1Sudah

sangat terasa bahwa zaman
semakin maju, keadaan dunia semakin
mengglobal, dan kita dituntut untuk
menyesuaikan dan memperbaiki diri
dengan keadaan sehingga bisa cerdas di
dalam mengamati informasi-informasi
yang beredar di sekeliling kita. 2Salah satu
cara menuju harapan tersebut adalah
dengan membaca. 3Membaca adalah
aktivitas yang memiliki banyak manfaat.
4Dengan membaca akan bisa menambah
wawasan dan ilmu pengetahuan, di
samping juga bisa melatih kemampuan
5Sebagaimana
berpikir
seseorang.
diketahui, buku adalah jendela dunia.
6Masalahnya, minat baca masyarakat kita
masih sangat memprihatinkan.
7Kurangnya

minat baca masyarakat
seharusnya
mendorong
pihak-pihak
terkait untuk segera menganalisis apa saja
yang menjadi penyebabnya. 8Apabila
rendahnya daya beli buku pada
kebanyakan
masyarakat
yang
kemungkinan menjadi penyebabnya,
maka tugas pemerintah maupun lembaga
terkait adalah mengfasilitasi. 9Apapun
penyebabnya,
masyarakat
harus
10
dicerdaskan. Apalagi bila penyebabnya
adalah daya beli buku pada kebanyakan
masyarakat masih kurang, maka akan [...]
peran perpustakaan dan taman bacaan
menjadi sesuatu yang sangat penting
untuk memenuhi kebutuhan akan
pengetahuan dan informasi.
Judul yang paling tepat untuk
melengkapi tulisan di atas adalah ....
A. Kurangnya Minat Baca
B. Majunya Zaman
C. Melatih Kemampuan Berpikir
D. Rendahnya Daya Beli Buku
E. Pentingnya Peran Perpustakaan
dan Taman Bacaan
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sangat terasa bahwa zaman
semakin maju, keadaan dunia semakin
mengglobal, dan kita dituntut untuk
menyesuaikan dan memperbaiki diri
dengan keadaan sehingga bisa cerdas di
dalam mengamati informasi-informasi
yang beredar di sekeliling kita. 2Salah satu
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dengan membaca. 3Membaca adalah
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diketahui, buku adalah jendela dunia.
6Masalahnya, minat baca masyarakat kita
masih sangat memprihatinkan.
7Kurangnya

minat baca masyarakat
seharusnya
mendorong
pihak-pihak
terkait untuk segera menganalisis apa saja
yang menjadi penyebabnya. 8Apabila
rendahnya daya beli buku pada
kebanyakan
masyarakat
yang
kemungkinan menjadi penyebabnya,
maka tugas pemerintah maupun lembaga
terkait adalah mengfasilitasi. 9Apapun
penyebabnya,
masyarakat
harus
10
dicerdaskan. Apalagi bila penyebabnya
adalah daya beli buku pada kebanyakan
masyarakat masih kurang, maka akan [...]
peran perpustakaan dan taman bacaan
menjadi sesuatu yang sangat penting
untuk memenuhi kebutuhan akan
pengetahuan dan informasi.
Kata berimbuhan yang salah digunakan
pada paragraf ke 2 adalah ....
A. menganalisis
B. menjadi
C. mengfasilitasi
D. memenuhi
E.
mendorong
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sangat terasa bahwa zaman
semakin maju, keadaan dunia semakin
mengglobal, dan kita dituntut untuk
menyesuaikan dan memperbaiki diri
dengan keadaan sehingga bisa cerdas di
dalam mengamati informasi-informasi
yang beredar di sekeliling kita. 2Salah satu
cara menuju harapan tersebut adalah
dengan membaca. 3Membaca adalah
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4Dengan membaca akan bisa menambah
wawasan dan ilmu pengetahuan, di
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diketahui, buku adalah jendela dunia.
6Masalahnya, minat baca masyarakat kita
masih sangat memprihatinkan.
7Kurangnya

minat baca masyarakat
seharusnya
mendorong
pihak-pihak
terkait untuk segera menganalisis apa saja
yang menjadi penyebabnya. 8Apabila
rendahnya daya beli buku pada
kebanyakan
masyarakat
yang
kemungkinan menjadi penyebabnya,
maka tugas pemerintah maupun lembaga
terkait adalah mengfasilitasi. 9Apapun
penyebabnya,
masyarakat
harus
10
dicerdaskan. Apalagi bila penyebabnya
adalah daya beli buku pada kebanyakan
masyarakat masih kurang, maka akan [...]
peran perpustakaan dan taman bacaan
menjadi sesuatu yang sangat penting
untuk memenuhi kebutuhan akan
pengetahuan dan informasi.
Kata yang paling tepat untuk melengkapi
titik-titik pada kalimat 10 adalah ....
A. menjadikan
B. mengalihkan
C. membuat
D. membikin
E.
membatasi
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sangat terasa bahwa zaman
semakin maju, keadaan dunia semakin
mengglobal, dan kita dituntut untuk
menyesuaikan dan memperbaiki diri
dengan keadaan sehingga bisa cerdas di
dalam mengamati informasi-informasi
yang beredar di sekeliling kita. 2Salah satu
cara menuju harapan tersebut adalah
dengan membaca. 3Membaca adalah
aktivitas yang memiliki banyak manfaat.
4Dengan membaca akan bisa menambah
wawasan dan ilmu pengetahuan, di
samping juga bisa melatih kemampuan
5Sebagaimana
berpikir
seseorang.
diketahui, buku adalah jendela dunia.
6Masalahnya, minat baca masyarakat kita
masih sangat memprihatinkan.
7Kurangnya

minat baca masyarakat
seharusnya
mendorong
pihak-pihak
terkait untuk segera menganalisis apa saja
yang menjadi penyebabnya. 8Apabila
rendahnya daya beli buku pada
kebanyakan
masyarakat
yang
kemungkinan menjadi penyebabnya,
maka tugas pemerintah maupun lembaga
terkait adalah mengfasilitasi. 9Apapun
penyebabnya,
masyarakat
harus
10
dicerdaskan. Apalagi bila penyebabnya
adalah daya beli buku pada kebanyakan
masyarakat masih kurang, maka akan [...]
peran perpustakaan dan taman bacaan
menjadi sesuatu yang sangat penting
untuk memenuhi kebutuhan akan
pengetahuan dan informasi.
Pernyataan yang tidak sesuai dengan inti
bacaan di atas adalah ....
A. Minat baca masyarakat rendah
karena banyak penyebab.
B. Rendahnya minat baca masyarakat
terjadi karena harga buku sangat mahal.
C. Meningkatkan minat baca
masyarakat tidak hanya menjadi tanggung
jawab pemerintah.
D. Perpustakaan dan taman baca
berperan penting dalam meningkatkan
minat baca masyarakat.
E.
Peningkatan dan pengembangan
minat baca masyarakat sangat penting.
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sangat terasa bahwa zaman
semakin maju, keadaan dunia semakin
mengglobal, dan kita dituntut untuk
menyesuaikan dan memperbaiki diri
dengan keadaan sehingga bisa cerdas di
dalam mengamati informasi-informasi
yang beredar di sekeliling kita. 2Salah satu
cara menuju harapan tersebut adalah
dengan membaca. 3Membaca adalah
aktivitas yang memiliki banyak manfaat.
4Dengan membaca akan bisa menambah
wawasan dan ilmu pengetahuan, di
samping juga bisa melatih kemampuan
5Sebagaimana
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seseorang.
diketahui, buku adalah jendela dunia.
6Masalahnya, minat baca masyarakat kita
masih sangat memprihatinkan.
7Kurangnya

minat baca masyarakat
seharusnya
mendorong
pihak-pihak
terkait untuk segera menganalisis apa saja
yang menjadi penyebabnya. 8Apabila
rendahnya daya beli buku pada
kebanyakan
masyarakat
yang
kemungkinan menjadi penyebabnya,
maka tugas pemerintah maupun lembaga
terkait adalah mengfasilitasi. 9Apapun
penyebabnya,
masyarakat
harus
10
dicerdaskan. Apalagi bila penyebabnya
adalah daya beli buku pada kebanyakan
masyarakat masih kurang, maka akan [...]
peran perpustakaan dan taman bacaan
menjadi sesuatu yang sangat penting
untuk memenuhi kebutuhan akan
pengetahuan dan informasi.
Kalimat utama paragraf 2 ditunjukkan
oleh nomor ...
A. (1)
B. (8)
C. (7)
D. (9)
E. (10)

