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Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 

nomor 1 s.d. 7. 

Vietnam dan Thailand menjadi negara Asia 

Tenggara yang paling awal mampu mengendalikan 

wabah Covid-19. Menyusul kemudian Brunei 

Darussalam dan Kamboja. Di saat yang sama, 

Indonesia masih harus berjibaku memetakan 

persebaran Covid-19. Vietnam pada Kamis, 23 

Maret melonggarkan aturan menjaga jarak sosial. 

Karantina wilayah yang ketat menjadi kunci 

Vietnam mengendalikan virus corona. Hal yang 

sama juga dilakukan pemerintah Thailand yang 

mulai melonggarkan aturan lockdown. Thailand 

dengan mengizinkan warganya bisa berolahraga 

di taman, memotong rambut di tempat cukur serta 

awal pemerintah terlambat merespons virus 

Covid-19. Padahal, menurut Arief negara- 

negara tetangga sudah lebih dulu melakukan 

kewaspadaan terhadap warga negaranya yang 

berada di Kota Wuhan, dengan merespons 

cepat adanya penyebaran virus Covid-19. 

Arief juga mengemukakan kejanggalan karena 

sejak awal Desember hingga Januari 2020, 

pemerintah menyatakan belum sama sekali 

mendeteksi virus corona atau Covid-19 masuk 

ke Indonesia. 

Kurva Penderita Covid di Asia Tenggara 
Sumber: endcoronavirus.org 

makan di luar rumah untuk pertama kalinya pada 02/21 03/12 04/01 04/21 05/11 

Singapore 
02/21 03/12 04/01 04/21 05/11   02/21 03/12 04/01 04/21 05/11 

Cambodia Thailand 

Minggu, 3 April. Thailand mengizinkan salat Idul 

Fitri di masjid-masjid yang terletak di daerah tanpa 

kasus yang terinfeksi (zona hijau). Sheikul Islam 

Thailand, Aziz Phithakkhumphon, mengatakan 
situasi Covid-19 di kerajaan telah membaik. 

total case: 25.261 
recent new/day: 735 

 

 

total case: 121 
recent new/day: 0 

 

 

total case: 2.982 
recent new/day: 4 

 

 
Selain dua negara tersebut, Malaysia juga mulai 

02/21 03/12 04/01 04/21 05/11   02/21 03/12 04/01 04/21 05/11   02/21 03/12 04/01 04/21 05/11 

Malaysia Vietnam Indonesia 

melonggarkan lockdown. Malaysia mengizinkan 

masyarakat untuk salat berjamaah di masjid di 

total case: 6.757 
recent new/day: 50 

total case: 272 
recent new/day: 2 

total case: 15.438 
recent new/day: 428 

tengah pandemi virus corona. Keputusan Malaysia, 

Thailand, dan Vietnam melonggarkan lockdown 

berdasarkan kurva virus corona yang menurun. 

Merujuk data Endcoronavirus (ECV), jika 

dibandingkan dengan kurva virus corona 

Singapura, Kamboja, Thailand, Malaysia, dan 

Vietnam, hanya Indonesia yang kurvanya melonjak 

tanpa penurunan signifikan. Pendiri Institute 

for Development of Economics and Finance 

(INDEF), Didik J. Rachbini, menilai kebijakan 

pembatasan sosial berskala besar (PSBB) paling 

buruk dibanding negara-negara Asia Tenggara. 

Ketua Jurnalis Bencana dan Krisis ( JBK) 

Ahmad Arief menyebut Indonesia sejak  

PPeennaallaarraann UUmmuumm 
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1. Berdasarkan paragraf 2, simpulan yang 

BENAR adalah .... 

A. Indonesia adalah satu-satunya 

negara di Asia Tenggara yang 

kurva virus coronanya tidak 

mengalami penurunan. 

B. Kurva virus corona di negara-

negara Asia Tenggara 

menunjukkan penurunan yang 

signifikan. 

C. Dibandingkan beberapa 

negara di Asia Tenggara, kurva 

virus corona di Indonesia tidak 

mengalami penurunan yang 

signifikan. 

D. Hanya negara Singapura, 

Kamboja, Malaysia, Vietnam, 

dan Thailand yang kurva virus 

coronanya mengalami 

penurunan. 
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E. Kurva virus corona di Indonesia 

menggambarkan buruknya penanganan 

corona oleh pemerintah. 

2. Berdasarkan paragraf 1, simpulan yang 

PALING BENAR adalah .... 

A. Negara-negara di Asia Tenggara yang 

mampu mengendalikan wabah virus 

corona adalah Vietnam dan Thailand. 

B. Dibanding Kamboja, Brunei Darussalam 

lebih mampu mengendalikan wabah 

virus corona. 

C. Kemampuan Vietnam dan Thailand 

dalam mengendalikan wabah virus 

corona perlu ditiru Indonesia. 

D. Thailand lebih mampu mengendalikan 

wabah virus corona dibandingkan 

negara Kamboja. 

E. Walaupun bukan termasuk negara di 

Asia Tenggara, Brunei Darussalam dinilai 

lebih mampu mengendalikan wabah 

virus corona dibandingkan Indonesia. 

3. Berdasarkan paragraf 1, apa yang PALING 

MUNGKIN TERJADI jika Indonesia menerapkan 

karantina wilayah secara ketat? 

A. Indonesia akan terbebas dari wabah 

virus corona 

B. Seperti Vietnam, Indonesia akan mampu 

mengendalikan wabah virus corona 

lebih awal. 

C. Indonesia merupakan negara di Asia 

Tenggara yang paling dulu mengatasi 

wabah virus corona. 

D. Seperti negara-negara di Asia Tenggara, 

Indonesia mampu mendeteksi wabah 

virus corona lebih awal. 

E. Indonesia dinilai mampu mengatasi 

wabah virus corona. 

4. Berdasarkan paragraf 2, simpulan yang 

PALING BENAR adalah .... 

A. Kurva virus corona di Indonesia melonjak 

karena kebijakan pembatasan sosial 

berskala besar (PSBB) tidak sesuai kondisi 

masyarakat Indonesia. 

B. Kurva virus corona di Indonesia 

tidak mengalami penurunan karena 

masyarakat Indonesia tidak menaati 

protokol kesehatan. 

C. Kurva virus corona di Indonesia tidak 

menurun karena Indonesia tidak mampu 

mendeteksi virus corona. 

D. Kurva virus corona di Indonesia melonjak 

karena kejanggalan pemerintah 

Indonesia dalam mendeteksi virus 

corona. 

E. Kurva virus corona di Indonesia melonjak 

karena kebijakan pembatasan sosial 

berskala besar (PSBB) sangat buruk. 

5. Berdasarkan paragraf 1, jika PSBB ibarat 

lockdown, simpulan yang MUNGKIN PALING 

BENAR adalah .... 

A. Indonesia akan melonggarkan PSBB 

(pembatasan sosial berskala besar) jika 

kurva virus corona menurun. 

B. Indonesia akan melonggarkan PSBB 

karena keadaan negara sudah aman dari 

virus corona. 

C. Indonesia akan melonggarkan PSBB 

karena telah berhasil terbebas dari virus 

corona. 

D. Indonesia akan melonggarkan PSBB 

karena virus corona sudah bisa dihindari. 

E. Indonesia akan melonggarkan PSBB 

jika pemerintah menyetujui kebijakan 

tersebut. 

6. Berdasarkan grafik/kurva, simpulan yang 

TEPAT adalah .... 

A. Kurva virus corona di beberapa negara 

Asia Tenggara mencapai puncaknya 

pada bulan April 

B. Pada bulan Mei kurva virus corona di 

negara-negara Asia Tenggara menurun. 

C. Dibandingkan bulan Maret, kurva virus 

corona pada bulan April Negara Malaysia 

menunjukkan penurunan. 

D. Kurva virus corona di Indonesia 

menunjukkan keadaan yang sama 

dengan negara-negara Asia Tenggara 

lainnya. 

E. Kurva virus corona di Indonesia 

menunjukkan gambaran yang paling 

stabil daripada negara-negara Asia 

Tenggara lainnya. 
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7. Berdasarkan grafik/kurva, jika pola perubahan 

kurva virus corona konsisten, simpulan yang 

PALING TEPAT adalah .... 

A. Kurva virus corona Malaysia dan 

Singapura cenderung naik. 

B. Kurva virus corona di Indonesia 

cenderung akan naik. 

C. Kurva virus corona di Thailand an 

Kamboja akan stabil. 

D. Kurva virus corona di negara-negara Asia 

Tenggara tidak dapat diprediksi. 

E. Kurva virus corona di beberapa negara 

Asia Tenggara cenderung stabil. 

 
Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 

nomor 8 s.d. 13. 

Memasuki abad ke-21, perhatian terhadap 

pariwisata sudah sangat meluas. Hal ini disebabkan 

pariwisata mendatangkan manfaat bagi daerah 

yang menerima kedatangan wisatawan, baik 

wisatawan domestik maupun mancanegara 

yang antara lain sebagai pelestarian budaya, 

peningkatan ekonomi dan industri, serta 

pengembangan teknologi sebagai pelestarian 

budaya, pembangunan kepariwisataan diharapkan 

mampu berkontribusi nyata dalam upaya 

pelestarian budaya, yang meliputi perlindungan, 

pengembangan, dan pemanfaatan budaya 

negara atau daerah. UNESCO dan UN-WTO dalam 

resolusi bersama tahun 2002 telah menyatakan 

bahwa kegiatan pariwisata merupakan alat utama 

pelestarian kebudayaan. Dalam konteks tersebut, 

sudah selayaknya bagi Indonesia untuk menjadikan 

pembangunan kepariwisataan sebagai pendorong 

pelestarian kebudayaan di berbagai daerah. 

