(1) Penanganan masalah pendidikan
diantaranya
ditempuh
dengan
membangun SD kecil. (2) Untuk melayani
kebutuhan pendidikan didaerah terpencil
yang dilakukan pada pelita V. (3)
Disamping SD reguler di wilayah-wilayah
yang padat penduduk. (4) Agar tidak
tertinggal dalam masalah pendidikan. (5)
Pemerintah akan membantu melalui dana
BOS.

Ide pokok pada bacaan di atas adalah…
A. penanganan masalah pendidikan
dengan membangun SD kecil.
B. pemerintah memberi dana BOS.
C. kebutuhan pendidikan didaerah
terpencil yang dilakukan pada pelita V.
D. agar tidak tertinggal dalam masalah
pendidikan.
E. melayani kebutuhan pendidikan
didaerah terpencil.

Kata

membangun

bermakna…
A. bangkit
B. berdiri
C. membina
D. memperbaiki
E. mendirikan

pada

kalimat

(1)

Kata reduplikasi terdapat pada kalimat…
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)

Dalam (4) pergaulan social, setiap
persoalan harus (5) konfirmasi terlebih
dahulu (6) agar supaya tidak terjadi
fitnah dan pengambilan tindakan yang
sewenang-wenang.
A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI
B. “pergaulan sosial”
C. “Pergaulan social”
D. Pergaulan social
E. pergaulan sosial

Dalam (4) pergaulan social, setiap
persoalan harus (5) konfirmasi terlebih
dahulu (6) agar supaya tidak terjadi
fitnah dan pengambilan tindakan yang
sewenang-wenang.
A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI
B. “mengkonfirmasi”
C. “confirm”
D. konfirmasi
E. dikonfirmasi

Dalam (4) pergaulan social, setiap

persoalan harus (5) konfirmasi terlebih
dahulu (6) agar supaya tidak terjadi
fitnah dan pengambilan tindakan yang
sewenang-wenang.

A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI
B. agar supaya terjadi fitnah dan
pengambilan tindakan yang sewenangwenang.
C. Agar terjadi fitnah dan pengambilan
tindakan yang sewenang-wenang.
D. agar tidak terjadi fitnah dan
pengambilan tindakan yang sewenangwenang
E. agar tidak terjadi fitnah dan
pengambilan tindakan yang sewenangwenang.

(1) Banyak orang yang ingin menurunkan
berat badan dengan melakukan olahraga
yang keliru. (2) Mereka hanya melakukan
kardio yang lambat karena mengira itu
adalah cara tepat untuk membakar
lemak. (3) Kardio memang membakar
lemak, tetapi jumlahnya hanya sebanyak
persentase total kalori yang dibakar. (4)
Karena kalori yang dibakar sedikit, berarti
jumlah lemak keseluruhan yang dibakar
juga sedikit. (5) Lebih dari itu, tidak
seperti
kebanyakan
latihan
yang
pembakaran kalorinya tetap berjalan
setelah kita berolahraga, sesi latihan
kardio yang tidak evisien akan berhenti
membakar lemak begitu kita berhenti
berolahraga.
Bacalah teks di atas, kemudian jawablah
soal-soal yang tersedia dengan memilih
jawaban yang tepat.

Pernyataan yang sesuai dengan isi
paragraf di atas adalah…
A. kardio merupakan olahraga yang keliru
untuk menurunkan berat badan.
B. kardio membakar lemak lemak yang
jumlahnya lebih rendah dari jumlah kalori
yang dibakar.
C. semakin banyak kalori yang dibakar
berarti semakin banyak lemak dalam
tubuh terbuang.
D. orang kegemukan karena cara
berolahraga yang keliru.
E. Pembakaran kalori akan tetap
berlangsun setelah orang melakukan
kardio secara stabil.

(1) Banyak orang yang ingin menurunkan
berat badan dengan melakukan olahraga
yang keliru. (2) Mereka hanya melakukan
kardio yang lambat karena mengira itu
adalah cara tepat untuk membakar
lemak. (3) Kardio memang membakar
lemak, tetapi jumlahnya hanya sebanyak
persentase total kalori yang dibakar. (4)
Karena kalori yang dibakar sedikit, berarti
jumlah lemak keseluruhan yang dibakar
juga sedikit. (5) Lebih dari itu, tidak
seperti
kebanyakan
latihan
yang
pembakaran kalorinya tetap berjalan
setelah kita berolahraga, sesi latihan
kardio yang tidak evisien akan berhenti
membakar lemak begitu kita berhenti
berolahraga.
Bacalah teks di atas, kemudian jawablah
soal-soal yang tersedia dengan memilih
jawaban yang tepat.
Manakah kalimat yang tidak baku?
A. (2)
B. (1)
C. (4)
D. (5)
E. (3)