1Sudah

sangat terasa bahwa zaman
semakin maju, keadaan dunia semakin
mengglobal, dan kita dituntut untuk
menyesuaikan dan memperbaiki diri
dengan keadaan sehingga bisa cerdas di
dalam mengamati informasi-informasi
yang beredar di sekeliling kita. 2Salah satu
cara menuju harapan tersebut adalah
dengan membaca. 3Membaca adalah
aktivitas yang memiliki banyak manfaat.
4Dengan membaca akan bisa menambah
wawasan dan ilmu pengetahuan, di
samping juga bisa melatih kemampuan
5Sebagaimana
berpikir
seseorang.
diketahui, buku adalah jendela dunia.
6Masalahnya, minat baca masyarakat kita
masih sangat memprihatinkan.
7Kurangnya

minat baca masyarakat
seharusnya
mendorong
pihak-pihak
terkait untuk segera menganalisis apa saja
yang menjadi penyebabnya. 8Apabila
rendahnya daya beli buku pada
kebanyakan
masyarakat
yang
kemungkinan menjadi penyebabnya,
maka tugas pemerintah maupun lembaga
terkait adalah mengfasilitasi. 9Apapun
penyebabnya,
masyarakat
harus
10
dicerdaskan. Apalagi bila penyebabnya
adalah daya beli buku pada kebanyakan
masyarakat masih kurang, maka akan [...]
peran perpustakaan dan taman bacaan
menjadi sesuatu yang sangat penting
untuk memenuhi kebutuhan akan
pengetahuan dan informasi.
Kalimat suntingan yang tepat untuk
kalimat 4 bacaan di atas adalah ...
A. Membaca adalah kegiatan yang
menambah wawasan dan ilmu
pengetahuan serta melatih kemampuan
berpikir seseorang.
B. Membaca dapat menambah wawasan
dan ilmu pengetahuan serta melatih
kemampuan berpikir seseorang.
C. Membaca, menambah wawasan dan
ilmu pengetahuan serta melatih
kemampuan berpikir seseorang.
D. Dengan membaca akan bisa
menambah wawasan dan ilmu
pengetahuan juga bisa melatih
kemampuan berpikir seseorang.
E. Dengan membaca akan bisa
menambah wawasan dan ilmu
pengetahuan dan melatih kemampuan
berpikir seseorang.
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sangat terasa bahwa zaman
semakin maju, keadaan dunia semakin
mengglobal, dan kita dituntut untuk
menyesuaikan dan memperbaiki diri
dengan keadaan sehingga bisa cerdas di
dalam mengamati informasi-informasi
yang beredar di sekeliling kita. 2Salah satu
cara menuju harapan tersebut adalah
dengan membaca. 3Membaca adalah
aktivitas yang memiliki banyak manfaat.
4Dengan membaca akan bisa menambah
wawasan dan ilmu pengetahuan, di
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diketahui, buku adalah jendela dunia.
6Masalahnya, minat baca masyarakat kita
masih sangat memprihatinkan.
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minat baca masyarakat
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terkait untuk segera menganalisis apa saja
yang menjadi penyebabnya. 8Apabila
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kebanyakan
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yang
kemungkinan menjadi penyebabnya,
maka tugas pemerintah maupun lembaga
terkait adalah mengfasilitasi. 9Apapun
penyebabnya,
masyarakat
harus
10
dicerdaskan. Apalagi bila penyebabnya
adalah daya beli buku pada kebanyakan
masyarakat masih kurang, maka akan [...]
peran perpustakaan dan taman bacaan
menjadi sesuatu yang sangat penting
untuk memenuhi kebutuhan akan
pengetahuan dan informasi.
Agar menjadi paragraf yang baik, kalimat
penutup paragraf terakhir yang paling
sesuai adalah ….
A. Oleh karena itu, pihak-pihak terkait
harus segera menganalisis apa yang
menjadi penyebab rendahnya minat baca
masyarakat agar dapat ditemukan solusi
dari rendahnya minat baca masyarakat.
B. Di samping itu, pihak-pihak terkait
perlu menganalisis apa yang menjadi
penyebab rendahnya minat baca
masyarakat agar dapat ditemukan solusi
dari rendahnya minat baca masyarakat.
C. Sehingga pihak-pihak terkait perlu
menganalisis apa yang menjadi penyebab
rendahnya minat baca masyarakat agar
dapat ditemukan solusi dari rendahnya
minat baca masyarakat.
D.
Jadi, pihak-pihak terkait sudah
menemukan apa yang menjadi
penyebab rendahnya minat baca
masyarakat.
E.
Karena itulah pihak-pihak terkait
sudah menemukan apa yang
menjadi penyebab rendahnya
minat baca masyarakat.
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sangat terasa bahwa zaman
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mengglobal, dan kita dituntut untuk
menyesuaikan dan memperbaiki diri
dengan keadaan sehingga bisa cerdas di
dalam mengamati informasi-informasi
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diketahui, buku adalah jendela dunia.
6Masalahnya, minat baca masyarakat kita
masih sangat memprihatinkan.
7Kurangnya

minat baca masyarakat
seharusnya
mendorong
pihak-pihak
terkait untuk segera menganalisis apa saja
yang menjadi penyebabnya. 8Apabila
rendahnya daya beli buku pada
kebanyakan
masyarakat
yang
kemungkinan menjadi penyebabnya,
maka tugas pemerintah maupun lembaga
terkait adalah mengfasilitasi. 9Apapun
penyebabnya,
masyarakat
harus
10
dicerdaskan. Apalagi bila penyebabnya
adalah daya beli buku pada kebanyakan
masyarakat masih kurang, maka akan [...]
peran perpustakaan dan taman bacaan
menjadi sesuatu yang sangat penting
untuk memenuhi kebutuhan akan
pengetahuan dan informasi.
Kalimat yang menyatakan hubungan
syarat terdapat kalimat ...
A. Dia tidak masuk sekolah karena
sakit.
B. Sejak kecil dia sudah senang
membaca.
C. Tutup pintunya kembali agar anjing
tidak masuk.
D. Engkau boleh pergi asal pulang
sebelum pukul sepuluh.
E.
Ketika hujan turun, aku masih di
sekolah.

Tahun ini 9Hari Lebaran akan berdekatan
dengan hari Natal. Diperkirakan Lebaran
akan jatuh pada hari Minggu, sedangkan
Natal jatuh pada hari 10selasa. Tradisi
yang biasanya dilakukan menjelang
Lebaran maupun Natal adalah berbelanja.
Belanja bagi sebagian orang bukan lagi
11sekedar kebutuhan. Ada yang bilang
belanja juga merupakan 12hoby. Padahal,
dia sebenarnya impuls yang dalam
beberapa hal sebetulnya harus dijinakkan.

A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI
B. hari
C. “hari”
D. hari
E. “hari”

Tahun ini 9Hari Lebaran akan berdekatan
dengan hari Natal. Diperkirakan Lebaran
akan jatuh pada hari Minggu, sedangkan
Natal jatuh pada hari 10selasa. Tradisi
yang biasanya dilakukan menjelang
Lebaran maupun Natal adalah berbelanja.
Belanja bagi sebagian orang bukan lagi
11sekedar kebutuhan. Ada yang bilang
belanja juga merupakan 12hoby. Padahal,
dia sebenarnya impuls yang dalam
beberapa hal sebetulnya harus dijinakkan.

A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI
B. Selasa
C. Selasa
D. “selasa”
E. “selasa”

1Salah

satu alasan para orang tua tidak
memberikan pendidikan prasekolah bagi
anaknya adalah karena tidak ingin
anaknya kehilangan masa kecil. 2Telah
umum dikatakan bahwa masa kecil adalah
masa permainan. 3Padahal, pendidikan
prasekolah anak bukanlah pendidikan
yang "menyeramkan" seperti halnya
sekolah yang menuntut anak untuk ini
dan itu. 4Pendidikan anak usia dini tetap
memberikan kebebasan kepada anak
untuk bermain dalam konteks bermain
sambil belajar. 5Lebih, daripada itu
pendidikan anak usia dini penting karena
dapat membentuk kesiapan diri anak
dalam menghadapi masa sekolah.
6Kecerdasan
kognitif,
afektif,
dan
psikomotor anak akan [...] dengan baik
lewat pendidikan ini.
Judul yang paling tepat untuk
melengkapi tulisan di atas adalah ....
A. Pendidikan Anak Usia Dini
B. Masa Kecil
C. Pendidikan Prasekolah
D. Pentingnya Pendidikan Anak Usia
Dini
E. Masa Permainan
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satu alasan para orang tua tidak
memberikan pendidikan prasekolah bagi
anaknya adalah karena tidak ingin
anaknya kehilangan masa kecil. 2Telah
umum dikatakan bahwa masa kecil adalah
masa permainan. 3Padahal, pendidikan
prasekolah anak bukanlah pendidikan
yang "menyeramkan" seperti halnya
sekolah yang menuntut anak untuk ini
dan itu. 4Pendidikan anak usia dini tetap
memberikan kebebasan kepada anak
untuk bermain dalam konteks bermain
sambil belajar. 5Lebih, daripada itu
pendidikan anak usia dini penting karena
dapat membentuk kesiapan diri anak
dalam menghadapi masa sekolah.
6Kecerdasan
kognitif,
afektif,
dan
psikomotor anak akan [...] dengan baik
lewat pendidikan ini.
Penggunaan tanda koma (,) yang salah
dijumpai pada kalimat ....
A. (3)
B. (6)
C. (5)
D. (1)
E.
(2)
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satu alasan para orang tua tidak
memberikan pendidikan prasekolah bagi
anaknya adalah karena tidak ingin
anaknya kehilangan masa kecil. 2Telah
umum dikatakan bahwa masa kecil adalah
masa permainan. 3Padahal, pendidikan
prasekolah anak bukanlah pendidikan
yang "menyeramkan" seperti halnya
sekolah yang menuntut anak untuk ini
dan itu. 4Pendidikan anak usia dini tetap
memberikan kebebasan kepada anak
untuk bermain dalam konteks bermain
sambil belajar. 5Lebih, daripada itu
pendidikan anak usia dini penting karena
dapat membentuk kesiapan diri anak
dalam menghadapi masa sekolah.
6Kecerdasan
kognitif,
afektif,
dan
psikomotor anak akan [...] dengan baik
lewat pendidikan ini.
Kata yang paling tepat untuk melengkapi
titik-titik pada kalimat 6 adalah ....
A. terbuat
B. terbentuk
C. terbatas
D. terjadi
E.
teratasi
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satu alasan para orang tua tidak
memberikan pendidikan prasekolah bagi
anaknya adalah karena tidak ingin
anaknya kehilangan masa kecil. 2Telah
umum dikatakan bahwa masa kecil adalah
masa permainan. 3Padahal, pendidikan
prasekolah anak bukanlah pendidikan
yang "menyeramkan" seperti halnya
sekolah yang menuntut anak untuk ini
dan itu. 4Pendidikan anak usia dini tetap
memberikan kebebasan kepada anak
untuk bermain dalam konteks bermain
sambil belajar. 5Lebih, daripada itu
pendidikan anak usia dini penting karena
dapat membentuk kesiapan diri anak
dalam menghadapi masa sekolah.
6Kecerdasan
kognitif,
afektif,
dan
psikomotor anak akan [...] dengan baik
lewat pendidikan ini.
Pernyataan yang tidak sesuai dengan isi
bacaan di atas adalah ....
A. Telah umum dikatakan bahwa masa
kecil adalah masa permainan.
B. Salah satu alasan para orang tua
tidak memberikan pendidikan prasekolah
bagi anaknya adalah karena tidak ingin
anaknya kehilangan masa kecil.
C. Pendidikan anak usia dini tidak
memberikan kebebasan kepada anak
untuk bermain dalam konteks bermain
sambil belajar.
D. Pendidikan prasekolah anak
bukanlah pendidikan yang
"menyeramkan".
E.
Pendidikan anak usia dini penting
karena dapat membentuk kesiapan diri
anak dalam menghadapi masa sekolah.

