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PEMBAHASAN SOAL TRYOUT  
 

UJIAN NASIONAL SMP/MTs 
TAHUN PELAJARAN 2014/2015 

 

Jumlah Soal : 100 butir 
Waktu : 120 menit 

 

  1 

 

 
 

1. Jawaban : D 
Pembahasan :  

Pekerja =
280×9

6
=420 orang 

Tambahan pekerja  = 420 - 280 
= 140 orang 

2. Jawaban : A 
Pembahasan : 

Mo=
Mt

1+ 1
6 ×2

 

=8.400.000×
100
112

 
=Rp 7.500.000,00 
 

3. Jawaban : A 
Pembahasan : 
a = 35 , b = 6 
 
U25 = a + 24b 

= 35 + 24 . 6 
= 35 + 144 
= 179 
 

4. Jawaban : B 
Pembahasan : 
 
 
 
 
 
 
Panjang kerangka  
= 4 x 20 + 4 x 5 + 2 x 13 + 2 x 7 
= 80 + 20 + 26 + 14 
= 100 + 40 
= 140 
 

5. Jawaban : B 
Pembahasan : 

Banyak Pohon = 
2(20+30)

2
= 50 

Biaya = 50 x 15.000 
     = Rp750.000,00 
 
6. Jawaban : D 

Pembahasan : 
2x - 3y = -6 
i) y=0  2x = -6 

x = -3 
 

ii) x=0  -3y = -6 
  y = 2 

 
7. Jawaban : B 

Pembahasan : 
 
 
 
 
 
 
 

퐾퐿 =
3 × 30 + 2 × 15

2 + 3  

=
90 + 30

5  

=
120

5  
= 24	cm 

 
8. Jawaban : A 

Pembahasan : 
Luas permukaan  
= 2r2t + rs 
= 2 .  . 122 +  . 12 . 37 
=732 cm2 

 
9. Jawaban : C 

Pembahasan : 
50
80 =

40
푥  

푥 =
80 × 40

50  
= 64	cm 

 
10. Jawaban : D 

Pembahasan : 
 2  = 172 - (12 - 4)2 

= 289 - 64 
= 225 

  = 15 cm 
 

11. Jawaban : D 
Pembahasan : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Luas arsiran = 
( )×  

= 18 x 4 
= 72 cm2 
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12. Jawaban : C 
Pembahasan : 
3x + 15 + 2x + 10 = 180 
        5x = 180 – 25 
        5x = 155 
          x = 31 
 
ABF = 2x +10 

    = 62 + 10 
    = 720 

 
13. Jawaban : C 

Pembahasan : 
Garis tinggi = AF 
Garis bagi = CD 
 

14. Jawaban : A 
Pembahasan : 
f(x) = ax + b 
f(a) = 29  4a + b = 29 
f(3) = 21  3a + b = 21 
   a = 8 
   b = -3 
 
f(x)  = 8x - 3 
f(-1) = 8(-1) - 3 

  = -11  
 

15. Jawaban : A 
Pembahasan : 
4x2 - 21x - 18 = (4x + 3)(x - 6) 
Faktor (4x + 3) atau (x - 6) 
 

16. Jawaban : D 
Pembahasan : 
Benar  : 37 x 5 = 185 
Salah : 7 x (-2) = -14 
Kosong : 6 x (-1) = -6 
 
Skor = 185 - 20 
   = 165 
 

17. Jawaban : B 
Pembahasan : 

푥̅ =
22 × 6,3 + 28 × 6,8

22 + 28  

=
138,6 + 190,4

50  

=
329
50  

= 6,58 
 

18. Jawaban : C 
Pembahasan : 
Buku = 20 + 50 + 40 
   = 110 buku 
 

19. Jawaban : C 
Pembahasan  

 
 

basket =
30

360 × 120 

=
1

12 × 1.200 
= 100	orang 

 
20.   Jawaban : B 

Pembahasan : 
n(s) = 36 
A = {(2,2)(2,3)(2,5)(3,2)(3,3)(3,5)(5,2)(5,3)(5,5)} 

푃(퐴) =
푛(퐴)
푛(푠)  

=
9

36 

=
1
4 

 

 
 
21. Jawaban : B 

Pembahasan :  
Gagasan utama merupakan ide yang menjadi topik utama 
pembahasan suatu uraian. Untuk mengetahui gagasan 
utama, tentukan kalimat mana yang berisi pernyataan 
umum. Kalimat utama tersebut berisi gagasan utama. 
Bacaan tersebut membahas mengenai Belajar terus-
menerus akan membuat orang bosan. Hal tersebut 
terdapat dalam kalimat utama paragraf tersebut, yakni 
Belajar terus-menerus akan membuat pikiran jenuh dan 
jika terus dipaksakan hasilnya tidak akan optimal. 
 