(1) Banyak orang yang ingin menurunkan
berat badan dengan melakukan olahraga
yang keliru. (2) Mereka hanya melakukan
kardio yang lambat karena mengira itu
adalah cara tepat untuk membakar
lemak. (3) Kardio memang membakar
lemak, tetapi jumlahnya hanya sebanyak
persentase total kalori yang dibakar. (4)
Karena kalori yang dibakar sedikit, berarti
jumlah lemak keseluruhan yang dibakar
juga sedikit. (5) Lebih dari itu, tidak
seperti
kebanyakan
latihan
yang
pembakaran kalorinya tetap berjalan
setelah kita berolahraga, sesi latihan
kardio yang tidak evisien akan berhenti
membakar lemak begitu kita berhenti
berolahraga.
Bacalah teks di atas, kemudian jawablah
soal-soal yang tersedia dengan memilih
jawaban yang tepat.
Kata keliru pada kalimat (1) bermakna…

A. salah
B. silap
C. khilaf

D. sesat
E. tertukar

(1) Banyak orang yang ingin menurunkan
berat badan dengan melakukan olahraga
yang keliru. (2) Mereka hanya melakukan
kardio yang lambat karena mengira itu
adalah cara tepat untuk membakar
lemak. (3) Kardio memang membakar
lemak, tetapi jumlahnya hanya sebanyak
persentase total kalori yang dibakar. (4)
Karena kalori yang dibakar sedikit, berarti
jumlah lemak keseluruhan yang dibakar
juga sedikit. (5) Lebih dari itu, tidak
seperti
kebanyakan
latihan
yang
pembakaran kalorinya tetap berjalan
setelah kita berolahraga, sesi latihan
kardio yang tidak evisien akan berhenti
membakar lemak begitu kita berhenti
berolahraga.
Bacalah teks di atas, kemudian jawablah
soal-soal yang tersedia dengan memilih
jawaban yang tepat.
Kesalahan penulisan ditujukan pada
kalimat…
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)

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

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.
Penggunaan tanda koma (,) yang salah
dijumpai pada kalimat ....
A. (3)
B. (6)
C. (5)
D. (1)
E. (2)

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.
Kata yang paling tepat untuk
melengkapi titik-titik pada kalimat 6
adalah ....
A. terbuat
B. terbentuk
C. terbatas
D. terjadi
E. teratasi

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.

(1)
Keputusan
pemerintah
mengharuskan
kendaraan
dinas
menggunakan BBM tidak bersubsidi
diabaikan di banyak daerah. (2) Aksi ini
dilakukan di lingkungan Kabupaten
klaten, Jawa Tengah. (3) Demikian juga di
bojonegoro mobil pemerintah masih
menggunakan BBM bersubsidi. (4) Di
Batam, Kepulauan riau juga kendaraan
dinas masih mengisi BBM bersubsidi. (5)
praktik serupa juga dilakukan oleh
pemilik mobil dinas di Lambata, NTT,
Mamuja Utara, Sulawesi Barat, Makasar,
dan Palembang.

Huruf kapital yang tepat digunakan
dalam kalimat…
A. (1)

B. (2)
C. (3)
D. (4)

E. (5)

(1)
Keputusan
pemerintah
mengharuskan
kendaraan
dinas
menggunakan BBM tidak bersubsidi
diabaikan di banyak daerah. (2) Aksi ini
dilakukan di lingkungan Kabupaten
klaten, Jawa Tengah. (3) Demikian juga di
bojonegoro mobil pemerintah masih
menggunakan BBM bersubsidi. (4) Di
Batam, Kepulauan riau juga kendaraan
dinas masih mengisi BBM bersubsidi. (5)
praktik serupa juga dilakukan oleh
pemilik mobil dinas di Lambata, NTT,
Mamuja Utara, Sulawesi Barat, Makasar,
dan Palembang.

Yang menjadi topik bacaan di atas
adalah…
A. pemerintah

B. BBM
C. BBM tidak bersubsidi
D. keputusan pemerintah

E. mobil pemerintah

(1)
Keputusan
pemerintah
mengharuskan
kendaraan
dinas
menggunakan BBM tidak bersubsidi
diabaikan di banyak daerah. (2) Aksi ini
dilakukan di lingkungan Kabupaten
klaten, Jawa Tengah. (3) Demikian juga di
bojonegoro mobil pemerintah masih
menggunakan BBM bersubsidi. (4) Di
Batam, Kepulauan riau juga kendaraan
dinas masih mengisi BBM bersubsidi. (5)
praktik serupa juga dilakukan oleh
pemilik mobil dinas di Lambata, NTT,
Mamuja Utara, Sulawesi Barat, Makasar,
dan Palembang.

Kata subsidi pada kalimat (3) bermakna…
A. bantuan
B. bantuan uang
C. bantuan dari pemerintah
D. barang pemberian
E. bantuan uang dari pemerintah

(1)
Keputusan
pemerintah
mengharuskan
kendaraan
dinas
menggunakan BBM tidak bersubsidi
diabaikan di banyak daerah. (2) Aksi ini
dilakukan di lingkungan Kabupaten
klaten, Jawa Tengah. (3) Demikian juga di
bojonegoro mobil pemerintah masih
menggunakan BBM bersubsidi. (4) Di
Batam, Kepulauan riau juga kendaraan
dinas masih mengisi BBM bersubsidi. (5)
praktik serupa juga dilakukan oleh
pemilik mobil dinas di Lambata, NTT,
Mamuja Utara, Sulawesi Barat, Makasar,
dan Palembang.