1Salah

satu alasan para orang tua tidak
memberikan pendidikan prasekolah bagi
anaknya adalah karena tidak ingin
anaknya kehilangan masa kecil. 2Telah
umum dikatakan bahwa masa kecil adalah
masa permainan. 3Padahal, pendidikan
prasekolah anak bukanlah pendidikan
yang "menyeramkan" seperti halnya
sekolah yang menuntut anak untuk ini
dan itu. 4Pendidikan anak usia dini tetap
memberikan kebebasan kepada anak
untuk bermain dalam konteks bermain
sambil belajar. 5Lebih, daripada itu
pendidikan anak usia dini penting karena
dapat membentuk kesiapan diri anak
dalam menghadapi masa sekolah.
6Kecerdasan
kognitif,
afektif,
dan
psikomotor anak akan [...] dengan baik
lewat pendidikan ini.
Gagasan pokok setelah paragraf di atas
adalah...
A. Masa kecil.
B. Alasan pendidikan anak usia dini dapat
membentuk kesiapan diri anak.
C. Kecerdasan kognitif.
D. Alasan orang tua tidak memberikan
pendidikan anak usia dini.
E. Pendidikan yang menyeramkan.

Banjir bukan ancaman 6Linier. Sebab
7musababnya berkembang mengikuti
perilaku manusia. Menurut catatan
8Badan
Nasional
Penanggulangan
Bencana, pada era sebelum 91970an
penyebab banjir di DKI 10di dominasi
oleh faktor alam. Pada era sesudahnya,
faktor
11manusialah
yang
paling
dominan. Perbuatan manusia itu dari
merusak daerah resapan air dan daerah
aliran
sungai
sampai
membuat
12pemukiman
yang
mengakibatkan
penyempitan batang sungai.

A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI
B. linier
C. “linier”
D. linier
E. “linier”
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A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI
B. Musabab
C. Musabab
D. “musabab”
E. “musabab”

Banjir bukan ancaman 6Linier. Sebab
7musababnya berkembang mengikuti
perilaku manusia. Menurut catatan
8Badan
Nasional
Penanggulangan
Bencana, pada era sebelum 91970an
penyebab banjir di DKI 10di dominasi
oleh faktor alam. Pada era sesudahnya,
faktor
11manusialah
yang
paling
dominan. Perbuatan manusia itu dari
merusak daerah resapan air dan daerah
aliran
sungai
sampai
membuat
12pemukiman
yang
mengakibatkan
penyempitan batang sungai.

A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI
B. badan nasional penanggulangan
bencana
C. Badan nasional penanggulanan
bencana
D. “Badan Nasional Penanggulangan
Bencana”
E. “Badan Nasional Penanggulangan
Bencana”

Banjir bukan ancaman 6Linier. Sebab
7musababnya berkembang mengikuti
perilaku manusia. Menurut catatan
8Badan
Nasional
Penanggulangan
Bencana, pada era sebelum 91970an
penyebab banjir di DKI 10di dominasi
oleh faktor alam. Pada era sesudahnya,
faktor
11manusialah
yang
paling
dominan. Perbuatan manusia itu dari
merusak daerah resapan air dan daerah
aliran
sungai
sampai
membuat
12pemukiman
yang
mengakibatkan
penyempitan batang sungai.

A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI
B. 1970-an
C. 1970-An
D. “1970an”
E. “1970-an”

Banjir bukan ancaman 6Linier. Sebab
7musababnya berkembang mengikuti
perilaku manusia. Menurut catatan
8Badan
Nasional
Penanggulangan
Bencana, pada era sebelum 91970an
penyebab banjir di DKI 10di dominasi
oleh faktor alam. Pada era sesudahnya,
faktor
11manusialah
yang
paling
dominan. Perbuatan manusia itu dari
merusak daerah resapan air dan daerah
aliran
sungai
sampai
membuat
12pemukiman
yang
mengakibatkan
penyempitan batang sungai.

A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI
B. didominasi
C. Didominasi
D. “didominasi”
E. “didominasi”

Jika Rani sering bertugas ke Jakarta maka
Rina sering bertugas ke Bandung. Rina
adalah kakak Rani yang tidak sering
bertugas ke Bandung.
Kesimpulan yang tepat dari pernyataan di
atas adalah….
A. Rani sering bertugas ke Bandung.
B. Rina dan Rani sering bertugas ke
Bandung.
C. Rani adalah kakak Rina.
D. Rani tidak sering bertugas ke Jakarta.
E. Rina dan Rani sering berugas ke
Jakarta

Semua yang memabukkan adalah haram.
Alkohol
adalah
minuman
yang
memabukkan.
Kesimpulan yang tepat dari pernyataan di
atas adalah….
(A) Sebagian Alkohol memabukkan.
(B) Sebagian Alkohol haram.
(C) Semua Alkohol memabukkan
(D) Alkohol tidak haram
(E) Alkohol haram

(1) Orang-orang menjauhi pantai Padang
(2) Terjadi gempa 7,2 SR di Padang
Manakah pernyataan di bawah ini yang
menggambarkan hubungan di antara
kedua pernyataan?
(A) Pernyataan 1 adalah penyebab dan
pernyataan 2 adalah akibat
(B) Pernyataan 2 adalah penyebab dan
pernyataan 1 adalah akibat
(C) Pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab,
namun tidak saling berhubungan
(D) Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari
dua
penyebab
yang
saling
berhubungan
(E) Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari
suatu penyebab yang sama

(1) Mahasiswa miskin membayar UKT
lebih murah.
(2) Mahasiswa kaya membayar UKT lebih
mahal.
Manakah pernyataan di bawah ini yang
menggambarkan hubungan di antara
kedua pernyataan?
(A) Pernyataan 1 adalah penyebab dan
pernyataan 2 adalah akibat
(B) Pernyataan 2 adalah penyebab dan
pernyataan 1 adalah akibat
(C) Pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab,
namun tidak saling berhubungan
(D) Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari
dua
penyebab
yang
saling
berhubungan
(E) Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari
suatu penyebab yang sama

(1) Mobil merek A diberhentikan
produksinya.
(2) Produsen mobil merek A menjual
saham ke perusahaan merek B.
Manakah pernyataan di bawah ini yang
menggambarkan hubungan di antara
kedua pernyataan?
(A) Pernyataan 1 adalah penyebab dan
pernyataan 2 adalah akibat
(B) Pernyataan 2 adalah penyebab dan
pernyataan 1 adalah akibat
(C) Pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab,
namun tidak saling berhubungan
(D) Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari
dua
penyebab
yang
saling
berhubungan
(E) Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari
suatu penyebab yang sama

(1) Jumlah penduduk meningkat tajam.
(2) Anak-anak banyak yang terlantar.
Manakah pernyataan di bawah ini yang
menggambarkan hubungan di antara
kedua pernyataan?
(A) Pernyataan 1 adalah penyebab dan
pernyataan 2 adalah akibat
(B) Pernyataan 2 adalah penyebab dan
pernyataan 1 adalah akibat
(C) Pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab,
namun tidak saling berhubungan
(D) Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari
dua
penyebab
yang
saling
berhubungan
(E) Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari
suatu penyebab yang sama

