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
12hoby.
merupakan
Padahal,
dia
sebenarnya impuls yang dalam beberapa
hal sebetulnya harus dijinakkan.

A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI
B. sekadar
C. Sekedar
D. “sekadar”
E. “sekedar”

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
12hoby.
merupakan
Padahal,
dia
sebenarnya impuls yang dalam beberapa
hal sebetulnya harus dijinakkan.

A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI
B. hobi
C. Hobi
D. “hobi”
E. “hobi”

(1) Dalam beberapa tahun terakhir,
mulai banyak pasien anak dan remaja
yang memiliki keluhan pada tulang
belakang. (2) Padahal, rasa sakit seperti
ini biasanya dialami orang yang berusia
40 tahun ke atas. (3) Anak dan remaja ini
ternyata gemar menggunakan gadget,
seperti telepon pintar, komputer, dan
tablet. (4) Banyak dari mereka yang
bermain gadget sambil tengkurap,
membungkuk, atau lehernya ke bawah
untuk menatap layar monitor, sehingga
kepala membebani leher. (5) Ada pula
yang badannya bersandar di kursi
dengan posisi layar lebih tinggi dari pada
mata. (6) Di samping itu, juga ada yang
memiringkan kepala ke satu sisi untuk
menjepit gadget di antara telinga dan
pundak ketika menelepon. (7) Apabila
ini dilakukan terus menerus, tulang
belakang akan “protes” dengan
mengirimkan sinyal nyeri.
(8) Ada
berbagai macam sensasi nyeri pada
tulang belakang, seperti ditusuk-tusuk,
kesemutan, tersetrum, dan nyeri cenat
cenut seperti sakit gigi. (9) Pada nyeri
yang diakibatkan gadget, biasanya
sensasinya seperti tersetrum. (10) Nyeri
ini memang tak berbahaya. (11) Tetapi,
jika dibiarkan terus menerus, nyeri ini
bisa merusak postur tulang. (12) Ada
tiga tahapan nyeri pada tulang
belakang, yaitu rasa nyeri yang dialami
otot, kemudian menjalar ke sendi, dan
terakhir mengenai tulang.
Apa gagasan utama paragraf pertama?
A. penyakit tulang belakang meningkat
beberapa tahun terakhir
B. keluhan pada tulang belakang
biasanya dialami
orang tua
C. jumlah anak dan remaja yang
mengeluhkan sakit tulang belakang
meningkat
D. anak dan remaja gemar
menggunakan gadget
dengan cara
yang tidak benar
E. posisi menggunakan gadget
menyebabkan nyeri tulang belakang

(1) Dalam beberapa tahun terakhir,
mulai banyak pasien anak dan remaja
yang memiliki keluhan pada tulang
belakang. (2) Padahal, rasa sakit seperti
ini biasanya dialami orang yang berusia
40 tahun ke atas. (3) Anak dan remaja ini
ternyata gemar menggunakan gadget,
seperti telepon pintar, komputer, dan
tablet. (4) Banyak dari mereka yang
bermain gadget sambil tengkurap,
membungkuk, atau lehernya ke bawah
untuk menatap layar monitor, sehingga
kepala membebani leher. (5) Ada pula
yang badannya bersandar di kursi
dengan posisi layar lebih tinggi dari pada
mata. (6) Di samping itu, juga ada yang
memiringkan kepala ke satu sisi untuk
menjepit gadget di antara telinga dan
pundak ketika menelepon. (7) Apabila
ini dilakukan terus menerus, tulang
belakang akan “protes” dengan
mengirimkan sinyal nyeri.
(8) Ada
berbagai macam sensasi nyeri pada
tulang belakang, seperti ditusuk-tusuk,
kesemutan, tersetrum, dan nyeri cenat
cenut seperti sakit gigi. (9) Pada nyeri
yang diakibatkan gadget, biasanya
sensasinya seperti tersetrum. (10) Nyeri
ini memang tak berbahaya. (11) Tetapi,
jika dibiarkan terus menerus, nyeri ini
bisa merusak postur tulang. (12) Ada
tiga tahapan nyeri pada tulang
belakang, yaitu rasa nyeri yang dialami
otot, kemudian menjalar ke sendi, dan
terakhir mengenai tulang.
Kesalahan penggunaan tanda
ditemukan pada kalimat ....
A. 2
B. 3
C. 4
D. 6
E. 8

