
 



 
1.Dalam dua hingga tiga tahun terakhir, 

Komisi  

Nasional Hak Asasi Manusia mengalami  

delegitimasi. 

Padanaan yang tepat untuk kata  

delegitimasi dalam kalimat tersebut 

adalah…  

A. kebuntuan  

B. kemunduran  

C. ketidakpercayaan  

D. ketidakabsahan  

E. kemerosotan  

  

2. Seminggu yang lalu kami sibuk  

mempersiapkan berkas-berkas akreditasi  

karena minggu depan akan dilakukan  

kunjungan oleh para pengawas. Kata yang 

tepat untuk menggantikan kata akreditasi 

adalah…  

A. penilaian  

B. pengakuan  

C. laporan  

D. dokumen  

E. pertanggungjawaban  

  

3. Alokasi anggaran untuk bidang 

pertahanan  

dan keamanan tahun ini dirasakan belum  

memadai bagi Polri untuk memelihara  

keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Alokasi 

 dalam kalimat tersebut memiliki makna…  

A. penyiapan  

B. penjatahan  

C. penyediaan  

D. penetapan  

E. pemenuhan  

  

4. Untuk memperlancar pelaksanaan 

SPMB,  

rektor membuat edaran kepada para dosen  

yang isinya memberitahukan agar para 

dosen  

tidak meninggalkan kampus selama 

kegiatan  

SPMB tersebut. Istilah yang tepat untuk 

menyebut isi edaran  

rektor tersebut adalah…  

A. konsolidasi  

B. konfirmasi  

C. klarifikasi  

D. konstelasi  

E. konsinyasi  

  

5. Para pedagang itu selalu berusaha 

mengajak  

para pembeli untuk mau membeli barang  

dagangannya. Kata yang tepat untuk 

melambangkan  

tindakan pedagang tersebut adalah…  

A. persepsi  

B. persuasi  

C. provokasi  

D. proaksi  

E. prediksi  

  

 

6. Kalimat berikut ini ditulis sesuai dengan  

aturan EYD, KECUALI…  

A. Sebelum ujian dimulai, peserta tes 

diberi  

latihan ujian untuk mempersiapkan diri  

dalam menghadapi ujian yang  

sesungguhnya.  

B. Banyak peserta tes yang datang  

terlambat walaupun mereka sudah  

mengetahui jadwal pelaksanaan ujian.  

C. Agar pelaksanaan ujian berlangsung  

tertib dan aman, pengawas ujian  

membacakan tata tertib peserta ujian.  

D. Dalam mengikuti ujian, yakni sejak  

memasuki ruang ujian sampai ujian  

selesai peserta ujian harus tertib.  

E. Pengawas ujian telah  

memberitahukannya secara berulang- 

ulang, bahwa pelaksanaan ujian  

berlangsung selama dua jam tiga puluh  

menit.  

  

7. Kalimat berikut  ini yang ditulis sesuai 

dengan  

aturan EYD adalah…  

A. Saya tidak akan membeli mobil mahal,  

karena tidak punya uang.  

B. Oleh karena itu saya harus rajin  

menabung.  

C. Atas bantuan saudara saya 

mengucapkan  



 
terima kasih.  

D. Malam makin larut; pekerjaan belum  

selesai juga.  

E. Semua siswa baik yang laki-laki 

maupun  

perempuan, mengikuti ujian.  

  

8. Pemakain tanda baca koma (,) dalam 

kalimat  

berikut yang sesuai dengan EYD adalah…  

A. Tahun lalu, ia merayakan pesta  

pernikahan di hotel “berbintang lima” yang  

menghabiskan dana sekitar sepuluh  

milyar rupiah.  

B. Karena sakit, setiap karyawan  

perusahaan baik karyawan lama maupun  

karyawan baru diperkenankan tidak  

masuk kerja.  

C. Karena reformasi, perusahaan yang 

akan  

beroperasi – mudah-mudahan dapat  

berjalan lancar – tidak dipersyaratkan  

mengurus surat izin yang bermacam- 

macam.  

D. Lembaga pendidikan, khususnya 

lembaga  

pendidikan dasar seharusnya tidak  

“hanya” mementingkan kuantitas, tetapi  

juga kualitas.  

E. Lembaga pendidikan dasar, menengah  

dan atas perlu meningkatkan mutu proses  

pembelajran, baik di dalam kelas maupun  

di luar kelas.  

  

9. Kesalahan penerapan EYD terdapat 

dalam  

kalimat…  

A. Banjir yang melanda kota Jakarta dan  

sekitarnya hingga kemarin belum surut,  

sehingga semakin menambah  

penderitaan ratusan ribu warga.  

B. Di beberapa tempat, masih banyak 

warga  

belum berhasil dievakuasi dari tempat  

tinggalnya.  

C. Banjir juga melanda Kabupaten Tegal.  

Akibatnya, sebuah gedung sekolah dan  

halamannya terendam lumpur.  

D. Seorang koreografer tidak boleh main- 

main dan asal-asalan dalam menggarap  

jika diserahi sebuah  

event. 

E. Seperti layaknya keraton-keraton di 

Pulau  

Jawa, Keraton Sumenep juga memiliki  

sebuah Masjid Agung yang dikenal  

sebagai Masjid Jamik.  

  

10. Kalimat yang ditulis sesuai dengan 

aturan  

EYD adalah…  

A. Berbagai macam kebijakan 

diberlakukan  

untuk mengantisipasi, agar banjir tidak  

terus terjadi.  

B. Rumahku mempunyai beberapa ruang,  

yaitu: ruang tamu, ruang makan, tiga  

kamar tidur, satu kamar mandi, dapur  

garasi, serta ruang keluarga.  

C. Rumah-rumah tetangga kami rapi-rapi  

tetapi dibilang rumah kami sangatlah  

berantakan.  

 D. Kondisi di Lapangan Parkir cukup sepi,  

karena terbukti dengan jumlah mobil pada  

saat itu hanya 5 buah.  

E. Para mahasiswa yang belajar di  

universitas di Indonesia sedang sibuk  

mempersiapkan panggung pementasan  

drama yang memiliki ciri sesuai dengan  

daerahnya.  

  

11. Kalimat berikut yang ditulis sesuai 

dengan  

EYD adalah…  

A. Tidak seorang bupati pun hadir dalam  

acara halal bihalal di Surabaya kemarin.  

B. Hampir di setiap daerah, terdapat  

Universitas tetapi mahasiswanya sangat  

sedikit.  

C. Dalam setiap Bab buku yang berjudul  

Pernak-pernik Berbahasa, 

 disajikan  

ringkasan  

D. Selama menjadi Direktur di Bank 

Araya,  

ia menunjukkan pengabdian yang baik.  

E. Semua Fakultas Kedokteran di seluruh  

Indonesia saat ini melakukan akreditasi.  