(1) Beberapa siswa dan guru pergi
rekreasi.
(2) Beberapa
siswa
menyiapkan
keperluan sekolah untuk semester
selanjutnya.
Manakah pernyataan di bawah ini yang
menggambarkan hubungan di antara
kedua pernyataan?
(A) Pernyataan 1 adalah penyebab dan
pernyataan 2 adalah akibat
(B) Pernyataan 2 adalah penyebab dan
pernyataan 1 adalah akibat
(C) Pernyataan 1 dan 2 adalah penyebab,
namun tidak saling berhubungan
(D) Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari
dua
penyebab
yang
saling
berhubungan
(E) Pernyataan 1 dan 2 adalah akibat dari
suatu penyebab yang sama

Berikut merupakan data klasmen liga
sepakbola X dari 5 klub.
Klub

M

K

S

GM

KM

A

5

0

15

22

10

B

11

3

6

23

11

C

10

1

9

21

10

D

18

0

2

22

11

E

18

0

2

21

11

Pada pertandingan setiap kemenangan
diberi 3 poin, kalah 0 poin dan seri 1 poin.
Peringkat ditentukan oleh poin tertinggi.
Apabila ada poin yang sama peringkat
ditentukan dengan memilih selisih gol
tertinggi. Urutan dari peringkat tertinggi
ke peringkat terendah adalah…
(A) D-E-C-B-A
(B) D-E-A-B-C
(C) D-E-B-C-A
(D) D-E-B-A-C
(E) D-E-C-A-B

Berikut merupakan tabel
harga dalam satu minggu

perubahan

Komoditas

Harga 13
April
(Rp/kg)

Harga 6
April
(Rp/kg)

Bawang

35.750

35.350

Beras

11.850

11.750

Cabai
37.600
Merah
Daging
35.350
Ayam
Daging sapi 115.950

50.600
39.250

122.750

Pada tanggal 6 april ibu membeli masingmasing 1 kg komuditas pada tabel di
samping. Ibu membayar dengan sejumlah
uang dan memperoleh kembalian sebesar
Rp.50.000,-. Pada tanggal 13 april ibu
ingin berbelanja dengan komuditas yang
sama. Ibu membawa uang sama dengan
jumlah uang yang dibayarkannya pada
mingu lalunya. Sisa uang ibu sekarang
adalah…
(A) Rp.33.200,(B) Rp.23.200,(C) Rp.36.800,(D) Rp.26.800,(E) Rp.16.800,-

Berikut merupakan harga jual dan harga
beli per dolar AS di Bank Indonesia.
Tanggal

Beli

Jual

10/05/2019

Rp.14.275,- Rp.14.419,-

09/05/2019

Rp.14.266,- Rp.14.410,-

08/05/2019

Rp.14.233,- Rp.14.377,-

07/05/2019

Rp.14.237,- Rp.14.381,-

06/05/2019

Rp.14.236,- Rp.14.380,-

Persentase keuntungan tertinggi dari
menjual satu dolar AS terjadi pada
tanggal…
(A) 10/05/2019
(B) 09/05/2019
(C) 08/05/2019
(D) 07/05/2019
(E) 06/05/2019

Berikut merupakan hasil pengukuran
pensil yang sama sebanyak 5 kali.
Pengukuran
Panjang
ke
Pensil
(cm)

1

12,0

2

11,9

3

12,2

4

11,8

5

12,4

Panjang pensil sebenarnya yaitu rata-rata
dari kelima pengukuran tersebut. Error
terbesar terjadi pada pengukuran ke
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

Benua Asia

Asia
Tengah
Asia Timur
Asia
Selatan
Asia
Tenggara
Asia Barat

Luas
Wilayah
(dalam
juta)
9 km2

Jumlah
Penduduk
(dalam juta)

12 km2

1620

4 km2

1749

5 km2

618

6 km2

245

64

Penduduk terpadat pada benua Asia
adalah…
(A) Asia tengah
(B) Asia timur
(C) Asia selatan
(D) Asia tenggara
(E) Asia barat

Lima orang siswa akan antre
menggunakan kamar mandi, Johan,
Karim, Lucas, Maman, Nino
• Johan selalu yang pertama atau
terakhir.
• Maman selalu lebih dulu daripada
Nino
• Lucas selalu lebih akhir daripada Karim
Jika Karim mandi urutan ke empat, maka
yang terakhir adalah ……
A. Johan
B. Karim
C. Lucas
D. Maman
E. Nino

Andra adalah saudara Bela dan Candra
adalah saudara Dina. Mereka masingmasing menyukai olahraga yang berbeda.
Ada yang gemar basket, voli, badminton
dan baseball. Di antara mereka hanya dua
orang yang berkacamata, yang salah
seorang di antara keduanya adalah
penggemar badminton. Anak perempuan
yang berkacamata adalah penggemar voli
dan saudaranya menyukai basket. Dina
tidak berkacamata.
Dina menyukai olahraga ……
A. Basket
B. Voli
C. Badminton
D. Baseball
E. Tidak cukup informasi untuk menjawab

Andra menyukai olahraga ......
A. Basket
B. Voli
C. Badminton
D. Baseball
E. Tidak cukup informasi untuk menjawab

•
•
•
•
1.
a.
b.
c.
d.

e.

Di smester empat jurusan X suatu
universitas
terdapat
enam
matakuliah pilihan yaitu matakuliah
A,B,C,D,E, dan F. Dalam memilih
enam
matakuliah
tersebut
mahasiswa harus megituti aturan
berikut :
Jika mengambil matakuliah A, tidak
boleh mengambil matakuliah E
Jika mengambil matakuliah B, tidak
boleh mengambil matakuliah D
Matakuliah B dan C harus diambil
bersamaan
Matakuliah E dan F harus diambil
bersamaan
Jika seorang mahasiswa tidak
mengambil matakuliah C maka
Mahasiswa tersebut tidak mengambil
matakuliah F
Mahasiswa tersebut tidak mengambil
matakuliah E
Mahasiswa tersebut tidak mengambil
matakuliah D
Mahasiswa tersebut tidak mengambil
matakuliah B
Mahasiswa tersebut tidak mengambil
matakuliah A

Jika seorang mahasiswa mengambil
matakuliah E, pernyataaan yang pasti
benar adalah
a. Mahasiswa tersebut mengambil
matakuliah F
b. Mahasiswa tersebut mengambil
matakuliah A
c. Mahasiswa tersebut mengambil
matakuliah C
d. Mahasiswa tersebut mengambil
matakuliah D
e. Mahasiswa tersebut mengambil
matakuliah B

Jika seorang mahasiswa mengambil
matakuliah F dan tidak mengambil
matakuliah C, maka
a. Mahasiswa tersebut bisa mengambil
matakuliah B
b. Mahasiswa tersebut mengambil
matakuliah A
c. Mahasiswa tersebut mengambil
matakuliah D
d. Mahasiswa tersebut mengambil
matakuliah E
e. Mahasiswa tersebut tidak boleh
mengambil matakuliah D

(1) Penafian budaya bernalar di jenjang
pendidikan pra universitas berpengaruh
pada pendidikan tinggi. (2) Secara
informal, sudah wajar diantara pengajar
perguruan tinggi terdengar keluhan
tentang ketidaksiapan lulusan SMA
belajar di perguruan tinggi. (3) Guna
memahami situasi ini, diperlukan
penelitian ilmiah yang dilakukan secara
seksama.
(4) Semua warga bertanggung jawab
membangunkan budaya bernalar. (5)
Namun demikian Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan sebagai kementrian
dengan jumlah doktor terbanyak dan
mengemban nama kebudayaan tentunya
memegang peran sentral. (6) Di
kementrian ini guru sebagai garda
terdepan pejuang budaya bernalar
menghadapi gencarnya perilaku nirnalar.
(7) Guru sulit membudayakan bernalar,
karena guru tersandera oleh kebijakan
dan sistem. (8) Bukan salah guru jika tidak
membelajarkan kecakapan itu. (9)
Kebijakan pendidikan pada saat ini tidak
kondusif terhadap upaya pembudayaan
bernalar. (10) Pengakuan terhadap guru
yang berinovasi membelajarkan bernalar
nyaris tidak ada.
(11)
Unsur
terpenting
dalam
pembudayaan bernalar adalah guru. (12)
Mematahkan pasung penyanderanya
sederhana,
yaitu
memerlukan
rasionalisasi.
(13)
Guru
harus
diberdayakan
menjadi
seseorang
intelektual merdeka. (14) Caranya adalah
menggelorakan kembali semangat belajar
guru terutama untuk mendalami konsep
sekaligus budaya keilmuannya.
(15)
Di
sini
mutlak
diperlukan
kepeloporan perguruan tinggi sebagai
lembaga pencetak guru. (16) Juga, sangat
diperlukan penggunaan bahasa yang
berbudaya saat membangun komunikasi
dengan guru. (17) Kemudian, diperlukan
penyadaran guru atas peran pentingnya
dalam pembangunan negara berdasarkan
intelektualitas. (18) Hasrat kejuangan dan
semangat kemerdekaan guru akan
berimbas langsung pada siswa yang
bergairah bernalar.
(Dikutip dengan pengubahan dari
Kompas, 20 Februari 2013)
Kata itu pada kalimat 8 merujuk pada ....
A. kebudayaan
B. kebijakan
C. sistem
D. bernalar
E. perilaku