Kata keputusan pada kalimat (1) sejajar
dengan…
A. ketetapan
B. kesimpulan
C. hasil pemeriksaan
D. sikap terakhir
E. kehabisan

MRT membuka satu dari tiga (5)
passenger gate saat uji coba. Kegiatan ini
dilakukan untuk (6) memaksa warga
belajar (7) antri. (8) Juga tak boleh
menyentuh pintu agar supaya bisa
tertutup automatis.
A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI
B. “passanger gate”
C. “ Passanger Gate “
D. passanger gate
E. gerbang penumpang

Sinonim Klenger
(A) Pingsan
(B) Pusing
(C) Sakit
(D) Jatuh
(E) Modar

8

Diketahui 𝑎 2 𝑏 5 + 6 = 262, 𝑎 = 𝑏2 , dan
𝑐4

𝑐4

2

2

= 32 −
(A) 4,5
(B) 5
(C) 5,5
(D) 6
(E) 6,5

Nilai dari 𝑎 + 𝑏 + 𝑐 adalah…

Jika 𝑥 merupakan peluang suatu dadu
yang dilambungkan berjumlah genap atau
9
bilangan prima dan 𝑦 adalah 13 dari 1,3 ,
maka hubungan 𝑥 dan 𝑦 yang tepat
adalah…
(A) 𝑥 = 𝑦
(B)𝑥 > 𝑦
(C)𝑥 < 𝑦
(D)2𝑥 > 𝑦
(E)Semua jawaban salah.

Jika

1
𝑥

+ 2𝑦 = 8 dan

𝑥, 𝑦 > 0 maka…
1
(A) 𝑥 + 𝑦 = 2
(B) 𝑥 = 𝑦
(C) x𝑦 = 1
𝑦
(D) 𝑥 = 8
(E) 𝑦𝑥 = 8

1
𝑦

1

+ 2𝑥 = 4 dengan

1

1

Jika 𝑥 = 𝑎 3 + 𝑏 3 dan 𝑦 = 𝑎3 + 𝑏3 , maka
(A) 𝑥 > 𝑦
(B) 𝑦 < 𝑥
(C) 𝑦 = 𝑥
(D) 𝑦 − 2𝑥 ≥ 𝑦
(E) Semua jawaban di atas salah

Jika 𝑝 = 12 + 32 + 52 + ⋯ + 112 dan
𝑞 = 22 + 42 + 62 + ⋯ + 102 , maka
(A) 𝑝 − 𝑞 Lebih besar dari 50
(B) 𝑝 − 𝑞 Sama dengan 50
(C) 𝑞 > 𝑝
(D) 𝑞 = 𝑝
(E) Hubungan 𝑝 dan 𝑞 tidak dapat
ditentukan

Pada sebuah pertandingan sepak bola,
peraturan mengizinkan masing-masing
tim untuk melakukan pergantian pemain
maksimal 4 kali. A,B,C, dan D merupakan
pemain yang diturunkan sejak awal yang
akan diganti oleh E,F,G, dan H. Berikut
merupakan pernyataan-pernyataan yang
dipenuhi
1)
Pemain A tidak digantikan oleh F
dan G
2)
Pemain D digantikan oleh pemain E

Pengganti pemain A adalah
(A) B
(B) C
(C) E
(D) F
(E) H

Pada sebuah pertandingan sepak bola,
peraturan mengizinkan masing-masing
tim untuk melakukan pergantian pemain
maksimal 4 kali. A,B,C, dan D merupakan
pemain yang diturunkan sejak awal yang
akan diganti oleh E,F,G, dan H. Berikut
merupakan pernyataan-pernyataan yang
dipenuhi
1)
Pemain A tidak digantikan oleh F
dan G
2)
Pemain D digantikan oleh pemain E

Pernyataan yang benar dari pernyataan
berikut adalah…
(A) B pasti digantikan oleh F
(B) C pasti digantikan oleh G
(C) B pasti digantikan oleh E atau H
(D) C pasti digantikan oleh E atau H
(E) Tidak ada pernyataan di atas yang
benar

Cerebrum melakukan Try Out TPA setiap
bulan sebanyak 5 kali.
1)
Pada Februari 20X1 terdapat 5
minggu.
2)
Try Out dilakukan pada hari
pertama pada masing-masing tiap
minggu.
3)
Tidak ada TO yang dilakukan dua
kali berturut-turut
Kemungkinan 1 Februari 20X1 merupakan
hari, kecuali ...
(A) Senin
(B) Selasa
(C) Rabu
(D) Kamis
(E) Minggu

Cerebrum melakukan Try Out TPA setiap
bulan sebanyak 5 kali.
1)
Pada Februari 20X1 terdapat 5
minggu.
2)
Try Out dilakukan pada hari
pertama pada masing-masing tiap
minggu.
3)
Tidak ada TO yang dilakukan dua
kali berturut-turut
Paling banyak TO jatuh dihari senin adalah
sebanyak … kali
(A) 5
(B) 4
(C) 3
(D) 2
(E) 1

