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 Matematika  20 butir 
 

1. Pak Ihsan mempunyai tanah seluas 3  ha, dari 

tanah tersebut  bagian untuk panti asuhan,  

	bagian untuk mendirikan sekolah TK, dan sisanya 
diberikan kepada pak Agus. Berapa bagiankah 
tanah untuk pak Agus ? 
A. 2    C. 2  

B. 1     D. 1  
 

2. Pembangunan gedung museum merapi dapat 
diselesaikan dalam waktu 28 bulan oleh 18 
pekerja. Banyak pekerja tambahan yang 
diperlukan jika pembangunan tersebut 
diselesaikan dalam 24 bulan adalah … . 
A. 3 orang   C. 5 orang 
B. 4 orang   D. 6 orang 

 
3. Pak Dian menjual mobil memperoleh untung 25% 

dari harga pembelian. Jika keuntungan tersebut 
dihitung berdasar harga jual, keuntungan sebesar  
A. 24	%   C. 18	% 
B. 20	%   D. 15	%   

 
4. Sebuah panti asuhan  pada tahun pertama 

menampung 40 anak, tahun kedua dapat 
menampung 44 anak, tahun ke 3 dapat 
menampung 48 anak, tahun ke 4 dapat 
menampung 52 anak dan seterusnya setiap tahun 
selalu bertambah. Berapa banyak anak panti 
asuhan tersebut pada tahun ke−16 ? 
A. 92 anak   C. 100 anak 
B. 96 anak   D. 104 anak  

  
5. Hasil dari (	2푥	+ 	3	) 푥	– 	4	 = ⋯ 

A. 2푥 	– 	5푥	– 12   C. 2푥 	– 	11푥	– 	12 
B. 2푥 + 5푥	– 12  D. 2푥 + 11푥	– 	12 

 
6. Hasil dari  +  adalah … . 

A.    C.  

B.    D.  
 

7. Penderita demam berdarah maupun flu burung 
yang dirawat di sebuah rumah sakit sebanyak 76 
orang, 40 orang menderita demam berdarah, 10 
orang menderita demam berdarah dan juga flu 
burung. Banyak orang yang hanya menderita flu 
burung adalah … . 
A. 26 orang   C. 36 orang 
B. 31 orang  D. 40 orang 

 
8. Sebuah fungsi  pada bilangan real ditentukan oleh      

푓(푥) 	= 	2푥	– 	3. Nilai a yang memenuhi jika 
푓(푎) 	= 	11 adalah … . 
A. 4    C. 10 
B. 7    D. 16 

 

 
9. Gambar di bawah ini yang bukan pemetaan 

adalah ....  
  
 A.      C. 
 
 
 
 
 
  
 B.      D.  
  
 
 
 
 
 
10. Harga 3 buah buku dan 6 buah pensil                 

Rp. 28.500,00 sedangkan harga 5 buah buku dan 
3 buah pensil adalah Rp 30.000,00. Berapakah 
harga 4 buah buku dan 2 buah pensil ?  
A. Rp 32.000,00  C. Rp 23.000,00 
B. Rp 30.000,00  D. Rp 22.000,00  

 
11. Jika 푥 dan 푦 himpunan penyelesaian dari  sistem 

persamaan 2푥	 + 	3푦	 = 	11 dan 3푥	– 	2푦	 =	– 16. 
maka nilai dari – 3푥		 + 	2푦	 =	. . .. 
A. 5   C. 16 
B. 12   D. 24  

 
12. Persamaan garis yang melalui titik  (	0, 5	) dan 

tegak lurus dengan garis 2푦	– 	4푥	 + 	6	 = 	0 adalah 
A. 2푦	– 	푥	+ 	10	 = 	0   
B. 2푦	 + 	푥	– 	10	 = 	0  
C. 2푦	 + 	푥	– 	5	 = 	0 
D. 푦	+ 	2푥	+ 	5	 = 	0 

 
13. Gambar berikut adalah gambar sebuah kerangka 

layang-layang, yang dipasangi benang pada 
kelilingnya. Jika luas daerah layang-layang 300 
cm2, maka panjang minimal benang yang 
diperlukan adalah … . 
A. 24 cm    
B. 50 cm     
C. 66 cm 
D. 70 cm 

 
14. Perhatikan gambar berikut ini ! 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar di atas adalah sebuah taman yang 
berbentuk belah ketupat. Jika luasnya  96 cm2, 
maka keliling taman tersebut adalah .... 
A. 60 cm   C. 44 cm 
B. 54 cm   D. 40 cm 
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15. Perhatikan gambar di bawah !    
Titik 푂 pusat lingkaran ,퐴푂퐸	 = 	108 , dan 
∠퐵퐸퐷 = 26 ,  maka besar  ACE adalah … . 
A. 26  
B. 28   
C. 54  
D. 56  

    
 
16. Volume prisma dari gambar berikut ini adalah …  

A. 1.040 liter 
B. 1.140 liter 
C. 1.292 liter 
D. 2.584 liter 

 
 
 
 
 
 
17. Luas permukaan benda pada gambar berikut ini 

adalah … .  (	 = 	3,14) 
A. 3,454 m2  
B. 3,611 m2  
C. 3,181 m2 
D. 3,652 m2 

 
 
18. Suatu tabung yang alasnya berjari-jari 8 cm dan 

tingginya 50 cm diisi air setinggi 15 cm. Kemudian 
ke dalam tabung itu dimasukkan sebuah bola besi 
yang berjari-jari 6 cm. Berapakah tinggi air dalam 
tabung sekarang ? 
A. 15,22 cm  C. 18,33 cm 
B. 15,30 cm  D.	19,50	cm  

   
19. Perhatikan gambar berikut ini, Jika besar 

푅푄푊	 = 	63,4  , maka besar sudut 푇푅푆	 =	. . .. 
A. 116,6  
B. 117,6  
C.  63,4 
D.  27,6 

   
 
 
  
20. Perhatikan tabel berikut ini, median dan mean dari 

daftar adalah ..... 
 