(1) Penafian budaya bernalar di jenjang
pendidikan pra universitas berpengaruh
pada pendidikan tinggi. (2) Secara
informal, sudah wajar diantara pengajar
perguruan tinggi terdengar keluhan
tentang ketidaksiapan lulusan SMA
belajar di perguruan tinggi. (3) Guna
memahami situasi ini, diperlukan
penelitian ilmiah yang dilakukan secara
seksama.
(4) Semua warga bertanggung jawab
membangunkan budaya bernalar. (5)
Namun demikian Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan sebagai kementrian
dengan jumlah doktor terbanyak dan
mengemban nama kebudayaan tentunya
memegang peran sentral. (6) Di
kementrian ini guru sebagai garda
terdepan pejuang budaya bernalar
menghadapi gencarnya perilaku nirnalar.
(7) Guru sulit membudayakan bernalar,
karena guru tersandera oleh kebijakan
dan sistem. (8) Bukan salah guru jika tidak
membelajarkan kecakapan itu. (9)
Kebijakan pendidikan pada saat ini tidak
kondusif terhadap upaya pembudayaan
bernalar. (10) Pengakuan terhadap guru
yang berinovasi membelajarkan bernalar
nyaris tidak ada.
(11)
Unsur
terpenting
dalam
pembudayaan bernalar adalah guru. (12)
Mematahkan pasung penyanderanya
sederhana,
yaitu
memerlukan
rasionalisasi.
(13)
Guru
harus
diberdayakan
menjadi
seseorang
intelektual merdeka. (14) Caranya adalah
menggelorakan kembali semangat belajar
guru terutama untuk mendalami konsep
sekaligus budaya keilmuannya.
(15)
Di
sini
mutlak
diperlukan
kepeloporan perguruan tinggi sebagai
lembaga pencetak guru. (16) Juga, sangat
diperlukan penggunaan bahasa yang
berbudaya saat membangun komunikasi
dengan guru. (17) Kemudian, diperlukan
penyadaran guru atas peran pentingnya
dalam pembangunan negara berdasarkan
intelektualitas. (18) Hasrat kejuangan dan
semangat kemerdekaan guru akan
berimbas langsung pada siswa yang
bergairah bernalar.
(Dikutip dengan pengubahan dari
Kompas, 20 Februari 2013)
Kesalahan penggunaan ejaan ditemukan
pada kalimat ....
A. 1 dan 4
B. 2 dan 6
C. 3 dan 8
D. 5 dan 7
E. 14 dan 17

(1) Penafian budaya bernalar di jenjang
pendidikan pra universitas berpengaruh
pada pendidikan tinggi. (2) Secara
informal, sudah wajar diantara pengajar
perguruan tinggi terdengar keluhan
tentang ketidaksiapan lulusan SMA
belajar di perguruan tinggi. (3) Guna
memahami situasi ini, diperlukan
penelitian ilmiah yang dilakukan secara
seksama.
(4) Semua warga bertanggung jawab
membangunkan budaya bernalar. (5)
Namun demikian Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan sebagai kementrian
dengan jumlah doktor terbanyak dan
mengemban nama kebudayaan tentunya
memegang peran sentral. (6) Di
kementrian ini guru sebagai garda
terdepan pejuang budaya bernalar
menghadapi gencarnya perilaku nirnalar.
(7) Guru sulit membudayakan bernalar,
karena guru tersandera oleh kebijakan
dan sistem. (8) Bukan salah guru jika tidak
membelajarkan kecakapan itu. (9)
Kebijakan pendidikan pada saat ini tidak
kondusif terhadap upaya pembudayaan
bernalar. (10) Pengakuan terhadap guru
yang berinovasi membelajarkan bernalar
nyaris tidak ada.
(11)
Unsur
terpenting
dalam
pembudayaan bernalar adalah guru. (12)
Mematahkan pasung penyanderanya
sederhana,
yaitu
memerlukan
rasionalisasi.
(13)
Guru
harus
diberdayakan
menjadi
seseorang
intelektual merdeka. (14) Caranya adalah
menggelorakan kembali semangat belajar
guru terutama untuk mendalami konsep
sekaligus budaya keilmuannya.
(15)
Di
sini
mutlak
diperlukan
kepeloporan perguruan tinggi sebagai
lembaga pencetak guru. (16) Juga, sangat
diperlukan penggunaan bahasa yang
berbudaya saat membangun komunikasi
dengan guru. (17) Kemudian, diperlukan
penyadaran guru atas peran pentingnya
dalam pembangunan negara berdasarkan
intelektualitas. (18) Hasrat kejuangan dan
semangat kemerdekaan guru akan
berimbas langsung pada siswa yang
bergairah bernalar.
(Dikutip dengan pengubahan dari
Kompas, 20 Februari 2013)
Bagaimanakah hubungan isi
antarparagraf dalam teks tersebut?
A. paragraf 1 menjadi penyebab paragraf
2
B. paragraf 2 merupakan rincian
paragraf 1
C. paragraf 3 merupakan pembanding
paragraf 2
D. paragraf 5 merupakan akibat
paragraf 4
E. paragraf 4 merupakan penjelasan
paragraf 3

(1) Penafian budaya bernalar di jenjang
pendidikan pra universitas berpengaruh
pada pendidikan tinggi. (2) Secara
informal, sudah wajar diantara pengajar
perguruan tinggi terdengar keluhan
tentang ketidaksiapan lulusan SMA
belajar di perguruan tinggi. (3) Guna
memahami situasi ini, diperlukan
penelitian ilmiah yang dilakukan secara
seksama.
(4) Semua warga bertanggung jawab
membangunkan budaya bernalar. (5)
Namun demikian Kementrian Pendidikan
dan Kebudayaan sebagai kementrian
dengan jumlah doktor terbanyak dan
mengemban nama kebudayaan tentunya
memegang peran sentral. (6) Di
kementrian ini guru sebagai garda
terdepan pejuang budaya bernalar
menghadapi gencarnya perilaku nirnalar.
(7) Guru sulit membudayakan bernalar,
karena guru tersandera oleh kebijakan
dan sistem. (8) Bukan salah guru jika tidak
membelajarkan kecakapan itu. (9)
Kebijakan pendidikan pada saat ini tidak
kondusif terhadap upaya pembudayaan
bernalar. (10) Pengakuan terhadap guru
yang berinovasi membelajarkan bernalar
nyaris tidak ada.
(11)
Unsur
terpenting
dalam
pembudayaan bernalar adalah guru. (12)
Mematahkan pasung penyanderanya
sederhana,
yaitu
memerlukan
rasionalisasi.
(13)
Guru
harus
diberdayakan
menjadi
seseorang
intelektual merdeka. (14) Caranya adalah
menggelorakan kembali semangat belajar
guru terutama untuk mendalami konsep
sekaligus budaya keilmuannya.
(15)
Di
sini
mutlak
diperlukan
kepeloporan perguruan tinggi sebagai
lembaga pencetak guru. (16) Juga, sangat
diperlukan penggunaan bahasa yang
berbudaya saat membangun komunikasi
dengan guru. (17) Kemudian, diperlukan
penyadaran guru atas peran pentingnya
dalam pembangunan negara berdasarkan
intelektualitas. (18) Hasrat kejuangan dan
semangat kemerdekaan guru akan
berimbas langsung pada siswa yang
bergairah bernalar.
(Dikutip dengan pengubahan dari
Kompas, 20 Februari 2013)
Bagaimana cara menumbuhkan budaya
bernalar pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah?
A. dilakukan penelitian ilmiah secara
cermat
B. seluruh warga negara dilibatkan
untuk mewujudkannya
C. kualitas keilmuan guru perlu
dioptimalkan
D. diberikan penghargaan kepada guru
yang inovatif
E. dijalin komunikasi dengan guru
melalui bahasa yang berbudaya

Kajian tentang kemampuan berbahasa
Indonesia masyarakat desa terpencil,
terutama kajian karakteristik tuturan
basa-basi, belum banyak dilakukan orang.
Padahal, basa-basi merupakan peristiwa
berbahasa yang menarik untuk dipelajari
karena
terkait
dengan
budaya
masyarakat.
Fenomena
berbahasa
tersebut memberikan peluang besar bagi
peneliti bahasa untuk lebih mendalami
kaitan antara berbahasa dan berbudaya.
Pernyataan yang sesuai dengan isi bacaan
di atas adalah ….
A. kemampuan berbahasa masyarakat di
daerah terpencil menjadi bagian dari
kajian bahasa yang belum banyak diteliti
B. kajian tuturan basa-basi dalam
masyarakat daerah terpencil akan
menjadi topik penelitian bahasa daerah
tersebut
C. basa-basi merupakan fenomena
berbahasa yang hanya terjadi pada
masyarakat daerah terpencil
D. pakar kajian bahasa sulit melakukan
penelitian tentang tuturan basa-basi dari
sudut pandang kajian bahasa
E. penelitian tentang tuturan basa-basi
jarang dilakukan dari sudut pandang
budaya

