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1. Jawaban : A 

Ide pokok/gagasan utama adalah gagasan pokok 
yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca 
sifatnya menjiwai seluruh isi paragraf. 
Kalimat pada pilihan A menjiwai seluruh isi paragraf 
 

2. Jawaban : C 
Jenis-jenis paragraf dilihat dari pola 
pengembangan paragrafnya terdiri dari: 
1. Paragraf narasi : paragraf yang berisi runtutan 

cerita 
2. Paragraf deskripsi : paragraf yang 

menggambarkan sesuatu 
3. Paragraf argumentasi : paragraf yang berisi 

tentang alasan tentang kebenaran sesuatu 
4. Paragraf persuasif : paragraf yang bersifat 

mengajak pembaca 
5. Paragraf eksposisi : paragraf yang 

menguraikan sesuatu secara rinci 
Jika dilihat dari paragraf yang terdapat pada soal maka 
jenis paragraf termasuk ke dalam paragraf argumentasi 
 

3. Jawaban : A 
Jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utama 
terdiri dari : 
1. Paragraf induktif : paragraf yang letak kalimat 

utamanya di awal paragraf (umum – khusus) 
2. Paragraf deduktif : paragraf yang letak 

kalimat utamanya di akhir paragraf (khusus – 
umum) 

3. Paragraf campuran : paragraf yang letak 
kalimatnya di awal dan di akhir paragraf 

4. Paragraf deskritif/naratif : paragraf yang 
gagasan utamanya tersurat di seluruh isi 
paragraf 

Dilihat dari paragraf pada soal ini maka terlihat jelas 
kalimat utama terletak di awal paragraf oleh karena itu 
jawaban yang tepat adalah paragraf deduktif 
 

4. Jawaban : D 
Tanah dijual, luas 1.500 m2, hub. Segera bpk Budi 
(022-7721939) 
Kalimat iklan baris di atas adalah yang paling 
tepat sesuai dengan ilustrasi yang ada pada soal 
karena bila dilihat dari konstruksi kalimat Tanah 
dijual ( S P) penggunaan tanda baca koma benar  
dan lengkap dengan nama orang yang bisa 
dihubungi oleh si peminat (calon pembeli tanah) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Jawaban : B 
Perumusan masalah merupakan salah satu tahap 
di antara sejumlah tahap penelitian yang memiliki 
kedudukan sangat penting dalam kegiatan 
penelitian. Perumusan masalah diartikan sebagai 
rumusan yang mempertanyakan suatu fenomena, 
baik dalam kedudukannya sebagai fenomena 
mandiri, maupun sebagai fenomena yang saling 
terkait di antara fenomena satu dengan yang 
lainnya, baik sebagai penyebab maupun akibat. 
Fungsi perumusan masalah yaitu : 
1. Sebagai penyebab kegiatan penelitian itu 

menjadi ada dan dapat dilakukan 
2. Sebagai pedoman, penentu arah/fokus dari 

suatu penelitian 
3. Sebagai penentu jenis data macam apa yang 

perlu dan harus dikumpulkan oleh penelitian, 
serta jenis apa yang tidak perlu dan harus 
disisihkan oleh peneliti 

 
Kriteria penulisan perumusan masalah adalah : 
1. Berwujud kalimat tanya baik pertanyaan yang 

memerlukan deskriptif, maupun pertanyaan 
yang memerlukan jawaban eksplanatoris 

2. Bermanfaat/berhubungan dengan upaya 
pembentukan dan perkembangan teori 

3. Bahwa suatu perumusan masalah yang baik 
hendaknya dirumuskan juga di dalam konteks 
kebijakan pragmatis yang sedang aktual 

 
Tema: Masalah PKL di kota 
Rumusan masalah yang tepat sesuai dengan tema 
karya tulis tersebut adalah …. 
Jawaban yang tepat adalah B (Bagaimana penanganan 
masalah PKL di kota?) karena rumusan masalah 
berhubungan dengan pembahasan masalah yang 
berisikan tentang upaya penanganan dari masalah yang 
disajikan 
 