Cerebrum melakukan Try Out TPA setiap
bulan sebanyak 5 kali.
1)
Pada Februari 20X1 terdapat 5
minggu.
2)
Try Out dilakukan pada hari
pertama pada masing-masing tiap
minggu.
3)
Tidak ada TO yang dilakukan dua
kali berturut-turut
Jika tanggal diminggu terakhir merupakan
tanggal dengan angka terkecil yang
mungkin, maka tanggal 3 Februari 20X1
jatuh pada hari…
(A) Rabu
(B) Kamis
(C) Jum’at
(D) Senin
(E) Selasa

Tidak ada desa yang mengalami banjir di
kabupatan A.
Beberapa desa di kabupaten A desa yang
memiliki pompa air.
Kesimpulan yang tepat dari pernyataan di
atas adalah….
(A) Beberapa desa yang memiliki pompa
air tidak mengalami banjir.
(B) Beberapa desa yang mengalami
banjir bukan merupakan desa yang
memiliki pompa air.
(C) Beberapa desa yang mengalami
banjir merupakan desa yang memiliki
pompa air.
(D) Tidak ada desa di kabupaten A yang
merupakan desa yang memiliki
pompa air.
(E) Tidak ada desa yang memiliki pompa
air mengalami banjir.

Beberapa taman bermain ramai pada hari
libur.
Semua tempat wisata yang memberi
diskon ramai pada hari libur.
Kesimpulan yang tepat dari pernyataan di
atas adalah….
(A) Beberapa taman bermain ramai pada
hari libur.
(B) Beberapa taman bermain tidak
memberikan diskon.
(C) Beberapa taman tempat wisata
ramai pada hari libur bukan taman
bermain.
(D) Semua yang ramai pada hari libur
adalah tempat wisata yang bukan
memberi diskon.
(E) Semua tempat wisata yang memberi
diskon bukan taman bermain.

Pada liburan semester, Aurel akan les
Bahasa Unggris atau Bahasa Prancis. Jika
Aurel mengikuti les Bahasa Inggris maka
dia akan membeli kamus Bahasa Inggris.
Jika Aurel mengikuti les Bahasa Prancis
maka dia akan membeli kamus Bahasa
Prancis. Pada liburan semester, Aurel
tidak membeli kamus Bahasa Inggris atau
Bahasa Prancis.
Kesimpulan yang tepat dari pernyataan di
atas adalah….
(A) Aurel mengikuti les Bahasa Inggris
dan les Bahasa Prancis
(B) Aurel tidak mengikuti les Bahasa
Inggris, tetapi les Bahasa Prancis
(C) Aurel tidak mengikuti les Bahasa
Prancis, tetapi les Bahasa Inggris
(D) Aurel tidak mengikuti les Bahasa
Inggris atau les Bahasa Prancis
(E) Aurel mengikuti les Bahasa yang
lainnya

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

Di sebuah jalan akan dibangun kantor
pos, bank, kafe, toko buku, dan mini
market.
• Kantor pos selalu di posisi paling kiri
atau paling kanan
• Toko buku di sebelah kanan mini
market
• Kafe di sebelah kiri bank
Jika toko buku di sebelah kanan
bank, yang tidak mungkin benar
adalah
a. Mini market di sebelah kanan kafe
b. Toko buku di sebelah kanan kantor
pos
c. Bank di sebelah kanan kantor pos
d. Kafe di sebelah kanan toko buku
e. Mini market di sebelah kanan bank

Mono adalah teman baik Nono dan Opik
adalah teman baik Phil. Mono dan Opik
kelas sebelas sedangkan Nono dan Phil
kelas sepuluh. Mono, Nono, Opik, dan
Phil mengikuti ekstrakulikuler yang
berbeda-beda. Ekstrakulikuler yang bisa
diikuti adalah pecinta alam, taekwondo,
sepak bola, dan basket. Diantara mereka
terdapat dua orang yang menyukai kopi
dan salah satunya anggota pecinta alam.
Phil tidak menyukai kopi. Dari empat
orang tersebut, anak kelas sepuluh yang
menyukai kopi mengikuti ekstrakulikuler
taekwondo
dan
temandekatnya
mengikuti ekstrakulikuler sepak bola.
Phil mengikuti ekstrakulikuler…
a. Pecinta alam
b. Taekwondo
c. Sepak bola
d. Basket
e. Tidak cukup informasi untuk
menjawab pertanyaan