Kajian tentang kemampuan berbahasa
Indonesia masyarakat desa terpencil,
terutama kajian karakteristik tuturan
basa-basi, belum banyak dilakukan orang.
Padahal, basa-basi merupakan peristiwa
berbahasa yang menarik untuk dipelajari
karena
terkait
dengan
budaya
masyarakat.
Fenomena
berbahasa
tersebut memberikan peluang besar bagi
peneliti bahasa untuk lebih mendalami
kaitan antara berbahasa dan berbudaya.
Ide pokok bacaan di atas adalah ….
A. karakteristik tuturan basa-basi
B. kurangnya kajian tuturan basa-basi
C. kaitan basa-basi dengan budaya
D. penelitian budaya basa-basi
E. kaitan bahasa dan budaya dalam
komunikasi

(1) Dalam ilmu gizi diyakini
bahwa pati dicerna dengan sempurna di
dalam usus halus manusia. (2) Akan
tetapi, teori tersebut sekarang dikoreksi
setelah banyak penelitian baik in vitro
maupun in vivo menemukan bahwa tidak
semua pati yang dikonsumsi dapat
dicerna
dengan
sempurna.
(3)
Kebanyakan makanan berkarbohidrat
tinggi seperti: sereal, padi-padian, dan
umbi-umbian diolah dengan pemanasan
(dengan atau tanpa adanya air) sebelum
dikonsumsi. (4) Pemanasan pati akan
mengakibatkan
pati
mengalami
gelatinisasi, suatu proses yang meliputi
hidrasi dan pelarutan granula pati
(Wursch, 1989:234). (5) Pemanasan
kembali serta pendinginan pati yang telah
mengalami gelatinisasi tersebut dapat
mengubah struktur pati yang mengarah
pada terbentuknya kristal baru yang tidak
larut, yaitu berupa pati teretrogradasi
yang sering terjadi selama pengolahan
bahan berpati dapat mempengaruhi
ketercernaan pati di dalam usus halus. (7)
Sebagai contoh sejumlah pati pada
kentang, pisang, dan kacang-kacangan
serta berbagai produk olahan, misalnya
roti tawar dan corn flakes ditemukan
tidak dicerna dengan sempurna di dalam
usus halus manusia dan hewan yang
ditandai dengan adanya pati dalam
digesta (isi usus) di usus besar.
(8) Pati ini sebut pati tahan
cerna atau resistant strach (RS) (9) secara
fisiologis, RS didefinisikan sebagai jumlah
dari pati dan hasil pencernaan pati yang
tidak diserap di dalam usus halus individu
yang sehat. (10) Secara analitis, RS
didefinisikan sebagai pati yang tahan
terhadap disperse di dalam air mendidih
dan hidrolisis amilase pankreas.
Rangkuman teks di atas yang paling
tepat adalah ….
(A) Pati yang terdapat dalam makanan
yang berkarbohidrat tinggi dengan cara
pengolahan
pemanasan
ataupun
pendinginan berdasarkan penelitian in
vitro dan in vivo tidak dapat dicerna
sempurna dalam usus sehingga disebut
patiresistan.
(B)
Kebanyakan
makanan
yang
berkarbohidrat tinggi, seperti sereal,
padi-padian,
dan
umbi-umbian
mengandung pati resistan yang tidak
dapat dicerna sem-purna dalam usus
karena diolah dengan pemanasan
ataupun pendinginan.
(C) Hasil penelitian terbaru sebagai
koreksi
sebelumnya
menunjukkan
bahwa
pemanasan
ataupun
pendinginan
pada
makanan
berkarbohidrat tinggi, seperti sereal,
padi-padian,
dan
umbi-umbian,
menghasilkan pati resistan yang tidak
sempurna dicerna.
(D) Penelitian terbaru menunjukkan
bahwa pati yang terdapat dalam
makanan yang berkarbohidrat tinggi
dengan cara pengolahan pemanasan
ataupun pendinginan tidak dapat
dicerna sempurna dalam usus sehingga
disebut pati resistan.
(E) Pandangan bahwa pati dapat dicerna
dengan sempurna dibantah melalui
penelitian yang menunjukkan bahwa
pemanasan pati dengan air berlebihan
mengakibatkan
gelatinisasi
yang
mengubah struktur pati menjadi Kristal
baru yang tidak larut.

(1) Dalam ilmu gizi diyakini
bahwa pati dicerna dengan sempurna di
dalam usus halus manusia. (2) Akan
tetapi, teori tersebut sekarang dikoreksi
setelah banyak penelitian baik in vitro
maupun in vivo menemukan bahwa tidak
semua pati yang dikonsumsi dapat
dicerna
dengan
sempurna.
(3)
Kebanyakan makanan berkarbohidrat
tinggi seperti: sereal, padi-padian, dan
umbi-umbian diolah dengan pemanasan
(dengan atau tanpa adanya air) sebelum
dikonsumsi. (4) Pemanasan pati akan
mengakibatkan
pati
mengalami
gelatinisasi, suatu proses yang meliputi
hidrasi dan pelarutan granula pati
(Wursch, 1989:234). (5) Pemanasan
kembali serta pendinginan pati yang telah
mengalami gelatinisasi tersebut dapat
mengubah struktur pati yang mengarah
pada terbentuknya kristal baru yang tidak
larut, yaitu berupa pati teretrogradasi
yang sering terjadi selama pengolahan
bahan berpati dapat mempengaruhi
ketercernaan pati di dalam usus halus. (7)
Sebagai contoh sejumlah pati pada
kentang, pisang, dan kacang-kacangan
serta berbagai produk olahan, misalnya
roti tawar dan corn flakes ditemukan
tidak dicerna dengan sempurna di dalam
usus halus manusia dan hewan yang
ditandai dengan adanya pati dalam
digesta (isi usus) di usus besar.
(8) Pati ini sebut pati tahan
cerna atau resistant strach (RS) (9) secara
fisiologis, RS didefinisikan sebagai jumlah
dari pati dan hasil pencernaan pati yang
tidak diserap di dalam usus halus individu
yang sehat. (10) Secara analitis, RS
didefinisikan sebagai pati yang tahan
terhadap disperse di dalam air mendidih
dan hidrolisis amilase pankreas.
Pola paragraf pertama teks di atas
adalah ….
(A) Kalimat utama - kalimat penjelas kali-mat penjelas - kalimat penjelas
(B) Kalimat penjelas - kalimat utama kali-mat penjelas - kalimat penjelas
(C) Kalimat penjelas - kalimat penjelas ka-limat penjelas - kalimat utama
(D) Kalimat utama - kalimat penjelas kali-mat penjelas - kalimat utama
(E) Kalimat penjelas - kalimat penjelas ka-limat utama - kalimat penjelas

Pelajar SMP dan SMA memiliki
rentan usia 14- 17 tahun dan pada
umumnya mereka sedang mengalami
masa pertumbuhan baik fisik dan sosial,
maupun emosional. Usia mereka berada
pada awal usia remaja. Perkembangan
fisik mereka sangat menonjol, namun
perkembangan emosi sangat labil akibat
dari
perubahan
fungsi
hormon
seksualnya yang pesat. Usia pelajar
merupakan masa mencari identitas dan
fase kebingungan dalam mencari peran
sehingga ada juga yang menyebutnya
masa topan dan badai.
Dalam
proses
pencarian
identitas jati diri, pelajar memerlukan
tempat penyaluran kreativitas yang
tepat. Mereka cenderung mencari
berbagai cara penyaluran yang selaras
dengan usia dan pemahaman mereka.
Dampak negatif adalah mereka masih
belum dapat mengidentifikasi secara
benar peran dalam kehidupannya. Bagi
orang dewasa, umumnya mereka
cenderung dianggap kontradiksi dan
suka mengacau. Permasalahan yang
muncul pada masa remaja di antaranya
adalah sering tidak masuk sekolah,
cenderung berperilaku merusak dan
melawan, waktu tidur tidak teratur, dan
senang berhalusinasi, selain itu, mereka
mudah frustasi dan depresi. Remaja
lebih senang membentuk kelompokkelompok kecil serta lebih percaya pada
kelompoknya dari pada kepada orang
tuanya ….
Simpulan yang paling tepat untuk teks
di atas adalah ….
(A) Usia SMP dan SMA sedang
kebingungan dan frustasi mencari figur
panutan yang dianggap pantas untuk
diteladani
sehingga
senang
berhalusinasi dan mudah depresi.
(B) Pelajar usia SMP dan SMA sedang
dalam proses pencarian identitas
sehingga
memerlukan
tempat
penyaluran yang tepat dan selaras
dengan pemaha-man mereka
(C) Usia SMP dan SMA senang
membentuk kelompok kecil sehingga
lebih percaya pada kelompoknya
sedangkan guru dan orang tua dianggap
penghalang
(D) Pelajar usia SMP dan SMA sedang
dalam taraf senang berhalusinasi
membayangkan
yang
indah-indah
sehingga mereka sering melamun dan
mudah frustasi
(E) Usia SMP dan SMA merupakan masa
untuk mencari teman sejati sehingga
memerlukan tempat penyaluran yang
tepat selaras dengan minatnya