6. Jawaban : D 
Penokohan merupakan proses yang digunakan 
pengarang untuk menciptakan tokoh-tokoh 
pelaku cerita serta sifat atau gambaran yang 
berkenan dengannya. Tokoh yang terdapat dalam 
suatu cerita memiliki peran yang berbeda-beda. 
Menurut fungsinya tokoh dibagi menjadi 3 yaitu : 
1. Tokoh sentral yaitu tokoh yang menentukan 

gerak dalam suatu cerita 
2. Tokoh utama yaitu tokoh yang mendukung 

suatu cerita baik tokoh protagonis maupun 
antagonis 

3. Tokoh pembantu yaitu tokoh yang hanya 
berfungsi melengkapi terjadinya suatu cerita 
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Menurut perannya, tokoh dibagi menjadi : 
1. Tokoh protagonis yaitu pelaku yang memiliki 

watak yang baik sehingga disenangi pembaca 
2. Tokoh antagonis yaitu pelaku yang tidak 

disenangi pembaca karena memiliki watak 
yang tidak sesuai dengan apa yang diidamkan 
oleh pembaca 

3. Tokoh tritagonis yaitu pelaku yang membantu 
dalam suatu cerita, baik tokoh protagonis 
maupun antagonis 

 
Saya terkejut mendengar suaranya Latif, kakang saya, 
yang lemah lembut, sopan penuh tata krama, dengan 
sesekali tebas membabat tiga sistem kekuasaan yang 
besar. 
Kalimat ini menggambarkan watak tokoh yaitu 
lemah lembut, sopan penuh tata krama 
   

7. Jawaban : A 
Latar adalah tempat suatu peristiwa dalam cerita 
yang bersifat fisikal biasanya berapa waktu, hari, 
tahun, periode sejarah dll. Latar cerita mencakup 
keterangan-keterangan mengenai keadaan sosial 
dan tempat dimana peristiwa itu terjadi. Fungsi 
latar selain memberi ruang gerak pada tokoh juga 
berfungsi untuk menghidupkan cerita. Dalam 
latar ini, pengarang menampilkan tokoh-tokoh 
dan peristiwa-peristiwa yang saling berkaitan 
untuk membangun cerita yang utuh. 
Latar/setting tepat pada drama tersebut adalah di 
depan kelas terlihat dari kutipan dialog berikut ini 
“Sssssssst..., Bu Ani datang, ayo masuk kelas.” 
 

8. Jawaban : D 
Fungsi buku harian adalah sebagai alat evaluasi 
masa lalu dan alat mengenang peristiwa-peristiwa 
yang telah dialami karena melalui buku harian 
penulis bisa menyimpan peristiwa-peristiwa yang 
telah dialami di dalam buku harian yang tidak 
mungkin bisa disimpan semuanya di dalam 
memori 
 

9. Jawaban : A 
Penulisan surat melalui telegram angka ditulis 
dengan huruf (26:dua puluh enam) dan tanda 
“titik” disingkat menjadi “ttk” 
 

10. Jawaban : D 
Pidato merupakan kegiatan seseorang yang 
dilakukan di hadapan banyak orang dengan 
mengandalkan kemampuan bahasa sebagai 
alatnya. Orang yang akan berpidato hendaknya 
mempersipakan diri dengan sebaik-baiknya 
termasuk sebelum berpidato hendaknya membuat 
kerangka pidato terlebih dahulu agar pidatonya 
lebih terarah. 
Kerangka naskah pidato yaitu salam, ramah tamah, 
isi, penutup 
 

11. Jawaban : A 
Pengumuman merupakan suatu penyampaian 
informasi kepada khalayak (orang banyak) 

tentang sesuatu/suatu kegiatan. Pengumuman 
sifatnya suatu arah. 
Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menulis 
pengumuman adalah sbb : 
1. Hal yang diumumkan 
2. Sasaran pengumuman 
3. Tujuan pengumuman 
4. Lembaga atau perusahaan yang membuat 

pengumuman 
5. Waktu pelaksanaan 
6. Tanggal pembuatan pengumuman 
Kami beritahukan dengan hormat bahwa pentas 
musikalisasi puisi diubah pelaksanaannya menjadi 

hari, tanggal :  Senin – Jumat, 3 – 7 Juli 
2012 

pukul :  08.00 – 11.00 WIB 
tempat  :  Aula SMP Cempaka Putih, 

Bandung 
Demikian pengumuman kami. Atas perhatian 
teman-teman, kami ucapkan terima kasih 
Susunan pengumuman di atas sudah benar yaitu hari, 
tanggal, pukul dan tempat 
  

12. Jawaban : D 
Grafik adalah lukisan dengan gambar/garis utuk 
mengetahui naik turunnya suatu keadaan. 
Sesuai dengan grafik yang terdapat pada soal 
maka didapat data/informasi bahwa produksi yang 
terbanyak terjadi pada minggu ke empat 
 