baca

(1) Dalam beberapa tahun terakhir,
mulai banyak pasien anak dan remaja
yang memiliki keluhan pada tulang
belakang. (2) Padahal, rasa sakit seperti
ini biasanya dialami orang yang berusia
40 tahun ke atas. (3) Anak dan remaja ini
ternyata gemar menggunakan gadget,
seperti telepon pintar, komputer, dan
tablet. (4) Banyak dari mereka yang
bermain gadget sambil tengkurap,
membungkuk, atau lehernya ke bawah
untuk menatap layar monitor, sehingga
kepala membebani leher. (5) Ada pula
yang badannya bersandar di kursi
dengan posisi layar lebih tinggi dari pada
mata. (6) Di samping itu, juga ada yang
memiringkan kepala ke satu sisi untuk
menjepit gadget di antara telinga dan
pundak ketika menelepon. (7) Apabila
ini dilakukan terus menerus, tulang
belakang akan “protes” dengan
mengirimkan sinyal nyeri.
(8) Ada
berbagai macam sensasi nyeri pada
tulang belakang, seperti ditusuk-tusuk,
kesemutan, tersetrum, dan nyeri cenat
cenut seperti sakit gigi. (9) Pada nyeri
yang diakibatkan gadget, biasanya
sensasinya seperti tersetrum. (10) Nyeri
ini memang tak berbahaya. (11) Tetapi,
jika dibiarkan terus menerus, nyeri ini
bisa merusak postur tulang. (12) Ada
tiga tahapan nyeri pada tulang
belakang, yaitu rasa nyeri yang dialami
otot, kemudian menjalar ke sendi, dan
terakhir mengenai tulang.
Manakah pertanyaan yang jawabannya
tidak terdapat dalam teks?
A. bagaimana rasa nyeri yang
disebabkan oleh
penggunaan
gadget?
B. apa akibat dari rasa nyeri yang tidak
diobati?
C. mengapa banyak anak dan remaja
menderita nyeri
pada
tulang
belakang?
D. bagaimana kebiasaan remaja
memainkan gadget?
E. kapan para anak dan remaja biasanya
menggunakan gadget?

(1) Dalam beberapa tahun terakhir,
mulai banyak pasien anak dan remaja
yang memiliki keluhan pada tulang
belakang. (2) Padahal, rasa sakit seperti
ini biasanya dialami orang yang berusia
40 tahun ke atas. (3) Anak dan remaja ini
ternyata gemar menggunakan gadget,
seperti telepon pintar, komputer, dan
tablet. (4) Banyak dari mereka yang
bermain gadget sambil tengkurap,
membungkuk, atau lehernya ke bawah
untuk menatap layar monitor, sehingga
kepala membebani leher. (5) Ada pula
yang badannya bersandar di kursi
dengan posisi layar lebih tinggi dari pada
mata. (6) Di samping itu, juga ada yang
memiringkan kepala ke satu sisi untuk
menjepit gadget di antara telinga dan
pundak ketika menelepon. (7) Apabila
ini dilakukan terus menerus, tulang
belakang akan “protes” dengan
mengirimkan sinyal nyeri.
(8) Ada
berbagai macam sensasi nyeri pada
tulang belakang, seperti ditusuk-tusuk,
kesemutan, tersetrum, dan nyeri cenat
cenut seperti sakit gigi. (9) Pada nyeri
yang diakibatkan gadget, biasanya
sensasinya seperti tersetrum. (10) Nyeri
ini memang tak berbahaya. (11) Tetapi,
jika dibiarkan terus menerus, nyeri ini
bisa merusak postur tulang. (12) Ada
tiga tahapan nyeri pada tulang
belakang, yaitu rasa nyeri yang dialami
otot, kemudian menjalar ke sendi, dan
terakhir mengenai tulang.
Kata 'ini' pada kalimat (7) di atas
merujuk pada ....
A. posisi menjepit gadget
B. posisi tengkurap dan membungkuk
C. posisi bersandar di kursi
D. posisi menggunakan gadget
E. posisi menatap layar gadget

(1) Dalam beberapa tahun terakhir,
mulai banyak pasien anak dan remaja
yang memiliki keluhan pada tulang
belakang. (2) Padahal, rasa sakit seperti
ini biasanya dialami orang yang berusia
40 tahun ke atas. (3) Anak dan remaja ini
ternyata gemar menggunakan gadget,
seperti telepon pintar, komputer, dan
tablet. (4) Banyak dari mereka yang
bermain gadget sambil tengkurap,
membungkuk, atau lehernya ke bawah
untuk menatap layar monitor, sehingga
kepala membebani leher. (5) Ada pula
yang badannya bersandar di kursi
dengan posisi layar lebih tinggi dari pada
mata. (6) Di samping itu, juga ada yang
memiringkan kepala ke satu sisi untuk
menjepit gadget di antara telinga dan
pundak ketika menelepon. (7) Apabila
ini dilakukan terus menerus, tulang
belakang akan “protes” dengan
mengirimkan sinyal nyeri.
(8) Ada
berbagai macam sensasi nyeri pada
tulang belakang, seperti ditusuk-tusuk,
kesemutan, tersetrum, dan nyeri cenat
cenut seperti sakit gigi. (9) Pada nyeri
yang diakibatkan gadget, biasanya
sensasinya seperti tersetrum. (10) Nyeri
ini memang tak berbahaya. (11) Tetapi,
jika dibiarkan terus menerus, nyeri ini
bisa merusak postur tulang. (12) Ada
tiga tahapan nyeri pada tulang
belakang, yaitu rasa nyeri yang dialami
otot, kemudian menjalar ke sendi, dan
terakhir mengenai tulang.
Kata sambung yang salah adalah ....
A. sambil pada kalimat (4)
B. sehingga pada kalimat (5)
C. apabila pada kalimat (7)
D. seperti pada kalimat (8)
E. tetapi pada kalimat (11)