Nilai 4 5 6 7 8 
F 2 3 5 4 1 

A. 6 dan 5,63  C. 7 dan 6,63 
B. 6 dan 5,93   D. 7 dan 5,93 

 

 Bahasa Indonesia 20 butir 
 

21. Di Inggris hampir semua sekolah menengah kini 
mempunyai komputer. Para guru di kelas 
menggunakan komputer sebagai papan tulis 
elektronika, misalnya untuk membuat garis, 
diagram, atau gambar. Juga sebagai tempat 

demonstrasi konstruksi matematika yang 
sederhana. Perhitungan yang lebih sulit, misalnya 
perhitungan angka-angka pecahan dalam suku 
bunga tabungan, ternyata lebih mudah dimengerti 
ketika dipraktikkan secara visual. 
 
Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi 
paragraf di atas adalah … 
A. Komputer banyak digunakan di sekolah-

sekolah di Inggris. 
B. Komputer dapat digunakan sebagai papan 

tulis elektronika. 
C. Untuk dapat mengoperasikan komputer perlu 

belajar terlebih dahulu. 
D. Pelajaran matematika lebih mudah dimengerti 

dengan komputer. 
 

22. (1) Sidang pleno yang lalu berlangsung alot dan 
memanas. (2) Pernyataan wakil Ketua KPU, Adnan 
Buyung Nasution, yang dikutip pers sebaiknya 
anggota KPU yang tidak menerima hasil pemilu 
mengundurkan diri menyulut konflik. (3) Mereka 
saling menyalahkan antaranggota KPU. (4) Mereka 
belum bersepakat. 
 
Kalimat    yang   menyatakan “pendapat” dalam 
paragraf tersebut ditandai dengan nomor…. 
A. (1)   C.  (3) 
B. (2)   D.  (4) 

 
23. Berita 1 

Warga Depok merayakan hari kemerdekaan 17 
Agustus dengan menggelar acara Ngabek Situ. 
Ribuan warga menceburkan diri ke Situ Cilodong, 
Kecamatan Sukmajaya. Mereka beramai-ramai 
menangkap ikan dengan berbagai cara. Pesta 
rakyat khas Depok ini juga diikuti warga dari 
daerah sekitarnya, termasuk Bogor dan Jakarta. 
Berita 2 
Warga Kebon Sirih mengisi HUT RI dengan 
menggelar aneka lomba bagi anak-anak. 
Perlombaan yang diadakan antara lain balap 
karung. Bahkan dalam lomba tersebut melibatkan 
beberapa turis asing. Semua orang memang boleh 
bersuka cita untuk menyambut hari ulang tahun 
kemerdekaan RI tersebut. 
Kesamaan informasi dari dua kutipan teks berita 
tersebut adalah 
A. HUT RI dan bentuk kegiatan 
B. perlombaan dan hadiah 
C. pesta rakyat dan kota wisata 
D. turis asing dan wisata budaya 

 
24. Di Pasar Ular Permai dijual berbagai macam 

barang, seperti busana, sepatu, keramik, serta 
berbagai barang bermerk dan impor. Sejauh ini 
belum jelas dari mana nama Pasar Ular yang tidak 
menjual ular itu. Cerita yang berkembang tentang 
pasar itu tampaknya hanya rekaan saja. Ada versi 
yang menyebutkan bahwa nama Pasar Ular itu 
karena lorong-lorong di pasar itu meliuk-liuk 
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seperti ular. Ada juga yang bilang, dulunya lokasi 
pasar itu bekas rawa-rawa yang banyak ularnya. 
 
Kesimpulan untuk menutup paragraf di atas 
adalah … 
A. Tidak ada gunanya mencari asal-usul nama 

Pasar Ular. 
B. Jadi, Pasar Ular itu tidak menjual ular. 
C. Di Pasar Ular dijual berbagai macam barang. 
D. Jadi, asal-usul nama Pasar Ular itu hingga kini 

belum jelas. 
 

25. (1) Kebahagiaan tidak semata-mata ditentukan 
oleh banyaknya uang yang dimiliki oleh 
seseorang. (2) uang memang penting untuk 
hidup, tetapi kebahagiaan seseorang tidak 
bergantung pada uang yang dimilikinya. (3) jika 
kebahagiaan bergantung pada uang semata-
mata, pastilah hanya orang-orang kaya saja yang 
menikmatinya. (4) kenyataannya tidaklah 
demikian. (5) Banyak orang yang kaya harta, tetapi 
tidak bahagia. (6) Sebaliknya, banyak orang miskin 
harta, tetapi berbahagia hidupnya. 
Simpulan penggalan tajuk tersebut yang tepat 
adalah … 
A. Kebahagiaan tidak bergantung pada uang. 
B. Kekayaan menjadikan seseorang bahagia. 
C. Uang merupakan sarana untuk memperoleh 

kebahagiaan. 
D. Harta benda menyenangkan seseorang. 

 
26. Pidato presiden dalam acara kenegaraan, misalnya 

pidato memperingati hari Pahlawan biasanya 
menggunakan metode … 
A. impromptu  C.  menghafal 
B. naskah   D.  ekstemporan 

 
27. (1) Dalam sejarahnya, sawah dan subak juga 

menjadi sumber inspirasi tak habis-habisnya  
bagi pencipta seni, dalam wujud lukisan, tari,  
dan jenis seni lainnya. 

(2) Areal sawah di Bali yang bertingkat-tingkat 
dan tersusun rapi menjadi objek yang banyak 
dikunjungi wisatawan. 

(3) Sawah, termasuk subak sebagai sistem 
irigasinya, banyak menarik minat wisatawan, 
juga peneliti. 

(4) Tak bisa dipungkiri juga, sawah dan subak 
menjadi bagian penting yang menunjang 
pariwisata di Bali. 

Agar menjadi sebuah paragraf yang baik, urutan 
yang betul dari empat kalimat di atas adalah … 
A. 2 – 3 – 1 – 4   C.   2 – 1 – 4 – 3 
B. 1 – 3 – 2 – 4  D.   3 – 1 – 4 – 2 

 
28.  Kalimat berikut yang menyatakan fakta adalah … 

A. Penggunaan jasa angkutan udara dan laut 
dari Balikpapan dan Kalimantan Timur menuju 
Makasar pada bulan Juni-Juli 2012 mencapai 
lima puluh ribu orang. 