13. Jawaban : C 
Tabel adalah daftar yang berisi ikhtisar sejumlah 
data-data informasi yang biasanya berupa kata-
kata maupun bilangan yang tersusun dengan garis 
pembatas. 
Sesuai dengan data yang tertera di dalam tabel 
data yang sesuai dengan isi data dalam tabel 
adalah Persela akan menghadapi tamunya, Pelita Jaya, 
di Stadion Surajaya Lamongan pada tanggal 18 
Februari 2012 

  
14. Jawaban : D 

Puisi adalah bentuk karangan yang tidak terikat 
oleh rima, ritme maupun jumlah baris serta 
ditandai oleh bahasa yang padat. 
Unsur-unsur intrinsik: 
1. Tema : tentang apa puisi itu berbicara 
2. Amanat : apa yang hendak dinasihatkan 

kepada pembaca 
3. Rima : persamaan-persamaan bunyi 
4. Ritme : perhentian-perhentian atau tekanan-

tekanan yang diatur 
5. Majas/gaya bahasa : permainan bahasa untuk 

efek estetis maupun maksimalisasi 
6. Kesan : perasaan yang diungkap lewat puisi 
7. Diksi : pilihan kata atau ungkapan 
 

Unsur-unsur yang biasa terdapat dalam puisi : 
emosi, imajinasi, pemikiran, ide, nada, irama, 
kesan pancaindera, susunan kata, kata kiasan, 
kepadatan dan perasaan yang bercampur baur. 
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15. Jawaban : A 

Pantun adalah Puisi melayu asli yang cukup 
mengakar dan membudaya dalam masyarkat. 
 
Ciri-ciri pantun : 
1. Setiap bait terdiri 4 baris 
2. Baris 1 dan 2 sebagai sampiran 
3. Baris 3 dan 4 sebagai isi 
4. Bersajak a b a b 
5. Setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata 
6. Berasal dari Melayu (Indonesia) 

  
16. Jawaban : B 

Puisi adalah ragam sastra yang bahasanya dipilih 
dan ditata secara cermat, sehingga menciptakan 
efek dalam mempertajam kesadaran orang akan 
pengalaman dan membangkitkan tanggapan 
khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna 
khusus/pelilit kata 
Ciri-ciri puisi : tidak terikat oleh bait, rima dan 
ritme 
 

Pantun adalah Puisi melayu asli yang cukup 
mengakar dan membudaya dalam masyarakat 
Ciri-ciri pantun : 
1. Setiap bait terdiri 4 baris 
2. Baris 1 dan 2 sebagai sampiran 
3. Baris 3 dan 4 sebagai isi  
4. Bersajak a b a b 
5. Setiap baris terdiri dari 8-12 suku kata 
6. Berasal dari Melayu (Indonesia) 
 

17. Jawaban : C 
Jenis-jenis rima dalam puisi 
a. Berselang : abab 
b. Berpelukan : abba 
c. Berjajar : aaaa 
d. Berangkai : aabb 
 

18. Jawaban : D 
Kalimat sumbang adalah kalimat yang tidak 
koheren atau tidak serasi dengan kalimat-kalimat 
sebelumnya atau sesudahnya 
 

Sesuai dengan paragraf yang terdapat pada soal, 
kalimat sumbang terdapat pada kalimat ke 5 
  

19. Jawaban : A 
Surat undangan adalah surat pemberitahuan 
adanya sesuatu, dan sehubungan dengan sesuatu 
itu diperlukan kehadiran orang lain pada waktu 
dan tempat yang telah direncanakan. Umumnya 
surat undangan terdiri dari 3 bagian yaitu 
pendahuluan, inti, dan penutup. Untuk 
melengkapi surat undangan pada soal jawaban 
yang tepat adalah : 
Dengan hormat, 
Kami mengundang Bapak/ibu guru untuk hadir 
pada acara Perpisahan yang akan diselenggarakan 
pada : 

Hari, tanggal : Sabtu, 21 Juli 2012 
Waktu  :  pukul 10.00 s,d pukul 13.00  
Tempat : Ruang serba guna SMP 

Cempaka Putih Jalan 
Cempaka No.5 Bandung 

Tanggal dan waktu sesuai dengan ilustrasi yang 
ada pada soal 
 

20. Jawaban : A 
Menulis sebuah petunjuk tentu berbeda dengan 
menulis jenis karangan lain. Menulis sebuah 
petunjuk merupakan karangan eksposisi. 
Urutan kalimat yang benar hingga menjadi paragraf 
adalah 4,3,1,2,5 (A) 
  