Penulisan judul yang sesuai dengan EBI
adalah ...
A. Kontribusi Pendidikan Sains dalam
Peningkatan Kemampuan Belajar
Siswa
B. Kontribusi pendidikan sains dalam
peningkatan kemampuan belajar
siswa
C. Kontribusi Pendidikan Sains Dalam
Peningkatan Belajar Siswa
D. Kontribusi pendidikan sains dalam
peningkatan belajar Siswa
E. Kontribusi pendidikan Sains dalam
peningkatan Kemampuan Belajar
Siswa

Pemakaian huruf kapital yang tidak
benar berikut ini adalah ...
A. bahasa Inggris
B. bangsa Inggris
C. kunci Inggris
D. Perdana Menteri Inggris
E. rakyat Inggris

Hubungan perbandingan terdapat
dalam pernyataan...
A. Kubiarkan dia berlalu sampai
tubuhnya lenyap
dari pandanganku.
B. Seorang bertanya kalau-kalau saya
memiliki perangko Iraq.
C. Aku akan mencintai dia sebagaimana
aku mencintai diriku sendiri.
D. Di sana nenek memiliki rumah
pendopo yang besar.
E. Hobi mengumpulkan perangko
merupakan hobi
universal.

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,
11manusialah
faktor
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. manusia lah
C. Manusia lah
D. “manusialah”
E. “manusia lah”

Banjir bukan ancaman 6Linier.
7musababnya
Sebab
berkembang
mengikuti perilaku manusia. Menurut
8Badan
catatan
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. permukiman
C. Pemukiman
D. “permukiman”
E. “pemukiman”

1Permainan

tradisional dilakukan
dengan banyak gerakan oleh anak-anak,
misalnya permainan kasti, gasing, dan
kelereng. 2Dengan demikian, dia akan
terhindar dari obesitas, 3Sosialisasi dan
komunikasi mereka tercapai, karena
dalam per-mainan tradisional paling
sedikit dimainkan oleh dua anak.
4Permainan
tradisional juga dapat
menentukan strategi dalam bermain.
5Mereka juga akan bekerja sama dengan
anggota tim. 6Memang, permainan
tradisional bagi anak sangat baik karena
banyak nilai positifnya.
7Permainan tradisional saat ini
tidak mudah dilakukan, terutama di
kota-kota besar. 8Permainan tradisional
pada umumnya memerlukan arena luas,
umpamanya bermain kelereng, bermain
gasing, petak umpet, dan lain-lain.
9Selain itu, banyak orang tua melarang
anaknya bermain permainan tradisional
karena takut kotor atau takut kulit
anaknya terbakar panas matahari.
10Orang tua banyak memberikan kepada
anaknya permainan elektronik, misalnya
video
game
dan
mobil-mobilan.
11Permainan-permainan
tersebut
dimainkan di dalam rumah saja.
12Akibatnya, anak kurang bersosialisasi
dengan temannya dan kurang bergerak.

Pada kalimat nomor berapa terdapat
kesalahan penggunaan tanda baca
koma?
A. (1)
B. (3)
C. (6)
D. (7)
E. (9)

1Permainan

tradisional dilakukan
dengan banyak gerakan oleh anak-anak,
misalnya permainan kasti, gasing, dan
kelereng. 2Dengan demikian, dia akan
terhindar dari obesitas, 3Sosialisasi dan
komunikasi mereka tercapai, karena
dalam per-mainan tradisional paling
sedikit dimainkan oleh dua anak.
4Permainan
tradisional juga dapat
menentukan strategi dalam bermain.
5Mereka juga akan bekerja sama dengan
anggota tim. 6Memang, permainan
tradisional bagi anak sangat baik karena
banyak nilai positifnya.
7Permainan tradisional saat ini
tidak mudah dilakukan, terutama di
kota-kota besar. 8Permainan tradisional
pada umumnya memerlukan arena luas,
umpamanya bermain kelereng, bermain
gasing, petak umpet, dan lain-lain.
9Selain itu, banyak orang tua melarang
anaknya bermain permainan tradisional
karena takut kotor atau takut kulit
anaknya terbakar panas matahari.
10Orang tua banyak memberikan kepada
anaknya permainan elektronik, misalnya
video
game
dan
mobil-mobilan.
11Permainan-permainan
tersebut
dimainkan di dalam rumah saja.
12Akibatnya, anak kurang bersosialisasi
dengan temannya dan kurang bergerak.