 
  

12. Belakangan ini, virus lokal merajalela.  

Berbagai macam pola serangan dan cara  

kerja virus menandakan bahwa pembuat 

virus  

di Indonesia semakin kreatif meski sering  

merepotkan. Varian terbaru dari virus lokal  

adalah virus Loren. Cara kerjanya  

mengacaukan sistem windows dan  

memberikan kata-kata indah setiap kali 

kita  

login ke windows. Sebenarnya virus ini 

tidak  

berbahaya, hanya menduplikat folder yang  

terdapat di setiap partisi hard disk dengan 

file  

aplikasi dan nama yang menyerupai nama  

folder sehingga membuat pengguna  

kebingungan. Pernyataan berikut yang 

sesuai dengan isi  

paragraf  tersebut adalah…  

A. Pembuat virus Loren adalah orang  

Indonesia  

B. Virus Loren merupakan salah satu dari  

virus-virus lokal yang dapat memberikan  

kata-kata indah.  

C. Pengguna harus ekstra bersabar karena  

adanya sistem duplikasi dalam sistem  

windows 

-nya.  

D. Virus lokal ini dianggap kreatif karena  

dapat mengacaukan sistem dan  

memunculkan kata-kata indah.  

E. Virus Loren dapat menyerang sistem  

windows, namun tidak berbahaya.  

  

13. Dalam masyarakat Jawa, upacara 

selamatan  

hingga kini masih menjadi aktivitas sosial.  

Hampir seluruh kalangan masyarakat 

Jawa,  

jika mempunyai hajatan apa 

pun,memandang  

perlu melakukan upacara selamatan.  

Upacara selamatan dipandang sebagai  

sebuah aktivitas yang sangat penting 

sebagai  

upaya untuk mencari keselamatan serta  

ketenteraman dan sekaligus menjaga  

kelestarian kosmos. Aktivitas selamatan  

merupakan salah satu upacara ritual 

sebagai  

jembatan antara dunia bawah, yaitu 

manusia,  

dengan dunia atas, yaitu makhluk halus 

atau  

Tuhan. Paragraf  tersebut dikembangkan 

dari  

gagasan utama…  

A. pentingnya upacara selamatan bagi  

masyarakat Jawa.  

B. upacara selamatan sebagai upacara  

tradisional masyarakat Jawa.  

C. upacara selamatan sebagai cara mencari  

keselamatan dan ketenteraman di  

kalangan masyarakat Jawa.  

D. upacara selamatan sebagai satu-satunya  

upacara ritual di masyarakat Jawa.  

E. upacara selamatan sebagai aktivitas  

sosial.  

  

14. Beberapa tahun terakhir, animo 

mahasiswa  

asing menuntut ilmu di kampus-kampus  

Indonesia merambat naik. Mereka tersebar 

di  

berbagai universitas , baik negeri maupun  

swasta di seluruh Indonesia. Ilmu yang  

dipelajari pun beragam, mulai dari sosial  

hingga eksakta. Ada yang mengambil kelas  

internasional dengan pengantar bahasa  

Inggris, ada pula kelas regular dengan  

pengantar bahasa Indonesia. Paragraf 

tersebut membicarakan…  

A. maraknya kegiatan mahasiswa asing di  

Indonesia.  

B. Perkembangan minat mahasiswa asing  

untuk belajar di Indonesia.  

C. Persebaran mahasiswa asing yang  

belajar di universitas-universitas di  

Indonesia.  

D. Aneka bidang studi yang dapat 

dipelajari  

mahasiswa asing di Indonesia.  

E. Kelas internasional dan regular yang  

dapat diikuti mahasiswa asing di  

Indonesia  

  



 
15. Jerjak jembatan sungai yang mengalir 

deras  

itu hampir saja ambruk  kemarin diterjang  

banjir. Kalimat tersebut berasal dari kalimat 

inti…  

A. Jerjak diterjang banjir.  

B. Jembatan ambruk.  

C. Jerjak ambruk.  

D. Sungai mengalir.  

E. Sungai banjir.  

 

16. Kopi kualitas I dan kualitas II dicampur 

dengan  

perbandingan berat a : b. Harga kopi 

kualitas I dan kualitas II  

tiap kg masing-masing adalah Rp 16.000,00 

dan Rp  

18.000,00. Jika harga kopi kualitas I naik 

15% sedangkan  

kopi kualitas II turun 10%, tetapi campuran 

setiap kg tidak  

berubah, maka nilai a : b adalah .....  

A. 3 : 4  C. 8 : 9  

B. 4 : 3  D. 9 : 8  

  

17. Rata-rata sembilan bilangan adalah 8. 

Salah satu diantara  

kesembilan bilangan tersebut dibuang. 

Rata-rata delapan  

bilangan tinggal 7. Jika x adalah bilangan 

yang dibuang dan y  

= 16 maka .....  

A. x < y  

B. x > y  

C. x = y  

D. hubungan antarra x dan y tidak dapat 

ditentukan  

  

18. 35% dari X adalah 42 dan 5/6 dari Y 

adalah 25. Nilai X+Y  

adalah .....  

A. 67  C. 145  

B. 90  D. 150 

 

19. Mita adalah karyawan pada perusahaan 

tekstil yang  

bertugas menyimpan data kenikan produksi 

selam 5  

periode. Setelah dicari, Mita menemukan 

empat data  

kenaikan yaitu 4%, 9%, 7%, dan 5%. Satu 

data lagi, yaitu  

data ke-5, bila Mita hanya ingat bahwa rata-

rata hitung dan  

median dari lima data tersebut adalah sama 

maka kenaikan  

produksi yang mungkin pada periode ke-5 

adalah berkisar  

antara .....  

A. 0% sampai 10%  

B. 5% sampai 15%  

C. 10% samapai 15%  

D. 10% samapai 20%  

  

20. Sebuah segitiga sama sisi dan sebuah 

lingkaran memiliki  

keliling yang sama. Jika x adalah luas 

segitiga sama sisi  

tersebut dan y adalah luas lingkaran 

tersebut maka .....  

A. x > y  

B. x < y  

C. x = y  

D. hubungan antara x dan y tidak dapat 

ditentukan  

21. Salah satu sudut pada segitiga siku-siku 

adalah 45%.  

Hubungan antara panjang alsa dan tinggi 

segitiga tersebut  

adalah .....  

A. alas < tinggi  

B. alas > tinggi  

C. alas = tinggi  

D. hubungan antara alas dan tinggi tidak 

dapat  

ditentikan  

  

22. Moko berlari empat kali lebih cepat dari 

kecepatan Koko  

berjalan kaki. Koko lebih cerdas dari Moko. 

Pada suatu ujian  

Koko berhasil menyelesaikan semua soal 

ujian pada pukul  

13.00 WIB dan mulai berjalan pulang. 

Moko berhasil  

menyelesaikan ujiannya pada pukul 13.12 

WIB dan berlari  



 
mengejar Koko. Pada pukul berapakah 

Moko tepat akan  

menyusul Koko?  

A. 13.16 WIB C. 13.28 WIB  

B. 13.24 WIB D. 13.30 WIB 

 

23. Seekor kambing dapat menghabiskan 

rumput di suatu  

lapangan dalam waktu 4 minggu. Jika 

seekor sapi mampu  

menghabiskan rumput di lapangan yang 

sama dalam waktu  

3 mingg, berapa minggu rumput akan habis 

jika kambing  

dan sapi makan secara bersama-sama di 

lapangan tersebut?  