 
21. Jawaban : B 

Soal ini menguji kemampuan menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan operasi tambah, 
kurang, kali atau bagi pada bilangan bulat 
Alternatif cara penyelesaian: 
Operasi perkalian dan pembagian mempunyai 
hirarki yang lebih tinggi dibandingkan operasi 
penjumlahan dan pengurangan. Bilangan yang 
ada dalam tanda kurung, diprioritaskan untuk 
dikerjakan terlebih dahulu, sebelum dioperasikan 
dengan bilangan lain yang ada di luar tanda 
kurung. Soal ini dapat diselesaikan dengan mudah 
sebagai berikut: 
17− 3 × (−8) = 17− (−24) = 17 + 24 = 41 
Jadi diperoleh hasil sama dengan 41 

 
22. Jawaban : C 

Soal ini menguji kemampuan menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan operasi tambah, 
kurang, kali atau bagi pada bilangan pecahan 
Alternatif cara penyelesaian: 
Operasi perkalian dan pembagian mempunyai 
hirarki yang lebih tinggi dibandingkan operasi 
penjumlahan dan pengurangan. Soal ini dapat 
diselesaikan dengan mudah sebagai berikut: 

2
1
5 : 1

1
5− 1

1
4 =

11
5 :

6
5 −

5
4 

=
11
5 ×

5
6−

5
4 

=
11
6 −

5
4 

=
7

12 

Jadi diperoleh hasil sama dengan  
  

23. Jawaban : A 
Soal ini menguji kemampuan menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan bilangan dalam 
bentuk akar. 
Alternatif cara penyelesaian: 
Dengan menggunakan sifat pada bilangan bentuk 
akar yaitu: 
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A) √푎 × √푏 = √푎푏 

B) √
√

=  

√3 × √8 = √24 = √4 × √6 = 2√6 
Sehingga hasil dari √3 × √8 = 2√6 
 

24. Jawaban : B 
Soal ini menguji kemampuan menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan perbankan atau 
koperasi dalam aritmetika sosial sederhana. 
Alternatif cara penyelesaian: 
Ada dua jenis bunga yaitu 
a. Bunga tunggal, jika yang mendapat bunga 

hanya modalnya saja sedangkan bunganya 
tidak berbunga lagi  

b. Bunga majemuk, jika yang mendapat bunga 
tidak hanya modalnya saja tetapi bunganya 
juga akan berbunga lagi 

 
Dari soal diketahui bahwa besarnya modal adalah 
Rp800.000,00 dan bunga dalam setahun adalah 9% 
= 9%× 800000 = 72000 
Bunga dalam setahun sebesar Rp72.000,00 
Sehingga bunga dalam satu bulan sebesar 

= 6000 
Bunga dalam satu bulan sebesar Rp6.000,00 Jika 
kakak mengambil tabungan sebesar Rp920.000,00 
maka selisih tabungan kakak dengan modal 
sebesar 920000 − 800000 = 120000  
Jadi pada saat kakak mengambil tabungan sebesar 
Rp920.000,00 lama menabung kakak adalah 

× 1	bulan = 20 bulan 
 

25. Jawaban : C 
Soal ini menguji kemampuan menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan barisan bilangan 
dan deret. 
Alternatif cara penyelesaian: 
Dari soal diketahui bahwa 푈 = 50 dan dalam 
setiap 20 menit amuba membelah diri menjadi 2 

Sehingga dalam 120 menit atau 2 jam, banyaknya 
amuba adalah 3200. 
Atau dengan menggunakan barisan geometri 

푈 = 50 
푟 = = = ⋯ = = 2, dengan 푟 adalah rasio 
dua suku berurutan. 
Dalam waktu 2 jam atau 120 menit, berarti 
diperlukan = 6 langkah, untuk mendapatkan 
banyaknya amuba. Jadi selama 20 menit diperoleh 
푈 = 푈 ⋅ 푟  

= 50 ⋅ 2  
= 3200 

 
 

 
26. Jawaban : C 

Soal ini menguji kemampuan menyelesaikan 
masalah menentukan pemfaktoran bentuk aljabar. 
Alternatif cara penyelesaian: 
Karena kedua suku merupakan bentuk kuadrat,  
maka dengan menggunakan pemfaktoran selisih 
dua kuadrat diperoleh 
81푎 − 16푏 = 9 푎 − 4 푏  

= (9푎) − (4푏)  
= (9푎 − 4푏)(9푎 + 4푏) 

 
27. Jawaban : D 

Soal ini menguji kemampuan menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan persamaan linear 
atau pertidaksamaan linear satu variabel. 
Alternatif cara penyelesaian: 

−7푝 + 8 < 3푝 − 22 
−7푝 + 8 − 3푝 − 8 < 3푝 − 22 − 3푝 − 8 

−10푝 < −30 
−푝 < −3 

푝 > 3 
Karena 푝 bilangan bulat, maka nilai p yang 
bersesuaian adalah {4,5,6, … } 