Pernyataan mana yang TIDAK sesuai
dengan isi teks?
A. Permainan tradisional sangat baik
untuk kesehatan
anak.
B. Permainan tradisional perlu
mendapat perhatian dari orang tua.
C. Permainan tradisional tidak mudah
dimainkan di kota-kota besar.
D. Permainan tradisional sangat
bermanfaat untuk kegiatan sosial
anak.
E. Permainan tradisional tidak dipahami
dengan baik
oleh orang tua.

1Permainan

tradisional dilakukan
dengan banyak gerakan oleh anak-anak,
misalnya permainan kasti, gasing, dan
kelereng. 2Dengan demikian, dia akan
terhindar dari obesitas, 3Sosialisasi dan
komunikasi mereka tercapai, karena
dalam per-mainan tradisional paling
sedikit dimainkan oleh dua anak.
4Permainan
tradisional juga dapat
menentukan strategi dalam bermain.
5Mereka juga akan bekerja sama dengan
anggota tim. 6Memang, permainan
tradisional bagi anak sangat baik karena
banyak nilai positifnya.
7Permainan tradisional saat ini
tidak mudah dilakukan, terutama di
kota-kota besar. 8Permainan tradisional
pada umumnya memerlukan arena luas,
umpamanya bermain kelereng, bermain
gasing, petak umpet, dan lain-lain.
9Selain itu, banyak orang tua melarang
anaknya bermain permainan tradisional
karena takut kotor atau takut kulit
anaknya terbakar panas matahari.
10Orang tua banyak memberikan kepada
anaknya permainan elektronik, misalnya
video
game
dan
mobil-mobilan.
11Permainan-permainan
tersebut
dimainkan di dalam rumah saja.
12Akibatnya, anak kurang bersosialisasi
dengan temannya dan kurang bergerak.

Apa yang dirujuk oleh kata itu pada
kalimat 9?
A. Kendala orang tua
B. Kendala budaya
C. Kendala arena
D. Kendala alat
E. Kendala anak

1Permainan

tradisional dilakukan
dengan banyak gerakan oleh anak-anak,
misalnya permainan kasti, gasing, dan
kelereng. 2Dengan demikian, dia akan
terhindar dari obesitas, 3Sosialisasi dan
komunikasi mereka tercapai, karena
dalam per-mainan tradisional paling
sedikit dimainkan oleh dua anak.
4Permainan
tradisional juga dapat
menentukan strategi dalam bermain.
5Mereka juga akan bekerja sama dengan
anggota tim. 6Memang, permainan
tradisional bagi anak sangat baik karena
banyak nilai positifnya.
7Permainan tradisional saat ini
tidak mudah dilakukan, terutama di
kota-kota besar. 8Permainan tradisional
pada umumnya memerlukan arena luas,
umpamanya bermain kelereng, bermain
gasing, petak umpet, dan lain-lain.
9Selain itu, banyak orang tua melarang
anaknya bermain permainan tradisional
karena takut kotor atau takut kulit
anaknya terbakar panas matahari.
10Orang tua banyak memberikan kepada
anaknya permainan elektronik, misalnya
video
game
dan
mobil-mobilan.
11Permainan-permainan
tersebut
dimainkan di dalam rumah saja.
12Akibatnya, anak kurang bersosialisasi
dengan temannya dan kurang bergerak.

Apa kelemahan yang ada di dalam
paragraf pertama?
A. Penggunaan kata dia pada kalimat 2
B. Penggunaan kata mereka pada
kalimat 3
C. Penggunaan kata juga pada kalimat 4
D. Penggunaan kata akan pada kalimat 5
E. Penggunaan kata bagi pada kalimat 6

