harus ada subject dan verb. Pilihan yang benar adalah D.  

15. The newspapers that ............. piled up on the front porch were an indication that the 
residents had not been home in some time. 

a. Was 
b. Were 
c. With 
d. on 

Jawaban B 

Subject utama kalimat ini adalah the newspapers yang berbentuk plural. Connector that 

berfungsi sekaligus sebagai subject. Karena subject utama berbentuk plural, connector that 

sebagai subject berbentuk plural. To be yang tepat untuk subject plural adalah were.  

 

 

 

 

 

 



Pembahasan Kuis 2 

1. ................ loom high above the northern and northeastern boundaries of the 

expanding city of Tucson. 

a. The Santa Catalina mountains 

b. Because the Santa Catalina mountains 

c. The Santa Catalina mountains are 

d. That the Santa Catalina mountains 

Jawaban A 

Kalimat membutuhkan subject. Verbnya adalah loom. 

2. Radioactive .................. provides a powerful way to measure geologic time. 

a. It 

b. Dates 

c. Dating 

d. can 

Jawaban C 

Subject dan verb utama kalimat adalah radioactive dan provides. Artinya, pilihan yang 

menawarkan subject atau verb, salah. Pilihan A, B, dan D salah.  

Kata date disini berfungsi sebagai verb. Dan akata dating adalah bentuk present participle yang 

berfungsi sebagai adjective.  

3. ................... contained in the chromosomes, and they are thought of as the units of 

heredity. 

a. Genes which are 

b. Genes are 

c. When genes 

d. Because of genes 

Jawaban B 

Kalimat memiliki connector and. Connector selalu menunjukkan kalimat dengan pola setara. 

Setelah connector and ada klausa berbentuk pasif “they are thought…”, berarti sebelum 

connector and, klausa juga berbentuk pasif.  

Ada verb contained, jadi kalimat membutuhkan subject dan to be agar terbentuk bentuk pasif.  

Pilihan B tepat. Ketiga pilihan lain menawarkan connector dimana tidak diperlukan oleh 

kalimat, jadi ketiganya salah.  

 



4. The benefit .................... the study is that it provides necessary information to anyone 

who needs it. 

a. of 

b. which 

c. that 

d. because 

Jawaban A 

Kalimat sudah memiliki subject dan verb utama. Dan juga sudah memiliki connector, subject, 

dan verb. Artinya, pilihan yang menawarkan salah satu dari ini, salah. Pilihan B, C, dan D salah. 

Klaimat hanya membutuhkan preposition untuk menguhungkan benefit dan the study.  

5. The same symptoms that occur ................. occur with cocaine. 

a. amphetamines can 

b. with amphetamines can 

c. so amphetamines 

d. with amphetamines they 

Jawaban B  

Ada dua verb dalam kalimat ini, yaitu occur dan occur. Occur yang pertama adalah verb dari 

connector that yang langsung berfungsi sebagai subject. Sedangkan occur yang kedua adalah 

verb dari the same symptoms.  

Artinya, kalimat sudah memiliki connector, subject, dan verb, Pilihan yang menawarkan ssalah 

satu dari ini, salah. Pilihan A, C, dan D salah.  

6. Many companies across the country have molded the concepts ............................ 

describes into an integrated strategy for preventing stress. 

a. and Edwin 

b. that Edwin 

c. what Edwin 

d. so Edwin 

Jawaban B 

Klaimat sudah memiliki subject dan verb uatama, yaitu many companies dan have molded. 

Setelah titik-titik ada verb “describes”, artinya kalimat ini memiliki connector karena ada dua 

verb.  

Connector yang tepat untuk kalimat ini adalah that.  

 

 



7. ............... in the first draft of the budget will not necessarily be in the final draft. 

a. Although it appears 

b. It appears 

c. What appears 

d. Despite its appearance 

Jawaban C 

Kalimat terlihat memiliki verb = will not be. Setelah titik-titik, ada preposition in dan of, berarti 

didepannya adalah object of preposition. Ini berarti kalimat belum memiliki subject.  

Pilihan C benar karena connector what bisa membentuk noun clause yang berfungsi sebagai 

subject kalimat.  