Sebagai peningkatan ekonomi dan industri, 

pengelolaan periwisata yang baik dan 

berkelanjutan mampu memberikan kesempatan 

bagi tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi 

pariwisata. Penggunaan bahan dan produk lokal 

dalam proses pelayanan di bidang pariwisata 

akan memberikan kesempatan kepada industri 

lokal untuk berperan dalam penyediaan barang 

dan jasa. Sebagai pengembangan teknologi, 

dengan semakin kompleks dan tingginya tingkat 

persaingan dalam mendatangkan wisatawan 

ke suatu destinasi, kebutuhan teknologi tinggi, 

khususnya teknologi industri, akan mendorong 

destinasi pariwisata dalam mengembangkan 

kemampuan penerapan teknologi terkini. 

Dengan kemampuan penerapan teknologi  

terkini, di daerah-daerah tersebut akan terjadi 

pengembangan teknologi maju dan tepat guna 

yang akan mampu memberikan dukungan bagi 

kegiatan ekonomi lainnya. Dengan demikian, 

pembangunan kepariwisataan akan memberikan 

manfaat bagi masyarakat dan pemerintah di 

berbagai daerah yang lebih luas dan bersifat 

fundamental. Kepariwisataan akan menjadi bagian 

tidak terpisahkan dari pembangunan suatu daerah 

dan terintegrasi dalam kerangka peningkatan 

kesejahteraan masyarakat setempat. 

Berdasarkan keunggulan dan manfaat tersebut, 

pemerintah giat melakukan berbagai upaya agar 

kunjungan wisatawan mengalami peningkatan. 

Upaya-upaya tersebut terbukti berhasil karena 

dari tahun ke tahun jumlah wisatawan mengalami 

peningkatan. Hal itu terlihat dari statistik kunjungan 

wisatawan, khususnya wisatawan nusantara 

yang setiap tahunnya selalu meningkat. Berkat 

peningkatan kunjungan wisatawan, perekonomian 

juga terlihat mengalami peningkatan. Berikut ini 

merupakan data statistik kunjungan wisatawan 

domestik beserta data peningkatan perekonomian 

Indonesia tahun 2012—2016. 
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Tabel Statistik Jumlah Wisatawan Domestik di Indonesia Tahun 2012—2016 
 

 
Tahun 

Jumlah 

Wisatawan 

(orang) 

Biaya 

perjalanan 

(ribuan Rp) 

Rata-rata lama 

tinggal 

(minggu) 

Total 

pengeluaran 

(triliun Rp) 

2012 144.270.000 204.553 1,93 88,21 

2013 115.335.000 222.389 1,92 108,96 

2014 117.213.000 225.041 1,92 123,17 

2015 119.944.000 229.731 1,92 137,91 

2016 122.312.000 234.377 1,92 150,49 

 

8. Berdasarkan paragraf 1, simpulan yang BENAR 

adalah .... 

A. Pariwisata mendatangkan manfaat bagi 

pemerintah, khususnya pemerintah 

daerah. 

B. Alat utama pelestarian kebudayaan, 

berdasarkan resolusi UNESCO dan UN- 

WTO adalah kegiatan pariwisata. 

C. Peningkatan ekonomi dan industri tidak 

bisa hanya dengan kegiatan pariwisata. 

D. Pembangunan kepariwisataan telah 

berkontribusi dalam upaya pelestarian 

kebudayaan. 

E. Pembangunan kepariwisataan harus bisa 

dijadikan sebagai peningkatan ekonomi 

suatu daerah. 

9. Berdasarkan paragraf 2, simpulan yang 

PALING TEPAT adalah .... 

A. Pertumbuhan ekonomi wilayah destinasi 

wisata bergantung pada peningkatan 

ekonomi nasional. 

B. Pertumbuhan ekonomi wilayah destinasi 

wisata ditentukan jumlah pengunjung 

wisata. 

C. Pertumbuhan ekonomi wilayah destinasi 

wisata dipengaruhi faktor pengelolaan 

pariwisata yang baik dan berkelanjutan. 

D. Pertumbuhan ekonomi wilayah destinasi 

wisata ditunjukkan dengan adanya 

peningkatan jumlah wisatawan, baik 

lokal maupun mancanegara. 

E. Per tumbuhan ekonomi wilayah 

destinasi wisata sangat diperlukan 

untuk menopang ekonomi masyarakat 

di wilayah tersebut. 

10. Berdasarkan paragraf 2, jika tidak mampu 

memberikan kesempatan tumbuhnya 

ekonomi wilayah destinasi wisata maka 

simpulan yang PALING BENAR adalah .... 

A. Pengelolaan periwisata tidak baik atau 

tidak berkelanjutan. 

B. Pengelolaan pariwisata tidak baik, tetapi 

berkelanjutan. 

C. Pengelolaan pariwisata tidak baik dan 

tidak berkelanjutan. 

D. Pengelolaan pariwisata baik atau tidak 

berkelanjutan. 

E. Pengelolaan pariwisata tidak baik dan 

berkelanjutan. 

11. Berdasarkan paragraf 3, jika perekonomian 

tidak mengalami peningkatan, simpulan yang 

PALING BENAR adalah .... 

A. Jumlah kunjungan wisatawan tetap, 

tidak ada perubahan. 

B. Jumlah kunjungan wisatawan menurun. 

C. Upaya-upaya pemerintah tidak berhasil. 

D. Upaya-upaya pemerintah tidak berhasil, 

tetapi jumlah kunjungan wisatawan 

meningkat. 

E. Upaya-upaya pemerintah sudah berhasil, 

tetapi jumlah kunjungan wisatawan 

tidak meningkat. 

12. Berdasarkan paragraf 3, simpulan yang SALAH 

adalah .... 

A. Kunjungan wisatawan meningkat, 

tetapi perekonomian tidak mengalami 

peningkatan. 

B. Kunjungan wisatawan meningkat dan 

perekonomian mengalami peningkatan. 

TPS 
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C. Kunjungan wisatawan tidak meningkat, 

tetapi perekonomian mengalami  

peningkatan. 

D. Kunjungan wisatawan tidak meningkat 

dan perekonomian tidak mengalami 

peningkatan. 

E. Kunjungan wisatawan tidak meningkat 

atau perekonomian mengalami  

peningkatan. 

13. Berdasarkan tabel, simpulan yang BENAR 

adalah .... 

A. Jumlah wisatawan, perjalanan, dan 

pengeluaran dari tahun ke tahun 

meningkat, kecuali rata-rata lama tinggal 

menurun. 

B. Jumlah wisatawan, perjalanan, rata-rata 

lama tinggal, dan pengeluaran dari 2012 

sampai dengan 2016 meningkat. 

C. Jumlah wisatawan domestik dari tahun 

ke tahun sejak 2012 sampai dengan 2016 

cenderung meningkat. 

D. Rata-rata lama tinggal wisatawan 

dari tahun 2012 sampai dengan 2016 

cenderung menurun. 

E. Pada tahun 2013, rata-rata lama 

tinggal menduduki peringkat tertinggi 

dibandingkan empat tahun lainnya. 

14. Diketahui sebuah deret: 

CGGE, GIIC, KKKF, …, SOOG 

Urutan huruf yang tepat untuk mengisi 

bagian yang rumpang tersebut adalah .... 

A. ONND 

B. MOOD 

C. KMMF 

D. OMMD 

E. NKKH 

15. 10, 543, 3125, 20, 432, 256, 30, 321, ... 

Nilai yang tepat untuk melanjutkan pola di 

atas adalah .... 

A. 27 

B. 40 

C. 64 

D. 243 

E. 441 

16. 1, 2, 4, 5, 25, 26, x, y 

Nilai yang tepat untuk menggantikan x dan y 

di atas adalah .... 

A. 27 dan 54 

B. 51 dan 52 

C. 60 dan 82 

D. 254 dan 275 

E. 226 dan 227 

17. Perhatikan tabel di bawah! 
 

6 5 11 

3 6 9 

2 
 

3 

3 
 

4 

? 

Nilai yang tepat untuk melengkapi tabel di 

atas adalah .... 

A. 
5
 

7 

B.  5 
12 

 5
C.       

12 

D. 2
 5 

12 
 

E. 1
5 

7 

 
18. Perhatikan gambar berikut! 

A 
 

B 
 

 

Nilai yang tepat untuk melengkapi pola 

bilangan pada gambar B adalah .... 

A. 65 

B. 52 

C. 37 

D. 24 

E. 15 

74 46 68 37 ? 
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19. Diketahui: 

z = 
(1,7981)(1,2019) − (0,7981)(0,2019) 

0,7981+ 0,2019 

Nilai dari
 1  

adalah .... 

20. Bentuk sederhana dari: 

(a + b)
2 

− (a − b)
2 

ab2 − a2b 

 1 
 

A. 2 

B. 1 

C. 
2
 

z +1 A. 
4 

(b − a) 

B. 
1 

(a−b) 

3 

D. 
1
 

2 

E. 
1
 

3 

C. 
   4 
b −a 

D. 
   4 
a−b 

E. 
   2 
a−b 

 
 
 

 

 
 

Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 

nomor 21 s.d. 27. 

(1) Pusat Permodelan Matematika dan Simulasi 

(P2MS) Institut Teknologi Bandung (ITB) melakukan 

simulasi dan permodelan sederhana mengenai 

prediksi [....] virus corona atau Covid-19 di 

Indonesia. (2) Hasilnya, Indonesia diprediksi akan 

mengalami puncak kasus harian Covid-19 pada 

akhir Maret 2020 hingga pertengahan April 2020. 

(3) Nuning, tim peneliti ITB, menjelaskan 

penelitian tersebut dilatarbelakangi kasus 

Covid-19 di Indonesia yang menjadi bagian 

pandemi global. (4) Kondisi ini melahirkan riuh 

rendah serta kontroversi, apakah tindakan yang 

diambil cukup untuk menangkal penyebaran atau 

berlebihan. (5) Kesimpangsiuran informasi tentang 

hal ini dikhawatirkan mengganggu usaha nyata 

untuk menanggulangi bencana yang sebenarnya. 

(6) Dalam penelitian yang menjadi jurnal 

ilmiah tersebut, tim peneliti membangun model 

representasi jumlah kasus Covid-19 dengan 

menggunakan model Richard’s Curve. (7) Model 

tersebut terbukti berhasil memprediksi awal, 

akhir, serta puncak pandemi SARS di Hong Kong 

pada 2003. (8) [. ] memilih penelitian, mereka 

menguji berbagai data kasus Covid-19 terlapor 

dari berbagai negara, seperti China, Iran, Italia, 

Korea Selatan, dan Amerika Serikat, termasuk data 

akumulatif seluruh dunia. 