B. Petugas Bandara Sepinggan memperkirakan 
dari enam ribu pengguna jasa angkutan 

udara, 80 % di antaranya pelajar dan 
mahasiswa. 

C. Mereka biasanya menggunakan jasa 
penerbangan domestik dengan tujuan 
Surabaya untuk libur. 

D. Penerbangan Surabaya akan terasa lebih lama 
bila cuaca buruk. 
 

29. Teruntuk Sahabat-sahabatku 
Di Yogyakarta 
 
Salam Manis, 
Silakan datang pada hari tasyakuran ulang 
tahunku. Tentunya aku sangat mengharapkan 
kedatangan kalian agar pestaku lebih semarak. 
Jangan lupa ya pada 
hari, tanggal : Minggu, 8 April 2012 
waktu : pukul 09.00 
tempat : Jalan Nakula 163 Yogyakarta 
Nah sahabat tolong sempatkan ya! Atas perhatian 
kalian kuucapkan terima kasih. 
   

  Teriring salam, 
                     Angger Danu Lamiga 

Isi surat undangan tersebut adalah … 
A. mengharapkan kehadiran pada acara ulang 

tahun. 
B. undangan dari para sahabat yang akan 

mengadakan ulang tahun. 
C. acara tasyakuran yang dilaksanakan 

bersamaan dengan ulang tahun. 
D. ucapan terima kasih untuk sahabat yang 

menghadiri acara ulang tahun. 
 

30. Masrul dan Muslina ternyata tidak bahagia. Masrul 
ingin kembali kepada Rasmani, tetapi Rasmani 
menolak. Kemudian Masrul menceraikan istrinya, 
Muslina. Masrul pindah pekerjaan untuk 
mendekati Rasmani. Mendengar kabar bahwa 
Masrul akan melamar Rasmani, alangkah 
terkejutnya Rasmani yang mengakibatkan 
Rasmani sakit parah. Masrul diminta segera 
menemui Rasmani, tapi apa yang harus dikatakan, 
Masrul datang terlambat dan Rasmani telah pergi 
untuk selama-lamanya. Masrul meratapi kepergian 
Rasmani. Tapi, semua itu telah menjadi takdir 
mereka. 
Jenis konflik yang terdapat pada penggalan novel 
tersebut adalah … 
A. fisik   C.  ide 
B. batin   D.  lahir 

 
31. Kepada 

Yth. Bapak Kepala SLTP Sentosa 
Jln. Cinta Damai Yogyakarta 
 
Perbaikan yang tepat untuk alamat surat tersebut 
adalah … 
A. Yth. 

Kepala SLTP Sentosa 
Jalan Cinta Damai Yogyakarta 
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B. Yth. 
Bapak Kepala SLTP Sentosa 
Jalan Cinta Damai Yogyakarta 

C. Kepada 
Kepala SLTP Sentosa 
Jln. Cinta Damai Yogyakarta. 

D. Kepada Yth. 
Kepala SLTP Sentosa 
Jalan Cinta Damai Yogyakarta. 

  
32.                       

PT AGUNG ANUGERAH 
Jalan Abadi No. 10 Yogyakarta 

      
 1 April 2012 

MEMO 
 
Kepada : Kepala bagian Personalia 
Dari : Direktur Utama 
 
Kami minta laporan kepegawaian secepatnya. 
Terima kasih. 
    Direktur Utama, 
     Dama Wisesa 
Isi memo tersebut adalah … 
A. Kepala bagian personalia meminta laporan 

kepegawaian kepada bawahannya. 
B. Direktur utama agar membuat laporan 

kepegawaian untuk kepala bagian personalia. 
C. Direktur utama meminta laporan 

kepegawaian kepada kepala bagian 
personalia. 

D. Kepala bagian personalia diminta membuat 
laporan kepegawaian dari direktur utama. 
 

33. Perhatikan grafik berikut! 
GRAFIK PENJUALAN ALAT TULIS KOPERASI 

EDUKA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pernyataan yang paling sesuai dengan isi grafik 
tersebut adalah... . 
A. Jumlah terjual buku tulis dan pen sama 
B. Buku tulis paling banyak terjual 
C. Pensil lebih banyak terjual daripada buku tulis 
D. Pensil terjual lebih sedikit daripada pen 

 
34. Arya Panangsang di Jipang Pandan Bakti sakti 

mandraguna. Kesaktiannya tidak ada yang 
menandingi. Karena mempunyai kesaktian yang 
tanpa tanding itulah, maka tanpa berpikir panjang 
lagi ia membabat semua musuh-musuhnya. 
Sifat yang dimiliki oleh Arya Panangsang adalah … 
A. bijaksana  C. takabur 
B. pemberani  D. pemarah 

35. Pada waktu itu Kusno berusia 14 tahun, baru 
tamat sekolah rakyat. Sekarang hendak melamar 
pekerjaan. Dan, dengan celana baru rasanya 
baginya segala pekerjaan terbuka. Ia akan 
membuktikan kepada ayahnya bahwa ia adalah 
anak yang tahu membalas budi. Pendek kata, 
keluarga Kusno pada hari itu bergirang hati 
seperti belum pernah sebelumnya. Dan, kabar-
kabar tentang Pearl Harbour tidak bergema 
sedikit pun dalam hati orang-orang sederhana itu. 
Kalimat pertanyaan yang sesuai dengan 
penggalan novel tersebut adalah … 
A. Mengapa Kusno menurunkan martabatnya 

dalam mencari pekerjaan? 
B. Apakah harapan Kusno setelah memperoleh 

pekerjaan di kantor? 
C. Gambaran apakah yang terlintas di benak hati 

Kusno setamat SR? 
D. Siapa yang membantu Kusno mencari 

pekerjaan? 
 