8. If a food label indicates that a food is mostly carbohydrate, it does not mean 

.................... is a good food to eat. 

a. and it 

b. and 

c. that it 

d. when 

Jawaban C 

Kalimat ini memiliki lebih dari satu connector. Konsep memahaminya sederhana, kalau ada 

connector, harus ada subject dan verb. Jadi, connector if, subject dan verbnya adalah a food 

label dan indicates; connector that, subject dan verbnya adalah a food dan is (to be). Kemudian, 

untuk independent clause, subject dan verbnya adalah it dan does not mean. Lalu, ada to be 

“is” setelah titik-titik, berarti harus ada connector dan subject.  

Pilihan C yang tepat.  

9. A need for space law to include commercial concerns has been recognized inasmuch 

.............. been expanding drastically in recent years. 

a. the commercial launch industry 

b. the commercial launch industry has 

c. as has the commercial launch industry 

d. as the commercial launch industry has 

Jawaban D 

Subject dan vebr utama kalimat adalah a need dan has been recognized. Ad connector 

“inasmuch..” dimana yang benarnya adalah inasmuch as. Jadi, pilihan yang tidak menawarkan 

as, salah. Pilihan A dan B salah.  

Setelah connector inasmuch as, dibutuhkan subject, maka pilihan D yang tepat.  



10. The report on the nuclear power plant indicated that when the plant had gone on line, 

.................... unsafe. 

a. and it had been 

b. it had been 

c. had been 

d. that it had been 

Jawaban B.  

Subject dan verb utama kalimat adalah the report dan indicated. Kemudian, setelah connector 

that, kalimat memiliki dua klausa dan satu connector lagi. Connectornya when, dan subject = 

the plant dan verb = had gone. 

Setelah koma, ada klausa baru yang harus ada subject dan verb. Pilihan B benar karena 

menawarkan subject dan verb.  

11. The greater the population there is in a locality, ............................ for water, 

transportation, and disposal of refuse. 

a. the greater the need there is 

b. greater need 

c. is there great need 

d. the great need 

Jawaban: A 

Ini kalimat yang menggunakan comparison –er dan ada juga –more. Ciri kalimat ini adalah 

menggunakan –er atau –more diawal dan diakhir setelah koma, misal The more you try, the 

more you fail. Kalimat di soal ini contoh yang menggunakan akhiran –er pada kata ‘the 

greater…., the greater…’.  

12. A historical novel may do more than mirror history; ..................... future events. 

a. even influencing 

b. it may even influence 

c. may even influence 

d. that it may even influence 

Jawaban: B 

Tanda semicolon (;) digunakan untuk menghubungkan dua independent clauses. Jadi, klausa 

setelah semicolon bisa terdiri dari Subject dan Verb. Maka, pilihan B yang lebih tepat. Di lain 

keadaan, setelah semicolon, bisa muncul conjunction seperti however, therefore, etc, 

kemudian diikuti subject dan verb. 

 

 



13. .................................. a child, sculptor Anne Whitney showed an eager intellect and 

artistic talent that her parents recognized and encouraged. 

a. Has been 

b. When she was 

c. She was 

d. As 

Jawaban: B 
 
Kalimat ini mengindikasikan adanya dua klausa, maka dibutuhkan sebuah connector maka 
pilihan A, dan C salah karena tidak menawarkan connector. Makna kalimat adalah ingin 
menjelaskan bahwa ketika kecil Anne Whitney sudah memiliki ketertarikan dan bakat, maka 
jawaban yang lebih tepat adalah B dengan when sebagai connectornya.  
 

14. It is widely believed that the pull of gravity on a falling raindrop changes ............. 

round shape into a teardrop shape. 

a. of the drop 

b. the drop’s 

c. drop of 

d. drops their 

Jawaban: D 

Subject dan verb utama adalah it dan is believed. Connector = that. Subject pada dependent 

clause setelah connector adalah the pull. Verb tidak ada. Changes pada klausa ini berfungsi 

sebagai noun. Maka, kalimat ini membutuhkan verb untuk subject the pull yang berbentuk 

singular. Kata drop bisa menjadi verb. 

15. ..................... modern offices becoming more mechanized, designers are attempting 

to personalize them with warmer, less severe interiors. 

a. If 

b. But 

c. With 

d. Once 

Jawaban: C 

Kalimat sudah memiliki subject = designers dan verb = are attempting. Kalimat tidak 

membutuhkan connector karena tidak ada subject dan verb lagi dalam kalimat, jadi pilihan yang 

menawakrna connector salah. Pilihan A, B, dan D salah.  

 