(Diadaptasi dari https://www.academia.edu) 

PPeemmaahhaammaann BBaaccaaaann 
ddaann MMeennuulliiss 
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21. Apa judul yang tepat untuk teks tersebut? 

A. Simulasi Penyebaran Virus Corona 

B. Prediksi Puncak Penyebaran Virus Corona 

di Indonesia 

C. Prediksi Penyebaran Virus Corona di 

Indonesia 

D. Bentuk Permodelan Prediksi Penyebaran 

Virus Corona 

E. Prediksi Penyebaran Virus Corona di 

Indonesia dan Negara-Negara Lain 

22. Anda ingin menambahkan kalimat berikut 

pada teks tersebut. 

Pandemi tersebut diperkirakan berakhir pada 

saat kasus harian baru terbesar berada di 

angka sekitar 600 pasien. 

Di manakah letak yang tepat untuk kalimat 

tersebut? 

A. setelah kalimat 2 

B. setelah kalimat 3 

C. setelah kalimat 4 

D. setelah kalimat 5 

E. setelah kalimat 6 

23. Konjungsi temporal yang tepat untuk 

ditambahkan pada kalimat 8 adalah .... 

A. ketika 

B. sebelum 

C. saat 

D. setelah 

E. sejak 

24. Perbaikan yang tepat untuk kalimat 4 agar 

menjadi kalimat efektif adalah .... 

A. Kondisi ini melahirkan riuh rendah 

serta kontroversi apakah tindakan 

yang diambil cukup untuk menangkal 

penyebaran atau berlebihan. 

B. Kondisi ini melahirkan riuh rendah serta 

kontroversi, tindakan yang diambil 

cukup untuk menangkal penyebaran 

atau berlebihan. 

C. Kondisi ini melahirkan riuh rendah serta 

kontroversi, yaitu tindakan yang diambil 

cukup untuk menangkal penyebaran 

atau berlebihan. 

D. Kondisi ini melahirkan riuh rendah, 

kontroversi, dan tindakan yang diambil 

cukup untuk menangkal penyebaran 

atau berlebihan. 

E. Kondisi ini melahirkan riuh rendah 

dan kontroversi serta apakah tindakan 

yang diambil cukup untuk menangkal 

penyebaran atau berlebihan. 

25. Bentukan kata yang tepat untuk melengkapi 

bagian yang rumpang pada kalimat 1 adalah 

.... 

A. persebaran 

B. penyebaran 

C. menyebarnya 

D. tersebarnya 

E. disebarkannya 

26. Dalam teks tersebut terdapat penulisan kata 

bentukan yang salah, yaitu .... 

A. kata permodelan pada kalimat 1 

B. kata dilatar belakangi pada kalimat 3 

C. kata kesimpangsiuran pada kalimat 5 

D. kata memprediksi pada kalimat 7 

E. kata menanggulangi pada kalimat 5 

27. Ilustrasi yang tepat untuk ditambahkan pada 

teks tersebut adalah .... 

A. Data penderita Covid-19 di Indonesia. 

B. Grafik perbandingan jumlah penderita 

Covid-19 di beberapa negara. 

C. Kurva prediksi penyebaran virus corona 

di Indonesia. 

D. Tabel jumlah penderita corona terkini. 

E. Foto penderita corona di Indonesia. 

 
Teks berikut digunakan untuk mengerjakan soal 

nomor 28 s.d. 34. 

(1) Para dokter di China yang lebih lama 

mempelajari virus corona atau Covid-19, kini 

kembali mengungkapkan efek jangka panjang 

pada tubuh pasien yang telah sembuh. (2) Efek 

tersebut sangat mengkhawatirkan. (3) Komisi 

Kesehatan Nasional China sebelumnya mencatat 

bahwa beberapa pasien Covid-19 yang sembuh 

bisa mengalami [ ] pada jantung, paru-paru, 

kehilangan fungsi otot, dan gangguan psikologis. 

(4) Sementara itu, sebagian lainnya hanya 

mengalami gejala dan efek yang ringan dari 

penyakit tersebut, yang akan hilang dalam waktu 

yang singkat. 
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(5) Selain itu, mereka juga mengumumkan 

kerusakan pada organ berupa aritmia jantung atau 

angina pektoris pun termasuk dalam efek jangka 

panjang Covid-19. (6) Tidak hanya itu, virus ini 

juga menyebabkan depresi, insomnia, gangguan 

makan, berbagai masalah mental, nurologis 

sehingga kehilangan fungsi tungkai.(7) Namun, 

satu dampak fisik yang belum tercatat adalah gagal 

ginjal. (8) Berdasarkan sebuah penelitian di Jurnal 

Kidney International menyebutkan bahwa dari 

5.449 pasien corona yang dites sebanyak 30 persen 

pasien mengalami masalah ginjal yang parah. 

(9) Menurut peneliti utama Kenar Jhaveri kepala 

asosiasi nefrologi di Northwell, lebih dari 14,3 

persen dari pasien tersebut memerlukan dialisis 

ginjal. (10) Dialisis ginjal merupakan penyaringan 

limbah atau cairan dalam tubuh dengan mesin 

yang sering disebut dengan cuci darah. 

(Diadaptasi dari https://helath.detik.com) 
 

28. Diksi yang tepat untuk melengkapi bagian 

yang rumpang pada kalimat 3 adalah .... 

A. kelamahan 

B. kegagalan 

C. derita 

D. kesakitan 

E. kerusakan 

29. Paragraf kedua pada teks tersebut seharusnya 

terdiri atas dua paragraf. Kalimat manakah 

yang tepat untuk mengawali paragraf ketiga? 

A. kalimat 6 

B. kalimat 7 

C. kalimat 8 

D. kalimat 9 

E. kalimat 10 

30. Agar menjadi kalimat yang efektif, kalimat 6 

dapat diperbaiki menjadi .... 

A. Tidak hanya itu, virus ini juga 

menyebabkan depresi, insomnia, 

gangguan makan dan berbagai masalah 

mental, nurologis serta kehilangan 

fungsi tungkai. 

B. Tidak hanya itu, virus ini juga 

menyebabkan depresi, insomnia, 

gangguan makan, berbagai masalah 

mental, nurologis, dan kehilangan fungsi 

tungkai. 

C. Tidak hanya itu, virus ini juga 

menyebabkan depresi, insomnia, 

gangguan makan, berbagai masalah 

mental, nurologis, juga kehilangan 

fungsi tungkai. 

D. Tidak hanya itu, virus ini juga 

menyebabkan depresi, insomnia, 

gangguan makan, berbagai masalah 

mental, dan nurologis sehingga 

kehilangan fungsi tungkai. 

E. Tidak hanya itu, virus ini juga 

menyebabkan depresi, insomnia, 

gangguan makan, berbagai masalah 

mental, dan nurologis karena kehilangan 

fungsi tungkai. 

31. Dalam teks tersebut terdapat kalimat yang 

menggunakan ejaan secara tidak tepat, yaitu 

.... 

A. kalimat 2 

B. kalimat 5 

C. kalimat 7 

D. kalimat 9 

E. kalimat 10 

32. Penggunaan konjungsi yang tidak tepat 

adalah .... 

A. konjungsi yang pada kalimat 1. 

B. konjungsi dan pada kalimat 3. 

C. konjungsi yang sebelum kata akan pada 

kalimat 4. 

D. konjungsi bahwa pada kalimat 8. 

E. konjungsi atau pada kalimat 10. 

33. Perbaikan yang tepat untuk kalimat 8 agar 

menjadi kalimat efektif adalah .... 

A. menghilangkan kata berdasarkan 

B. kelompok kata Jurnal Kidney International 

seharusnya dicetak miring 

C. menambahkan tanda koma setelah kata 

international 

D. menambahkan tanda koma sebelum 

kata bahwa 

E. mengganti angka 30 menjadi tiga puluh 

34. Di bawah ini pernyataan yang tidak sesuai 

dengan paragraf kedua adalah .... 

A. Angina pektoris termasuk salah satu efek 

jangka panjang Covid-19. 
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B. Depresi dan insomnia disebabkan oleh 

virus corona. 

C. Corona bisa mengakibatkan pasien 

terkena masalah mental. 

D. Gagal ginjal bisa menjadi efek jangka 

panjang Covid-19. 

E. Beberapa penyakit dapat muncul pada 

seseorang yang pernah terkena virus 

corona. 

 
Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 

nomor 35 s.d. 40. Pertimbangkan apakah kata 

atau kalimat bercetak tebal pada setiap nomor 

tidak perlu diperbaiki (A) atau diganti dengan 

pilihan lain yang tersedia (B, C, D, dan E). 

Layanan video konferensi Zoom 35berencana 

untuk merekrut 36500 engineer software (insinyur 

perangkat lunak) untuk 37ditempatkan di pusat 

penelitian dan pengembangan baru di Phoenix 

dan Pittsburgh, Amerika Serikat. Pemilihan 

lokasi baru tersebut dipilih karena Zoom melihat 

adanya lonjakan penggunaan yang besar selama 

pandemi Covid-19 dalam beberapa bulan terakhir. 

Perekrutan ini akan berjalan selama dua tahun ke 

depan. Mereka akan memperbanyak tenaga kerja 
38tekhniknya sekitar 60 persen. 

Dilansir dari Reuters, saat ini sebagian besar 

engineer Zoom berbasis di San Jose dan China. 
39Kepala perwakilan Zoom, Kelly Steckelberg 

mengatakan bahwa perusahaannya memang 

sedang mencari kantor di dekat Arizona. Mereka 
40harap dapat menjaring insinyur lulusan dari dua 

universitas tersebut. 

(Diadaptasi dari https://inet.detik.com) 
 

35.  
A. 

 
TIDAK PERLU DIPERBAIKI 

 B. 

C. 

D. 