22. Jawaban : B 
Pembahasan : 
Informasi adalah keterangan, pemberitahuan, kabar, atau 
berita. Untuk mencari kesamaan isi beberapa berita, kita 
harus menentukan informasi pokok dari setiap teks berita 
tersebut. Kedua teks berita tersebut memiliki kesamaan 
yakni kekalahan dalam pertandingan. 
 

23. Jawaban : C 
Pembahasan : 
Keistimewaan seseorang merupakan sesuatu yang khas 
dan  tidak semua orang memilikinya.  Dalam hal ini, Dahlan 
Iskan  Menjadi direktur PLN padahal tidak berada di bidang 
PLN.  

 
24. Jawaban : B 

Pembahasan : 
Keteladanan seorang tokoh merupakan sifat/perilaku baik 
yang layak ditiru. Keteladanan tokoh tersebut adalah 
memiliki sikap rendah hati dan berkomitmen tinggi. Hal 
tersebut dibuktikan dengan kutipan berikut: PLN adalah 
kumpulan orang-orang terhebat dan terpintar di negeri ini. 
Yang dibutuhkan sekarang adalah manusia bodoh seperti 
saya. dan Semenjak memimpin PLN, Dahlan membuat 
beberapa gebrakan diantaranya bebas byar pet se-
Indonesia dalam waktu 6 bulan, gerakan sehari sejuta 
sambungan, pencabutan capping. Dahlan juga berencana 
membangun PLTS di 100 pulau. 
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25. Jawaban : D 
Pembahasan : 
Simpulan merupakan pendapat akhir dari suatu uraian 
berupa informasi: fakta, pendapat, alasan pendukung 
mengenai tanggapan terhadap suatu objek. Simpulan suatu 
paragraf berisi hal yang paling umum. Paragraf tersebut 
berisi perbedaan selalu ada di segala hal. Berdasarkan isi 
tersebut dapat disimpulkan bahwa perbedaan adalah 
sumber kekuataan selama kita bisa  menyikapi dengan 
betul. 
 

26. Jawaban : A 
Pembahasan : 
Denah adalah gambar yang menunjukkan letak kota, jalan, 
dsb. Untuk mengetahui letak suatu tempat dalam denah kita 
harus mencermati arah mata angin pada denah. Tanda 
panah dan bersimbol huruf  U pada denah menunjukkan 
arah utara. Setelah itu kita dapat mencari lokasi yang 
ditentukan. Berdasarkan denah tersebut, pernyataan yang 
sesuai adalah Stadion berada di sebelah timur Kantor Pos. 
 

27. Jawaban : C 
Pembahasan : 
Grafik adalah lukisan pasang surut suatu keadaan dengan 
garis atau gambar (tentang turun naiknya hasil, statistik, 
dsb). Untuk mengetahui simpulan suatu grafik kita harus 
mencermati grafik tersebut dengan saksama. Simpulan 
grafik berisi pernyataan yang paling umum berdasarkan 
data dalam grafik. Grafik tersebut memuat data tentang 
data penjualan sepeda motor. Berdasarkan grafik tersebut, 
dapat disimpulkan bahwa penjualan sepeda motor selama 
5 bulan fluktuatif 
 

28. Jawaban : C 
Pembahasan : 
Untuk mengetahui isi puisi  lihatlah kata-kata yang menjadi 
kata kunci/kata yang sering diulang. Kata-kata itu biasanya 
menunjukkan isi puisi. Isi puisi tersebut adalah orang yang 
berserah diri kepada Tuhan. 

 
Tuhanku 
Dalam termangu 
Aku masih menyebut nama-Mu 
 

29. Jawaban : C 
Pembahasan : 
Majas disebut juga sebagai gaya bahasa. Larik bermajas 
menggunakan kalimat bermakna konotatif (bermakna tidak 
sebenarnya). Majas personifikasi adalah gaya bahasa yang 
mengumpakan /pelambangan benda mati sebagai orang 
atau manusia. Larik-larik puisi tersebut yang mengandung 
majas adalah larik ke-2, ke-3, dan ke-4.  
 

30. Jawaban : A 
Pembahasan : 
Penggambaran watak tokoh dapat diketahui melalui 2 cara 
yakni dramatik dan analitik.  
1) Penggambaran secara dramatik dikemukakan dengan 

tingkah laku tokoh, ucapan/dialog  
2) tokoh, penggambaran fisik tokoh, penggambaran 

lingkungan tokoh.  