1Permainan

tradisional dilakukan
dengan banyak gerakan oleh anak-anak,
misalnya permainan kasti, gasing, dan
kelereng. 2Dengan demikian, dia akan
terhindar dari obesitas, 3Sosialisasi dan
komunikasi mereka tercapai, karena
dalam per-mainan tradisional paling
sedikit dimainkan oleh dua anak.
4Permainan
tradisional juga dapat
menentukan strategi dalam bermain.
5Mereka juga akan bekerja sama dengan
anggota tim. 6Memang, permainan
tradisional bagi anak sangat baik karena
banyak nilai positifnya.
7Permainan tradisional saat ini
tidak mudah dilakukan, terutama di
kota-kota besar. 8Permainan tradisional
pada umumnya memerlukan arena luas,
umpamanya bermain kelereng, bermain
gasing, petak umpet, dan lain-lain.
9Selain itu, banyak orang tua melarang
anaknya bermain permainan tradisional
karena takut kotor atau takut kulit
anaknya terbakar panas matahari.
10Orang tua banyak memberikan kepada
anaknya permainan elektronik, misalnya
video
game
dan
mobil-mobilan.
11Permainan-permainan
tersebut
dimainkan di dalam rumah saja.
12Akibatnya, anak kurang bersosialisasi
dengan temannya dan kurang bergerak.

Permainan tradisional yang memerlukan
arena luas menurut teks di atas adalah
permainan berikut, kecuali ....
A. petak umpet
B. gasing
C. kelereng
D. kasti
E. mobil-mobilan

Cara penulisan jabatan, pangkat dan
tanda baca yang benar adalah pada
kalimat ...
A. Kepala Kepolisian sektor Malimping,
inspektur satu Jamal membenarkan
kasus pencurian di Desa Sukamanah.
B. Kepala Kepolisian, Sektor Malimping,
Inspektur satu Jamal membenarkan
kasus pencurian di Desa Sukamanah.
C. Kepala Kepolisian, Sektor Malimping,
Inspektur Satu Jamal membenarkan
kasus pencurian di Desa Sukamanah.
D. Kepala Kepolisian Sektor Malimping,
Inspektur Satu Jamal, membenarkan
kasus pencurian di Desa Sukamanah.
E. Kepala Kepolisian Sektor Malimping,
Inspektur Satu Jamal membenarkan
kasus pencurian di Desa Sukamanah.

Penulisan kata bercetak miring yang
benar terdapat pada kalimat ...
A. Para mahasiswa diwajibkan
membayar SPP persemester.
B. Rumah itu terpaksa di jual karena
perlu uang.
C. Pertandingan basket antarmahasiswa
berlangsung seru.
D. Siapakah diantara Anda yang bersedia
membantu
kami?
E. Sekalipun kami belum pernah ke sana.

Penggunaan tanda koma (,) yang tidak
tepat terdapat pada kalimat ...
A. Karena hidup di bawah tekanan, ia
menderita depresi.
B. Oleh karena itu, semua fakta perlu
dipertimbangkan dalam mengambil
kesimpulan.
C. Mereka lupa, bahwa negeri ini
didirikan di atas darah
pahlawan.
D. Wah, indah sekali pemandangan
negeri khatulistiwa ini!
E. Meskipun keberatan atas
pengangkatan kakaknya sebagai kepala
desa, dia tetap menghormati keputusan
tersebut.

Dua unggulan dunia bertanding, dan tidak
kalah seru dari pertandingan tinju, event
ini diliput besar-besaran oleh media
elektronik nasional. Empat kali seminggu,
sekitar dua ratus penonton duduk pada
deretan plastik, di dalam ruang setinggi
awan, lantai ke-107 di puncak Empire
Building Buenos Aires. Penonton kadangkadang terpukau penuh perhatian,
mengikuti komentator yang fasih,
Maurice Ashley, menganalisis langkah
mengejutkan yang diambil Anand. Peraih
grand master internasional dari orang
Amerika berkulit hitam ini, memandu
penonton melewati setiap pertandingan
dengan entusiasme pandangan mata
sepakbola. Meskipun ada juga penjual
minuman, taruhan, dan undian bagi
penonton, suasana tontonan yang satu ini
lebih reflektif daripada bersorak-sorai.
Kasparov, 32 tahun, tampak lebih seperti
petinju daripada intelektual kelas berat.
Rambutnya yang dipotong cepak bertabur
uban, menjadi pigura wajah persegi yang
keras lugas. Ia merenungi langkah demi
langkah dengan penuh perhitungan.
Sebaliknya, Anand si penantang, 25
tahun, bertopang dagu dan berkaca mata,
tampak seperti akuntan yang lagi kerja
keras mempelajari dengan jeli kolomkolom perhitungan yang rumit.
Kasparov memasuki turnamen sebagai
unggulan favorit. Namun demikian lambat
laun terbukti ia tidak dapat segera
menumbangkan lawannya seperti yang
dilakukan terhadap Nigel Short tahun
1993 dulu. Ia dan Anand melampui rekor
delapan kali berturut-turut bermain seri.
Kedua pemain bermain konservatif sejak
awal turnamen- mungkin dampak daya
pikat satu juta dolar bagi pemenang.
“Permainan
Anand
lain
daripada
biasanya, yang gencar dengan serangan.
Kali ini ia sangat hati-hati,” komentar
salah satu grand master. Anand
mematahkan rangkaian seri pada langkah
ke-27, membuat Kasparov bertekuk lutut
setelah mengorbankan satu benteng
untuk satu kuda. Kemenangan Anand
merupakan
perkembangan
yang
menggairahkan bagi para pendukungnya,
yang tadinya mimpi pun tidak. Peringkat
unggulan dalam catur selama ini
didominasi negara yang dulu disebut Uni
Soviet. Dari dua belas juara dunia, Anand
adalah satu-satunya yang lahir di Blok
Timur. Jadi kalah atau menang, bertahan
pada babak ke-sembilan merupakan
prestasi yang menggetarkan. Di India,
unggulnya
Anand
membangkitkan
kembali dunia catur di negeri yang
mungkin tempat kelahirannya 2.000
tahun yang lalu. Baru-baru ini di Madras
diadakan pertandingan catur siswa-siswa
sekolah yang biasanya pesertanya sekitar
dua puluhan, kali ini mencapai 600 siswa.
Bagi Anand, dorongan untuk menang jauh
lebih besar daripada Kasparov, Bagi
Kasparov, taruhannya hanyalah satu juta
dolar, sedang bagi Anand, segala-galanya,
termasuk hidupnya. Bagi Kasparov
menang kalah tidak menjadi soal, karena
ia telah memenangkan sesuatu yang lain.
Kemilau dan gemerlap kejuaraan, yang
merupakan
cerminan
kepribadian
Kasparov, mendatangkan nilai komersial
baginya. Seperti pahlawan sport lain,
ketenarannya mendatangkan rejeki, label
namanya tertempel sebagai merek
komputer catur.
Apa peran Maurice Ashley ……
(A)
Pemandu acara
Mantan atlet
(B)
Penonton catur
Imigran kulit hitam
(C)
Promotor sepakbola