 
28. Jawaban : B 

Soal ini menguji kemampuan menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan operasi tambah, 
kurang, kali atau bagi pada bilangan. 
Alternatif cara penyelesaian: 
Tiga bilangan ganjil berurutan yaitu 

2푛 + 1,2푛 + 3,2푛 + 5 
Jumlah tiga bilangan ganjil berurutan adalah 63 

(2푛 + 1) + (2푛 + 3) + (2푛 + 5) = 63 
6푛 + 9 = 63 

6푛 = 54 
푛 = 9 

Bilangan terbesar adalah 2푛 + 5, bilangan terkecil 
adalah 2푛 + 1 
2푛 + 1 + 2푛 + 5 = 4푛 + 6 

= 4 × 9 + 6 
= 42	 

Jadi jumlah bilangan terbesar dan terkecil dari 
ketiga bilangan tersebut adalah 42. 

 
29. Jawaban : C 

Soal ini menguji kemampuan menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan himpunan 
Alternatif cara penyelesaian: 

 
Kita dapat menyelesaikan soal ini dengan 
membuat gambar berupa diagram Venn 
kemudian menyusun persamaan dari informasi 
yang diketahui. 
Untuk menyelesaikan permasalahan terkait 
himpunan diawali dengan menghitung banyaknya 
elemen yang mendukung himpunan tersebut. 
Pada soal diketahui jumlah seluruh peserta lomba 
40 orang, 23 orang mengikuti lomba baca puisi 
dan 12 orang mengikuti lomba baca puisi dan 
menulis cerpen. Berdasarkan infromasi tersebut, 
dapat diketahui bahwa peserta yang mengikuti 
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lomba baca puisi saja sebanyak 23 − 12 = 11 
peserta. Karena jumlah seluruh peserta 40  orang, 
sedangkan 23 peserta sudah terdaftar mengikuti 
lomba, sehingga sisanya 17 orang merupakan 
peserta untuk lomba menulis cerpen saja. Dari 
informasi yang diketahui di atas, maka dapat di 
buat diagram Venn sebagai berikut. 

 

 
Dan dari diagram Venn di atas dapat diketahui 
bahwa banyaknya peserta yang mengikuti lomba 
menulis cerpen adalah 29 orang. 

  
30. Jawaban : D 

Soal ini menguji kemampuan menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan fungsi  

 
Alternatif cara penyelesaian: 
Nilai 푓(−4) dapat langsung dihitung dengan cara 
mensubstitusikan 푥 = −4 ke dalam rumus fungsi 
푓(푥) = −2푥 + 5 sebagai berikut : 

푓(−4) = −2(−4) + 5 
= 13 

Jadi nilai 푓(−4) adalah 13 
 

31. Jawaban : B 
Soal ini menguji kemampuan menentukan 
gradien, persamaan garis atau grafiknya. 
Alternatif cara penyelesaian: 
Persamaan garis 4푥 − 6푦 = 24 terlebih dahulu 
dinyatakan dalam bentuk eksplisit 푦 = 푚푥 + 푐 
sebagai berikut : 

4푥 − 6푦 = 24 
−6푦 = −4푥 + 24 

푦 =
2
3 푥 − 4 

Dengan demikian gradien garis dengan 
persamaan 4푥 − 6푦 = 24 adalah  

 
32. Jawaban : C 

Soal ini menguji kemampuan menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan luas bangun datar 
Alternatif cara penyelesaian: 
Diketahui keliling persegipanjang 28 cm. 
Misalkan lebar persegipanjang	ℓ, maka panjang 
persegipanjang 푝 = ℓ + 2 

keliling = 2(푝 + ℓ) 
28 = 2 (ℓ+ 2) + ℓ  
28 = 2(2ℓ + 2) 
28 = 4ℓ+ 4 
ℓ = 6 

karena 푝 = ℓ + 2, maka 푝 = 6 + 2 = 8 
Luas persegipanjang dapat dihitung sebagai 
berikut: 

 

 
luas = 푝 × ℓ 

= 8 × 6 
= 48 

Dengan demikian luas persegipanjang tersebut 
adalah 48 cm2 

  
33. Jawaban : B 

Soal ini menguji kemampuan menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan keliling bangun 
datar. 
Alternatif cara penyelesaian: 
Diketahui luas belah ketupat adalah 240cm2 

 