3) Penggambaran secara teknik analitik dapat kita ketahui 
dengan penggambaran secara langsung watak tokoh 
cerita oleh pengarang cerita.  

Pada kutipan tersebut cara penggambaran watak tokoh 
Jojo dilakukan secara analitik (diceritakan secara langsung 
oleh pengarang) 
 

31. Jawaban : A 
Pembahasan : 
Konflik dalam sebuah cerita merupakan bagian yang 
menunjukkan adanya pertentangan dalam cerita tersebut. 
Biasanya konflik terjadi karena adanya benturan 
(ketidakserasian), baik dengan dirinya atau dengan tokoh 
lain. Konflik pada kutipan cerita  tersebut adalah Indah 
dituduh menyontek ketika ulangan berlangsung. 
 

32. Jawaban : C 
Pembahasan : 
Unsur ekstrinsik adalah unsur pembangun dari luar cerita. 
Salah satu unsur ekstrinsik adalah nilai dalam cerita. Nilai 
moral adalah nilai yang berkaitan dengan budi pekerti di 
masyarakat. Pada kutipan cerita tersebut, nilai moral yang 
terdapat adalah menghormati orang tua adalah kewajiban. 
 

33. Jawaban : A 
Pembahasan : 
Pada kutipan drama tersebut, dialog Jalil ditandai dengan 
nomor 2 dan 4. Berdasarkan dialog tersebut  watak tokoh 
Jalil yang kuat pendiriannya dapat kita ketahui berdasarkan 
kalimat nomor 4. 
 

34. Jawaban : A 
Pembahasan : 
Pesan singkat disebut juga sebagai memorandum (memo). 
Memorandum termasuk salah satu surat resmi. Jadi 
memorandum terikat oleh aturan seperti sistematika dan 
bahasa.  Pada ilustrasi tersebut dapat kita ketahui bahwa 
rapat akan dilakukan hari ini. Bentuk memorandum yang 
sesuai dengan ilustrasi tersebut yakni Pak Awan, hadiri 
rapat Persiapan Ujian Nasional hari ini pukul 10.00 di 
kantor Dinas Kabupaten. 
 

35. Jawaban : C 
Pembahasan : 
Salah satu bentuk karya ilmiah adalah laporan pengamatan. 
Laporan pengamatan harus ditulis secara runtut untuk 
mendeskripsikan hasil-hasil pengamatan yang telah 
dilakukan oleh peneliti. Urutan yang tepat laporan tersebut 
adalah 3-5-1-4-2. 

 
36. Jawaban : B 

Pembahasan : 
Pengumuman adalah informasi yang disampaikan secara 
lisan. Suatu pengumuman ditulis dengan syarat berikut. 
1) Informatif 
2) Jelas 
3) Singkat 
Berdasarkan syarat dan ilustrasi tersebut, isi pengumuman 
yang sesuai ilustrasi tersebut adalah Dalam rangka 
memeriahkan Bulan Bahasa, OSIS SMPN 2 Nusa Indah 
akan mengadakan Lomba Tari Daerah pada hari Sabtu, 18 
Oktober 2014. Daftarkan segera sebelum 18 Oktober 
2014. 
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37. Jawaban : B 
Pembahasan : 
Resensi adalah penilaian baik atau buruknya suatu karya. 
Resensi berfungsi sebagai media referensi bagi orang lain 
untuk menikmati karya tersebut. Kalimat resensi yang 
sesuai dengan identitas buku, kelebihan, dan kekurangan 
buku pada data tersebut terdapat pada pilihan jawaban B.  

 
38. Jawaban : A 

Pembahasan : 
Surat pembaca adalah surat pribadi yang ditulis seseorang, 
ditujukan untuk suatu instansi tertentu, berisi permasalahan 
umum, dan dimuat di media massa. Dalam melengkapi 
surat pembaca yang rumpang kalian harus memerhatikan 
kesinambungan antara kalimat sebelum dan sesudahnya. 
Surat pembaca yang sesuai dengan ilustrasi tersebut 
terdapat pada pilihan jawaban A. 
 

39. Jawaban : A 
Pembahasan : 
Rangkuman disebut juga dengan ringkasan. Rangkuman 
yang baik harus berisi gagasan-gagasan yang terdapat 
pada teks tersebut. Rangkuman yang sesuai untuk teks 
tersebut adalah Sinetron remaja digemari berbagai 
kalangan, sehingga diprogramkan semua stasiun TV. 