(D)
(E)

Dua unggulan dunia bertanding, dan tidak
kalah seru dari pertandingan tinju, event
ini diliput besar-besaran oleh media
elektronik nasional. Empat kali seminggu,
sekitar dua ratus penonton duduk pada
deretan plastik, di dalam ruang setinggi
awan, lantai ke-107 di puncak Empire
Building Buenos Aires. Penonton kadangkadang terpukau penuh perhatian,
mengikuti komentator yang fasih,
Maurice Ashley, menganalisis langkah
mengejutkan yang diambil Anand. Peraih
grand master internasional dari orang
Amerika berkulit hitam ini, memandu
penonton melewati setiap pertandingan
dengan entusiasme pandangan mata
sepakbola. Meskipun ada juga penjual
minuman, taruhan, dan undian bagi
penonton, suasana tontonan yang satu ini
lebih reflektif daripada bersorak-sorai.
Kasparov, 32 tahun, tampak lebih seperti
petinju daripada intelektual kelas berat.
Rambutnya yang dipotong cepak bertabur
uban, menjadi pigura wajah persegi yang
keras lugas. Ia merenungi langkah demi
langkah dengan penuh perhitungan.
Sebaliknya, Anand si penantang, 25
tahun, bertopang dagu dan berkaca mata,
tampak seperti akuntan yang lagi kerja
keras mempelajari dengan jeli kolomkolom perhitungan yang rumit.
Kasparov memasuki turnamen sebagai
unggulan favorit. Namun demikian lambat
laun terbukti ia tidak dapat segera
menumbangkan lawannya seperti yang
dilakukan terhadap Nigel Short tahun
1993 dulu. Ia dan Anand melampui rekor
delapan kali berturut-turut bermain seri.
Kedua pemain bermain konservatif sejak
awal turnamen- mungkin dampak daya
pikat satu juta dolar bagi pemenang.
“Permainan
Anand
lain
daripada
biasanya, yang gencar dengan serangan.
Kali ini ia sangat hati-hati,” komentar
salah satu grand master. Anand
mematahkan rangkaian seri pada langkah
ke-27, membuat Kasparov bertekuk lutut
setelah mengorbankan satu benteng
untuk satu kuda. Kemenangan Anand
merupakan
perkembangan
yang
menggairahkan bagi para pendukungnya,
yang tadinya mimpi pun tidak. Peringkat
unggulan dalam catur selama ini
didominasi negara yang dulu disebut Uni
Soviet. Dari dua belas juara dunia, Anand
adalah satu-satunya yang lahir di Blok
Timur. Jadi kalah atau menang, bertahan
pada babak ke-sembilan merupakan
prestasi yang menggetarkan. Di India,
unggulnya
Anand
membangkitkan
kembali dunia catur di negeri yang
mungkin tempat kelahirannya 2.000
tahun yang lalu. Baru-baru ini di Madras
diadakan pertandingan catur siswa-siswa
sekolah yang biasanya pesertanya sekitar
dua puluhan, kali ini mencapai 600 siswa.
Bagi Anand, dorongan untuk menang jauh
lebih besar daripada Kasparov, Bagi
Kasparov, taruhannya hanyalah satu juta
dolar, sedang bagi Anand, segala-galanya,
termasuk hidupnya. Bagi Kasparov
menang kalah tidak menjadi soal, karena
ia telah memenangkan sesuatu yang lain.
Kemilau dan gemerlap kejuaraan, yang
merupakan
cerminan
kepribadian
Kasparov, mendatangkan nilai komersial
baginya. Seperti pahlawan sport lain,
ketenarannya mendatangkan rejeki, label
namanya tertempel sebagai merek
komputer catur.
Dimana pertandingan ini diadakan ......