A. 12 hari  C. 20 hari  

B. 18 hari  D. 24 hari  

  

24. Dari kota X ke kota Y dilayani oleh 3 

bis dan dari kota Y ke  

kota Z oleh 4 bis. Ali berangkat dari kota X 

ke kota Y. Jika  

saat kembali dari Z ke X, ia tidak mau 

menggunakan bis yang  

sama, maka banyaknya cara perjalanan 

yang dapat  

ditempuh oleh Ali adalah ..... cara  

A. 12  C. 72  

B. 36  D. 96 

 

25. Dari 60 oarang anak diketahui bahwa 37 

orang diantaranya  

menyukai sayuran, 19 orang menyukai 

ikan, dan x orang  

tidak menyukai keduanya. Berapa anak 

yang menyukai  

sayuran dan ikan?  

A. x + 4  C. x -56  

B. x – 4  D. –x +56  

  

26. Jika A luas lingkaran berjari-jari 5 cm 

dan B luas segienam  

beraturan bersisi 5 cm, maka .....  

A. A < B  

B. A > B  

C. A = B  

D. Hubungan A dan B tidak dapat 

ditentukan  

  

27. Keluarga Pak Anwar akan berfoto 

bersama di sebuah studio  

foto. Pak Anwar mempunyai 2 orang anak. 

Mereka semua  

akan berfoto secara berdampingan. Peluang 

foto Pak  

Anwar dan Istri berdampingan adalah ….  

a. 1/12  C. 1/3  

b. 1/6  D. 1/2  

  

28. Suatu kelas terdiri atas 48 anak. Dari 

seluruh anak yang  

mengikuti kegiatan ekstrakulikuler tercatat 

20 anak  

mengikuti ekstra kesenian, 25 anak 

mengikuti ekstra  

olahraga, 12 anak ekstra pramuka, 10 anak 

mengikuti  

ekstra kesenian dan olahraga, 5 anak 

mengikuti ekstra  

kesenian dan pramuka, 6 anak mengikuti 

ekstra olahraga  

dan pramuka, sedangkan 4 anak mengikuti 

ekstra kesenian,  

olahraga, dan pramuka. Jumlah anak yang 

mengikuti  

kegiatan ekstrakurikuler adalah ….  

a. 48  C. 42  

b. 45  D. 40  

  

29. Pak Agung mencampur 25 Kg beras 

jenis A seharga Rp  

5.200,00/kg dengan 15 kg beras jenis B 

seharga Rp  

4.800,00/kg. Aries kemudian membeli 8 kg 

beras campuran  

tersebut dan memberikan uang Rp 

100.000,00. Berapa  

kembalian yang harus Aries terima?  

a. Rp 40.400,00 C. Rp 56.000,00  

b. Rp 44.000,00 D. Rp 59.600,00  

  

30. Dari 100 siswa, 39 gear olahraga. Di 

antara penggemar  

olahraga tersebut, 11 orang siswa juga 

gemar bermain  

musik. Jika ada 32 siswa tidak gemar 

olahraga maupun  



 
musik maka banyakna penggemar musik di 

antara 100  

siswa tersebut adalah ….  

a. 29  C. 40  

b. 39  D. 71 

 

31. PIRAMID : .... = ... : ARCA  

(A) mayat – patung  

(B) aztec – stupa  

(C) mumi – candi   

(D) mesir – museum  

(E) spinx – vihara  

 

32. SUARA : ... = ... : PADAM  

(A) merdu – redup  

(B) lagu – gelap  

(C) bising – terbakar  

(D) nada – terang  

(E) bisu – energi  

 

33. MARAH : ... = .... :  

LEDAKAN  

(A) kerusakan – peledak  

(B) amuk – letupan  

(C) emosi – bom  

(D) tidak puas – teror  

(E) hawa nafsu – tekanan  

 

34. TANGAN : ... = ... : POHON  

(A)jari – rindang  

(B) tubuh – dahan  

(C) cincin – buah  

(D)kaki – tangkai  

(E) manusia – pisang   

35. MENDUNG : ... = ... :  

MALAM  

(A) awan – bulan  

(B) kelabu – gelap  

(C) hujan – senja  

(D) cuaca – waktu  

(E) matahari – bintang  

  

36. KUDA : ... = ... : GARASI  

(A) rumput – tempat  

(B) pelana – perkakas  

(C) istal – mobil  

(D) kusir – rumah  

(E) tapal – motor  

 

37. … : BURUNG = RODA : …  

(A) sangkar – motor  

(B) sayap – mobil  

(C) paruh – lingkaran  

(D) cakar – stir  

(E) terbang – jalan raya  

  

38. … : CANGKIR = MAKANAN  

: ...  

(A) minuman – kue  

(B) minuman – piring  

(C) kaca – piring  

(D) pecah – basi  

(E) air – manis .  

 

39. … : KETUA = PROVINSI  :  

...  

(A) bendahara – daerah  

istimewa  

(B) organisasi – gubernur  

(C) sekretaris – sekretaris  

daerah  

(D) anggota – rakyat  

(E) jabatan – kabupaten  

  

40. … : RUMAH = KAPAS : …  

(A) ruangan – pohon  

(B) kokoh – empuk  

(C) atap – tenun  

(D) batu bata – pakaian  

(E) cat – putih  

  

41. Semua penipu pandai bicara  

dan ramah.  

Tuan M tidak ramah, tetapi  

pandai bicara.  

(A) Tuan M seorang penipu  

yang pandai bicara  

(B) Tuan M seorang penipu  

yang tidak ramah  

(C) Tuan M seorang penipu  

yang pandai bicara dan  

tidak ramah  

(D) Tuan M bukan seorang  

penipu, meskipun pandai  

bicara  

(E) Tuan M bukan seorang  

penipu yang ramah  



 
  

42. Bila naik kereta api harus  

membayar kontan atau  

memakai tiket abonemen.  

Badu naik kereta api padahal  

tidak membayar kontan.  

(A) Badu tidak membayar  

untuk naik kereta api  

(B) Badu membayar kontan  

untuk naik kereta api  

(C) Badu membayar dengan  

tiket abonemen  

(D) Badu tidak mempunyai  

tiket abonemen  

(E) Badu tidak mempunyai  

uang kontan  

  

43. Korban yang memiliki  

tabungan kurang dari tiga juta  

rupiah mendapat bantuan dan  

hadiah.  

Yusuf menerima bantuan,  

tetapi tidak menerima hadiah.  

(A) Yusuf adalah korban yang  

tabungannya lebih dari  

tiga juta rupiah  

(B) Yusuf adalah korban yang  

tabungannya kurang dari  

tiga juta rupiah  

(C) Yusuf adalah korban yang  

berhak menerima hadiah  

(D) Yusuf adalah bukan  

korban yang berhak  

menerima hadiah  

(E) Yusuf adalah korban yang  

tabungannya tiga juta  

rupiah  

  

44. Bahan katun lebih baik  

daripada bahan nilon.  

Bahan yang lebih baik lebih  

tahan lama dan lebih mahal.  