Mono adalah teman baik Nono dan Opik
adalah teman baik Phil. Mono dan Opik
kelas sebelas sedangkan Nono dan Phil
kelas sepuluh. Mono, Nono, Opik, dan
Phil mengikuti ekstrakulikuler yang
berbeda-beda. Ekstrakulikuler yang bisa
diikuti adalah pecinta alam, taekwondo,
sepak bola, dan basket. Diantara mereka
terdapat dua orang yang menyukai kopi
dan salah satunya anggota pecinta alam.
Phil tidak menyukai kopi. Dari empat
orang tersebut, anak kelas sepuluh yang
menyukai kopi mengikuti ekstrakulikuler
taekwondo
dan
temandekatnya
mengikuti ekstrakulikuler sepak bola.
Mono mengikuti ekstrakulikuler…
a. Pecinta alam
b. Taekwondo
c. Sepak bola
d. Basket
e. Tidak cukup informasi untuk
menjawab pertanyaan

(1) Keterlibatan anak di dalam
memasak, dapat melatih anak untuk
bergaya hidup sehat. (2) Sebuah
penelitian
yang
diadakan
oleh
Universitas
Alberta
di
Kanada
mengungkapkan bahwa anak-anak
yang biasa ikut memasak akan
cenderung mengonsumsi lebih banyak
makanan sehat. (3) Dalam studi ini
ditemukan bahwa mengajak anak-anak
untuk ikut memasak dan menyiapkan
makanan di rumah adalah strategi
efektif untuk mendukung kebiasaan
mengonsumsi makanan sehat. (4)
Dengan memasak bersama, ibu bisa
mempererat hubungan dengan anakanaknya dan membangun komunikasi
yang lebih baik.
(5) Ketika memasak, otomatis waktu
anak untuk menonton televisi dan
bermain internet menjadi berkurang.
(6) Selain itu, anak yang biasa
memasak di rumah cenderung tidak
terlalu suka junk food. (7) Anak juga
belajar banyak hal, mulai dari
membaca, berhitung, hingga sains. (8)
Di sini, anak akan belajar membaca
resep, menghitung takaran dan
mengolah bahan-bahan makanan. (9)
Memasak bersama juga mengajak anak
belajar
tentang
nutrisi
yang
terkandung dalam makanan sehat. (10)
Jadi,
mereka
bisa
mengetahui
makanan yang sehat dan bergizi,
bagaimana
memilihnya,
dan
membantu mereka untuk mengenal
bahan-bahan dasar masakan serta
manfaatnya semenjak dini.
(diadaptasi
sindo.com/)

dari

http://koran-

Apa gagasan utama paragraf pertama?
A. anak yang biasa ikut memasak akan
terlatih untuk bergaya hidup sehat
B. anak yang biasa ikut memasak akan
mengetahui makanan sehat dan
tidak sehat
C. keikutsertaan anak dalam memasak
mempererat hubungan komunikasi
antara ibu dan anak
D. anak yang biasa ikut memasak akan
cenderung
mengonsumsi
lebih
banyak makanan sehat
E. anak yang sehat ikut memasak akan
bergaya hidup sehat

Kesalahan penggunaan tanda
ditemukan pada kalimat ….
A. (1)
B. (6)
C. (7)
D. (8)
E. (10)

baca

Manakah pernyataan yang jawabannya
tidak terdapat dalam teks?
A. apa yang diperoleh anak ketika
terlibat memasak?
B. kapan anak dapat berkegiatan
memasak bersama ibunya?
C. bagaimana cara melatih anak untuk
bergaya hidup sehat?
D. apa manfaat dari kebiasaan anak t
erlibat di dalam memasak?
E. mengapa anak sebaiknya dilibatkan di
dalam kegiatan memasak?

Kata ini pada kalimat 3 merujuk pada ….
A. konsumsi makanan sehat
B. perilaku gaya hidup sehat
C. keterlibatan anak dalam memasak
D. penelitian universitas Alberta
E. pembiasaan anak dalam memasak

Kata sambung yang salah adalah ….
A. bahwa pada kalimat (2)
B. untuk pada kalimat (3)
C. ketika pada kalimat (5)
D. selain itu pada kalimat (6)
E. jadi pada kalimat (10)

(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)

Penggunaan kata yang tidak tepat
terdapat pada kata ....
A. penafian dalam kalimat 1
B. sentral dalam kalimat 5
C. rasionalisasi dalam kalimat 12
D. intelektualitas dalam kalimat 17
E. kejuangan dalam kalimat 18

Spesies beruang terkecil di dunia ini
ukurannya hanya sebesar anjing
rottweiler. Ia hidup di hutan hujan
daerah Asia Tenggara. Melalui
penelitian ini, ternyata beruang madu
diketahui
menggunakan
ekspresi
wajah sebagai cara mereka untuk
berkomunikasi.
Tim ilmuwan melakukan observasi
terhadap 22 beruang berusia 2 hingga
12 tahun dan merekam lebih dari 370
video untuk diamati lebih lanjut.
Mereka ingin mengetahui bagaimana
beruang madu, hewan yang kurang
aktif secara sosial dan bukan kelompok
hewan primata ini, dapat menirukan
ekspresi wajah satu sama lain.
Hasilnya
menunjukkan,
ketika
bermain,
beruang
cenderung
membuka
mulut–baik
dengan
memperlihatkan
gigi
atau
menyembunyikan gigi seri mereka.
Ekspresi ini muncul ketika seekor
beruang sedang bertatapan langsung
dengan beruang lain yang merupakan
teman bermainnya.
Kemudian teman bermain beruang
yang melihat ekspresi ini akan
langsung merespon dengan melakukan
ekspresi yang sama persis. Perilaku
mengulang
mimik
wajah
ini
sebelumnya hanya terlihat pada
hewan primata dan anjing yang lebih
aktif secara sosial.
https://nationalgeographic.grid.id/rea
d/131673728/sepeti-manusiaberuang-madu-bisa-saling-menirukanekpresi-wajah
Apa persamaan makna dari kata
‘mimik’ pada paragraf 4 di atas?
a.Gerak
b.Bentuk
c.Ragam
d.Ucapan
e.Tarian