 
40. Jawaban : A 

Pembahasan : 
Sebuah teks berita harus ditulis berdasarkan peristiwa yang 
terjadi. Selain itu, teks berita juga harus  memerhatikan 
5W+1H yakni what, when, where, why, who, dan how.  
Teks berita yang sesuai dengan ilustrasi tersebut terdapat 
pada pilihan jawaban A.  
 

41. Jawaban : D 
Pembahasan : 
Slogan adalah perkataan/kalimat yang menarik dan singkat 
sehingga mencolok serta mudah diingat. Slogan ditulis 
untuk menginformasikan sesuatu sesuai tujuan yang 
hendak dicapai. Slogan yang sesuai untuk kegiatan 
menjaga kebersihan lingkungan demi kenyamanan hidup 
adalah Bersih lingkunganku, nyaman hidupku. 

 
42. Jawaban : B 

Pembahasan : 
Iklan baris adalah iklan kecil (singkat) yang terdiri atas 
beberapa baris saja dalam sebuah kolom. Berdasarkan 
pengertian tersebut, ciri-ciri iklan baris adalah singkat, 
jelas, lengkap, dan informatif. Iklan baris yang sesuai 
dengan ilustrasi tersebut terdapat pada pilihan jawaban B.  
 

43. Jawaban : A 
Pembahasan : 
Pidato terdiri atas tiga bagian yaitu pembuka, isi, dan 
penutup.  
1) Bagian pembuka berisi salam, ucapan syukur, dan 

pengantar pidato.  
2) Bagian isi berisi tujuan pidato.  
3) Bagian penutup berisi kesimpulan dan permohonan 

maaf apabila ada kata yang kurang berkenan.  
Isi pidato yang sesuai dengan ilustrasi soal terdapat pada 
pilihan jawaban A.  
 

44. Jawaban : A 
Pembahasan : 
Berpidato merupakan keterampilan berbahasa pada kondisi 
resmi. Untuk itu ketika berpidato harus menggunakan 
bahasa yang baku/resmi. Suntingan yang tepat untuk 
kalimat sapaan pada kutipan pidato tersebut adalah Peserta 
pelatihan internet, internet merupakan salah satu sumber 
belajar. 

 
45. Jawaban : D 

Pembahasan : 
Rumusan masalah adalah pertanyaan yang akan digunakan 
untuk menguraikan isi karya ilmiah. Rumusan masalah 
hendaknya bersifat kompleks dan mampu mencakup topik 
karya ilmiah. Pada kutipan tersebut, tema karya ilmiah 
adalah pemberantasan buta huruf. Rumusan masalah yang 
tepat dan dapat diuraikan pada bab pembahasan adalah 
Bagaimana upaya mengatur waktu agar  program 
pemberantasan buta huruf di Desa Pada Jaya dapat 
dilaksanakan?  
 

46. Jawaban : D 
Pembahasan : 
Daftar pustaka ditulis dengan urutan berikut. 
1) Nama penulis ditulis dibalik. Pada pembalikan nama ini 

dipisahkan oleh tanda koma 
2) Tahun buku 
3) Judul buku dicetak miring 
4) Kota penerbit 
5) Nama penerbit. 
6) Pemisah untuk nama, tahun, judul adalah tanda titik. 

Adapun pemisah untuk kota dan nama penerbit adalah 
tanda titik dua. 

7) Penulisan daftar pustaka harus sistematis urut abjad 
dari nama penulis yang sudah dibalik. 

Berdasarkan urutan tersebut, penulisan daftar pustaka yang 
tepat terdapat pada pilihan jawaban D, yakni Lingga, Pinus. 
2004. Hidroponik Bercocok Tanam Tanpa Tanah. Jakarta : 
Penebar Swadaya. 

 
47. Jawaban : B 

Pembahasan : 
Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah 
penulisan. Ciri-ciri kalimat efektif sebagai berikut. 
1. Tidak terdapat pengulangan kata 
2. Tidak ambigu (bermakna ganda/tidak jelas) 
3. Jelas maksudnya. 
4. Tidak bertele-tele 
Berdasarkan ciri-ciri tersebut, kalimat efektif adalah 
Seorang nasabah hanya berhak atas satu macam hadiah 
undian 
 

48. Jawaban : C 
Pembahasan : 
Tanda koma (,) digunakan dalam kalimat majemuk setara 
pertentangan. Kalimat yang tepat terdapat pada pilihan 
jawaban C, yakni. Kalimantan Barat bukan bagian Waktu 
Indonesia Tengah, melainkan Waktu Indonesia Barat. 
 