E. 

merencanakan 

direncanakan 

rencananya 

terencana 

36.  
A. 

 
TIDAK PERLU DIPERBAIKI 

 B. 

C. 

lima ratus 

limaratus 

TPS 

 

 
37. 

D. 

E. 

 

A. 

sejumlah 500 

sebanyak 500 

 

TIDAK PERLU DIPERBAIKI 

 B. 

C. 

D. 

E. 

di tempat kan 

di tempatkan 

ditempat kan 

di-tempat-kan 

38.  
A. 

 
TIDAK PERLU DIPERBAIKI 

 B. 

C. 

D. 

E. 

tehniknya 

tekniknya 

techniknya 

technic-nya 

39.  
A. 

 
TIDAK PERLU DIPERBAIKI 

 B. 

 
 
 
C. 

 
 
 
D. 

 
 
 
E. 

Kepala per waki lan Zoom, Kelly 

Steckelberg, mengatakan bahwa 

perusahaannya memang sedang 

mencari kantor di dekat Arizona. 

Kepala per waki lan Zoom, Kelly 

Steckelberg, mengatakan, bahwa 

perusahaannya memang sedang 

mencari kantor di dekat Arizona. 

Kepala Per wak ilan Zoom, Kelly 

Steckelberg mengatakan bahwa 

perusahaannya memang sedang 

mencari kantor di dekat Arizona. 

Kepala Per wak ilan Zoom, Kelly 

Steckelberg, mengatakan bahwa 

perusahaannya memang sedang 

mencari kantor di dekat Arizona. 

40.  
A. 

 
TIDAK PERLU DIPERBAIKI 

 B. 

C. 

D. 

E. 

mengharapkan 

mangharap 

berharap 

diharapkan 
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Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 

nomor 41 s.d. 44. 

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) 

mencatat tingkat pengangguran terbuka 

Indonesia saat ini berada di angka 5,01 persen. 

Jumlah ini merupakan angka pengangguran 

terendah dalam sejarah Indonesia. Selain itu, 

Kemnaker juga mencatat total [. ] lapangan kerja 

baru telah mencapai 11,1 juta sepanjang 2015— 

2019. Dengan demikian, target penciptaan 10 juta 

lapangan kerja baru Presiden Jokowi pada periode 

tersebut telah terlampaui. 

K e n d a t i d e m i k i a n , p e m b a n g u n a n 

ketenagaakerjaan masih membutuhkan kerja yang 

besar. Termasuk pada bidang penempatan kerja. 

Untuk itu, dalam menghadapi tantangan dunia 

ketenagakerjaan yang semakin kompleks dan 

berat, dibutuhkan kolaborasi, sinergi, kerja sama, 

serta menciptakan berbagai terobosan bersama 

berbagai pihak. 

Kemnaker merupakan salah satu kementerian 

y ang memi l ik  i per an pen ting da lam 

mempersiapkan SDM unggul demi Indonesia maju. 

Upaya penanggulangan masalah pengangguran 

dan peningkatan kualitas pekerja itu harus 

dilaksanakan secara nyata. Tujuannya, agar bisa 

membawa manfaat bagi tenaga kerja yang pada 

akhirnya dapat meningkatkan produktivitas 

perusahaan dan daya saing nasional. 

(Diadaptasi dari https://www.kompas.com) 
 

41. Kata kolaborasi pada paragraf 2 bermakna .... 

A. gabungan antara dua perusahaan atau 

lebih untuk memperoleh keuntungan 

B. penyatuan usaha sehingga tercapai 

pengawasan bersama 

C. kerja sama untuk membuat sesuatu 

D. penggabungan dua atau lebih 

perusahaan di bawah satu pemilikan 

E. pengerjaan sesuatu dengan tekun atau 

cermat 

42. Kata yang tepat untuk melengkapi bagian 

yang rumpang pada paragraf 1 adalah .... 

A. ciptaan 

B. penciptaan 

C. hasil cipta 

D. menciptakan 

E. terciptanya 

43. Kata kompleks pada paragraf 2 memiliki 

makna yang berlawanan dengan kata .... 

A. mudah 

B. ringan 

C. sedikit 

D. sederhana 

E. tunggal 

44. Topik bacaan di atas adalah .... 

A. Tingkat pengangguran di Indonesia. 

B. M enghadap i  tan tangan dunia  

ketenagakerjaan. 

C. U p a  y a m e n g a  t a s i  m a s a l a h  

pengangguran. 

D. Per an Kemnaker  dalam dunia 

ketenagakerjaan. 

E. Pentingnya peningkatan kualitas pekerja. 

 
Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 

nomor 45 s.d. 48. 

Puskesmas merupakan pusat pelayanan 

kesehatan yang paling dekat dengan masyarakat. 

Tetapi, pada kenyataannya ide awal untuk 

mendekatkan pelayanan kesehatan kepada 

masyarakat ternyata tidak terwujud. Padahal, 

konsep ideal dari pembangunan puskesmas yang 

PPeennggeettaahhuuaann ddaann 
PPeemmaahhaammaann UUmmuumm 
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disebar di desa-desa sangatlah mulia. Pemerintah 

berkeinginan untuk mendekatkan pelayanan 

kepada masyarakat. Dengan harapan si penderita 

akan cepat tertangani dengan biaya yang 

terjangkau. Bahkan, bila perlu digratiskan. 

Namun, fakta yang ada di lapangan menunjukkan 

bahwa puskesmas tidak lebih dari sekadar tukang 

rujukan. Bahkan, tidak jarang puskesmas kosong 

karena ditinggal pergi oleh para petugasnya. 

Kondisi inilah yang menyebabkan pamor 

puskesmas redup. Bahkan, banyak masyarakat 

yang ‘alergi’ datang ke puskesmas karena 

pelayanan yang diberikan sangat tidak maksimal. 

Oleh karena itu, pemerintah tidak boleh tinggal 

diam melihat fenomena tersebut. Reformasi 

pelayanan kesehatan di puskesmas harus segera 

dilakukan. Pemerintah Daerah harus mampu 

mengembalikan fungsi pelayanan puskesmas 

seperti ide awalnya. 

(Diadaptasi dari https://www.dosenpendidkan.co.id) 
 

45. Apa yang dinginkan oleh penulis dalam teks 

tersebut? 

A. Masyarakat dapat berobat dengan biaya 

yang terjangkau di puskesmas. 

B. Biaya berobat di puskesmas bisa 

digratiskan. 

C. Nama puskesmas bisa bersinar kembali 

dan disukai masyarakat. 

D. Pemerintah tidak boleh tinggal diam 

melihat permasalahan pada puskesmas. 

E. P e m e r  in  t a h  h a r u s  m a m p u  

mengembalikan fungsi puskesmas 

seperti ide awalnya. 

46. Informasi tersirat dari bacaan di atas adalah 

.... 

A. Puskesmas merupakan pusat pelayanan 

kesehatan yang terdekat dengan 

masyarakat. 

B. Banyak orang yang kecewa dengan 

pelayanan di puskesmas. 

C. Sering dijumpai puskesmas yang kosong 

karena ditinggal pergi oleh petugasnya. 

D. Perlu dilakukan reformasi pelayanan 

kesehatan di puskesmas. 

E. Pemerintah berkeinginan untuk 

mendekatkan pelayanan kesehatan 

masyarakat. 

47. Apa fungsi paragraf 3 pada teks di atas? 

A. Menggambarkan hal-hal yang harus 

dilakukan untuk mengatasi masalah 

pelayanan pada puskesmas. 

B. Melanjutkan penjelasan mengenai 

permasalahan pelayanan kesehatan di 

puskesmas. 

C. Menjelaskan akibat yang harus dilakukan 

pemerintah dari permasalahan kesehatan 

yang telah dibahas sebelumnya. 

D. Melarang pemerintah untuk tinggal 

diam melihat fenomena tersebut. 

E. Menduk ung pemer intah untuk 

melakukan perbaikan pelayanan 

kesehatan di puskesmas. 

48. Di bawah ini merupakan kelemahan teks di 

atas, kecuali .... 

A. terdapat kesalahan penggunaan 

konjungsi pada kalimat 2 paragraf 1 

B. terdapat kata bentukan yang salah pada 

kalimat 3 paragraf 1 

C. terdapat kesalahan tanda baca pada 

kalimat 4 paragraf 2 

D. penggunaan konjungsi pada kalimat 1 

paragraf 3 tidak tepat 

E. terdapat kesalahan penggunaan huruf 

kapital pada kalimat 3 paragraf 3 

 
Teks berikut digunakan untuk menjawab soal 

nomor 49 s.d. 52. 

Dipublikasikan pada jurnal Nature Climate 

Change, sekelompok ilmuwan internasional 

meneliti bagaimana perubahan iklim akan 

memengaruhi keanekaragaman hayati laut dalam. 

Kita tahu bahwa air di permukaan semakin cepat 

memanas akibat kenaikan suhu dan ternyata itu 

juga dialami oleh habitat laut dalam. Diperkirakan 

makhluk laut dalam akan segera mengalami 

perubahan drastis dalam kurun waktu dekat. 

Hasil studi menunjukkan bahwa kecepatan 

iklim di lapisan tergelap dan terdalam lautan telah 

meningkat empat kali lebih tinggi selama paruh 
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kedua abad ke-20. Kondisi ini diperkirakan akan 

memburuk dalam beberapa dekade mendatang. 

Di lapisan mesopelagik lautan, “zona senja” yang 

berada di kedalaman 200—1.000 meter, kecepatan 

iklim diproyeksikan akan mengalami percepatan 

4 hingga 11 kali lebih tinggi dibandingkan 

permukaan laut pada akhir abad. Jika proyeksi 

tersebut akurat, akan memberikan pukulan keras 

bagi seluruh lautan. Pasalnya, lapisan tersebut 

adalah rumah bagi beragam ikan kecil yang 

mendukung kehidupan hewan-hewan laut yang 

lebih besar, termasuk tuna dan cumi-cumi. 