Apa lawan makna dari kata ‘aktif’ pada
paragraf 2 di atas?
a.Lincah
b.Giat
c.Pasif
d.Bertenaga
e.Bergerak

Apa topik dari teks di atas?
a.Spesies beruang terkecil di dunia
b.Cara berkomunikasi beruang madu
c.Ekspresi wajah beruang madu
d.Ilmuan melakukan penelitian
e.Beruang madu berekspresi

Bagaimana para ilmuwan melakukan
penelitannya?
a.Melakukan wawancara
b.Melakukan observasi
c.Menyebar angket
d.Membaca buku
e.Membaca laporan sebelumnya

Jika Anda memiliki tumpukan koran di
rumah, Anda akan menyadari ada
perubahan warna pada kertasnya seiring
berjalannya waktu. Kertas koran tak lagi
berwarna abu-abu, melainkan memiliki
noda kuning di beberapa bagian.

Dilansir dari Kompas.com, fenomena
perubahan warna tersebut disebabkan
oleh oksidasi. Proses yang juga terjadi
pada gigitan apel dan mengubahnya
menjadi warna cokelat.
Diketahui bahwa kertas terbuat dari kayu
yang mengandung zat selulosa dan
lignin. Saat kromofor (molekul yang
bertanggung jawab atas warna) pada
lignin terpapar udara dan sinar matahari,
molekul di dalamnya akan menjadi
kurang stabil dan dapat menyerap jumlah
cahaya yang lebih besar. Itu membuat
kertas koran secara bertahap berubah
warna. Dari yang tadinya abu-abu
menjadi kuning.
Dibanding jenis kertas lain, koran
memang lebih rentan mengalami
perubahan warna. Sebab, dalam
pembuatannya, produsen kertas koran
biasanya tidak menyaring lignin kayu
untuk alasan penghematan biaya cetak
harian.
https://nationalgeographic.grid.id/read/
131605732/mengapa-kertas-koran-bisamenguning-seiring-berjalannya-waktu
Apa judul yang tepat untuk teks di atas?
a.Proses perubahan warna pada koran
b.Penyebab perubahan pada koran
c.Koran menjadi warna kuning
d.Produsen menghemat biaya
e.Koran lebih mudah berubah warna

Apa makna lain dari kata ‘produsen’ di
atas?
a. Penghasil barang
b. Pemakai barang
c. Penyalur barang
d. Penghancur barang
e. Pembawa barang

Diet Truth or Myth: Eating at Night
Causes Weight Gain
Eating at night has long been associated
with weight gain. Years ago, nutrition
pioneer Adele Davis gave her well-known
advice to “eat breakfast like a king, lunch
like a prince and dinner like a pauper.”
Yet the conventional wisdom today is
that a calorie is a calorie, regardless of
when you eat it, and that what causes
weight gain is simply eating more calories
than you burn. Nutrition experts call this
the calorie in/calorie out theory of weight
control.
According to the U.S. Department of
Agriculture’s Weight Control Information
Network web site, “it does not matter
what time of day you eat. It is what and
how much you eat and how much physical
activity you do during the whole day that
determines whether you gain, lose, or
maintain your weight.”
A study in the journal Obesity added to
the confusion by suggesting that there
may be more to nighttime eating than just
overeating
calories.
Northwestern
University researchers found that eating
at night led to twice as much weight gain - even when total calories consumed were
the same. But this research was done on
mice, not humans, and the reason for the
weight gain is unknown. And a single
mouse study should not cause us to toss
out the wealth of evidence supporting the
calorie in/calorie out theory.
Still, there are good reasons to be
cautious about eating at night. Diet books,
dietitians, and even Oprah recommend
not eating after dinner (other than a
small, calorie controlled snack) because
it’s just so easy to overdo it.
People eat at night for a variety of reasons
that often have little to do with hunger,
from satisfying cravings to coping with
boredom or stress. And after-dinner
snacks tend not to be controlled. They
often consist of large portions of highcalorie foods (like chips, cookies, candy),
eaten while sitting in front of the
television or computer. In this situation,
it’s all too easy to consume the entire bag,
carton, or container before you realize it.
Besides those unnecessary extra calories,
eating too close to bedtime can cause
indigestion and sleeping problems.
There’s nothing wrong with eating a
light, healthy snack after dinner as long as
you plan for it as part of your daily
calories. To keep from overeating, pay
attention to your food while eating, avoid
eating in front of the TV, and choose a
portion-controlled snack. Some good
options are packaged 100 calorie snacks,
small servings of popcorn, ice cream bars,
low-fat yogurt or fruit.
When you’re trying to lose weight, eat
regular meals and consume 90% of your
calories before 8 p.m. The benefit of
eating meals every three to four hours is
it helps regulate your blood sugar, and
thus control hunger and cravings.
What condition can cause weight gain?
A. Eating like a king
B. Over snacking at night
C. Eating healthy snack after dinner
D. Eating too close to bedtime
E. Boredom or stress