(A) Bahan nilon lebih tahan  

lama dan lebih mahal  

daripada bahan katun  

(B) Bahan nilon tidak lebih  

tahan lama, tetapi lebih  

mahal daripada bahan  

katun  

(C) Bahan nilon tidak lebih  

tahan lama dan tidak lebih  

mahal daripada bahan  

katun  

(D) Bahan nilon lebih tahan  

lama, tetapi tidak lebih  

mahal daripada bahan  

katun  

(E) Bahan nilon sama tahan  

lama dan sama mahalnya  

dengan bahan katun  

 45. Semua yang berbunga adalah  

tanaman.  

Sebagian tanaman warnanya  

indah.  

(A) Semua yang berbunga  

warnanya tidak indah  

(B) Semua yang warnanya  

tidak indah adalah  

tanaman  

(C) Semua tanaman adalah  

berbunga  

(D) Sebagian yang berbunga  

warnanya tidak indah  

(E) Semua yang warnanya  

tidak indah tidak berbunga  

  

46. Sayur lodeh lebih bergizi  

daripada sayur tumis.  

Sayur yang lebih bergizi lebih  

enak dan lebih mahal  

harganya.  

(A) Sayur tumis lebih enak  

dan lebih mahal daripada  

sayur lodeh  

(B) Sayur tumis tidak lebih  

enak dan lebih mahal  

daripada sayur lodeh  

(C) Sayur tumis tidak lebih  

enak dan tidak lebih mahal  

daripada sayur lodeh  

(D) Sayur tumis lebih enak  

dan tidak lebih mahal  

daripada sayur lodeh  

(E) Sayur tumis sama enak  

dan sama mahalnya  

dengan sayur lodeh  

  

47. Di sebuah keluarga, ayah  



 
selalu bepergian dengan ibu.   

Ibu selalu bepergian disertai  

adik.  

(A) Jika ayah tidak bepergian,  

maka adik bepergian  

(B) Jika ibu bepergian, maka  

ayah tidak bepergian  

(C) Jika adik tidak bepergian,  

maka ayah tidak bepergian  

(D) Jika adik bepergian, maka  

ayah tidak bepergian  

(E) Jika adik tidak bepergian,  

maka ayah bepergian  

  

48. Di sebuah kebun, cangkul  

selalu dipakai dengan sabit.  

Memakai sabit selalu disertai  

sarung tangan.  

(A) Jika cangkul tidak dipakai,  

maka sarung tangan  

dikenakan  

(B) Jika sabit dipakai, maka  

cangkul tidak dipakai  

(C) Jika sarung tangan tidak  

dikenakan, maka cangkul  

tidak dipakai  

(D) Jika sarung tangan  

dikenakan, maka cangkul  

tidak dipakai  

(E) Jika sarung tangan tidak  

dikenakan, maka cangkul  

dipakai  

 

49. Semua siswa pandai  

berbahasa Inggris.  

Siswa yang pandai berbahasa  

Inggris gemar berdiskusi.  

Siswa yang gemar berdiskusi  

tidak pandai berdebat.  

(A) Sebagian siswa tidak  

pandai berdebat, tetapi  

pandai berbahasa Inggris  

(B) Sebagian siswa gemar  

berdiskusi dan pandai  

berbahasa Inggris  

(C) Semua siswa pandai  

berbahasa Inggris, tetapi  

tidak gemar berdiskusi  

(D) Sebagian siswa gemar  

berdiskusi, tetapi tidak   

pandai berbahasa Inggris  

dan tidak pandai berdebat  

(E) Semua siswa tidak pandai  

berdebat, tetapi pandai  

berbahasa Inggris  

50. Semua obat mengandung  

vitamin.  

Sebagian obat rasanya pahit.  

(A) Sebagian obat rasanya  

pahit dan tidak  

mengandung vitamin  

(B) Semua obat rasanya pahit  

dan mengandung vitamin  

(C) Sebagian obat rasanya  

tidak pahit, tetapi  

mengandung vitamin  

(D) Sebagian obat rasanya  

tidak pahit dan tidak  

mengandung vitamin  

(E) Semua obat rasanya tidak  

pahit, tetapi mengandung  

vitamin 

 

Teks Soal No. 51 - 53 

Dalam taman nasional, ada lima  

stasiun penjaga yaitu Q, R, S, T,  

dan U. Sebuah sistem link  

dibangun untuk komunikasi antar  

stasiun penjaga, namun pesan  

dapat dikirim atau disampaikan  

hanya sesuai dengan rencana  

sebagai berikut:  

Dari T untuk Q.  

Dari Q ke R dan dari Q ke U.  

Dari R ke S dan dari S ke U.  

Dari R ke S dan dari R ke T.  

51. Jika stasiun T hancur karena  

kebakaran hutan, semua  

koneksi berikut bisa dibuat,  

dengan relai atau langsung,  

kecuali 

(A) dari stasiun Q ke stasiun R  

(B) dari stasiun S ke stasiun U  

(C) dari stasiun S ke stasiun R  

(D) dari stasiun R ke stasiun Q  

(E) dari stasiun R ke stasiun U  

  

 52. Manakah dari berikut ini  



 
mungkin menggunakan tepat  

dua stasiun relai lainnya?  

(A) dari stasiun Q ke stasiun U  

(B) dari stasiun Q ke stasiun S  

(C) dari stasiun U ke stasiun R  

(D) dari stasiun T ke stasiun U  

(E) dari stasiun T ke stasiun R  

  

53. Jumlah terbesar pesan dapat  

disampaikan  melalui stasiun  

lainnya adalah ...  

(A) 0  

(B) 1  

(C) 2  

(D) 3  

(E) 4  

 

 

Teks Soal No. 54 - 57 

Dua puluh buku ditumpuk merata  

pada empat rak. Ada tiga jenis  

buku yaitu fiksi ilmiah, misteri, dan  

biografi. Buku misteri dua kali  

lebih banyak dari fiksi ilmiah.  

Buku-buku ditumpuk sebagai  

berikut:  

1. Empat buku fiksi ilmiah ada di  

rak nomor 2.  

2. Ada setidaknya satu misteri di  

masing-masing rak.  

3. Rak nomor 3 dan 4 

memiliki  

jumlah yang sama dari buku  

misteri.  

4. Tidak ada rak yang hanya  

berisi satu jenis buku.  

 

54.  Manakah dari berikut ini  

 benar?  

(A) rak nomor 1 berisi  

setidaknya satu buku fiksi  

ilmiah.  

(B) rak nomor 2 berisi tepat  

satu biografi.  

(C) rak nomor 3 tidak ada  

buku-buku fiksi ilmiah.  

(D) rak nomor 3 berisi lima  

buku biografi.  

(E) rak nomor 2 mengandung  

setidaknya dua buku  

misteri.  