Misal 퐴퐶 = 30cm, maka 퐴푂 = 푂퐶 = 15cm 

Luas	퐴퐵퐶퐷 =
1
2 × 퐴퐶 × 퐵퐷 

240 =
1
2 × 30 × 퐵퐷 

Dengan demikian 퐵푂 = 푂퐷 = 8 cm 
Keliling 퐴퐵퐶퐷 = 퐴퐵 + 퐵퐶 + 퐶퐷 +퐷퐴 
Karena 퐴퐵 = 퐵퐶 = 퐶퐷 = 퐷퐴, maka keliling 
퐴퐵퐶퐷 = 4퐴퐵 
Pada segitiga 퐴퐵푂 berlaku 퐴퐵 = 퐴푂 + 퐵푂 , 
sehingga 

퐴퐵 = 15 + 8  
= 225 + 64 
= 289 

Diperoleh 퐴퐵 = ±17 
Keliling 퐴퐵퐶퐷 = 4 × 17 = 68 
Jadi keliling belahketupat adalah 68 cm 

  
34. Jawaban : B 

Soal ini menguji kemampuan menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan hubungan dua 
garis, besar dan jenis sudut, serta sifat sudut yang 
terbentuk dari dua garis yang dipotong garis lain 
Alternatif cara penyelesaian: 
Dari soal diketahui bahwa nomor 1 adalah 95°, 
dan besar sudut nomor 2 adalah 110°. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sudut nomor 4 bertolak belakang dengan sudut 
nomor 1 sehingga besarnya juga 95°. 
Sudut nomor 5 sehadap dengan sudut nomor 4 
sehingga besarnya juga 95°. 
Sudut nomor 6 adalah pelurus dari sudut nomor 2 
sehingga dapat diketahui besarnya 70°. 
Sudut nomor 3, 5, dan 6 adalah sudut pembentuk 
segitiga yang jumlah besar sudutnya 180° 
sehingga: 
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sudut nomor 3 + sudut nomor 5 + sudut nomor 6 
= 180° 
sudut nomor 3 + 95° + 70° = 180° 
sudut nomor 3 = 15° 
Jadi besar sudut nomor 3 adalah 15° 

 
35. Jawaban : C 

Soal ini menguji kemampuan menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan unsur-unsur/ 
bagian-bagian lingkaran atau hubungan dua 
lingkaran. 
Alternatif cara penyelesaian: 

 

 
Diketahui 
퐴퐵 = 15cm, 퐴푃 = 2cm, 푃푄 = 17 cm, 푃푄 < 퐵푄 
Akan dihitung panjang 퐵푄 
Dengan bantuan garis 푃퐶, diperoleh 퐵퐶 = 2cm. 
Perhatikan bahwa AB = PC dan BQ = BC + CQ. 
Untuk memperoleh panjang 퐵푄 terlebih dahulu 
dicari panjang 퐶푄 sebagai berikut  
Pada segitiga 푃퐶푄 berlaku 퐶푄 = 푃푄 − 푃퐶  
Sehingga 

퐶푄 = 17 − 15  
= 289 − 225 
= 64 

Diperoleh 퐶푄 = ±8. Karena terkait dengan 
konteks panjang, maka 퐶푄 = −8 tidak digunakan, 
sehingga 퐶푄 = 8 
Sehingga 퐵푄 = 퐵퐶 + 퐶푄 = 2 + 8 = 10 
Dengan demikian panjang jari-jari lingkaran 푄 
adalah 10 cm. 

  
36. Jawaban : D 

Soal ini menguji kemampuan menentukan 
gradien, persamaan garis, atau grafiknya 
Alternatif cara penyelesaian: 
Persamaan garis 2푥 − 3푦 + 5 = 0 terlebih dahulu 
dinyatakan dalam bentuk eksplisit 푦 = 푚푥 + 푐 
sebagai berikut : 

2푥 − 3푦 + 5 = 0 
−3푦 = −2푥 − 5 

푦 =
2
3 푥 +

5
3 

Sehingga dapat diketahui gradien garis 
2푥 − 3푦 + 5 = 0 adalah  
Karena garis yang melalui titik (2,−3)	sejajar 
dengan garis 2푥 − 3푦 + 5 = 0 maka 
gradien kedua garis tersebut sama yaitu  
Menggunakan rumus persamaan garis melalui 
titik (푥 ,푦 ) yaitu 

푦 − 푦 = 푚(푥 − 푥 ) 
Maka 

푦 − 푦 = 푚(푥 − 푥 ) 

푦 − (−3) =
2
3

(푥 − 2) 