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

Uni Soviet
Amerika Serikat
India
Inggris
Argentina

Dua unggulan dunia bertanding, dan tidak
kalah seru dari pertandingan tinju, event
ini diliput besar-besaran oleh media
elektronik nasional. Empat kali seminggu,
sekitar dua ratus penonton duduk pada
deretan plastik, di dalam ruang setinggi
awan, lantai ke-107 di puncak Empire
Building Buenos Aires. Penonton kadangkadang terpukau penuh perhatian,
mengikuti komentator yang fasih,
Maurice Ashley, menganalisis langkah
mengejutkan yang diambil Anand. Peraih
grand master internasional dari orang
Amerika berkulit hitam ini, memandu
penonton melewati setiap pertandingan
dengan entusiasme pandangan mata
sepakbola. Meskipun ada juga penjual
minuman, taruhan, dan undian bagi
penonton, suasana tontonan yang satu ini
lebih reflektif daripada bersorak-sorai.
Kasparov, 32 tahun, tampak lebih seperti
petinju daripada intelektual kelas berat.
Rambutnya yang dipotong cepak bertabur
uban, menjadi pigura wajah persegi yang
keras lugas. Ia merenungi langkah demi
langkah dengan penuh perhitungan.
Sebaliknya, Anand si penantang, 25
tahun, bertopang dagu dan berkaca mata,
tampak seperti akuntan yang lagi kerja
keras mempelajari dengan jeli kolomkolom perhitungan yang rumit.
Kasparov memasuki turnamen sebagai
unggulan favorit. Namun demikian lambat
laun terbukti ia tidak dapat segera
menumbangkan lawannya seperti yang
dilakukan terhadap Nigel Short tahun
1993 dulu. Ia dan Anand melampui rekor
delapan kali berturut-turut bermain seri.
Kedua pemain bermain konservatif sejak
awal turnamen- mungkin dampak daya
pikat satu juta dolar bagi pemenang.
“Permainan
Anand
lain
daripada
biasanya, yang gencar dengan serangan.
Kali ini ia sangat hati-hati,” komentar
salah satu grand master. Anand
mematahkan rangkaian seri pada langkah
ke-27, membuat Kasparov bertekuk lutut
setelah mengorbankan satu benteng
untuk satu kuda. Kemenangan Anand
merupakan
perkembangan
yang
menggairahkan bagi para pendukungnya,
yang tadinya mimpi pun tidak. Peringkat
unggulan dalam catur selama ini
didominasi negara yang dulu disebut Uni
Soviet. Dari dua belas juara dunia, Anand
adalah satu-satunya yang lahir di Blok
Timur. Jadi kalah atau menang, bertahan
pada babak ke-sembilan merupakan
prestasi yang menggetarkan. Di India,
unggulnya
Anand
membangkitkan
kembali dunia catur di negeri yang
mungkin tempat kelahirannya 2.000
tahun yang lalu. Baru-baru ini di Madras
diadakan pertandingan catur siswa-siswa
sekolah yang biasanya pesertanya sekitar
dua puluhan, kali ini mencapai 600 siswa.
Bagi Anand, dorongan untuk menang jauh
lebih besar daripada Kasparov, Bagi
Kasparov, taruhannya hanyalah satu juta
dolar, sedang bagi Anand, segala-galanya,
termasuk hidupnya. Bagi Kasparov
menang kalah tidak menjadi soal, karena
ia telah memenangkan sesuatu yang lain.
Kemilau dan gemerlap kejuaraan, yang
merupakan
cerminan
kepribadian
Kasparov, mendatangkan nilai komersial
baginya. Seperti pahlawan sport lain,
ketenarannya mendatangkan rejeki, label
namanya tertempel sebagai merek
komputer catur.