36. Munawardi :  "Tolong …, ada yang mau jahat pada  
      saya!" 
Orang-orang: "Mana … mana orangnya?" 
Munawardi   : "Itu Pak !" 
Dudi              : "Ayo kita hajar, biar kapok!" 
Kundi            : " … " 
Kalimat larangan yang tepat untuk melengkapi 
percakapan di atas adalah … 
A. Jangan, … Jangan kita tidak boleh main hakim 

sendiri !  
B. Tidak, kita laporkan saja kepada Pak RT!  
C. Jangan, kasihan dia kalau dia sampai dihajar.  
D. Tidak boleh, bagaimana kalau dia mati?  

 
37. Minggu yang lalu di rumahku diadakan pesta 

ulang tahun kakakku. Suasananya sangat meriah 
(1). Para undangan datang (2) tepat pada waktu 
yang telah ditentukan sehingga tidak 
menghambat (3) acara. Saat itu kami terpesona 
melihat (4) mereka datang berpakaian (5) 
mentereng (6). Apalagi kakakku menggunakan (7) 
asesoris melati (8) yang begitu menarik (9). 
Deretan kata kerja yang terdapat pada paragraf 
tersebut ditandai nomor … 
A. (1), (2), (3), (7), (6) C. (2), (3), (4), (1), (7) 
B. (2), (3), (4), (5), (7) D. (1), (2), (3), (6), (7) 

 
38. Semalam Dul Qipli menonton televisi hingga larut 

malam. Bangun pun ia kesiangan. Dul Qipli segera 
mandi dan bergegas pergi ke sekolah, tetapi tetap 
saja ia terlambat lebih dari setengah jam. Ketika 
masuk kelas, Pak Guru menyapa Dul Qipli. “Pagi 
benar kau datang!” Semua teman tertawa melihat 
Dul Qipli yang kebingungan. 
Kalimat di atas yang merupakan sindiran ialah … 
A. Bangun pun ia kesiangan 
B. Semua teman tertawa melihat Dul Qipli yang 

kebingungan 
C. Tetapi tetap saja ia terlambat lebih dari 

setengah jam 
D. “Pagi benar kau datang!” 
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39. Bacalah petikan puisi berikut! 
Nyiur tertiup bayu 
Gemersik daun 
Membelai hati menyentuh jiwa 
Secara beruntun, citraan puisi tersebut adalah … 
A. visual, audio, taktil C. taktil, audio, visual 
B. audio, visual, taktil D. visual, taktil, audio 
 

40. Fajar di timur datang menjelang 
Membawa permata ke atas dunia 
Seri-berseri sepantun mutia 
Berbagai warna bersilang-silang 
Rima atau sajak penggalan puisi di atas disebut … 
A. sajak berpeluk  C.  sajak kembar 
B. sajak silang  D.  sajak rata 
 

 Bahasa Inggris 20 butir 
Text 1 
For number 41 – 46 

Two Sisters and the Cat 
Mrs Wilson and Mrs Smith are sisters. Mrs Wilson 

lives in a house in Duncan and Mrs Smith lives in a 
condominium in Victoria.  

One day Mrs Wilson visited her sister. When her 
sister answered the door Mrs Wilson saw tears in her 
eyes. "What's the matter?" she asked. Mrs Smith said 
"My cat Sammy died last night and I have no place to 
bury him". 

She began to cry again. Mrs Wilson was very sad 
because she knew her sister loved the cat very much. 
Suddenly Mrs. Wilson said "I can bury your cat in my 
garden in Duncan and you can come and visit him 
sometimes. Mrs. Smith stopped crying and the two 
sisters had tea together and a nice visit.  

It was now five o'clock and Mrs Wilson said it was 
time for her to go home. She put on her hat, coat and 
gloves and Mrs Smith put the dead Sammy into a 
shopping bag. Mrs Wilson took the shopping bag and 
walked to the bus stop. She waited a long time for the 
bus so she bought a newspaper. When the bus arrived 
she got on the bus, sat down and put the shopping 
bag on the floor beside her feet. She then began to 
read the newspaper. When the bus arrived at her bus 
stop she got off the bus and walked for about two 
minutes. Suddenly she remembered she left the 
shopping bag on the bus. 

 
41. The purpose of the text is …. 

A. to entertain the readers 
B. to persuade the readers 
C. to describe something 
D. to give factual information 
 

42. The type of the text is a _____ text. 
A. recount   C.   report 
B. narrative  D.   Descriptive 

 
43. The first paragraph is a/an …. 

A. orientation  C.   event 
B. complication  D.   Conclusion 

44. Why is Mrs. Smith upset? 
A. Because she lives in Victoria 
B. Because her sister came to see her cat 
C. Because her cat died 
D. Because Mrs. Wilson was sad 

 
45. Whom did Sammy, the cat live with? 

A. Mrs. Wilson 
B. Mrs. Smith  
C. Mrs. Wilson and Mrs. Smith 
D. Mrs. Smith’s sister  
 

46. Where did Sammy die? 
A. in Mrs. Smith’s house in Duncan 
B. in Mrs. Wilson’s garden 
C. in Victoria 
D. on the bus stop 

 
Text 2 
For number 47 – 52 

Dog Face 
I __47__ by Mr. J. Gerald Cowcamper’s house one day 
and was greeted by a rather old looking dog. She was 
a gentle beast who wagged her tail as she pushed her 
nose against my hand. 
“What’s her __48__?” I asked. 
“I call her ‘Dog Face,’” replied the old __49__. 
“__50__ do you call her that?” I inquired. 
“Isn’t it obvious?” asked Mr. Cowcamper. 
“Not really.” 
Mr. Cowcamper cradled the old animal’s head in his 
hands. “If you look at just the right angle, you can see 
that she seems to have a dog’s face,” he explained. 
“But she is a dog!” I said. 
“Shhhh!” Mr. Cowcamper responded with the loudest 
whisper I have ever __51__. “Don’t let her hear you say 
that!” 
I said __52__, because I didn’t know what to say. 
 
47. A.   stopped   C.   went 

B.   ran   D.   carried 
 

48. A.   breed   C.   age 
B.   problem   D.   name 
 

49. A.   dog   C.   lady 
B.   cow   D.   gentleman 
 

50. A.   How   C.   Where 
B.   Why   D.   When 
 

51. A.   spoken   C.   found 
B.   seen   D.   Heard 
 

52. A.   here   C.   words 
B.   yes   D.   nothing 
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Text 3 
For number 53-55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
53. The text above is a/an …. 