푦 + 3 =
2
3 푥 −

4
3 

3푦 + 9 = 2푥 − 4 
2푥 − 3푦 = 13 

Dengan demikian persamaan garis yang dimaksud 
adalah 2푥 − 3푦 = 13 

         
37. Jawaban : B 

Soal ini menguji kemampuan menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan luas permukaan 
bangun ruang. 
Alternatif cara penyelesaian: 
Diketahui bahwa jari-jari bola 7 cm. 
Perhatikan bahwa diameter dan tinggi tabung 
sama dengan diameter bola. Dengan demikian 
jari-jari tabung (r) = 7 cm, tinggi (t)= 14 cm. 
Luas	permukaan	tabung = 2휋푟 + 2휋푟푡 

= 2휋 × 7 × 7 + 2휋 × 7 × 14 
= 98휋 + 196휋 
= 294휋 

38. Jawaban : C 
Soal ini menguji kemampuan siswa dalam 
menentukan ukuran pemusatan yaitu modus. 
Alternatif cara penyelesaian: 
Modus adalah nilai dari data yang mempunyai 
frekuensi tertinggi atau nilai dari data yang sering 
muncul. Modus dilambangkan dengan Mo. Dari 
soal yang ada untuk nilai 55 muncul dua kali, nilai 
62 dan 64 muncul sekali, nilai 67 muncul tiga kali 
dan nilai 71 muncul dua kali. Jadi modus dari data 
nilai ulangan matematika dari soal yang ada 
adalah 67. 
Atau dapat juga dibuat tabel frekuensi telebih 
dahulu seperti berikut ini 

Nilai Ulangan 
Matematika 

Frekuensi 

55 2 
62 1 
64 1 
67 3 
71 1 

Jumlah 8 
Kemudian dicari nilai ulangan matematika yang 
frekuensinya tertinggi. Dari tabel frekuensi 
diperoleh bahwa nilai 67 mempunyai frekuensi 
tertinggi yaitu 3. Jadi modus dari soal yang ada 
adalah 67. 

  
39. Jawaban : D 

Soal ini menguji kemampuan siswa untuk 
menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan 
penyajian data dalam bentuk diagram lingkaran. 
Alternatif cara penyelesaian: 
Dari soal diketahui bahwa banyak siswa  
seluruhnya adalah 200 siswa. Untuk yang gemar 
bela diri ada 12%, yang gemar senam 20%, yang 
gemar Voli 30%, yang gemar PMR ada 13% 
sedangkan yang gemar MIPA 10%. 
Persentase siswa yang gemar robotik adalah 
 100% − 12% − 20% − 30% − 13%− 10% = 15% 
Banyak siswa yang gemar robotik adalah 15% ×
200 = 30	 siswa. 
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40. Jawaban : C 
Soal ini menguji kemampuan menyelesaikan 
masalah yang berkaitan dengan pelung suatu 
kejadian. 
Alternatif cara penyelesaian: 
Untuk menyelesaiakan soal nomor 39 ini, siswa 
harus memahami tentang menentukan peluang 
dengan setiap titik sampel mempunyai 
kesempatan yang sama untuk terjadi yaitu dengan 
rumus  

푝(퐴) =
푛(퐴)
푛(푆) ,퐴 ⊂ 푆 

푝(퐴)	adalah peluang kejadian A 
푛(퐴) adalah banyak titik sampel dalam kejadian A 
푛(푆) banyak seluruh titik sampel. 

 
Dari soal diketahui bahwa sebuah dadu 
dilambungkan satu kali maka hasil pelambungan 
sebuah dadu sebanyak satu kali adalah muncul 
muka dadu bernomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sehingga 
ruang sampelnya adalah S = {1, 2, 3, 4, 5, 6} maka 
banyak anggota ruang sampel atau 푛(푆)  = 6. 
Dari soal ditanyakan peluang dari suatu kejadian 
muncul mata dadu lebih dari 4. Misal A adalah 
kejadian muncul mata dadu lebih dari 4 maka A= { 
5, 6 } dan n(A) = 2. 
Dengan menggunakan rumus menentukan 
peluang suatu kejadian A yaitu 

푝(퐴) =
푛(퐴)
푛(푆) =

2
6 =

1
3 

Jadi peluang muncul mata dadu lebih dari 4 
adalah  

 
41. Jawaban : C 
42. Jawaban : C 
43. Jawaban : C 
44. Jawaban : A 
45. Jawaban : C 
46. Jawaban : C 
47. Jawaban : C 
48. Jawaban : C 
49. Jawaban : D 
50. Jawaban : D 
51. Jawaban : B 
52. Jawaban : C 
53. Jawaban : B 
54. Jawaban : D 
55. Jawaban : C 
56. Jawaban : D 
57. Jawaban : A 
58. Jawaban : D 
59. Jawaban : C 
60. Jawaban : C 