Which of following is not true about
the text?
A. Eating too close to bedtime can
cause indigestion.
B. Boredom or stress causes hunger
C. Oprah recommends eating after
dinner
D. Weight gain is caused by eating
more calories than you burn
E. There is a well-known advice “eat
breakfast like a king, lunch like a
prince and dinner like a pauper.”

How to control hunger and cravings at
night?
A.Having dinner like a pauper.
B. Eating regular meals and consume
90% of your calories before 6 p.m
C. Controlling after-dinner snacks
D.Eating meals every three to four
hours
E. Planning to snacking after dinner

The word ‘pauper’ in the second line is
possibly replaced by?
A.Indigent
B. Simple
C. Rich
D.Wealthy
E. Diet

What is the story behind avocados?
If you love avocados, you know they
are luscious fruits with a smooth
creamy texture. You also know that
avocados seem to be showing up
practically everywhere. Use mashed
avocados in place of mayonnaise.
Add avocados to brownies and
smoothies for better health. Make
your own avocado gelato. Fry them.
Even turn them into daiquiris. Spread
them on your face. If you can imagine
it, there is probably a recipe online for
it.
Worried about your heart? Eat
avocados to lower blood pressure,
reduce
triglycerides
and
slow
development of arterial plaque,
reduce chances of abnormal heart
rhythm and heart attack and stroke. In
fact, an avocado a day may reduce the
chance of sudden cardiac death.
Avocados are full of oleic acid, a
healthy fat that most people don’t get
enough of. Cooking with avocado oil is
very healthy as well since avocado fat
doesn’t oxidize in heat – a process
that makes oil potentially toxic.
Despite the high fat content of
avocados, eating them can help you
lose weight. Avocados contain both
soluble and insoluble fiber. Soluble
fiber feeds your gut bacteria, keeping
them happy and healthy so they work
extra hard for you.`
It slows down the passage of food, so
you better absorb nutrition. They also
control blood sugar spikes, so your
body doesn’t store fat as readily.
Just don’t overdo the chips with
your guacamole. Use vegetables for
extra weight loss.
Avocados contain two
very
important carotenoids – lutein and
zeaxanthin.
Carotenoids
are
antioxidants that remove free radicals
from your body (free radicals are
created during every day activities).
Both lutein and zeaxanthin are
necessary for eye health. These two
carotenoids work well separately but
work even better together.
They are the only carotenoids that
collect in the macula, an area of the
eye essential for vision. Studies show a
strong link between a reduction in
cataract formation and macular
degeneration.
(source: http://hhdresearch.org)
What is the benefit of avocado for our
heart?
A.It keeps feeding gut bacteria.
B. It better absorb nutrition.
C. It can reducae triglycerides.
D.It control blood pressure.
E. It can make abnormal heart rhythm.

What makes avocado helping to get
better eyes sight?
A.Soluble fiber
B. Lutein and zeaxanthin
C. High fat
D.No oxidize fat
E. Avocado oil

‘…Keeping
them
happy
and
healthy…’(paragraph 5)
The word ‘them’ in the sentence
refers to…
A. Avocados
B. The macula
C. Carotenoids
D. Gut bacteria
E. Soluble fiber

From the text about what is carotenoids’
function?
A.Absorbing nutrition of food
B. Removing free radicals from the body
C. Collecting zeaxanthin in the macula
D.Controlling blood sugar spikes
E. Reducing chances of abnormal heart
rhythm

Jika 𝑂 adalah lingkaran did dalam belah
ketupat dengan panjang diagonal 10
dan 24 dan menyinggung empat sisi
belah ketupat tersebut, jari-jari dari
lingkaran 𝑂 adalah…..
a. 6
b. 5
c. 60/13
d. 58/13
e. 4

Jika 𝑚 dan 𝑐 adalah bilangan real
dengan 𝑚𝑐 > 0 garis 𝑦 = 𝑚𝑥 + 𝑐 tidak
mungkin melewati titik…
a. (0, 2019)
b. (0,-2019)
c. (20, 19)
d. (20, -19)
e. (2019,0)

Banyaknya
solusi
𝑥 − 5 = 1 adalah
a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. Lebih dari 3

dari

𝑥−3 +

1

Jika 𝑥 + = 3,
𝑥
adalah…
a. 7
b. 9
c. 47
d. 49
e. 81

nilai dari 𝑥 4 +

1
𝑥4

Ada berapa banyak bilangan dari 10009999 yang memiliki digit-digit berbeda
dan susunan digitnya dari kanan ke kiri
naik atau turun?
a. 21
b. 210
c. 231
d. 420
e. 500