A. announcement  C.   message 
B. advertisement  D.   notice 
 

54. If you want to apply one of the positions above, 
you must have the following qualifications, except  
A. inteligent  C.   challenging 
B. dynamic  D.   professional 
 

55. The following are true, except ….. 
A. One whose age is less than 30 years can apply 

the position of either accounting chief or 
electronic engineer. 

B. One who doesn’t have 3 years experiences in 
manufacturing company should not apply the 
position of electronic engineer. 

C. The company accept applications within 10 
days. 

D. The applicants must be challenging people. 
 

Read the following text and answer questions 56 
Dear Anita, 
Hi friend, here I invite you to my 13th birthday party  
 
 Date : Monday, 26 Januari 2012 
 Time : 4 p.m. 
 Place : My house  
     Jl. Andalas no. 32 Makasar 
Please come without you the party will be different. 
 

Cheers,  
Delia 

 
56. Delia hopes mat Anita ... 

A. brings a present 
B. wears a new dress 
C. attends the party 
D. sings and dances 

 
 
 
 
 
 

Read the following text and answer questions 57 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
57. What is the first thing to do when cooking rice 

using a magic com? 
A. Adjusting the quantity of water. 
B. Washing the rice, in the inner pot. 
C. Plugging the cable into the electricity socket. 
D. Weighing the rice using the measure cup. 

 
58. the lights - you - before - leave - turn off- the room 
               1          2          3           4            5            6 
      The correct arrangement is ... 

A. 4 – 6 – 3 – 5 – 2 – 1 C. 5 – 1 – 3 – 2 – 4 – 6 
B. 4 – 1 – 3 – 2 – 5 – 6 D. 5 – 6 – 3 – 2 – 4 – 1 

 
59. Arrange these sentence to explain how to operate 

a TV set. 
1. Press the power button. 
2. Choose the best program you want to watch. 
3. Adjust the volume. 
4. First plug the cable into an electric outlet. 
5. Watch and enjoy the program. 
A. 1-4-5-3-2   C.   4-2-3-5-1 
B. 1-2-3-5-4   D.   4-1-2-3-5 

 
60. Rearrange the jumbled words below to make a  

meaningful sentece. 
See – the – funeral – traditional – ceremony –  
  1       2        3               4                  5  
 some - tourists – to – want – the – in – square. 
     6           7          8       9         10     11        12 
A. 6–7–9–8–1–10–5–4-3–11–12–2  
B. 6–7-9–8–1–2–3–4–10–11-12-5 
C. 6–7–9–8–1–2–4–3–5–11–10-12 
D. 6–7–9–8-1–2–4–3–11–5–10-12 
 

 Ilmu Pengetahuan Alam 20 butir 
 
61. Perhatikan grafik Anomali air berikut ! 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

We are group companies, looking for intelligent, dynamic and professional people for the 
following challenging positions: 

CAREER OPPORTUNITIES 

Fin & ACC 

General MGR (FAGM) 
 

Age max 45 years 

Fin & ACC 

General MGR (FAGM) 
 

Age max 30 years 
Experience min 3 years 

in manufacturing 
company   

Location Jakarta 

Fin & ACC 

General MGR (FAGM) 
 

Age max 30 years 
Experience min 3 years 

in manufacturing 
company   

Location Tangerang 

Min S1 Degree with GPA min 3.00 
Excellent in English & Computer literate 

Send complete application, resume & photo (4x6) and place the 
code on the evelope on top left corner, not later than 10 days to : 

 

PO BOX 4049 JKTF 11040 
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Sumbu vertikal ( P ) dan ( R ) serta sumbu 
mendatar (Q) dan ( S ) tampak pada grafik 
mewakili besaran fisika…. 

Pilihan 
Sumbu vertikal Sumbu horizontal 

( P ) ( R ) ( Q ) ( S ) 
A. Massa 

jenis 
Volume Waktu Waktu 

B. Waktu Waktu Massa 
jenis 

Volume 

C. Volume Massa jenis Suhu Suhu 
D. Waktu Waktu Volume Massa 

Jenis 
 

62. Kadang – kadang kita mendapat kesulitan untuk 
membuka tutup botol logam pada sebuah botol 
kosong. Agar tutup botol tersebut dengan mudah 
dibuka, cara yang harus dilakukan adalah 
memasukkan botol ke dalam…. 
A. air panas, agar udara dalam botol memuai 
B. air dingin, agar udara dalam botol menyusut 
C. air panas, agar tutup botol memuai 
D. air dingin, agar mulut botol menyusut 

 
63. 10 kg air yang suhunya 10 C diberi kalor 84.000 

Joule. Jika kalor jenis air 4.200 J/kg ºC , maka suhu 
air tersebut akan naik menjadi .... 
A. 0,2 ºC   C. 12,2 ºC 
B. 12,0 ºC   D. 20,0 ºC 

 
64. Potongan pita ketik pada gambar berikut 

menunjukkan hasil rekaman dari suatu alat ticker 
timer : 

 
 

 
Gerakan benda yang direkam adalah .... 
A. Gerak Lurus Beraturan 
B. Gerak Lurus Berubah Beraturan diperlambat 
C. Gerak Lurus Berubah Beraturan dipercepat 
D. Gerak Lurus Berubah Beraturan diperlambat, 

lalu Gerak Lurus Berubah Beraturan dipercepat 
 

65. Perhatikan sebuah 
bejana berhubungan diisi 
air dan minyak seperti 
pada gambar berikut ! 
 
Jika massa jenis air 1 
gr/cm³ dan massa jenis 
minyak 0,9 gr/cm³, maka 
nilai 푥 adalah .... 
A. 9 cm   C. 18 cm  
B. 10 cm   D. 20 cm 

 
66. Perhatikan gambar! 

 
 

 
 
 
 
 