49. Jawaban : B 
Pembahasan : 
Salah satu ciri puisi adalah menggunakan diksi (pilihan 
kata) untuk memperkuat makna puisi. Diksi yang tepat 
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untuk melengkapi puisi tersebut agar memiliki kesamaan 
rima terdapat pada pilihan jawaban B. 

 
50. Jawaban : A 

Pembahasan : 
Dialog drama berfungsi sebagai panduan pementasan 
drama. Suatu dialog harus dibawakan lebih dari satu orang. 
Oleh sebab itu dialog drama harus berkesinambungan 
antara tokoh satu dengan tokoh lainnya. Dialog yang runtut 
dan memiliki kesinambungan dengan teks drama adalah 
Kalau aku pulang ambil bumbu ibu pasti melarangku 
kembali ke sini. 

 

 
 
51. Jawaban: A 

Pembahasan: 
Yang ditanyakan dalam pertanyaan adalah “what is 
preloaded” (inti dari pertanyaan ada setelah kata tanya 
jadikan kata itu sebagai kata kunci). Kemudian cari kalimat 
yang mengandung kata kunci tersebut. Dari kalimat  
“Preloaded full length Hindi movies “Golmaal Returns"” 
dapat disimpulkan bahwa jawaban yang benar adalah A. 
 

52. Jawaban: B 
Pembahasan: 
Yang ditanyakan adalah cara membeli / buy, kata buy sama 
artinya dengan order. Dari kalimat “Order Now 
09867748888/0999888888 SMS ‘SHOP10‘ to 58888 * or 
email to: shopping@indiatimes.com” dapat disimpulkan 
bahwa jawaban yang benar adalah B 
 

53. Jawaban: A 
Pembahasan: 
Cocokkan pilihan jawaban A – D dengan kalimat-kalimat 
dalam teks untuk mendapatkan jawaban yang benar. 
 

54. Jawaban: B 
Pembahasan: 
Kata perform berarti menampilkan. Karena dalam teks 
disebutkan bahwa John adalah penyanyi pop terbaik 
pastilah apa yang dia tampilkan adalah bernyanyi (sing). 
 

55. Jawaban: B 
Pembahasan: 
Notice di atas berbentuk perintah, dalam perintah kata yang 
sering dipakai adalah have to/ must. Dari pilihan jawaban 
kata yang menandakan perintah adalah B. must be dan C. 
have to. Dalam teks ada kata user, berarti perintah 
ditujukan untuk user. Dari B dan C yang berisi perintah 
untuk user adalah B, jadi jawaban yang benar adalah B. 
 

56. Jawaban : A 
Pembahasan: 
Karena teks merupakan undangan untuk merayakan ulang 
tahun pernikahan  Paul dan Opal Wright (As we celebrate 
our 40th Armiversary Paul and Opal Wright)  berarti jika 
Paul adalah suami maka Opal adalah istrinya. 
 
 
 
 

57. Jawaban : B 
Pembahasan: 
Teks berbentuk surat undangan. Surat undangan tujuannya 
selalu berawalan dengan kata to invite. Jadi jawaban yang 
benar adalah B. 
 

58. Jawaban : B 
Pembahasan: 
Dari kalimat dalam teks yang bertuliskan “I'd like to 
congratulate you…” ,di mana kata you pasti merujuk 
kepada orang yang dikirimi surat yaitu Ruth, dapat 
disimpulkan bahwa B adalah jawaban yang benar. 
 

59. Jawaban : A 
Pembahasan: 
Yang ditanyakan adalah topik dari teks. Topik dari teks 
adalah kata / kata-kata yang paling sering di ulang dalam 
teks ini adalah travel, jadi bisa disimpulkan bahwa jawaban 
yang paling tepat adalah A. 
 

60. Jawaban : C 
Pembahasan: 
Dari kalimat “Mr. and Mrs. Charly were on a tour to 
Europe” dapat disimpulkan bahwa jawaban yang benar 
adalah C. 
 

61. Jawaban : D 
Pembahasan: 
Passport, visa, dan ijin keluar adalah bentuk dari dokumen, 
jadi jawaban yang benar adalah D. 
 

62. Jawaban : C 
Pembahasan: 
Kalimat – kalimat di paragraf ketiga menunjukkan bahwa 
Tn. dan Ny. Charly mengunjungi berbagai tempat, jadi 
jawaban yang paling tepat adalah C. 
 