Pelajar SMP dan SMA memiliki
rentan usia 14- 17 tahun dan pada
umumnya mereka sedang mengalami
masa pertumbuhan baik fisik dan sosial,
maupun emosional. Usia mereka berada
pada awal usia remaja. Perkembangan
fisik mereka sangat menonjol, namun
perkembangan emosi sangat labil akibat
dari
perubahan
fungsi
hormon
seksualnya yang pesat. Usia pelajar
merupakan masa mencari identitas dan
fase kebingungan dalam mencari peran
sehingga ada juga yang menyebutnya
masa topan dan badai.
Dalam
proses
pencarian
identitas jati diri, pelajar memerlukan
tempat penyaluran kreativitas yang
tepat. Mereka cenderung mencari
berbagai cara penyaluran yang selaras
dengan usia dan pemahaman mereka.
Dampak negatif adalah mereka masih
belum dapat mengidentifikasi secara
benar peran dalam kehidupannya. Bagi
orang dewasa, umumnya mereka
cenderung dianggap kontradiksi dan
suka mengacau. Permasalahan yang
muncul pada masa remaja di antaranya
adalah sering tidak masuk sekolah,
cenderung berperilaku merusak dan
melawan, waktu tidur tidak teratur, dan
senang berhalusinasi, selain itu, mereka
mudah frustasi dan depresi. Remaja
lebih senang membentuk kelompokkelompok kecil serta lebih percaya pada
kelompoknya dari pada kepada orang
tuanya ….
Kalimat suntingan yang paling tepat
untuk kalimat pertama teks di atas
adalah ….
(A) Pada usia pelajar SMP dan SMA yang
memiliki rentang 14-17 tahun, umumnya
mereka semua sedang mengalami masa
pertumbuhan secara fisik, sosial, dan
emosional
(B) Pelajar SMP-SMA memiliki rentang
usia 14-17 tahun dan umumnya mereka
se-dang mengalami masa pertumbuhan,
baik fisik, sosial, maupun emosional
(C) Pelajar SMP dan SMA yang memiliki
rentangan usia 14-17 tahun dan
umumnya sedang mengalami masa
pertumbu-han secara fisik, sosial, dan
emosional
(D) Pelajar SMP dan SMA memiliki
rentang usia 14-17 tahun umumnya
sedang mengalami masa pertumbuhan
secara fisik, sosial, dan emosi
(E) Pelajar SMP dan SMA dengan
rentang usia 14-17 tahun umumnya
sedang mengalami masa pertumbuhan
secara fisik, sosial, dan emosional

Agar menjadi paragraf yang baik,
kalimat penutup paragraph terakhir
yang paling sesuai adalah ….
(A) Oleh karena itu, gur perlu memiliki
strategi khusus untuk membina pelajar
usia SMP dan SMA agar mereka dapat
mengembangkan diri secara positif
sesuai dengan tingkat perkembangan
intelektual dan emosional mereka.
(B) Di samping itu, guru perlu
memperhatikan perubahan yang ada
pada
anak-anak
agar
dapat
mengembangkan mereka secara positif
sesuai dengan perkembangan jiwa dan
kebutuhan hidupnya.
(C)
Sehingga,
guru
perlu
memperhatikan perubahan yang ada
pada
anak-anak
agar
dapat
mengembangkan mereka secara positif
sesuai dengan perkembangan jiwa dan
kebutuhan hidupnya.
(D) Jadi perkelahian antar pelajar usia
SMP dan SMA memang wajar karena
mereka mengalami perubahan dari
masa-masa sebelumnya sesuai fase
perkembangan jiwa mereka yang
cenderung berperilaku melawan.
(E) Karena itulah pelajar usia SMP dan
SMA harus menyadari bahwa dirinya
berbeda dari masa-masa sebelumnya,
mereka berubah karena perkembangan
intelektual dan emosional mereka.

Pelajar SMP dan SMA memiliki
rentan usia 14- 17 tahun dan pada
umumnya mereka sedang mengalami
masa pertumbuhan baik fisik dan sosial,
maupun emosional. Usia mereka berada
pada awal usia remaja. Perkembangan
fisik mereka sangat menonjol, namun
perkembangan emosi sangat labil akibat
dari
perubahan
fungsi
hormon
seksualnya yang pesat. Usia pelajar
merupakan masa mencari identitas dan
fase kebingungan dalam mencari peran
sehingga ada juga yang menyebutnya
masa topan dan badai.
Dalam
proses
pencarian
identitas jati diri, pelajar memerlukan
tempat penyaluran kreativitas yang
tepat. Mereka cenderung mencari
berbagai cara penyaluran yang selaras
dengan usia dan pemahaman mereka.
Dampak negatif adalah mereka masih
belum dapat mengidentifikasi secara
benar peran dalam kehidupannya. Bagi
orang dewasa, umumnya mereka
cenderung dianggap kontradiksi dan
suka mengacau. Permasalahan yang
muncul pada masa remaja di antaranya
adalah sering tidak masuk sekolah,
cenderung berperilaku merusak dan
melawan, waktu tidur tidak teratur, dan
senang berhalusinasi, selain itu, mereka
mudah frustasi dan depresi. Remaja
lebih senang membentuk kelompokkelompok kecil serta lebih percaya pada
kelompoknya dari pada kepada orang
tuanya ….
Gagasan utama paragraf ke-2 teks di
atas adalah ….
(A) Pelajar SMP dan SMA cenderung
bersifat kontradiksi dan suka mengacau
(B) Pelajar usia SMP dan SMA sedang
dalam proses pencarian identitas
(C) Orang dewasa perlu mengetahui
perkembangan
(D) Pelajar SMP dan SMA memerlukan
tempat penyaluran kreativitas
(E) Remaja lebih percaya pada
kelompoknya dari pada kepada orang
tuanya.

HUMMING BIRDS
The most beautiful humming birds
are found in the West Indies and South
America. The crest of the tiny head of one
of these shines like a sparkling crown of
colored light. The shades of color that
adorn its breast are equally brilliant. As
the bird flits from one object to another,
it looks more like a bright flash of sunlight
than it does like a living being.
But, you ask, why are they called
humming birds? It is because they make a
soft, humming noise by the rapid motion
of their wings—a motion so rapid, that as
they fly, you can hardly see that they have
wings.
One day when walking in the
woods, I found the nest of one of the
smallest humming birds. It was about half
the size of a very small hen's egg, and it
was attached to a twig no thicker than a
steel knitting needle. It seemed to have
been made of cotton fibers and was
covered with the softest bits of leaf and
bark. It had two eggs in it, and each was
about as large as a small sugarplum.
When you approach the spot where
one of these birds has built its nest, it is
necessary to be careful. The mother bird
will dart at you and try to peck your eyes.
Its sharp beak may hurt your eyes most
severely, and even destroy your sight. The
poor little thing knows no other way of
defending its young, and instinct teaches
it that you might carry off its nest if you
find it.
(source:www.k5learning.com)
Why

does the author say the
hummingbird looks like a “bright
flash of sunlight?”
A. Since it is a little species of bird.
B. Because of the shiny tiny head
C. Because of their habits to fly through
the light.
D. Because they make humming noise.
E. Since it can move quickly.
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America. The crest of the tiny head of one
of these shines like a sparkling crown of
colored light. The shades of color that
adorn its breast are equally brilliant. As
the bird flits from one object to another,
it looks more like a bright flash of sunlight
than it does like a living being.
But, you ask, why are they called
humming birds? It is because they make a
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will dart at you and try to peck your eyes.
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severely, and even destroy your sight. The
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find it.
(source:www.k5learning.com)
Why do you think it is hard to find a
hummingbird’s nest?
A. Since a hummingbird become rare.
B. Because it is live in the trunk of tree.
C. Because of the habitat rareness.
D. Because of its small size.
E. It is hidden by a wood.
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The most beautiful humming birds
are found in the West Indies and South
America. The crest of the tiny head of one
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steel knitting needle. It seemed to have
been made of cotton fibers and was
covered with the softest bits of leaf and
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necessary to be careful. The mother bird
will dart at you and try to peck your eyes.
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What might happen if you try to take the
nest of a hummingbird?
A. Nothing will happen.
B. It will try to peck your eyes.
C. It will let you take the nest.
D. It will dart to nest and keep it.
E. It will fly around and keep watching on
you.
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The most beautiful humming birds
are found in the West Indies and South
America. The crest of the tiny head of one
of these shines like a sparkling crown of
colored light. The shades of color that
adorn its breast are equally brilliant. As
the bird flits from one object to another,
it looks more like a bright flash of sunlight
than it does like a living being.
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humming birds? It is because they make a
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they fly, you can hardly see that they have
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bark. It had two eggs in it, and each was
about as large as a small sugarplum.
When you approach the spot where
one of these birds has built its nest, it is
necessary to be careful. The mother bird
will dart at you and try to peck your eyes.
Its sharp beak may hurt your eyes most
severely, and even destroy your sight. The
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find it.
(source:www.k5learning.com)
How do you think the author feels about
hummingbirds?
A.
The author feels amazed of
hummingbird.
B.
The author feels angry cannot
find it nest.
C.
The author feels emotional
seeing the hummingbird’s nest.
D.
The author feels afraid for
being pecked by it.
E.
The author feels curious of its
nest.
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The most beautiful humming birds
are found in the West Indies and South
America. The crest of the tiny head of one
of these shines like a sparkling crown of
colored light. The shades of color that
adorn its breast are equally brilliant. As
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it looks more like a bright flash of sunlight
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But, you ask, why are they called
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been made of cotton fibers and was
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bark. It had two eggs in it, and each was
about as large as a small sugarplum.
When you approach the spot where
one of these birds has built its nest, it is
necessary to be careful. The mother bird
will dart at you and try to peck your eyes.
Its sharp beak may hurt your eyes most
severely, and even destroy your sight. The
poor little thing knows no other way of
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it that you might carry off its nest if you
find it.
(source:www.k5learning.com)
Next week (be)______the beginning of
winter and the weather forecast
says that there (be)_______snow
tomorrow.
a.
Is going to be, is going to
be
b.
Is going to be, will be
c.
Will be, will be
d.
Will be, is going to be
e.
Is, will be
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America. The crest of the tiny head of one
of these shines like a sparkling crown of
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bark. It had two eggs in it, and each was
about as large as a small sugarplum.
When you approach the spot where
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poor little thing knows no other way of
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it that you might carry off its nest if you
find it.
(source:www.k5learning.com)
At three o'clock tomorrow,
I_______(work) in my office
a.
Is working
b.
Was working
c.
Will be working
d.
Will work
e.
Working