Jika benda berpindah ke kanan sejauh 2 meter, 
maka usaha yang dilakukan oleh ketiga gaya 
tersebut sebesar…. 
A. 90 joule   C.  30 joule 
B. 60 joule   D.  20 joule 

 
67. Seorang siswa 

melakukan 
kegiatan dengan 
menggunakan 
produk teknologi 
berikut : 
Untuk 
memperbesar keuntungan mekanik alat tersebut, 
maka yang harus dilakukan adalah .... 
A. memindahkan ibu jari dan telunjuk mendekati 

titik 퐴 
B. meletakkan ibu jari dan telunjuk tepat 

ditengah tengah titik 퐵 dan 퐶 
C. memindahkan ibu jari dan telunjuk mendekati 

titik 퐶 
D. meletakkan ibu jari dan telunjuk tepat di titik 

퐴 
 

68. Seorang ahli pertambangan 
sedang mensurvey lokasi 
adanya tambang minyak 
didasar laut dengan 
menggunakan kapal seperti 
pada gambar : 
Untuk mengukur kedalaman 
laut yang mengandung minyak 
digunakan teknologi sinar ultrasonik dari sebuah 
kapal yang dipancarkan ke dasar laut dengan 
kecepatan 1400 m/s. Setelah 4 detik kemudian 
pantulan sinar ultrasonik baru diterima kembali 
oleh kapal. Berdasarkan data tersebut diperkirakan 
dasar laut adalah .... 
A. 700 m   C. 2800 m 
B. 1400 m   D. 5600 m 

 
69. Benda setinggi 6 cm berada 12 cm di depan 

cermin cembung yang berjari-jari 12 cm. 
Berdasarkan data tersebut, maka jarak bayangan 
yang terbentuk adalah .. 
A. 4 cm, di depan cermin 
B. 4 cm, di belakang cermin 
C. 12 cm, di depan cermin 
D. 12 cm, di belakang cermin 

 
70. Perhatikan gambar berikut ! 
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Agar kuat arus listrik (퐼) yang mengalir dalam 
rangkaian tersebut sebesar 2 ampere, maka yang 
harus kita lakukan adalah .... 

 Membuka Tetap menutup 
A. 푆  dan 푆  푆  dan 푆  
B. 푆  dan 푆  푆  dan 푆  
C. 푆  dan 푆  푆  dan 푆  
D. 푆  dan 푆  푆 	dan 푆  

 
71. Perhatikan perilaku-perilaku tumbuhan berikut 

ini… 
1. pohon jati menggugurkan daunnya 
2. pohon pisang bertunas 
3. akar kecambah memanjang 
4. mangga menghasilkan biji 
5. tumbuhan lumut berspora 
Pernyataan di atas yang merupakan contoh cara  
berkembangbiak pada tumbuhan ialah …. 
A. 1, 2, 3    
B. 1, 2, 4   
C. 2, 3, 4  
D. 2, 4, 5 

 
72. Perhatikan tabel ekosistem di bawah ini!  

Komponen Kebun Sawah Danau 
Produksen 
Konsumen 1 
Konsumen 2 
Konsumen 3 
Pengurai 

Rumput 
Jangkrik 

Ayam 
Elang 

5 

Padi 
2 

Katak 
4 

Jamur 
 

1 
Ikan kecil 

3 
Ular 

Minkroba 

Pelengkap 1, 2, 3, 4, 5 yang benar adalah .... 
A. bakau, tikus, ikan mas, elang, dan penguarai 
B. fitoplankton, belalang, ikan gabus, ular, jamur 
C. rumput, burung pipit, kepiting, ular, dan 

mikroba 
D. zooplankton, wereng, katak, bangau, dan 

jamur 
 

73. Pengaruh langsung terhadap daya dukung 
lingkungan apabila pertambahan penduduk tidak 
terkendali adalah  
A. menurunnya mutu lingkungan hidup 
B. menurunnya sarana pendidikan 
C. timbulnya bencana alam 
D. timbulnya bencana kelaparan 

 
74. Hubungan antara tulang belikat pada pangkal 

lengan dengan lengan atas membentuk sendi .... 
A. putar    
B. pelana  
C. engsel 
D. peluru 

 
75. Selain membantu pekerjaan pepsin, asam klorida 

merupakan enzim yang berfungsi untuk 
A. membantu kerja renin 
B. menguraikan lemak 
C. membunuh kuman penyakit 
D. menetralkan darah dari keracunan 

 
 

76. Bagian jantung yang menerima 
darah dari seluruh tubuh 
ditunjukkan oleh angka …. 
A. I    
B. II 
C. III 
D. IV 

 
77. Robert dan Rudolf mengamati penampang 

melintang daun dengan menggunakan mikroskop, 
hasil pengamatan seperti gambar di bawah ini! 

 
 
 
 
 
 

A. xilem   C. spons 
B. palisade  D. epidermis 

 
78. Buah polong pada jarak, lontar dan bunga kupu-

kupu yang sudah masak dan kering akan pecah 
bijinya terpencar keluar. Hal ini disebut gerak .... 
A. kemotaksis  C. fotonasti 
B. hidrotaksis  D. hidroskopis 

 
79. Persilangan antara kacang berkulit biji coklat (CC) 

dengan kacang berkulit biji putih (cc) akan 
menghasilkan keturunan F2 dengan perbandingan 
persentase .... 
A. biji coklat : biji putih = 50 % : 50 % 
B. biji coklat : biji putih = 75 % : 25 % 
C. biji coklat : biji putih = 25 % : 75 % 
D. biji coklat : biji putih = 50 % : 75 % 

 
80. Perhatikan pernyataan berikut ini 

1. pemanfaatan jamur untuk pembuatan tape 
2. pemanfaatan jamur untuk pembuatan tempe 
3. pemanfaatan bakteri untuk pembuatan 

antibiotika 
4. pemanfaatan pisau steril untuk mencangkok 

tanaman 
Pernyataan yang tidak tergolong teknik 
bioteknolgi adalah .... 
A. 1   C. 2 
B. 3   D. 4 

 

 TES POTENSI AKADEMIK 40 butir 
 

KEMAMPUAN VERBAL 
NOMOR 81 – 92 

Masing-masing soal terdiri atas satu kata yang dicetak 
dengan huruf besar (huruf kapital) diikuti empat 
kemungkinan jawaban. Pilihlah satu jawaban bertanda 
A, B, C, atau D yang mempunyai arti sama atau paling 
dekat dengan arti kata yang dicetak dengan huruf 
kapital. 
  