  

55. Jika buku di rak nomor 1 dan  

rak nomor 4 digabungkan,  

maka harus benar bahwa  

kombinasi ini akan berisi  

(A) jumlah yang sama buku  

misteri dan biografi  

(B) tepat satu buku fiksi ilmiah  

(C) semua biografi  

(D) setengahnya buku  misteri  

(E) lebih dari setengah adalah  

biografi  

  

56. Semua hal berikut ini benar,  

kecuali 

(A) rak nomor 2 tidak berisi  

biografi  

(B) rak nomor 3 tidak  

terdapat fiksi ilmiah  

(C) rak nomor 4 berisi jumlah  

yang sama setiap buku  

(D) rak nomor 1 bisa terdapat  

sebagian besar buku  

misteri  

(E) rak nomor 3 bisa terdapat  

tiga buku biografi  

 

57.  Rak nomor 1 harus memiliki  

(A) dua jenis buku yang  

berbeda, dalam rasio 3  

banding 2  

(B) dua jenis buku, dalam  

rasio 4 banding 1  

(C) tiga jenis buku yang  

berbeda, dalam rasio 2 : 2  

:1  

(D) empat buku misteri  

(E)setidaknya ada dua buku  

biografi  

  

Text Soal No.  

Dalam penunjukan delegasi untuk  

musyawarah daerah organisasi  

wanita di suatu kabupaten,  

anggota yang memenuhi syarat  

untuk ditunjuk hanyalah Juli,  



 
Dewi, Sari, Laras, Lina, Agnes,  

dan Sandra. Kondisi ini yang  

harus dipertimbangkan oleh  

pimpinan organisasi adalah  

sebagai berikut.  

1. Jika Sandra dipilih, Sari pun  

harus dipilih.  

2. Jika Sari dan Dewi dipilih, Juli  

tidak boleh dipilih.  

3. Jika Dewi dan Juli dipilih, Tina  

tidak boleh dipilih.   

4. Jika Juli dipilih, Laras dan  

Agnes harus dipilih salah satu,  

tetapi tidak keduanya.  

5. Laras dan Tina harus dipilih  

salah satu, tidak boleh  

keduanya.  

 

58. Jika Laras dan Agnes  

keduanya tidak dipilih, berapa  

jumlah maksimum anggota  

delegasi yang dapat dikirim?  

(A) 3  

(B) 4  

(C) 5  

(D) 6  

(E) 7  

 

59. Jika Juli dan Agnes ditunjuk  

sebagai anggota delegasi,  

siapakah di antara anggota di  

bawah ini yang pasti tidak  

ditunjuk sebagai delegasi?  

(A) Dewi  

(B) Tina  

(C) Laras  

(D) Sari  

(E) Sandra  

 

60. Jika pimpinan organisasi  

menginginkan Sandra, Dewi,  

dan Tina untuk duduk sebagai  

anggota delegasi, berapakah  

jumlah minimum delegasi yang  

harus diberangkatkan?  

(A) 2  

(B) 3  

(C) 4  

(D) 5  

(E) 6 

 

61. Nilai dari  (−2011) + 

 (−2009) + (−2007)+ 

 ….+ 2011 + 2013 + 2015 + 

 2017 adalah  

(A) 2014  

(B) 4022  

(C) 4032  

(D) 6045  

(E) 6055  

  

62. Nilai 2011−2009+2007− 

2005+2003−2001+1999− 

1997 adalah  

(A) 6  

(B) 8  

(C) 10  

(D) 12  

(E) 16  

  

63. Bilangan yang paling  

mendekati hasil bagi 599  

dengan 19 adalah  

(A) 20  

(B) 25  

(C) 30  

(D) 35  (E) 40  

64. 6, 11, 18, 29, 42, 59, 78, …  

(A) 101  

(B) 100  

(C) 99  

(D) 97  

(E) 96 

 

65. 7, 2, 3, 9, 3, 4, 11, 4, 5, 13, 5, 6, …, …  

(A) 7 dan 15  

(B) 7 dan 9  

(C) 15 dan 6  

(D) 15 dan 8  

(E) 15 dan 9  

 



 

66.  

 

 

 

 

 

 

67. 

 

 

 

 

 

 

 

68.   

 

 

 

 

 

 
69.   

 
 

 

 

 

70. 

 

 
 

         

  

71. 

 
 

 

 

 

 
 



 

72. 

 

 

 

 

 

73. 

 

 

 

 

 

 

74. 

 

 

 

 

 

 

75. 

 

 

 

 

 

 

76. .... you fatter when you studied in senior 

high school?  

a. Was  c. Were  

b. Are  d. Have  

  

77. Coral reefs areas ... small fish live and 

take shelter are  

damaged now.  

a. Which  c. In where  

b. Of whose  d. In which  

  

78. You ... unplug the toaster before you try 

to clean it.  

a. Have better to  

b. Better to  

c. Had better  

d. Should be better  

  

79. The Harvard Art Museums have some 

great ... to be  

displayed.  

a. Stuff  c. Stuffes  

b. Stuffs  d. Stuves  

  

80. Some of the shops I wanted to see ... no 

longer in the city.  

a. Is  c. Have  

b. Are  d. Were  

  

81. Rust can deteriorate a steel pipe to such 

an extent that it  

will snap easily... it were a twig.  

a. If  c. As though  



 
b. Unless  d. Although  

  

82. While ... to buy the concert ticket, the 

man with the beard  

stole the young lady’ s purse.  

a. He queuing c. Queuing  

b. He queues d. Queued  

  

83. The play performed by Theater EMWE 

was good,.... it  

could have been improved by adding the 

sound effects.  

a. Thus  c. But  

b. And  d. Or  

  

84. Kiranti said to Tono, “Did you finish 

your  

homework?”,Kiranti asked Tono....  

a. Whether he finished his homework  

b. Whether he has finished his homework   

c. If he finished his homework  

d. If he had finished his homework  

  

85. Susi made Andi  .... his sandals before 

he went into her  

house.  

a. Takes off  c. Took off  

b. Take off  d. Taken off 

 

Reading Text ! 

Indonesian National Armed Forces 

(Tentara Nasional Indonesia. Or TNI) have 

the total of approximately 350.000 

members, including the army, the navy, 

marines, and air force. The army is  the 

largest branch with about 280.000 about 

active-duty personnel.  

Defense spending in the national 

budget accounts for 1,8% of GDP, but is 

supplemented by ... (48) from many 

military businesses and foundations. The 

Indonesian National Police were the branch 

of the armed forces for many years. The 

police were formally separated from the 

military in April 1999,a process that 

...(49)in July 2000. With 250.000 

personnel, the police represent a much 

smaller portion of the population than in 

most nations. Indonesia has peaceful 

relations with its neighbors. Without a 

...(50)external threat in the region, the 

military ...(51)viewed its prime mission as 

assuring internal security. Military leaders 

have said that they wish to transform the 

military to a professional, external security 

force, providing domestic support to 

civilian security forces as necessary.  

Throughout Indonesian history, the 

military maintained a prominent role in the 

nation`s political and social affairs. A  

significant number of cabinet members 

have had military backgrounds, 

...(52)active duty and retired military 

personnel occupied a  

large number of seats in the parliament. 

Commanders of the various territorial 

commands played influential roles in the 

affairs of their respective regions. With the 

inauguration of the ...(53)national 

parliament in October 2004, the military no 

longer has a formal political role, although 

it retains important political influence.  