Sebuah koin yang tidak seimbang ditos
satu kali dan peluang munculnya gambar
adalah 0,6. Jika ditos n kali, peluang
munculnya tepat empat angka sama
dengan peluang munculnya tepat 3
angka. Nilai n adalah…
a. 3
b. 5
c. 6
d. 9
e. 12

Jika 𝑎 bilangan prima dan 𝑏 bilangan
bulat positif yang memenuhi 𝑎 𝑏 =
22019 − 22018 , nilai dari 𝑎 + 𝑏 adalah….
a. 2020
b. 2022
c. 2030
d. 2040
e. 2064

Semua nilai 𝑥
yang memenuhi
𝑥 + 2 𝑥 − 2 ≥ 𝑥 − 2 adalah…
a. 1 ≤ 𝑥 ≤ 2
b. 𝑥 ≤ −1 atau 𝑥 ≥ 2
c. 𝑥 ≤ −2 atau 𝑥 ≥ 1
d. −2 ≤ 𝑥 ≤ −1
e. 𝑥 ≤ −2 atau 𝑥 ≥ −1

Agar 𝑎 + 2, 𝑎 − 3, 𝑎 − 4 membentuk
barisan geometri, nilai 𝑎 adalah…
a. 17/4
b. 8
c. 17/5
d. 16/5
e. 15/4

1 2
−2 0
Jika, 𝐴 =
,𝐵 =
,
−1 0
1 −1
5 3
𝐶=
maka determinan dari
−1 1
𝐶 + 𝐴𝐵 adalah…
a. −4
b. 4
c. −5
d. 5
e. 7

Jika 2 log 𝑥 + log 𝑦 = 6 dan 5 log 𝑥 −
log 𝑦 = 1, maka nilai dari 𝑥/𝑦 adalah….
a. 10
b. 1
c. 1/10
d. 1/100
e. 1/1000

Kereta api A bergerak dari stasiun X ke
stasiun Y dengan kecepatan 45 km/jam.
Kereta api B bergerak dari stasiun Y ke
stasiun X dengan kecepatan 60 km/jam.
Jarak dari stasiun X menuju stasiun Y
adalah 120 km. Pada saat Jarak kereta api
B dari stasiun X sama dengan dua kali
jarak ketera api A ke stasiun X, Jarak
kereta api A ke stasiun X adalah….
a. 18 km
b. 36 km
c. 40 km
d. 45 km
e. 72 km

Banyaknya bilangan 5 digit yang kurang
dari 43000 dan disusun dari digit-digit 2,
3, 4, 4, 9 adalah….
a. 54
b. 48
c. 42
d. 38
e. 36

Hasil kali tiga suku pertama barisan
aritmatika
adalah
93,75
dan
penjumlahannya adalah 15. Selisih
suku pertama dan suku ketiga adalah….
a. 1,5
b. 2,5
c. 5
d. 7,5
e. 10

Barisan geometri takhingga 𝑎1 , 𝑎2 , …
dengan rasio 𝑟 memenuhi 𝑎1 + 𝑎2 +
⋯ = 4 dan 𝑎4 + 𝑎5 + ⋯ = 1/4. Nilai 𝑟
yang mungkin adalah…
a. 1/2
b. 1/3
c. 2/3
d. 1/4
e. 3/4

Median nilai ujian 11 siswa adalah
11/12 kali rata-ratanya. Jika jumlah
nilai siswa yang lebih kecil dari median
adalah 363 dan jumlah nilai siswa yang
lebih besar dari mediannya adalah
484, maka rata-rata nilai ujian 11 siswa
tersebut adalah…
a. 77
b. 80
c. 81
d. 83
e. 84

5 3
, nilai dari det((𝐴 −
−1 1
2𝐼 ሻ 𝐴 − 6𝐼 ሻ Adalah….
a. 0
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
Jika 𝐴 =

Harga sebuah smartphone mengalami
penurunan sebesar 30%. Beberapa bulan
kemudian harga smartphone tersebut
mengalami penurunan lagi sebesar 25%.
Dua kali penurunan tersebut setara
dengan satu kali penurunan sebesar…..
a. 42,5%
b. 45,5%
c. 47,5%
d. 50,5%
e. 55%

Segitiga 𝐴𝐵𝐶 sama kaki dengan 𝐴𝐵 =
𝐵𝐶 = 2 5 dan 𝐴𝐶 = 8. Nilai dari
sin(𝐴 + 𝐶ሻ Adalah….
1
5
2
b. 5
1
c. 3
1
d. 2
1
e. 2

a.

Jika 𝑓 𝑥 + 3 = 2 − 3𝑥
𝑔𝑜𝑓 𝑥 − 3 = 3𝑥 − 5,
𝑔(−2ሻ adalah….
a.17
b.18
c.22
d.27
e.30

dan
nilai