81. ELITIS = _____ 

A. Terpandang  C. Terpercaya 
B. Terbatas  D. Terbaik 
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82. AMBIGUITAS = _____ 
A. Pengartian  C. Ketidakjelasan 
B. Penyimpangan  D. Kebingungan 

 
83. DEMAGOGI = _____ 

A. Menghasut   C. Membela 
B. Menghina   D. Mempelajari 

 
Masing-masing soal terdiri atas satu kata yang dicetak 
dengan huruf besar (huruf kapital) diikuti empat 
kemungkinan jawaban. Pilihlah satu jawaban bertanda 
A, B, C, atau D yang mempunyai arti berlawanan atau 
bertentangan arti kata yang dicetak dengan huruf 
kapital. 
 
84. GENERIK > <  _____ 

A. Mahal   C. Ampuh 
B. Khusus   D. Individu 

 
85. GRATIFIKASI > <  _____ 

A. Bonus   C. Denda 
B. Potongan  D. Hadiah 
 

86. ULTIMA > <  _____ 
A. Final   C. Biasa 
B. Kesan   D. Awal 

 
Pilihlah kata pada alternatif jawaban (A, B, C, D) yang 
paling tepat untuk melengkapi pasangan kata pada 
ruas sebelah kanan! 
 
87. KARDIOLOGI : JANTUNG = _____ :  _____  

A. Phatologi : Peta  
B. Farmakologi : Obat-Obatan  
C. Akuntansi : Perusahaan  
D. Biologi : Ilmu  
 

88. NELAYAN : PERAHU = _____ :  _____ 
A. Koki : Oven 
B. Penulis : Pena 
C. Fotografer : Kamera 
D. Petani : Traktor 

 
Pilihlah pasangan kata yang paling tepat untuk 
mengisi titik-titik (....) pada bagian awal dan akhir 
kalimat, agar antarbagian kalimat tersebut memiliki 
hubungan yang analogis! 
 
89. ..., berhubungan dengan STERIL, sebagaimana 

SUAMI berhubungan dengan .... 
A. Bersih  –  Meninggal 
B. Kuman  –  Janda 
C. Rumah Sakit  –  Rumah Tangga 
D. Kuman  –  Meninggal 

 
90. ..., berhubungan dengan EMAS, sebagaimana 

AYAH berhubungan dengan .... 
A. Perunggu  –  Anak 
B. Perak  –  Kakek 
C. Berlian  –  Paman 
D. Cincin  –  Warisan 

Pilihlah pasangan kata yang paling tepat untuk 
mengisi titik-titik (....) pada bagian tengah kalimat, 
agar antarbagian kalimat tersebut memiliki analogi 
hubungan yang sama! 
 
91. AIR berhubungan dengan ..., sebagaimana ... 

berhubungan dengan GELAP. 
A. Cairan – Hitam  C. Kering – Cahaya 
B. Aliran – Gulita  D. Mineral – Suram 
 

92. RABUN berhubungan dengan ..., sebagaimana ... 
berhubungan dengan ABU. 
A. Buta  – Arang 
B. Mata  – Dupa 
C. Penglihatan  – Kayu 
D. Remang-remang  – Api 

 
KEMAMPUAN NUMERIK 

NOMOR 93 – 105 
 
Petunjuk Nomor 93 – 100 
Pilihlah jawaban yang paling tepat untuk setiap soal! 

 
93. 1− = 

A. −2   C. 0 
B. −1   D.	1 
 

94. Jika 5% dari suatu bilangan adalah 6, maka 20% 
dari bilangan tersebut adalah  
A. 1,2   C.	24 
B. 4,8   D. 120 

 
95. Bentuk sederhana dari (2 + 3 ) 	adalah 

A.    C.	  

B.    D. 25 
 

96. Untuk menganalisis suatu data, komputer 
memerlukan waktu 2 jam 55 menit. Jika komputer 
mulai menganalisis data tersebut pada pukul 
22.40, maka komputer akan selesai menganalisis 
pada pukul 
A. 02.55   C.	00.55 
B. 01.35   D. 00.35 
 

97. Luas dari suatu persegi 퐴 adalah 25 cm2. Jika 
keliling persegi 퐵 adalah 4 kali keliling persegi 퐴, 
maka luas persegi 퐵 adalah  
A. 50 cm2   C.	125 cm2  
B. 100 cm2  D. 400 cm2 

 
98. Jika 6 pria dan 8 anak laki-laki dapat 

melakukan sebuah pekerjaan dalam 10 hari, 
sedangkan 26 pria dan 48 anak laki-
laki dapat melakukan hal yang sama dalam 2 hari, 
maka waktu yang dibutuhkan oleh 15 pria dan 
20 anak laki-laki dalam melakukan jenis peker-
jaan yang sama adalah  
A. 4 hari   C. 6 hari 
B. 5 hari    D. 7 hari 
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99. Sarah mempunyai 7 apel, 5 mangga, dan 3 jeruk. 
Banyaknya tambahan jeruk yang harus Sarah beli 
sehingga perbandingan banyaknya keseluruhan 
buah dan banyaknya jeruk yang dia miliki menjadi 
3: 1 adalah 
A. 2   C. 4 
B. 3   D. 5 
 

100. Diketahui dosis pemberian suatu obat sebanding 
dengan berat badan pasien. Jika dosis untuk 
pasien dengan berat badan 45 kg adalah 12 mg 
obat, maka dosis yang diberikan kepada pasien 
dengan berat badan 30 kg adalah 
A. 6 mg   C. 18 mg 
B. 8 mg   D. 24 mg 

 
Petunjuk Nomor 101 – 105  
Pilihlah bilangan paling tepat yang merupakan 
kelanjutan dari pola deretan bilangan pada setiap soal! 
 