  

86. a. Revenue c. charge  

b. payment d. outcome  

  

87. a. Had completed c. was completed  

b. completed d. has completed  

  

88. a. Credit  c. credibly  

b. credibility d. credible  

 

89. a. History  c. historical  

b. historian d. historically  

  

90. a. Thus  c. therefore  

b. so that  d. while 



 
PEMBAHASAN 

1. Jawaban: D  

Kata delegitimasi dalam KBBI 

mempunyai  

padanan kata ketidakabsahan  

  

2. Jawaban: B  

Akreditasi dalam konteks kalimat tersebut  

dapat diganti dengan pengakuan.  

 

3. Jawaban: B  

Alokasi dalam kalimat tersebut memiliki  

makna penjatahan.  

 

4. Jawaban: E  

Istilah untuk menyebut isi edaran rektor  

tersebut adalah konsinyasi.  

Konsinyasi adalah larangan meninggalkan  

tempat kerja karena harus siap bertugas  

sewaktu-waktu atau harus menyelesaikan  

tugas yang mendadak.  

  

5. Jawaban: B  

Kata yang tepat untuk melambangkan  

tindakan pedagang tersebut adalah 

persuasi.  

Persuasi adalah ajakan kepada orang 

dengan  

cara memberi alasan dan prospek baik 

yang  

meyakinkan  

  

6. Jawaban: E  

Kesalahan pada kalimat E adalah  

penggunaan kata “nya” pada kata  

“memberitahukannya” 

 dan penggunaan  

tanda koma sebelum kata  

bahwa 

. Jadi, kalimat tersebut seharusnya:  

Pengawas ujian telah memberitahukan  

secara berulang-ulang bahwa pelaksanaan  

ujian berlangsung selama dua jam tiga 

puluh  

menit.  

  

7. Jawaban: D  

Kalimat yang ditulis sesuai dengan aturan  

EYD adalah kalimat D.  

• Kalimat (A) seharusnya tanpa tanda  

koma.  

• Kalimat (B) seharusnya setelah “oleh  

karena itu” diberi tanda koma.  

• Kalimat (C) seharusnya “s” pada kata  

saudara seharusnya huruf kapital.  

• Kalimat (E) seharusnya setelah kata  

siswa diberi tanda koma karena “baik  

yang laki-laki maupun perempuan”  

merupakan keterangan oposisi  

(tambahan).  

  

8. Jawaban: C  

Pemakaian tanda koma yang sesuai EYD  

adalah kalimat C  

• Kalimat (A) seharusnya tanpa tanda  

koma.  



 
• Kalimat (B) seharusnya setelah kata baru  

diberi tanda koma.  

• Kalimat (D) seharusnya sebelum kata  

seharusnya diberi tanda koma.  

• Kalimat (E) seharusnya setelah kata  

pembelajaran tanpa tanda koma.  

  

9. Jawaban: A  

Kesalahan penerapan EYD terdapat pada  

kalimat (A). kesalahan tersebut terdapat 

pada  

penggunaan tanda koma sebelum kata  

sehingga.  

  

10. Jawaban: E  

Kalimat yang ditulis sesuai dengan aturan  

EYD adalah kalimat (E)  

• Kesalahan pada kalimat (A) adalah  

penggunaan tanda koma sebelum kata  

agar  

• Kesalahan pada kalimat (B) adalah  

setelah kata yaitu tidak perlu memakai  

tanda titik dua.  

• Kesalahan pada kalimat (C) adalah  

sebelum kata tapi seharusnya diberi  

tanda koma dan penggunaan kata  

dibilang seharusnya dikatakan.  

• Kesalahan pada kalimat (D) adalah  

penggunaan huruf kapital pada kata  

Lapangan Parkir dan penulisan angka 5  

seharusnya ditulis lima.  

  

11. Jawaban: A  

Istilah geografi bila tidak diikuti nama 

ditulis  

dengan huruf kecil.  

  

12. Jawaban: B  

Cermatilah bacaan, jawaban terdapat 

dalam  

bacaan  

  

13. Jawaban: E  

Ide pokok tertuang di kalimat utama.  

Kalimat utamanya adalah kalimat nomor 

satu  

karena kalimat kedua dan seterusnya  

menguatkan kalimat kesatu.  

  

14. Jawaban: B  

Hal yang dibicarakan pada paragraf 

tersebut  

adalah pada kalimat pertama.  

  

15. Jawaban: C  

Kalimat inti ialah kalimat yang bercirikan:  

• Berjumlah dua kata atau tiga kata  

• Berpola SP  

• Terdiri atas S inti dan P inti  

• Intonasi netral  

• Tidak pernah negatif  

16. Jawaban: A   

Misal: P1 = harga kopi campuran sebelum 

kenaikan  

dan P2 = harga kopi campuran setelah 

kenaikan.   

P1 = 16000a + 18000b   



 
P2 = (16000a+16000ax15%)+(18000b– 

18000bx10%)   

P1 = P2   

16000a+18000b =  

(16000a+16000ax15%)+(18000b– 

18000bx10%)   

16000a + 18000b = 18400a + 16200b   

18000b - 16200b = 18400a - 16000a   

1800b = 2400a   

a/b = ¾   

 

17. Jawaban: C   

8 = A/9 腠 A = 72   

7 = (A – x)/8 腠 A - x = 56   

Subtitusi A: 72 – x = 56 x = 16 [x = y = 16]   

 

18. Jawaban: D   

35% . x = 42    

x = 42/(35%) = 120   

5/6 . y = 25   

y = 30   

x + y = 150   

 

19. Jawaban: A   

Karena jumlah data ganjil dan median sama 

dengan  

rata-rata, maka hanya ada tiga 

kemungkinan nilai  

periode kelima (misalnya x).   

Mediannya adalah x, sehingga urutannya 

4%, a. 5%,  

x, 7%, 9%, maka   

x = (4 + 5 + 7 + 9 + x)/5 = 5x = 25+x x= 

6,25   

Mediannya adalah 5%, sehingga urutannya 

x, b. 4%,  

5%, 7%, 9%   

5 = (25 + x)/5  腠 x=0  

Mediannya adalah 7%, sehingga urutannay 

4%, c.  

5%, 7%, 9%, x   

7 = (25 + x)/5 = 10   

Jadi, rentang kemungkinan nilai periode 

kelima  

adalah 0%--10%.   

 

20. Jawaban: B 48.   

K. segitiga = K. lingkaran   

3.s = 2.π.r   

s/r = 6,28/3  

Luas segitiga (x) = √9,42(9,42-6,28)3 = 

17,07   

Luas lingkaran (y) = π.r2 = 3,14 . 32 = 

28,26   

Luas segitiga (x) < luas lingkaran (y).   

 

21. Jawaban: C 51.   

Dari soal telah dijelaskan bahwa segitiga 

tsb  

merupakan segitiga siku-siku dengan sudut 

90 yang  

berarti ada garis tegak sebagai tingi dan 

alas. Jika  

salah satu lainnya adalah 45, maka pastinya 

itu  

adalah segitiga siku-siku sama kaki. (alas = 

tinggi)   

  

22. Jawaban: A   

Misal: V = kecepatan, t = waktu, dan s = 

jarak.   

m untuk Moko dan k untuk Koko.   