Efek perubahan iklim ternyata lebih parah di laut 

karena suhunya seragam dan konstan dibandingkan 

permukaan. Bahkan, perubahan paling sedikit di 

laut dalam bisa mengguncang ekosistem yang 

lebih luas. Namun, selain kenaikan suhu, menurut 

peneliti, ada hal lain yang perlu dipertimbangkan 

ketikan melihat perubahan iklim pada makhluk 

di dasar laut. Ekosistem mereka juga dipengaruhi 

oleh kondisi lain, seperti tekanan, tingkat cahaya, 

konsentrasi oksigen, dan yang lainnya. 

(Diadaptasi dari https://www.nationalgeographic.grid. 

id) 
 

49. Dari bacaan di atas dapat disimpulkan bahwa 

.... 

A. Perubahan iklim sangat berpengaruh 

terhadap kehidupan di dasar laut. 

B. Dampak perubahan iklim di lautan lebih 

besar daripada di daratan. 

C. Kehidupan hewan-hewan di dasar laut 

dipengaruhi oleh kondisi cuaca. 

D. Kehidupan hewan dasar di laut 

bergantung kepada hewan-hewan kecil 

lainnya. 

E. Perubahan iklim di dasar laut disebabkan 

oleh berbagai aktivitas yang dilakukan 

manusia. 

50. Berdasarkan bacaan di atas, apa yang akan 

terjadi jika proyeksi percepatan kenaikan 

iklim di lapisan mesopolagik akurat? 

A. Hewan-hewan kecil akan mengalami 

kepunahan. 

B. Hewan besar yang bergantung pada 

hewan kecil akan mengalami penurunan 

jumlah. 

C. Seluruh lautan akan merasakan 

akibatnya. 

D. Tuna dan cumi-cumi akan terancam 

punah. 

E. Suhu di laut akan semakin meningkat dri 

tahun ke tahun. 

51. Hubungan antara hewan-hewan kecil 

dengan hewan-hewan besar di laut memiliki 

kesamaan dengan .... 

A. hubungan antara dokter dengan pasien 

B. hubungan antara kupu-kupu dengan 

lebah dan bunga 

C. hubungan antara burung bangau 

dengan kudanil 

D. hubungan antara katak dengan ular 

E. hubungan antara manusia dengan 

bakteri 

52. Kalimat yang dicetak miring pada paragraf 3 

memiliki makna yang sama dengan .... 

A. Perubahan iklim di laut lebih parah 

daripada di permukaan karena suhu 

permukaan lebih seragam dan konstan. 

B. Karena suhu permukaan lebih seragam 

dan konstan, suhu di di laut lebih 

parah daripada di permukaan ketika 

perubahan iklim. 

C. Perubahan iklim yang terjadi di laut lebih 

seragam dan konstan sehingga akan 

lebih parah jika dibandingkan dengan 

permukaan. 

D. Perubahan suhu karena efek perubahan 

iklim di laut lebih parah daripada di 

permukaan. 

E. Suhu di laut seragam dan konstan 

dibandingkan dengan permukaan 

sehingga perubahan iklim akan 

berdampak lebih parah. 

 
Passage 1 for questions 53-56. 

Dyslexia occurs on a continuum and there is 

no “sharp dividing line” between having dyslexia 

and not having it. In the early years of elementary 

school, all children are learning to read, and all are 

developing their reading skills at different rates. 

“The behaviors of 4-to-6 year-olds who are at 

risk for dyslexia are not very different from those 
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of children who are not,” writes professor Mark 

Seidenberg, cognitive scientist at the University 

of Wisconsin, in Language at the Speed of Sight. 

“Typically developing children learn to read at 

different rates for constitutional and environmental 

reasons.” 

Further, because dyslexia’s symptoms and 

manifestations can change over time, families, 

teachers, and schools understandably struggle to 

identify dyslexia in children. But the way dyslexia 

presents itself in young readers is far from the only 

hurdle: sometimes elementary teachers haven’t 

been given the proper tools to recognize the 

early warning signs, and many who recognize the 

symptoms of reading trouble ahead don’t know 

how to address those issues. 

For example, when Dr. Martha Youman first 

began her career as a second grade teacher, she 

knew that some of her students simply couldn’t 

read but she didn’t know what to do about it: “I 

kept them busy. Truly, there were interventions 

they needed, I just didn’t know how to help them,” 

says Youman, who now treats kids with dyslexia. “I 

had a master’s in teaching, and didn’t know how 

to deal with these students.” 

Often the diagnosis of dyslexia comes after 

months or years of exhausting frustration and 

failure for students, parents, and teachers. It’s 

common for dyslexic children to avoid reading and 

become angry or upset in class or when it’s time 

to do homework or read aloud in front of others. 

Sometimes these students are seen as smart but 

lacking motivation or not working hard enough. To 

make things more complicated, dyslexic children 

often have another developmental disorder like 

ADHD alongside their reading challenges. The key 

to preventing reading failure is early detection. 

(Adapted from https://www.kqed.org) 
 

53. According to the passage, the author implies 

that teachers of dyslexic students .... 

A. don’t know how to handle the problems 

B. equipped with tools to recognize dyslexia 

C. cannot teach students how to read 

D. feel exhausted, and frustrated with the 

students 

E. recognize the symptoms 

54. In sentence “But the way dyslexia presents 

itself in young readers is far from the only 

hurdle: ...” the word ‘hurdle’ is synonymous 

with .... 

A. symptom 

B. problem 

C. urgency 

D. danger 

E. cure 

55. What’s the characteristic of dyslexic students? 

They .... 

A. read at different rates 

B. have constitutional and environmental 

reasons 

C. recognize the early warning signs 

D. didn’t know how to help 

E. become upset to read aloud 

56. The paragraph following the passage is .... 

A. another developmental disorder 

B. the kinds of reading challenges 

C. the causes reading failure 

D. how to detect dyslexia 

E. steps to prevent dyslexia 

 
Passage 2 for questions 57-60. 

Information and communication technology 

has changed rapidly over the past 20 years with a 

key development being the emergence of social 

media. The pace of change is accelerating. For 

example, the development of mobile technology 

has played an important role in shaping the impact 

of social media. Across the globe, mobile devices 

dominate in terms of total minutes spent online. 

This puts the means to connect anywhere, at any 

time on any device in everyone’s hands. These 

factors have caused social networks to evolve 

from being a handy means for keeping in touch 

with friends and family to being used in ways that 

have a real impact on society. Social media is being 

used in ways that shape politics, business, world 

culture, education, careers, innovation, and more. 

The rise of social media means it’s unusual 

to find an organization that does not reach its 

customers and prospects through one social 

media platform or another. Companies see the 
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importance of using social media to connect with 

customers and build revenue. Businesses have 

realized they can use social media to generate 

insights, stimulate demand, and create targeted 

product offerings. This is important in traditional 

brick-and-motor businesses, and, obviously, in the 

world of e-commerce. 

Many studies suggest implementing social 

networks within the workplace can strengthen 

knowledge sharing. The result is to improve project 

management activities and enable the spread of 

specialized knowledge. Fully implementing social 

technologies in the workplace removes boundaries, 

eliminates silos, and can raise interaction and help 

create more highly skilled and knowledgeable 

workers. Interestingly, although the use of social 

sharing has become the norm rather than the 

exception in business, some companies, after 

experiencing first-hand some negative effects of 

social media, have decided to go against the grain 

and remove the social sharing buttons from their 

websites. 

A case study of Taloon.com, an e-commerce 

retailer from Finland, found that conversions 

rose by 11.9% when they removed share buttons 

from their product pages. These results highlight 

the double-edged nature of the impact of social 

media. When products attract a lot of shares, 

it can reinforce sales. But when the reverse is 

true, customers begin to distrust the product 

and the company. This is what Dr. Paul Marsden, 

psychologist and author of ‘The Social Commerce 

Handbook’, referred to as ‘social proof’. 

(Adapted from https://www.simplilearn.com) 

57. The relationship of mobile technology and 

social media is analogous with .... 

A. coffee and tea 

B. travel agent and tourist destination 

C. electricity and light 

D. machine and oil 

E. camera and film 

58. In the passage, in which field is the impact 

social media discussed in the passage? 

A. IT 

B. Culture 

C. Politics 

D. Business 

E. Psychology 

59. What is the author’s attitude toward the topic 

of the passage? 

A. Serious 

B. Motivating 

C. Apathetic 

D. Critical 

E. Didactic 

60. What is the effect of removing sharing button 

on their website? 

A. Removes boundaries 

B. Eliminates silos, and 

C. Can raise interaction and 

D. Help create more highly skilled and 

knowledgeable workers 

E. Rising conversion 
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61. Diketahui barisan aritmetika dengan suku ke- 

6 dan ke-10 masing-masing18 dan 30 maka 

nilai suku ke-15 adalah .... 

A. 51 

B. 52 

C. 45 

D. 48 

E. 50 

62. Suatu tes masuk PTN terdiri atas 120 soal. Jika 

jawaban benar skor 4, salah –1, kosong = 0. 

Jika Nadia mengerjakan 100 soal dan skor 340 

berapa yang dijawab benar .... 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

63. Bera 

A. 

B. 

 

C. 

 

D. 

 

E. 

 
64. Jika p = 2a maka nilai 5p 5a .... 

A. 15a 

B. 15p 

C. 6p 

D. 9a 

E. 16p 

65. Rata-rata 110, 125, 140, 155, 170, 185, 204, 215 

adalah .... 

A. 159,5 

B. 161,0 

C. 160,0 

D. 162,5 

E. 163,0 

66. Bilangan ganjil lima angka yang memuat 

semua angka 1, 2, 4, 6, 9 ada sebanyak .... 

A. 4 

B. 5 

C. 24 

D. 48 

E. 120 

67. Diketahui 0 < x < 1 manakah hubungan antara 

p dan q berikut berdasarkan informasi yang 

diberikan? 
 

P Q 

1− x4 
 

1− x2 

3 + x 

A. P > Q 

B. Q > P 

C. Q = P 

D. Q + P = 75.000 

E. Informasi yang diberikan tidak cukup 

untuk memutuskan salah satu dari 

empat pilihan di atas. 