101. 5, 10, 7, 12, 9, … . 
A. 13   C. 15 
B. 14   D.	16 
 

102. 4, 5, 8, 15, 16, 45, 32, …. 
A. 64   C. 96 
B. 90   D. 135 

 
103. 7, 5, 11, 6, 13, 9, 17, 10, 19, … . , …. 

A. 11, dan 21  C. 13, dan 23 
B. 11, dan 23  D. 13, dan 21 
 

104. 12, 3, 9, 13, 5, 12, 14, 7, 15, …. 
A. 9   C. 15 
B. 10   D. 16 

 
105. 101, 112, 134, 145, 167, 178, …. 

A. 189   C. 200 
B. 198   D. 202 

 
KEMAMPUAN LOGIKA 

NOMOR 106 – 120  
 
Petunjuk Nomor 106 – 109 
Pilihlah simpulan yang paling tepat dari pernyataan-
pernyataan yang tersedia pada setiap soal! 
 

106. Semua murid pandai berhitung dan sopan. 
 Dadidu tidak sopan, tetapi pandai berhitung. 

A. Dadidu adalah seorang murid yang pandai 
berhitung 

B. Dadidu adalah seorang murid yang tidak 
sopan 

C. Dadidu adalah seorang murid yang pandai 
berhitung dan tidak sopan 

D. Dadidu adalah bukan seorang murid 
meskipun pandai berhitung 

 
107. Semua menu makanan restoran B diolah dari 

bahan organik. 
Sebagian menu makanan diolah tanpa 
menggunakan minyak (tidak digoreng). 

A. Semua menu yang diolah dengan cara 
digoreng bukan menu restoran B 

B. Semua menu restoran B diolah tanpa 
digoreng dengan minyak 

C. Sebagian menu restoran B dengan bahan 
organik diolah dengan cara digoreng 

D. Semua menu diolah dengan cara digoreng 
menggunakan bahan oraganik 

 
108. Jika Tono lulus kuliah kurang dari atau sama 

dengan 4 tahun, maka ia akan diterima bekerja 
sebagai karyawan di perusahaan A. 
Jika Tono sudah bekerja di perusahaan A, maka 
ayahnya akan membelikan Tono sebuah sepeda 
motor. 
Tono tidak mendapat sepeda motor dari ayahnya. 
A. Tono menyelesaikan studinya kurang dari 4 

tahun 
B. Tono menyelesaikan studinya lebih dari 4 

tahun 
C. Tono bekerja di perusahaan A 
D. Tono menyelesaikan studinya tepat 4 tahun 
 

109. Setiap siswa peserta kesenian adalah peserta bela 
diri atau renang. 
Tidak ada siswa peserta bela diri atau renang yang 
bukan peserta melukis. 
Inda bukan peserta melukis. 
A. Inda adalah bukan peserta bela diri maupun 

kesenian 
B. Inda adalah peserta melukis dan bukan 

peserta kesenian 
C. Inda adalah bukan peserta kesenian, tetapi 

peserta renang 
D. Inda adalah peserta renang dan bukan peserta 

melukis 
 
Petunjuk Nomor 110 – 114 
Pilihlah jawaban yang tepat berdasarkan fakta atau 
informasi yang disajikan dalam teks! 
 
 TEKS  
Tujuh pemain di Club Bola Voli Angelmenange yaitu A, 
B, C, D, E, F, dan G telah memecahkan rekor dalam 
sebuah liga bola basket di tanah air. Wartawan 
SOLOPOS mencoba untuk menempatkan mereka 
dalam urutan tinggi sehingga ia dapat mengatur 
pemain untuk foto tim. Saat ia mulai mengatur 
pemain, ia melihat tinggi masing-masing pemain 
sebagai berikut: 
(1) A lebih tinggi dari B. 
(2) B lebih tinggi dari C. 
(3) A lebih tinggi dari D. 
(4) D lebih tinggi dari pada E. 
(5) F tidak lebih tinggi dari C. 
(6) G tidak lebih tinggi dari D. 
 

110. Berapa banyak pemain harus lebih pendek dari A? 
A. enam 
B. lima 
C. empat 
D. tiga 
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111. Semua hal berikut ini bisa saja benar KECUALI: 
A. B adalah lebih tinggi daripada E 
B. D adalah lebih tinggi dari C 
C. C adalah lebih tinggi dari D 
D. F adalah lebih tinggi dari B 

 
112. Berapa banyak pemain harus lebih tinggi dari F? 

A. tidak ada 
B. satu 
C. dua 
D. tiga 

 
113. Manakah dari berikut ini TIDAK BISA benar? 

A. B adalah lebih tinggi dari F 
B. G tidak lebih pendek dari B 
C. B adalah lebih tinggi dari C 
D. G adalah lebih tinggi dari A 

 
114. Jika F adalah lebih tinggi dari G, yang dari berikut 

ini harus benar? 
A. F adalah terpendek dari tujuh pemain 
B. D adalah lebih tinggi dari F 
C. D adalah lebih tinggi dari G 
D. C adalah lebih tinggi dari G 

 
Petunjuk Nomor 115 – 117 
Pilihlah satu jawaban yang  merupakan kelanjutan 
logis dari pola pada gambar tertentu yang ada di 
atasnya! 
 

115.  

 
Deret gambar selanjutnya adalah ... . 

 
   (A)             (B)           (C)           (D)         

 
116.  

 
Deret gambar selanjutnya adalah ... . 

 
      (A)             (B)           (C)           (D)         

 
117.  

 
Deret gambar selanjutnya adalah ... . 

 
      (A)             (B)           (C)           (D)         

 

Petunjuk Nomor 118 – 120 
Pilihlah salah satu gambar di antara pilihan jawaban 
yang dalam hal tertentu berbeda dengan yang lainnya. 
 

118.  

 
Gambar yang berbeda adalah ... . 

 
     (A)          (B)         (C)           (D)         

 
119.  

 
Gambar yang berbeda adalah ... . 

 
    (A)           (B)         (C)           (D)         

 
120.  

 
Gambar yang berbeda adalah ... . 

 
     (A)          (B)          (C)          (D)         

 
 
 