Vm = 4. Vk Vk = ¼ . Vm   

tk = tm + 12/60 jam = tm + 0,2   

syarat Moko menyusul Koko adalah sm = 

sk.   

Vm.tm = Vk.tk  

Vm.tm = ¼ .Vm. (tm + 0,2)   

tm = ¼ .tm + 0,05   

¾ tm = 0,05   

tm = ¾ . 0,05 . 60 menit   

tm = 4 menit   

Jadi, Moko tepat kan menyusul Koko pada   

pukul 13.12 + 4 = 13.16 

 

23. Jawaban: A   

Merupakan suatu perbandingan terbalik 

antara  

jumlah hewan dengan waktu, sehingga jika 

sapid an  

kambing digabung, waktu yang dibutuhkan 

untuk  

menghabiskan rumput di lapangan adalah   

1/4+1/3=1/t   

t= 12/7 minggu = 12 hari  

 

24. Jawaban C  



 
banyaknya kemungkinan berangkat dari X  

ke Z adalah 3 x 4 = 12 macam, sedangkan  

banyaknya kemungkinan pulang dari Z ke 

X dengan  

bus yang berbeda ada 3 x 2 = 6, sehingga  

banyaknya cara perjalanan (berangkat-

pulang) yang  

dapat ditempuh oleh Ali adalah 12 x 6 = 72. 

 

25. A  

26. A  

27. A  

Karena urutan duduk antara Pak Anwar dan 

Istri  

diperhatikan, maka menggunakan rumus  

permutasi.   

4P2 = 12 (merupakan banyaknya 

kemungkinan/  

penyebut)   

Jadi kemungkinannya = 1/12  

28.  Jawaban D. Anak yang mengikuti 

ekstrakurikuler  

total=40 anak  

 
 

 

 

 

 

29.  (D)  

25 kg x 5.200 = 130.000   

15 kg x 4.800 = 72.000 +   

          202.000/40 kg   

          = Rp 5.050/kg  

Beli 8 kg = 8 x Rp5.050 = Rp 40.400,00  

Kembalian = 100.000 - 40.400   

= Rp 59.600,00  

30. C 

 
 

 

 

 

31. Jawaban : C  

Jenis padanan hubungan:  

“sifat”  

Di PIRAMID tersimpan MUMI  

dan di CANDI tersimpan  

ARCA.  

  

32. Jawaban : E  

Jenis padanan hubungan :  

“sebab akibat”  

Tidak ada SUARA disebut  

BISU dan tidak ada ENERGI  

disebut PADAM.  

  

33. Jawaban : B  

Jenis padanan hubungan:  

“ukuran”  

MARAH yang besar disebut  

AMUK dan LETUPAN yang  

besar disebut LEDAKAN.  

 

34.Jawaban : B  

Jenis padanan hubungan :  

“seluruhnya dan bagiannya”  

TANGAN merupakan bagian  

dari TUBUH dan DAHAN  

merupakan bagian dari  

POHON.  

 

35. Jawaban : C  

Jenis padanan hubungan :  

“urutan”  

MENDUNG terjadi sebelum  

HUJAN dan SENJA terjadi  

sebelum MALAM.  

 

36. Jawaban : C  



 
Jenis padanan hubungan :  

“definisi”  

Kandang KUDA disebut  

ISTAL dan kandang MOBIL  

disebut GARASI.  

 

37. Jawaban : B  

Jenis padanan hubungan  

:“sifat”  

SAYAP merupakan bagian  

utama BURUNG agar dapat  

terbang dan RODA  

merupakan bagian utama  

MOBIL agar dapat bergerak.  

 

38. Jawaban : B  

Jenis padanan hubungan :  

“fungsi”  

MINUMAN ditempatkan di  

CANGKIR dan MAKANAN  

ditempatkan di PIRING 

 

39. Jawaban : B  

Jenis padanan hubungan :  

“definisi”  

Pemimpin sebuah  

ORGANISASI disebut KETUA  

dan pemimpin PROVINSI  

disebut GUBERNUR.  

 

40. Jawaban : D  

Jenis padanan hubungan :  

“definisi”  

RUMAH dibangun dengan  

tatanan BATU BATA dan  

PAKAIAN dibuat dengan  

rajutan BENANG. 

 

41. Jawaban : D  

Syarat seseorang di sebut  

penipu ada 2 (dua), yaitu  

pandai bicara dan ramah.  

Jika salah satu syarat saja  

tidak dipenuhi maka orang  

tersebut bukanlah penipu.  

  

42. Jawaban : C  

Untuk naik kereta api dapat  

menggunakan salah satu dari  

2 (dua) cara, yaitu membayar  

kontan atau memakai tiket  

abonemen. Jika Badu tidak  

membayar kontan berarti dia  

membayar dengan tiket  

abonemen.  

 

43. Jawaban : A  

Seseorang disebut korban  

yang memiliki tabungan  

kurang dari tiga juta rupiah  

ada 2 (dua), yaitu  

mendapatkan bantuan dan  

hadiah. Jika hanya menerima  

salah satu saja maka dia  

bukanlah seorang korban  

yang tabungannya kurang  

dari 3 juta.   

Catatan : Predikat dari premis  

ini ada-lah jumlah  

tabungannya, bukan korban,  

jadi Yusuf tetap merupakan  

korban, tetapi jumlah  

tabungannya lebih dari 3 juta.  

 

44. Jawaban : C  

Bahan yang lebih baik  

lebih tahan lama dan lebih  

mahal  

Bahan katun lebih baik  

daripada bahan nilon  

maka bahan nilon tidak lebih  

tahan lama dan tidak lebih  

mahal daripada bahan katun.  

 

45. Jawaban : D  

Sebagian tanaman  

warnanya indah, artinya  

sebagian tanaman  

warnanya tidak indah.  

Semua yang berbunga  

adalah tanaman  

maka sebagian yang berbunga  

warnanya tidak indah.  

 

46.  Jawaban : C   

Sayur yang lebih bergizi  

lebih enak dan lebih mahal  

harganya  



 
Sayur lodeh lebih bergizi  

daripada sayur tumis  

maka sayur tumis tidak lebih  

enak dan tidak lebih mahal  

daripada sayur lodeh  

 

47. Jawaban : C  

ayah selalu bepergian  

dengan ibu  

Ibu selalu bepergian  

disertai adik  

Jadi jika ayah bepergian  

maka adik juga bepergian,  

atau jika ayah tidak bepergian  

maka adik juga tidak  

bepergian.  

 

48. Jawaban : C  

cangkul selalu dipakai  

dengan sabit  

memakai sabit selalu  

disertai sarung tangan  

jadi jika cangkul dipakai maka  

sarung tangan dikenakan,  

atau jika sarung tangan tidak  

dikenakan maka cangkul tidak  

dipakai.  

 

49.  Jawaban : A  

Siswa yang pandai  

berbahasa Inggris gemar  

berdiskusi.  