68. Jika 2< a < 6 dan –3 < b < 4 maka nilai ab 

adalah .... 

A. –18 < ab < 24 

B. –6 < ab < 24 

C. 0 < ab < 8 

D. –18 < ab < 8 

E. –2 < ab < 10 

PPeennggeettaahhuuaann KKuuaannttiittaattiiff 
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69. Perbandingan umur Nadia : Bintang 5 tahun 

yang lalu 5 : 9, selisih umur mereka sekarang 

4 tahun. Maka, perbandingan umur Nadia dan 

Bintang 10 tahun yang akan datang adalah .... 

A. 
5
 

6 

B. 
3
 

A. 10 liter 

B. 15 liter 

C. 21 liter 

D. 17 liter 

E. 30 liter 
 

73. P Q 

5 8 4 3 

7 

C. 
4
 

5 

D. 
5
 

7 

E. 
5
 

8 

70. Bangun ACEF persegi panjang luas = 48 cm2. 

D dan B titik tengah EC dan FE. Luas bangun 

arsir .... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

74. 

16 ? 

40 32 

Nilai 16 dalam segitiga P adalah hasil operasi 

aritmetika semua bilangan di luar segitiga P. 

Dengan menggunakan pola operasi aritme- 

tika yang sama, nilai dalam segitiga Q yang 

paling tepat adalah .... 

A.   11 D.   27 

B.   20 E.   31 

C. 25 

3x2 − 6x − 3y2 + 6y senilai dengan .... 
F B 

 
 

8 

 

 
A 

A. 14 

B. 15 

C. 17 

D. 18 

E. 24 

E 

 
4 cm 

D 

 

C 

A. 3[x + y – 2][x – y] 

B. 3[x + y – 2][x – y – 2] 

C. 3[x + y][x – y] 

D. 3[x + y][x – y – 2] 

E. 3[x + y – 2][x – y + 2] 

75. If a < 0, b > 0, and c < 0 where the question is 

correct .... 

A. a − b + c  o 

B. a + b + c  0 

C. a + b + c  0 

D. –a + b – c > 0 

71. Perusahaan A mampu menghasilkan 1000 

barang dalam waktu 10 jam dengan 100 

pekerja. Hari ini 25% karyawan cuti. Berapa 

waktu untuk menghasilkan 1000 barang .... 

A. 13 jam 20 menit 

B. 12 jam 30 menit 

C. 13 jam 40 menit 

D. 13 jam 

E. 14 jam 20 menit 

72. Dalam 100 liter campuran susu dan air 

diketahui kandungan susu sapi 80%. Sejumlah 

air ditambahkan agar kandungan turun jadi 

60%berapa liter air yang harus ditambahkan? 

E. −a + b + c  0 

 
76. The strength of 2 men is the same as the 

strength of 3 women, while the strength 

12 women is the same as strength of x man 

which is the correct relation between P and 

Q on the given information .... 
 

P Q 

3x 12 

A. P < Q 

B. P > Q 

C. P = 3Q 

TPS 
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D. P = 4Q 

E. The information provided is not sufficient 

to decide one of the four option above 

77. Nadia balls are more than Bintang. If Bintang 

has x balls and Nadia gives 5 balls Bintang, 

they will have same balls’, Now Nadia’s balls .... 

A. x − 5 

B. x + 5 

C. x + 10 

D. x − 10 

E. x − 7 

a − 3b 2 

79. Bintang buys shoes that cost 200.000 if he get 

a 50% discount and 20% . what he has to pay 

.... 

A. 50.000 

B. 60.000 

C. 70.000 

D. 80.000 

E. 120.000 

80. The equation of the line through (3,5) parallel 

to 3x + 6y = 6 is .... 

A. 3x + 6y = 39 

B. 3x − 6y = 39 

78. If 
a − b 

= 
6 

then a : b = .... C. 6x − 3y = 39 

D. 6x + 3y = 39 

A. 4 : 1 

B. 2 : 5 

C. 3 : 7 

D. 4 : 5 

E. 1 : 4 

E. x + y = 10 

TPS 
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1. Berdasarkan teks, kurva virus corona di 

Indonesia tidak mengalami penurunan 

jika dibandingkan beberapa negara di Asia 

Tenggara misalnya Malaysia, Kamboja, 

Singapura, Vietnam, dan Thailand. 

◼ Jawaban: C 

2. Berdasarkan teks, Thailand dan Vietnam 

adalah negara-negara di Asia Tenggara yang 

paling awal dapat mengendalikan virus 

corona. Dengan demikian, dapat dikatakan 

bahwa Thailand lebih mampu mengendalikan 

virus corona daripada Kamboja. 

◼ Jawaban: D 

3. Berdasarkan teks, karantina wilayah yang 

ketat merupakan kunci keberhasilan Vietnam 

mengendalikan virus corona. Jika Indonesia 

juga memberlakukan karantina wilayah 

dengan ketat, kemungkinan yang terjadi 

Indonesia akan seperti Vietnam yang dapat 

mengendalikan virus corona lebih awal. 

◼ Jawaban: B 

4. Berdasarkan teks paragraf 2, kurva virus 

corona di Indonesia melonjak atau tidak 

mengalami penurunan yang signifikan karena 

kebijakan pemerintah, yaitu pelaksanaan 

PSBB dinilai buruk. 

◼ Jawaban: E 

5. Berdasarkan paragraf 1, Malaysia, Thailand, 

dan Vietnam melonggarkan lockdown 

berdasarkan kurva virus coronanya menurun. 

Jika PSBB di Indonesia diibaratkan lockdown, 

yang mungkin terjadi adalah Indonesia juga 

akan melonggarkan PSBB jika kurva virus 

coronanya menurun. 

◼ Jawaban: A 

6. Berdasarkan grafik, Singapura, Malaysia, 

Thailand, dan Vietnam mengalami puncak 

pandemi virus corona pada bulan April. 

◼ Jawaban: A 

7. Berdasarkan grafik , kurva virus corona di 

Indonesia cenderung naik. 

◼ Jawaban: B 

8. Berdasarkan teks, UNESCO dan UN-WTO 

menyatakan bahwa alat utama pelestarian 

kebudayaan adalah kegiatan pariwisata. 

◼ Jawaban: B 

9. Berdasarkan teks, jika pengelolaan pariwisata 

baik dan berkelanjutan, akan mampu 

memberikan kesempatan bagi tumbuhnya 

ekonomi di suatu destinasi wisata. 

◼ Jawaban: C 

10. Misalkan: 

P = pengelolaan pariwisata yang baik 

Q= pengelolaan pariwisata berkelanjutan 

R = mampu memberikan kesempatan 

tumbuhnya ekonomi di suatu destinasi wisata 

Dengan menggunakan prinsip modus Tollens 

diperoleh: 

P1: ( P ^ Q)→R 

P2 : ~R 

S : ~(P ̂  Q) atau ~P v ~Q , yaitu pengelolaan 

pariwisata tidak baik atau tidak berkelanjutan. 

◼ Jawaban: A 
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11. Misalkan: 

P = jumlah wisatawan meningkat 

Q = perekonomian meningkat 

Dengan menggunakan prinsip modus Tollens 

diperoleh: 

P1 : P→Q 

P2 : ~Q 

S :~ P, yaitu jumlah wisatawan tidak meningkat 

atau menurun. 

◼ Jawaban: B 

12. Berdasarkan paragraf 3, simpulan yang salah 

adalah kunjungan wisatasan tidak meningkat 

atau perekonomian mengalami peningkatan. 

◼ Jawaban: E 

13. Berdasarkan tabel, jumlah wisatawan dari 

tahun ke tahun cenderung mengalami 

peningkatan. 

◼ Jawaban: C 

S ehingga,  ni la i  yang tepat untuk 

menggantikan x dan y adalah: 

x = 26 + 200 = 226 

y = 226 +1= 227 

◼ Jawaban: E 

17. Perhatikan pola bilangan pada kota barisan 

pertama dan kedua: 

6 + 5 = 11 

3 + 6 = 9 

Maka, nilai yang tepat untuk melengkapi pola 

pada baris terakhir adalah: 

2 
+ 

3 
= 

2 4 + 33 

3   4 3 4  

= 
8 + 9 

12 

= 
17 

=
 5  

12 

◼ Jawaban: C 

 

          
 

 

 

 

15. 

 
 

+10 

 
 

+10 

 
19. Misalkan, x = 0,7981 dan y = 0,2019 

z = 
(1,7981)(1,2019) − (0,7981)(0,2019) 

0,7981+ 0,2019 

= 
(1+ x)(1+ y) − xy 

x + y 

= 
1+ x + y + xy − xy 

55 44 33 = 27 x + y 

Sehingga, bilangan yang tepat untuk 

melanjutkan pola di atas adalah 33 = 27 . 
= 

1+ x + y 

x + y 
=

 1 
+ 1 

x + y 

 

16. 

◼ Jawaban: A 

 
+2 +20 +200 

 

   

1, 2, 4, 5, 25, 26, x, y 
    

=
  1 

+1 
0,7981+ 0,2019 

= 1+1= 2 

Jadi,
 1 

= 
  1 

= 
1 

z +1 2 +1 3 

+1 +1 +1 +1 
◼ Jawaban: E 

10, 543, 3.125, 20, 432, 256, 30, 321, ... 

–111 –111 

TPS 
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C 

+3 

F 
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18. Perhatikan pola pada gambar A. 

37 + 19 + 32 + 33 = 121 = 11 

Sehingga, bilangan yang tepat untuk 

melengkapi pola gambar B adalah 

+4 +2 +2 –2 +4  +2 +2 +3   74 + 46 + 68 + 37 = 225 = 15 

O M M D S  O O G  ◼ Jawaban: E 

◼ Jawaban: D        

 



21 

 

Pemahaman Bacaan 

dan Menulis 

 

Penalaran 
Umum 

Pemahaman 
Bacaan dan Menulis 

Pengetahuan dan 
Pemahaman Umum 

Pengetahuan 
Kuantitatif 

 

20.  
(a+b)

2 
− (a−b)

2 

ab2 − a2b 
a2 +b2 + 2ab − (a2 +b2 − 2ab) 

 
 

yaitu kata apakah. Agar efektif, kata tersebut 

harus dihilangkan. 