 
 
 

 
61. Jawaban : A 

Massa = 1 kg + 0,5 kg + 0,05 kg = 1,550 kg 
  

62. Jawaban : C 
Sifat zat padat : 
 Bentuk volumenya tetap  
 Ikatan antar partikelnya sangat kuat 
 Susanan partikel rapat dan teratur 

 
63. Jawaban : C 

 

 
푄 = 푄 + 푄   
        = (푚 × 퐶 × Δ푇) + (푚 + 퐿 )  
        = (0,3 × 2100 × 10) + (0,3 × 340.000)	  
        = 6300 + 102.000  

                = 108.300	J  
 

64. Jawaban : B 
P = P × g × h  
P = 1000 × 10 × 0,8 = 8.000	N/m   

 
65. Jawaban : B 

 
V = λ: T  
V = 50: (2,5− 0,5)  
V = 50: (2) = 25	cm/s  
   

66. Jawaban : A 

  
= +   

= + → − =   

= → = = = 15cm  
Karena Si positif, maka bayangan terbentuk di 
depan cermin 
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67. Jawaban : B 

 
  

= + + 							 = =   
R = 20: 10 = 2A  
Menghitung I 
I = = = 6A  

 
68. Jawaban : D 

8 × 30 × 10 = 2400	wh  
1 × 240 × 6 = 1440	wh  
1 × 300 × 1 = 300wh  
1 × 200 × 24 = 4800wh  
Total energi	= 	8940	wh	 = 	8,94	kwh 
Biaya rekening listrik = 8,94 × 500 × 30 
                                    = Rp	134.100	  
  

69. Jawaban : C 

 
Karena terbuat dari besi, maka sifat magnet 
sementara, kutub M = selatan, kutub N = utara 
(sesuai dengan yang pertama menggosoknya) 
 

70. Jawaban :A 
Revolusi bumi menyebabkan: 
- Pergantian musim 
- Perbedaan lamanya siang dan malam  
- Perbedaan rasi bintang dari bulan ke bulan  
- Pembelokan arah angin 
- Gerak semu tahunan matahari 

 
71. Jawaban : B 

  
Gambar 1 = atom, gambar 2 = molekul senyawa, 
gambar 3 = molekul unsur  
 

72. Jawaban : D 
Peristiwa tersebut menunjukkan bahwa sifat basa 
adalah membirukan kertas lakmus  
   
 
 
 
 
 
 

73. Jawaban : D 

 
Konsumen tingkat II yaitu yang memakan 
konsumen tingkat I seperti elang, burung dan 
ular 
    

74. Jawaban : C 
 
 
 
 
 
 
 

Bagian bernomor 1 merupakan serambi kanan 
yang bertugas menerima darah yang kaya akan 
CO  dari seluruh tubuh 
   

75. Jawaban : B 

  
Enzim yang mengubah lemak menjadi asam 
lemak dan gliserol yaitu lipase, dihasilkan di 
pankreas yang ditunjukkan pada gambar 2. 
  

76. Jawaban : A 

 
Bagian ginjal yang berfungsi untuk menyaring 
plasma darah (filtrasi) adalah nomor 1 yaitu 
korteks. No 2 = medula, no 3 = pelvis, no 4 = 
ureter 

   
77. Jawaban : D 

 
 
 
 
 

No 1 = badan sel saraf : menerima rangsang dari  
             dendrit dan diteruskan ke akson 
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No 2= dendrit: menerima rangsang dari luar 
No 3= akson: menerima rangsang dari badan sel 
            saraf dan diteruskan ke sel saraf lainnya 
No 4= ujung/terminal saraf 
   

78. Jawaban : B 
Gerak sulur pada tanaman dinamakan gerak 
tigmotropisme 
 

79. Jawaban : A 

 
Kegiatan A = memanaskan daun dalam air 
bertujuan mematikan sel – sel dalam daun  
Kegiatan B = memanaskan daun dalam alkohol 
bertujuan melarutkan klorofil  
Kegiatan C = meneteskan lugol ke dalam daun 
bertujuan menguji ada tidaknya amilum   
  

80. Jawaban : C 
  
                BB × bb  
Gamet      B      b 
F                 Bb 
                (Bulat) 
 
                Bb × Bb  
Gamet     B, b  B,b 
F   

 B b 

B BB 
Bulat 

Bb 
bulat 

b Bb 
bulat 

Bb 
kisut 

 
Tumbuhan berbiji bulat  

=
3
4 × 300 = 225	tanaman 

  
 
 
 