HUMMING BIRDS
The most beautiful humming birds
are found in the West Indies and South
America. The crest of the tiny head of one
of these shines like a sparkling crown of
colored light. The shades of color that
adorn its breast are equally brilliant. As
the bird flits from one object to another,
it looks more like a bright flash of sunlight
than it does like a living being.
But, you ask, why are they called
humming birds? It is because they make a
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was attached to a twig no thicker than a
steel knitting needle. It seemed to have
been made of cotton fibers and was
covered with the softest bits of leaf and
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about as large as a small sugarplum.
When you approach the spot where
one of these birds has built its nest, it is
necessary to be careful. The mother bird
will dart at you and try to peck your eyes.
Its sharp beak may hurt your eyes most
severely, and even destroy your sight. The
poor little thing knows no other way of
defending its young, and instinct teaches
it that you might carry off its nest if you
find it.
(source:www.k5learning.com)
At three o'clock tomorrow, he______(wait)
for the train.
a.
Will be waiting
b.
Will be wait
c.
Will wait
d.
Is waiting
e.
Wait

HUMMING BIRDS
The most beautiful humming birds
are found in the West Indies and South
America. The crest of the tiny head of one
of these shines like a sparkling crown of
colored light. The shades of color that
adorn its breast are equally brilliant. As
the bird flits from one object to another,
it looks more like a bright flash of sunlight
than it does like a living being.
But, you ask, why are they called
humming birds? It is because they make a
soft, humming noise by the rapid motion
of their wings—a motion so rapid, that as
they fly, you can hardly see that they have
wings.
One day when walking in the
woods, I found the nest of one of the
smallest humming birds. It was about half
the size of a very small hen's egg, and it
was attached to a twig no thicker than a
steel knitting needle. It seemed to have
been made of cotton fibers and was
covered with the softest bits of leaf and
bark. It had two eggs in it, and each was
about as large as a small sugarplum.
When you approach the spot where
one of these birds has built its nest, it is
necessary to be careful. The mother bird
will dart at you and try to peck your eyes.
Its sharp beak may hurt your eyes most
severely, and even destroy your sight. The
poor little thing knows no other way of
defending its young, and instinct teaches
it that you might carry off its nest if you
find it.
(source:www.k5learning.com)
That’s why many of the garage’s
customers have made an
appointment and (call
in)________today to get their
winter tires.
a.
Call in
b.
are calling in
c.
is going to call in
d.
Calling in
e.
Will call in

Perbandingan luas persegi panjang dan
segitiga dengan alasnya setengah panjang
persegi panjang dan tingginya sama
dengan lebar persegi panjang adalah ......
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10 : 7
9:2
8:3
5:2
4:1

Bilangan kubik terkecil ribuan yang habis
dibagi 36 adalah ......
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1008
1296
1512
1728
1872

Kemungkinan sudut-sudut suatu segitiga
adalah ......
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

lancip, tumpul, tumpul
lancip, siku-siku, siku-siku
lancip, siku-siku, tumpul
lancip, lancip, tumpul
siku-siku, tumpul, tumpul

Alisa dan Bona berdiri pada barisan siswa.
Ada 3 siswa di depan Alisa. Ada 12 siswa
di belakang Bona dan 6 siswa antara Bona
dan Alisa. Banyak siswa keseluruhan
adalah ......
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

18
20
21
23
25

Seekor kodok berada pada jarak 12 meter
dari sungai. Sekali melompat dapat
menempuh jarak 0.5 meter. Setelah tiba
di tepi sungai kodok akan berenang
dengan kecepatan 1.5 m per 15 detik. Jika
lebar sungai adalah 12 meter dan kodok
perlu waktu 4 menit dari titik awal untuk
tiba di seberang sungai, maka dalam
sekali melompat kodok perlu waktu ......
detik
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2.5
5
7.5
10
12.5

Jika A : B = 1 : 2, B : C = 3 : 4, C : D = 5 : 6
maka A : D adalah ......
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1:6
4:9
5 : 16
7 : 20
9 : 25

Jika
4𝑎 = 5,
5𝑏 = 6,
6𝑐 = 7,
7𝑑 = 8
maka 𝑎 × 𝑏 × c × 𝑑 adalah ......
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
1.5
2
2.5
3

Tangki motor terisi sebanyak 𝑥 liter
bensin. Setiap 10 km menghabiskan 𝑦
liter bensin. Jika Andi naik motor dengan
kecepatan 𝑧 km/jam dan perlu waktu 2
jam maka sisa bensin pada tangki adalah
......
𝑧𝑦

(A) 𝑥 − 10
(B) 𝑥 − 5𝑧𝑦
𝑦

(C) 𝑥 − 𝑧 + 10
𝑧𝑦

(D) 𝑥 − 5
(E) 𝑥 − 10𝑧𝑦

Harga baju awalnya adalah 250.000 dan
ada diskon 40%. Setelah didiskon ternyata
ada diskon tambahan 20%. Namun saat
akan membayar dikenakan pajak 10%. Jadi
harga yang harus dibayar adalah ......
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

120.000
132.000
144.000
148.000
150.000

Bilangan ganjil n bila diakarkan dan
dikalikan 8 kemudian dikurangi akar n
sama dengan n,
maka n adalah ……
(A) 1
(B) 9
(C) 49
(D) 81
(E) 121

Perbandingan sisi miring dan salah satu
sisi dari segitiga siku-siku adalah 5 : 3. Jika
keliling segitiga tersebut adalah 36 cm
maka luasnya adalah ......
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

36
48
54
60
72

Banyak bilangan kubik antara 100 dan 500
adalah ......
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3
4
5
6
7

Kemungkinan
adalah ......
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1,2,3
1,1,3
1,3,3
1,1,2
2,2,4

sisi-sisi

suatu

segitiga

Bangku Alisa terletak satu baris di depan
Bona dan satu sisi di kanan Bona. Jika ada
3 bangku di kanan dan 5 bangku di kiri
Alisa, serta ada 2 bangku di depan Bona
dan 3 bangku dibelakangnya maka total
bangku di kelas tersebut adalah ......
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

30
42
48
54
60

Seekor kodok berenang di sungai dan
dalam 5 detik dia dapat menempuh 30
cm. Jika setiap 10 detik dia berhenti
sesaat dan terdorong arus sehingga
mundur 5 cm maka jarak yang ditempuh
kodok dalam 1 menit adalah ......
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

270 cm
300 cm
330 cm
360 cm
390 cm

Jika A : (B+C) = 1 : 2 dan B : (A+C) = 1 : 3
maka A : B adalah ......
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4:3
2:5
3:4
5:3
3:5

Jika
𝑏+𝑐
=1
2
𝑎+𝑐
𝑏+
=2
2
𝑎+𝑏
𝑐+
=3
2
maka 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 = ⋯

𝑎+

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

1.5
3
4
4.5
6

Lukas memacu motornya dengan
kecepatan 𝑥 km/jam untuk tiba di kota
tujuan dalam waktu 𝑦 jam. Jika Darius
berangkat 45 menit setelah Lukas
berangkat maka agar tiba di kota tujuan
secara bersamaan maka kecepatan motor
Darius adalah ......
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

𝑥2𝑦2
𝑦−4
𝑥𝑦
𝑦−3
4𝑥𝑦
4𝑦−3
𝑥2𝑦
𝑥−4
4𝑥𝑦
𝑥−3

b

c

a

Jika 𝑎 = 54𝑜 dan 𝑏 = 108𝑜 maka besar
sudut 𝑐 adalah ……
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

24𝑜
18𝑜
42𝑜
36𝑜
27𝑜

Bilangan ganjil n bila diakarkan dan
dikalikan n sama dengan kuadrat dari n,
maka n adalah ……
(A) 1
(B) 3
(C) 5
(D) 7
(E) 9