◼ Jawaban: C 

25. Bentukan kata yang tepat untuk melengkapi 

= 
ab(b − a) 

= 
a2 +b2 + 2ab − a2 −b2 + 2ab 

ab(b − a) 

= 
    4ab  

ab(b − a) 

= 
    4 

b − a 

◼ Jawaban: C 

 
 

21. Topik paragraf 1: prediksi puncak Covid-19 di 

Indonesia dari ITB. 

Topik paragraf 2: latar belakang dilakukannya 

penelitian. 

Topik paragraf 3: model penelitian yang 

digunakan sebagai representasi. 

Dari ketiga topik di atas, dapat diketahui judul 

yang tepat untuk teks tersebut, yaitu “Prediksi 

Penyebaran Virus Corona di Indonesia”. 

◼ Jawaban: C 

22. Kalimat tersebut tepat untuk diletakkan 

setelah kalimat 2, karena menjelaskan 

mengenai prediksi akhir pendemi corona di 

Indonesia. Hal ini merupakan penjelasan dari 

kalimat 1 yang merupakan kalimat utama 

paragraf. 

◼ Jawaban: A 

23. Konjungsi temporal adalah konjungsi yang 

memperluas keterangan waktu. Konjungsi 

yang tepat untuk diisikan pada kalimat 8 

adalah setelah. 

◼ Jawaban: D 

24. Ketidakefektifan kalimat 4 disebabkan oleh 

penggunaan kata tanya pada kalimat berita, 

bagian yang rumpang pada kalimat 1 adalah 

penyebaran. Kata penyebaran bermakna 

proses menyebar. 

◼ Jawaban: B 

26. Penulisan kata bentukan yang salah adalah 

kata dilatar belakangi. Kata bentukan 

tersebut merupakan gabungan dua kata 

yang mendapatkan awalan dan akhiran. 

Seharusnya kata tersebut ditulis serangkai 

menajdi dilatarbelakangi. 

◼ Jawaban: B 

27. Teks tersebut membahas prediksi penyebaran 

Covid-19 di Indonesia. Untuk itu, ilustrasi 

yang tepat untuk ditambahkan adalah 

kurva prediksi penyebaran virus corona di 

Indonesia. 

◼ Jawaban: C 

28. Diksi yang tepat untuk melengkapi bagian 

yang rumpang pada kalimat 3 adalah kata 

kerusakan. 

◼ Jawaban: E 

29. Kalimat yang tepat untuk mengawali paragraf 

ketiga adalah kalimat 7. 

◼ Jawaban: B 

30. Kalimat 6 tidak efektif karena menggunakan 

konjungsi secara tidak tepat sehingga menjadi 

tidak logis. Konjungsi sehingga seharusnya 

diganti dan. 

◼ Jawaban: B 

31. Penggunaan ejaan yang tidak tepat terdapat 

pada kalimat 9. Perbaikan untuk kalimat 

tersebut adalah sebagai berikut. 

Menurut peneliti utama Kenar Jhaveri, Kepala 

Asosiasi Nefrologi di Northwell, lebih dari 

14,3 persen dari pasien tersebut memerlukan 

dialisis ginjal. 

◼ Jawaban: D 

TPS 
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32. Penggunaan konjungsi yang tidak tepat 

adalah konjungsi yang sebelum kata akan 

pada kalimat 4. Konjungsi itu seharusnya 

diganti dengan kata sehingga. 

◼ Jawaban: C 

33. Kalimat 8 tidak efektif karena tidak memiliki 

subjek. Agar menjadi efektif, dapat dilakukan 

dengan cara menghilangkan kata berdasarkan 

pada awal kalimat. 

◼ Jawaban: A 

34. Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi 

paragraf kedua adalah depresi dan insomnia 

disebabkan oleh virus corona. Karena kedua 

penyakit tersebut tidak selalu disebabkan 

oleh virus corona. 

◼ Jawaban: B 

35. Penggunaan dan penulisan kata berencana 

pada teks tersebut sudah tepat sehingga tidak 

perlu diperbaiki. 

◼ Jawaban: A 

36. Sesuai dengan aturan penulisan angka, jika 

angka tersebut kurang dari tiga kata, harus 

dituliskan dengan huruf. Jadi, angka tersebut 

dapat ditulis menjadi lima ratus. 

◼ Jawaban: B 

37. Penulisan kata ditempatkan sudah tepat 

karena di- pada kata tersebut merupakan 

awalan yang penulisannya harus serangkai 

dengan kata yang dilekati. 

◼ Jawaban: A 

38. Penulisan kata tekhniknya tidak tepat. Bentuk 

baku dari kata tersebut adalah tekniknya. 

◼ Jawaban: C 

39. Kalimat tersebut tidak efektif karena di 

dalamnya terdapat aposisi yang harus diapit 

dengan tanda koma. 

◼ Jawaban: E 

40. Penggunaan kata harap pada teks tersebut 

mengakibatkan kalimat menjadi tidak logis. 

Agar menjadi logis, kata harap diganti dengan 

kata berharap. 

Jawaban: D 

 

 
 

41. Makna kata kolaborasi adalah ‘kerja sama 

untuk membuat sesuatu’. 

◼ Jawaban: C 

42. Selain itu, Kemnaker juga mencatat total [. ] 

lapangan kerja baru telah mencapai 11,1 juta 

sepanjang 2015—2019. 

Kata yang tepat untuk melengkapi bagian 

yang rumpang pada kalimat tersebut adalah 

penciptaan. Kata penciptaan bermakna‘proses 

menciptakan’. 

◼ Jawaban: B 

43. Kata kompleks memiliki makna ‘mengandung 

beberapa unsur yang pelik, rumit, sulit, dan 

saling berhubungan’. Jadi, kata yang memiliki 

makna berlawanan dengan kompleks adalah 

sederhana. 

◼ Jawaban: D 

44. Topik paragraf 1: angka pengangguran di 

Indonesia. 

Topi  k  p ar ag r af 2: pemb angun an 

ketenagakerjaan masih dibutuhkan. 

Topik paragraf 3: peran kementerian tenaga 

kerja. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa topik teks 

tersebut adalah menghadapi tantangan 

dunia ketenagakerjaan. 

◼ Jawaban: B 

45. Teks tersebut menjelaskan bahwa pemerintah 

membangun puskesmas untuk mendekatkan 

pelayanan kesehatan kepada masyarakat. 

Namun, faktanya puskesmas belum mampu 

memberikan pelayanan yang maksimal 

kepada masyarakat sehingga banyak 

masyarakat yang tidak mau berobat ke 

puskesmas. Pada akhir paragraf disebutkan 

bahwa penulis menginginkan adanya 

reformasi pelayanan kesehatan di puskesmas. 

Dengan demikian, keinginan penulis dalam 

teks tersebut adalah pemerintah harus 

Pengetahuan dan 

Pemahaman Umum 
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mampu mengembalikan fungsi puskesmas 

seperti ide awalnya. 

◼ Jawaban: E 

46. Informasi tersirat merupakan informasi 

yang terkandung secara implisit di dalam 

bacaan. Informasi tersirat dari teks tersebut 

adalah banyak orang yang kecewa dengan 

pelayanan di puskesmas. 

◼ Jawaban: B 

47. Paragraf 1 menjelaskan tujuan pemerintah 

membangun puskesmas. Paragraf 2 

menjelaskan fakta yang terjadi di lapangan 

mengenai kondisi puskesmas. Paragraf 3 

menjelaskan hal yang harus dilakukan 

pemerintah untuk mengatasi masalah di 

puskesmas. Dengan demikian, fungsi paragraf 

3 adalah menjelaskan akibat yang harus 

dilakukan pemerintah dari permasalahan 

kesehatan yang telah dibahas sebelumnya. 

◼ Jawaban: C 

48. Kelemahan paragraf tersebut adalah: 

(1) Terdapat kesalahan penggunaan 

konjungsi tetapi pada kalimat 2 

paragraf 1. Tetapi merupakan konjungsi 

intrakalimat koordinatif sehingga 

tidak boleh diletakkan di awal kalimat. 

Konjungsi tersebut harus diganti dengan 

namun. 

(2) Terdapat kata bentukan yang salah 

pada kalimat 3 paragraf 1. Penulisan 

kata di sebar seharusnya ditulis serangkai 

karena di- pada kata tersebt berfungsi 

sebagai awalan. 

(3) Terdapat kesalahan tanda baca pada 

kalimat 4 paragraf 2. Penggunaan tanda 

petik tunggal untuk mengapit kata alergi 

tidak tepat. Seharusnya tanda baca 

tersebut diganti dengan tanda petik 

dua yang berfungsi mengapit kata yang 

memiliki makna tertentu. 

(4) Terdapat kesalahan penggunaan huruf 

kapital pada kalimat 3 paragraf 3. 

Penggunaan huruf kapital pada kata 

Daerah tidak tepat, seharusnya diganti 

dengan daerah. 

◼ Jawaban: D 

49. Topik paragraf 1: pengaruh perubahan iklim 

terhadap keanekaragaman hayati laut dalam. 

Topik paragraf 2: hasil studi tentang 

peningkatan kecepatan iklim. 

Topik paragraf 3: efek perubahan iklim di laut 

lebih parah daripada di daratan. 

Jadi, topik teks tersebut adalah perubahan 

iklim sangat berpengaruh terhadap 

kehidupan di dasar laut. 

◼ Jawaban: A 

50. Berdasarkan bacaan di atas, hal akan terjadi 

jika proyeksi percepatan kenaikan iklim di 

lapisan mesopolagik akurat adalah seluruh 

lautan akan merasakan akibatnya. Pernyataan 

ini terdapat dalam paragraf 2. 

◼ Jawaban: C 

51. Hubungan antara hewan-hewan kecil 

dengan hewan-hewan besar di laut memiliki 

kesamaan dengan hubungan antara katak 

dengan ular. Kedua hal tersebut memiliki 

hubungan rantai makanan. Hewan besar 

memakan ikan kecil, sama halnya dengan ular 

memakan katak. 