63. Jawaban: B 
Pembahasan: 
Enjoyed berati menikmati dan mempunyai arti yang sama 
dengan got pleasure from yang artinya mendapat 
kenikmatan. 

 
64. Jawaban: B 

Pembahasan: 
Dari kalimat “Come down here and graze beside me on 
safe, level ground” yang di ucapkan oleh si serigala, dapat 
disimpulkan bahwa B adalah jawaban yang benar. 
 

65. Jawaban: A 
Pembahasan: 
There merupakan kata ganti tempat dan you di pertanyaan 
mengacu pada goat, jadi there yang ditanyakan pastilah 
tempat kambing itu berada. Dari kalimat sebelumnya yang 
berbunyi “A wolf  saw a goat grazing at the edge of a high 
cliff” dapat disimpulkan bahwa jawaban yang benar adalah 
A 
 

66. Jawaban: B 
Pembahasan: 
Yang ditanyakan adalah moral dari cerita. Moral dari 
sebuah cerita bisa terlihat dari tingkah laku tokoh 
utamanya. Dan moral selalu bersifat positif. 



sscisolo.wordpress.com

Kode Soal : 291  Try Out Ekstern 

 6 

Sifat positif dalam cerita ini bisa kita lihat pada perilaku 
goat yang tidak mudah percaya kepada makhluk / orang 
asing. Jadi bisa disimpulkan bahwa jawaban yang benar 
adalah B.  
 

67. Jawaban: C 
Pembahasan: 
Cocokkan pilihan jawaban A – D dengan kalimat – kalimat 
yang ada di teks untuk mendapatkan jawaban yang benar. 
Dari kalimat “The wolf smacked his lips at the thought of a 
fine goat dinner” dapat disimpulkan bahwa jawaban yang 
benar adalah C. 

 
68. Jawaban: D 

Pembahasan: 
Cocokkan pilihan jawaban A – D dengan kalimat – kalimat 
yang ada di teks untuk mendapatkan jawaban yang benar. 
Dari kalimat “…, I saw the house opposite began to fall 
sideways. Then I realized what was happening” dapat 
disimpulkan bahwa jawaban yang benar adalah D. 
 

69. Jawaban: B 
Pembahasan: 
Noticed berarti melihat / mengetahui yang sama artinya 
dengan saw (B) 
 

70. Jawaban: B 
Pembahasan: 
Kata  ‘I’ dalam sebuah teks biasanya selalu merujuk kepada 
si penulis itu sendiri. Jadi jawaban yang benar adalah B. 

 
71. Jawaban: B 

Pembahasan: 
First berarti langkah pertama. Dari kalimat “Heat 3 tbsp of 
oil in a large frying pan on medium heat” bisa diketahui 
bahwa langkah pertama dari masak-memasak yang di 
ajarkan dalam teks adalah B. 
 

72. Jawaban: B 
Pembahasan: 
Dari kalimat “Serve for 4 people.” bisa disimpulkan bahwa 
jawaban yang benar adalah B. 
 

73. Jawaban: A 
Pembahasan: 
Moisture berarti cairan yang paling mirip artinya adalah 
water / air. 
 

74. Jawaban: C 
Pembahasan: 
It berarti menggantikan kata benda, jadi untuk menemukan 
jawaban carilah nama benda yang terdapat pada kalimat 
sebelumnya. Dari kalimat “It's easier to do this with 
potatoes ricer” dapat disimpulkan bahwa jawaban yang 
benar adalah C. 
 

75. Jawaban: C 
Pembahasan: 
Carilah kata yang menjadi awal kalimat  dan kata yang 
menjadi akhir kalimat untuk mendapatkan, jawaban yang 
benar.  
Karena semua pilihan jawaban mempunyai awal kata yang 
sama, carilah kata akhirnya untuk memudahkan 

mendapatkan jawaban. Dari kata 3, 8, dan 1 kata nomor 1 
lah yang paling pantas jadi kata terakhir, jadi bisa 
disimpulkan bahwa jawaban yang benar adalah C. 
 

76. Jawaban: C 
Pembahasan: 
Dalam mengurutkan paragraf carilah kalimat pertama dan 
terakhir paragraf untuk mempersempit pilihan jawaban. 
Semua pilihan jawaban mempunyai awal kalimat nomor 4, 
jadi kita tinggal mencari kalimat terakhirnya.  Dari kalimat 1, 
2, 5, dan 8 kalimat 5 adalah kalimat yang pantas menjadi 
kalimat terakhir. Jadi bisa disimpulkan bahwa jawaban 
yang benar adalah C. 
 