Siswa yang gemar  

berdiskusi tidak pandai  

berdebat  

Jadi, sebagian siswa tidak  

pandai berdebat, tetapi  

pandai berbahasa Inggris  

 

50. Jawaban : C  

Dari premis ”Sebagian obat  

rasanya pahit”, dapat ditarik  

kesimpulan bahwa sebagian  

obat rasanya tidak pahit.  

Karena semua obat  

mengandung vitamin maka  

sebagian obat rasanya tidak  

pahit, tetapi mengandung  

vitamin.  

 

51. Jawaban : D  

Jika T hancur, tidak akan ada  

jalan untuk mengkomuni- 

kasikan pesan ke Q.  

 

52. Jawaban : A  

(A) Q – R – S – U 2 stasiun relai,  

yaitu R dan S  

(B) Q – R – S 1 stasiun relai, yaitu R  

(C) U – R  U tidak bisa  

menyampaikan pesan  

kepada siapapun  

(D) T – Q – U   

1 stasiun relai, yaitu:Q  

T – Q – R – S – U  

3 stasiun relai, yaitu Q, R,  

dan S  

(E) T – Q – R  

1 stasiun relai, yaitu Q  

 

53. Jawaban : D  

Dimulai pada T, pesan dapat  

disampaikan tiga kali sebelum  

melalui stasiun lain yaitu : T  

ke Q ke R ke S akhirnya ke U. 

 

54. Jawaban : C  

Semua buku fiksi ilmiah adalah  

rak nomor 2. Dengan  

demikian, tidak dapat di rak  

nomor 3.  

 

55. Jawaban : E.  

Rak 1 dan 4 bersama-sama  

berisi lebih dari setengah dari  

biografi dan tidak ada fiksi  

ilmiah.  

 

56. Jawaban : C  

Tidak ada cara yang mungkin  

bahwa rak nomor 4 bisa  

mengandung jumlah yang  

sama setiap buku.   

  

57. Jawaban : E  

Rak nomor 1 berisi empat  

biografi dan satu misteri atau  

dua biografi dan tiga misteri. 



 
 

58. Jawaban : C  

Berdasarkan (5), jika Laras  

tidak dipilih, berakibat Tina  

harus dipilih. Kemung-kinan  

anggota delegasi adalah :  

(1) Tina, Dewi  

(2) Tina, Juli, Agnes  

(3) Tina, Sandra, Sari  

(4) Tina, Juli, Agnes, Sandra,  

Sari  

Berdasar kemungkinan- 

kemungkinan di atas maka  

jumlah maksimum anggota  

delegasi yang dapat dikirim  

sejumlah 5 orang.  

 

59. Jawaban : B  

Juli dan Agnes pasti  

dipilih, maka berdasar (5),  

Laras pasti dipilih.  

Karena Laras pasti terpilih  

maka Tina pasti tidak  

dipilih.   

 

60. Jawaban : C  

Sandra dipilih, maka Sari juga  

pasti terpilih.  

Tina dipilih, maka Laras pasti  

tidak terpilih. 

Tina dan Dewi terpilih maka  

Juli pasti tidak terpilih. 

 

61.  Jawaban : D  

TRICKS!  

Perhatikan bahwa beberapa bilangan saling 

menghilangkan, misalnya  

• (−2011) dengan 2011  

• (−2009) dengan 2009 

• dan seterusnya sehingga bilangan yang 

tersisa hanyalah 2013+2015+2017=6045 

 

62.Jawaban : B   

TRICKS!  

Bilangan tersebut dikelompokkan dua-dua  

menjadi  

2011−2009=2 

2007−2005=2 

2003−2001=2 

1999−1997=2 

Jadi jumlah seluruhnya adalah 8 

 

63.  Jawaban : C  

TRICKS!  

Gunakan nilai pendekatan,  

ambil bilangan yang dekat  

dengan 599, yaitu 600  

599 19 ≈ 600 

20=30 

 

64.  Jawaban : A  

Tipe : Tingkat  

Pola  :  

 

 

 

65. Jawaban : C  

Tipe : 3 Larik  

Pola  :  

 
 

66. (C)  

67. (C)  

Sudah jelas, tidak ada yang sama untuk 

setiap arah radi masing-masing garis  

68. (C)  

69. (B)  

70. (B)  

71. (C)  

Garis garis dalam kotak itu adalah jarum 

jam, salah satu garis lebih cepat 

pergerakannya dari yang lain  

72. (D)  

pergerakannya adalah lompat 2 - 2, bagian 

yang hitam satu adalah belah ketupat 

(wajib), sedangkan yang satunya lagi 

berarti yang belum pernah hitam  

73. (C)  

Perhatikan lingkaran hitam dan putih 

antara  



 
gerakan pertama dan kedua  

74. (D)  

Perhatikan jumlah gambar yang ada di 

dalam kotak (abaikan bentuknya), maka 

akan membentuk barisan bilangan 4, 5, 6, 7 

maka lanjutannya adalah 8 

75. (B)  

Perhatikan jumlah belah ketupat yang ada 

di dalam kotak, maka membentuk barisan 

8, 10, 9, 11 maka lanjutannya adalah 10  

 

76. (C)  

Yang ditanyakan adalah keadaan di masa 

lalu yang  

diketahui secara pasti waktu nya, sehingga 

menggunakan past tense 'were'.  

77. (D)  

menunjukkan keterangan tempat tinggal 

ikan-ikan kecil.  

A nmengacu pada 'coral reefs areas'  

B mengacu pada kepemilikan/possession  

C cukup 'where' tanpa 'in'  

78. (C)  

advisability (S + had better + V1) biasan ya  

bermakna peringatan atau resiko dari suatu  

kemungkinan buruk  

79. (B)  

'some' menunjukkan benda jamak  

80. (B)  

'some' menunjukkan benda jamak  

81. (C)  

'it were' (subjunctive): hal yang disebut kan  

sesudahnya berlawanan dengan kenyataan, 

atau pengandaian. Jadi yang paling tepat 

adalah 'as though'  

82. (C)  

suatu peristiwa tengah berlangsung ketika  

peristiwa yang lain terjadi -Ving-  

83. C  

Menunjukkan contracting idea antara good 

dengan  

could have been I'm proved  

84. (D)  

indirect speech. dalam past tense (said): 

kalimat yang diucapkan akan mengalami 

perubahan tense satu tingkat ke bentuk 

lampau. Past tense (did+S+V)past perfect 

tense (S+had+V3)  

 

85. (B)  

active causative: order somebody to do 

something S1 + make/have/ let/help + V1 

86 (A)  

supplementedcontrary, spending = 

expense >< revenue (penghasilan)  

87. (A)  

past perfect tense: peristiwa yang ber 

langsung dan telah berakkhir di waktu 

lampau  

88. (D)  

external threat (n. phrase) is preceded by 

credible (adj.)  

89. (A)  

suatu klausa terdiri dari sekurang-

kurangnya S + Vthe military history (n. 

phrase as a subject) + viewed (v)  

90. (A)  

digunakan dalam satu kalimat yang sama.  

Sementara 'therefore' digunakan dalam dua 

kalimat terpisah. 

 