◼ Jawaban: D 

52. Kalimat yang bercetak miring pada paragraf 

3 memiliki makna yang sama dengan suhu 

di laut seragam dan konstan dibandingkan 

dengan permukaan sehingga perubahan iklim 

akan berdampak lebih parah. 

◼ Jawaban: E 

53. Berdasarkan bacaan, penulis menyimpulkan 

bahwa guru-guru dari siswa yang mengidap 

disleksia tidak mengetahui bagaimana untuk 

menangani permasalahannya (don’t know 

how to handle the problems). Jawaban ini 

didapat dari menyimpulkan isi paragraf 3. 

◼ Jawaban: A 

54. Kata hurdle berarti masalah bersinonim 

dengan kata problem. Kata symptom (gejala), 

urgency (pentingnya), danger (bahaya), dan 

cure (pengobatan). 

◼ Jawaban: B 
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55. Karakteristik siswa yang mengidap disleksia 

adalah merasa enggan mambaca keras. 

Jawaban ini ditemukan pada paragraf 4 

kalimat kedua. 

◼ Jawaban: E 

56. Paragraf setelah paragraf tersebut adalah 

paragraf yang membahas tentang bagaimana 

mendeteksi disleksia (how to detect dyslexia). 

Paragraf terakhir membahas tentang 

diagnosis disleksia dan diperkuat pada 

kalimat terakhir terdapat kalimat tentang 

cara mencegah kegagalan membaca (salah 

satu ciri disleksia) adalah dengan deteksi dini. 

◼ Jawaban: D 

57. Hubungan teknologi seluler dengan 

sosial media beranalogi dengan listrik dan 

penerangan (electricity and light). 

◼ Jawaban: C 

58. Bacaan tersebut membahas pengaruh dari 

media sosial dalam bidang bisnis (business). 

Dalam bacaan banyak kosakata yang 

berhubungan dalam bidang bisnis ditemukan 

daripada bidang lain. 

◼ Jawaban: D 

59. Sikap penulis terhadap topik bacaan adalah 

serius (serious). Bacaan tersebut membahas 

tentang pengaruh sosial media dan 

menunjukkan berbagai macam bukti. 

◼ Jawaban: A 

60. Efek dari penghilangan tombol berbagi (sharing 

button) pada situs adalah meningkatkan 

konversi (rising conversion). Jawaban ini 

diperolah dari paragraf 4 kalimat pertama. 

◼ Jawaban: E 

U
10 

= a + 9b 
30 = a + 9b ..(2) 

Eliminasi persamaan (1) dan (2). 

18 = a + 5b 

30 = a + 9b 
– 

–12 = –4b 

b = 3 

Substitusikan b = 3 ke persamaan (1) 

18 = a + 5 . 3 

18 = a + 15 

a = 3 

Maka: 

U15 = a + 14b = 3 + 14 . 3 = 45 

◼ Jawaban: C 

62. Dikerjakan = 100 soal 

Kosong = 20 soal 

Maka: 

Skor = (B x 4) + (S x (–1)) 

340 = 4B – S ... (1) 

Kemudian: 

B + S = 100 soal 

B + S = 100 .. (2) 

Eliminasi persamaan (1) dan (2). 

340 = 4B – S 

100 = B + S 
+ 

440 = 5B 

B = 88 

◼ Jawaban: C 

1 2 1 4 2 
, , , ,p, 

4 5 2 7 3 

2 
, 

4 
, 

 6 
, 

 8 
, 

 8 + 2 
, 

12 

8 10 12 14 14 + 2 18 

Jadi, p = 
10 

= 
5
 

16 8 

◼ Jawaban: C 

64. Diketahui: p = 2a 

Maka: 

5p + 5a = 5(2a) + 5a = 10a + 5a = 15a 

◼ Jawaban: A 

 
61. Diketahui: U

6 
= 18 dan U

10 
= 30 

U6 = a + 5b 

18 = a + 5b... (1) 

65.  
x = 

110 + 125 + 140 + 155 + 170 + 185 + 204 + 215 

8 

= 163 

◼ Jawaban: E 
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66. Banyaknya cara membentuk bilangan ganjil 

lima angka dari angka 1, 2, 4, 6, 9 adalah: 

4 3 2 1 2 

2 4 6 6 1 

4 6 9 9 

6 9 

9 

Maka: 

= 4 x 3 x 2 x 1 x 2 = 48 

◼ Jawaban: D 

67. Diketahui: 0 < x < 1 

Jika x = 0 maka: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
70. 

9N – 45 = 5(4 + N) – 25 

9N – 45 = 20 + 5N – 25 

9N – 5N = –5 + 45 

4N = 40 

N = 10 

Maka, B = 4 + N = 4 + 10 = 14 

Jadi, perbandingan umur Nadia dan Bintang 

10 tahun yang akan datang adalah: 

N : B = (10 + 10) : (14 + 10) 

= 20 : 24 = 5 : 6 

◼ Jawaban: A 

lim 
1− x4 

= lim (1− x2 )(1+ x2 ) 
 2 

F B E 

x→0 1− x x→0 1− x 

= lim 1+ x2 = 1 
x→0 

3 + x = 3 + 0 = 3 

Maka, P < Q 

Jika x = 1 maka: A C 

lim
1− x4 

= lim (1− x2 )(1+ x2 ) 
 2 

DE = DC = 4 cm 

x→11− x x→1 1− x L.ACEF = AC x EC 

= lim 1+ x2 = 1 + 1 = 2 
x→1 

3 + x = 3 + 1 = 4 

Maka, P < Q 

◼ Jawaban: B 

68. 2 < a < 6 

48 = AC x 8 

AC = 6 

Maka, FB = BE = 3 cm 

Jadi: 

L.arsir = L.ACEF – L.ACD – L.ABF 

= 48 – 
1 

.AC . CD – 
1 

.AF. FB 

a = {3, 4, 5} 
2 2

 

–3 < b < 4 = 48 – 
1 

.6. 4 – 
1 

.8. 3 

b = {–2, –1, 0, 1, 2, 3} 
2 2

 

Maka: 

–18 < ab < 24 

◼ Jawaban: A 

69. Selisih umur mereka = 10 maka: 

B – N = 4 

B = 4 + N .. (1) 

umur Nadia : umur Bintang = 5 : 9 

Maka: 
N − 5 5 

= 48 – 12 – 12 = 24 cm2
 

◼ Jawaban: E 

71. Perusahaan A: 1000 barang dalam waktu 10 

jam dengan 100 pekerja. 

1000 barang = 10 jam x 100 pekerja 

25% karyawan cuti = 25% . 100 = 25 pekerja 

Yang tidak cuti = 100 – 25 = 75 pekerja 

Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan 1000 barang adalah 
B −  

=
 1000 1 

5 9 = 
75 

= 13
3 

jam = 13 jam 20 menit 

9(N – 5) = 5(B – 5) 

9N – 45 = 5B – 25 

Substitusikan persamaan (1). 

◼ Jawaban: A 
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72. 100 liter campuran susu: 80 liter susu dan 20 

liter air. 

Kemudian ditambahkan p air agar menjadi 

66% maka: 

66% =
    80 

 
100 + p 

 66 
= 

    80 

100 100 + p 

100(80) = 66(100 + p) 

8000 = 6600 + 66p 

66p = 1400 

p = 21,21 

◼ Jawaban: C 

73. Perhatikan pola segitiga P berikut: 

16 =
 40 

+ 8 
5 

Maka, jika diterapkan pada segitiga Q: 

? = 
32 

+ 3 = 8 + 3 = 11 
4 

x = 
12P 

L 

Substitusikan persamaan (1). 

x = 
12P 

= 8 
3 

P
 

2 

Maka: 

P = 3x = 3. 8 = 24 

Jadi, P > Q 

◼ Jawaban: C 

77. Bola Nadia lebih banyak dari Bintang. Bintang 

memiliki x bola dan Nadia memberikan 5 bola 

ke Bintang maka: 

x + 5 = n – 5 

n = x + 10 

◼ Jawaban: C 

78. 
a − 3b 

= 
2 

a − b  6 

◼ Jawaban: A 

74. = 3x2 – 6x – 3y2 + 6y 

= 3x2 – 6x + 3 – 3y2 + 6y – 3 

= 3(x2 – 2x + 1) – 3(y2 – 2y + 1) 

= 3(x – 1)2 – 3(y – 1)2
 

= 3[(x – 1)2 – (y – 1)2] 

Ingat: a2 – b2 = (a + b)(a – b) 

Maka 

= 3[(x – 1) + (y – 1)][(x – 1) – (y – 1)] 

= 3[x + y – 2][x – y] 

◼ Jawaban: A 

75. Jika a < 0 (negatif); b > 0 (positif), dan c > 0 
(positif) maka: 

A. a – b + c < 0 (benar) 

B. a + b + c > 0 (belum tentu karena a negatif) 

C. a + b + x < 0 (belum tentu) 

D. –a + b – c > 0 (belum tentu) 

E. –a + b + c < 0 (salah) 

◼ Jawaban: A 

76. Misalkan, laki-laki = L dan perempuan = P 

Maka: 

2L = 3P 

L = 
3 

P ... (1) 
2 

12P = x.L 

6(a – 3b) = 2(a – b) 

6a – 18b = 2a – 2b 

6a – 2a = 18b – 2b 

4a = 16b 

a 
= 

16 
= 

4 

b 4 1 

◼ Jawaban: A 

79. Bintang membeli sepatu seharga Rp200.000 

dan mendapat diskon 50% dan 20% maka 

Bintang harus membayar 

= (100% – 50%)(100% – 20%) . Rp200.000 

= 50% . 80% . Rp200.000 

= (0,5) . (0,8) . Rp200.000 

= Rp80.000 

◼ Jawaban: D 

80. Persamaan garis yang melalui titik (3, 5) dan 

sejajar dengan garis 3x + 6y = 6 adalah: 

3x + 6y = 3. 3 + 6 . 5 

3x + 6y = 39 

◼ Jawaban: A
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