77. Jawaban: A 
Pembahasan: 
Karena kalimat yang mengikuti “…” adalah to + nama 
tempat, maka jawaban yang paling tepat pastilah go (pergi) 
 

78. Jawaban: D 
Pembahasan: 
Karena students pergi ke perpustakaan, maka buku hanya 
bisa dipinjam (borrow) dan di baca (read) di tempat. Jadi 
jawaban yang benar adalah D. 
 

79. Jawaban: C 
Pembahasan: 
Karena students pergi ke perpustakaan, maka buku hanya 
bisa dipinjam dan di baca di tempat, dan sesuatu yang 
dipinjam harus dikembalikan (return). Jadi jawaban yang 
benar adalah C. 
 

80. Jawaban: B 
Pembahasan: 
Kata yang mengikuti “…” adalah the fine yang artinya 
denda. Denda haruslah dibayar, jadi jawaban yang tepat 
adalah B. 

 

 
 

81. Jawaban : C 
Pembahasan : 
Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari 
besaran pokok yang telah dipilih, sehingga yang 
merupakan besaran turunan yang menggunakan satuan SI 
(Standar Internasional) adalah : 

No Besaran Satuan 
2 Luas 2m  
4 Gaya Kg.m/s2 
5 Usaha Joule 
 

82. Jawaban : D 
Pembahasan : 
Kapal laut yang terbuat dari besi dan baja serta diberi 
muatan yang berat dapat terapung di atas air karena massa 
jenis kapal laut beserta isinya lebih kecil daripada massa 
jenis yang dimiliki oleh air laut. Hal ini merupakan syarat 
suatu benda dapat terapung, yaitu benda tersebut haruslah 
mempunyai massa jenis yang lebih kecil daripada zat cair. 
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83. Jawaban : A 
Pembahasan : 
m = 50 gram 
toA = -10o C 
toD = 40o C 
ces  = 0,5 kal/gram oC 
cair = 1 kal/gram oC 
A-B  Perubahan es (padat) menjadi es (cair-padat)  
Perubahan suhu 
Maka : 

									Q = m. c .∆T 

																				= 50	gr. 0,5
kal

gram C . (0 − (−10) C) 

                = 250	kalori		 
 
84. Jawaban : C 

Pembahasan : 
Usaha	(W) = Gaya	(F). Perpindahan	(s) 

= 300	N. 10	meter = 3000	Joule 
85. Jawaban : D 

Pembahasan : 
Tekanan berbanding terbalik dengan luas permukaan, 
sehingga pertanyaannya adalah tekanan hidrostatis yang 
paling besar adalah pilih benda yang mempunyai luas 
permukaan atau alas yang kecil. Maka pilihan yang paling 
tepat adalah D  
 

86. Jawaban : B 
Pembahasan : 
Panjang Gelombang (λ) : 
2,5	gelombang = 25		m 

1	gelombang =
25	meter

2,5	gelombang = 1	m 

Cepat rambat gelombang (v) : 90  
Maka : 

V = λ. f 
90

m
s = 1	m. f 

f =
90	m/s

1	m = 90	Hz 

87. Jawaban : D 
Pembahasan : 
Q bermuatan (+) 
S bermuatan (-) 
R tolak-menolak dengan benda S  R (-) 
P dan T tarik-menarik dengan R  P dan T (+) 
 

88. Jawaban : A 
Pembahasan : 
1
푅 =

1
6 +

1
(2 + 4) 

 
1
푅 =

1
6 +

1
6 

 
1
푅 =

2
6 

 

푅 =
6
2 = 3	훺 

Maka, V= I x R  
            	I = = 	

	
= 1	A 

 

89. Jawaban : A 
Pembahasan : 
 Benda-benda kecil terdapat dalam ruang antar planet 

 meteoroid 
 Menghasilkan cahaya sendiri  bintang  
 Sebagian berasal dari pecahan asteroid  meteoroid 
 Benda langit sebagai pengiring planet  satelit 

 
90. Jawaban : A 

Pembahasan : 
Ciri-ciri dari campuran adalah : 
 Mempunyai sifat asalnya 
 Komponen-komponen penyusunnya dapat dipisahkan 

secara fisika 
 

91. Jawaban : C 
Pembahasan : 
Dampak negatif dari penggunaan narkoba adalah 
 Menurunkan aktivitas otak atau merangsang susunan 

syaraf pusat 
 Menimbulkan kelainan perilaku yang disertai dengan 

timbulnya halusinasi (mengkhayal) 
 Gangguan cara berpikir atau perubahan alam 

perasaan 
Maka untuk menghindarinya dapat dilakukan dengan cara : 
 Membangkitkan kesadaran beragama 
 Berteman dengan semua orang/kalangan 
 Menghindarkan diri dari lingkungan yang tidak tepat 

 
92. Jawaban : C 

Pembahasan : 
Makhluk hidup mempunyai ciri-ciri :  
 Bergerak 
 Memerlukan nutrisi 
 Berespirasi 
 Mengalami pertumbuhan dan perkembangan 
 Bereproduksi 
 Beradaptasi 
 Iritabilita 
 Melakukan ekskresi. 
Maka dari pilihan yang ada yang merupakan ciri-ciri 
makhluk hidup adalah pohon mangga tumbuh tinggi dan 
besar 
 

93. Jawaban : C 
Pembahasan : 
Rantai makanan merupakan proses makan dan 
dimakannya anggota komunitas satu dengan anggota 
komunitas lainnya dalam satu ekosistem. Dari gambar 
dapat dilihat bahwa belalang cocok dimakan kodok dan ular 
cocok dimakan oleh elang. 
 

94. Jawaban : B 
Pembahasan : 
Semakin banyak penduduk maka kepadatan penduduk 
semakin tinggi, otomatis kebutuhan oksigen juga semakin 
banyak. Maka, semakin banyak penduduk akan 
mengakibatkan semakin turun kadar oksigen. 
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95. Jawaban : B 
Pembahasan : 
Ekspirasi : 
 otot antara tulang rusuk relaksasi 
 tulang rusuk menurun 
 rongga dada menjadi kecil 
 tekanan di dalam rongga dada membesar 
 udara dalam rongga dada keluar 
Maka secara berurutan adalah 1 – 4 – 5 – 3 – 2. 
 

96. Jawaban : A 
Pembahasan : 
Data yang benar adalah : 

Nomor Bagian Fungsi 

2 dendrit Menyampaikan implus 
ke badan sel 

3 badan sel meneruskan rangsang 
ke sinapsis 

4 intisel menerima rangsang  

1 neurit 
Menyampaikan 
informasi dari badan 
sel ke sel lainnya 

 
97. Jawaban : D 

Pembahasan : 
Keterangan gambar secara berurutan adalah : 
1. Korteks   Jaringan penyokong 
2. Empelur  Pembentuk batang 
3. Xilem      Pengangkut garam mineral 
4. Floem    Pengangkut hasil fotosintesis 

 
98. Jawaban : D 

Pembahasan : 
Percobaan yang dilakukan adalah percobaan Sachs, 
percobaan ini dilakukan untuk menguji hasil fotosintesis. 
Khususnya untuk percobaan nomor III adalah pelarutan 
dalam larutan iodium, jika warnanya ungu gelap maka hasil 
fotosintesis adalah amilum. 
 

99. Jawaban : D 
Pembahasan : 
Tanaman ercis berbiji bulat warna kuning (BBKK) 

Tanaman ercis berbiji kerut warna putih (bbkk) 
P1  BBKK   x  bbkk  
       (Bulat Kuning)          (Kerut Putih) 
G1    B,K    b,k 
F1           BbKk 
                            (Bulat Kuning) 
F1XF1 BbKk               x          BbKk 
G3 BK   BK 
 Bk   Bk 
 bK   bK 
 bk   bk 
F2 

Gamet BK Bk bK bk 
BK BBKK1 BBKk2 BbKK3 BbKk4 
Bk BBKk5 BBkk6 BbKk7 Bbkk8 
bK BbKK9 BbKk10 bbKK11 bbKk12 
bk BbKk13 Bbkk14 bbKk15 bbkk16 

 
Maka : 
1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 13= Bulat Kuning (9) 
6, 8, 14                          = Bulat putih (3) 

11, 12, 15                      = kerut Kuning (3)  
16                                  = Kerut Putih (1) 
Perbandingan fenotipe F2 = 
Bulat Kuning: bulat putih : kerut kuning : kerut putih  9: 
3 : 3 : 1  
Maka, banyaknya buah yang berbiji keriput berwarna putih 
: 푥160 = 10	biji 
 

100. Jawaban : D 
Pembahasan : 
Data yang benar adalah : 
 Vaksin bermanfaat meningkatkan kekebalan tubuh 
 Interferon untuk terapi berbagai penyakit 
 Insulin mengontrol kadar gula dalam darah 
 Antibiotik digunakan untuk mengobati infeksi kuman, 

dan berbagai penyakit menular. 
  

 
 