Di bandingkan dengan Anand, penulis
menggambarkan Kasparov sebagai orang
yang lebih ……
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Tenang
Tegang
Favorit
Sombong
Terpelajar

Dua unggulan dunia bertanding, dan tidak
kalah seru dari pertandingan tinju, event
ini diliput besar-besaran oleh media
elektronik nasional. Empat kali seminggu,
sekitar dua ratus penonton duduk pada
deretan plastik, di dalam ruang setinggi
awan, lantai ke-107 di puncak Empire
Building Buenos Aires. Penonton kadangkadang terpukau penuh perhatian,
mengikuti komentator yang fasih,
Maurice Ashley, menganalisis langkah
mengejutkan yang diambil Anand. Peraih
grand master internasional dari orang
Amerika berkulit hitam ini, memandu
penonton melewati setiap pertandingan
dengan entusiasme pandangan mata
sepakbola. Meskipun ada juga penjual
minuman, taruhan, dan undian bagi
penonton, suasana tontonan yang satu ini
lebih reflektif daripada bersorak-sorai.
Kasparov, 32 tahun, tampak lebih seperti
petinju daripada intelektual kelas berat.
Rambutnya yang dipotong cepak bertabur
uban, menjadi pigura wajah persegi yang
keras lugas. Ia merenungi langkah demi
langkah dengan penuh perhitungan.
Sebaliknya, Anand si penantang, 25
tahun, bertopang dagu dan berkaca mata,
tampak seperti akuntan yang lagi kerja
keras mempelajari dengan jeli kolomkolom perhitungan yang rumit.
Kasparov memasuki turnamen sebagai
unggulan favorit. Namun demikian lambat
laun terbukti ia tidak dapat segera
menumbangkan lawannya seperti yang
dilakukan terhadap Nigel Short tahun
1993 dulu. Ia dan Anand melampui rekor
delapan kali berturut-turut bermain seri.
Kedua pemain bermain konservatif sejak
awal turnamen- mungkin dampak daya
pikat satu juta dolar bagi pemenang.
“Permainan
Anand
lain
daripada
biasanya, yang gencar dengan serangan.
Kali ini ia sangat hati-hati,” komentar
salah satu grand master. Anand
mematahkan rangkaian seri pada langkah
ke-27, membuat Kasparov bertekuk lutut
setelah mengorbankan satu benteng
untuk satu kuda. Kemenangan Anand
merupakan
perkembangan
yang
menggairahkan bagi para pendukungnya,
yang tadinya mimpi pun tidak. Peringkat
unggulan dalam catur selama ini
didominasi negara yang dulu disebut Uni
Soviet. Dari dua belas juara dunia, Anand
adalah satu-satunya yang lahir di Blok
Timur. Jadi kalah atau menang, bertahan
pada babak ke-sembilan merupakan
prestasi yang menggetarkan. Di India,
unggulnya
Anand
membangkitkan
kembali dunia catur di negeri yang
mungkin tempat kelahirannya 2.000
tahun yang lalu. Baru-baru ini di Madras
diadakan pertandingan catur siswa-siswa
sekolah yang biasanya pesertanya sekitar
dua puluhan, kali ini mencapai 600 siswa.
Bagi Anand, dorongan untuk menang jauh
lebih besar daripada Kasparov, Bagi
Kasparov, taruhannya hanyalah satu juta
dolar, sedang bagi Anand, segala-galanya,
termasuk hidupnya. Bagi Kasparov
menang kalah tidak menjadi soal, karena
ia telah memenangkan sesuatu yang lain.
Kemilau dan gemerlap kejuaraan, yang
merupakan
cerminan
kepribadian
Kasparov, mendatangkan nilai komersial
baginya. Seperti pahlawan sport lain,
ketenarannya mendatangkan rejeki, label
namanya tertempel sebagai merek
komputer catur.
Penulis menggambarkan penampilan
Anand mirip dengan ……
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Orang malas
Orang tanpa kepribadian
Karyawan penganggur
Karyawan pembukuan
Petinju kelas profesional

Dua unggulan dunia bertanding, dan tidak
kalah seru dari pertandingan tinju, event
ini diliput besar-besaran oleh media
elektronik nasional. Empat kali seminggu,
sekitar dua ratus penonton duduk pada
deretan plastik, di dalam ruang setinggi
awan, lantai ke-107 di puncak Empire
Building Buenos Aires. Penonton kadangkadang terpukau penuh perhatian,
mengikuti komentator yang fasih,
Maurice Ashley, menganalisis langkah
mengejutkan yang diambil Anand. Peraih
grand master internasional dari orang
Amerika berkulit hitam ini, memandu
penonton melewati setiap pertandingan
dengan entusiasme pandangan mata
sepakbola. Meskipun ada juga penjual
minuman, taruhan, dan undian bagi
penonton, suasana tontonan yang satu ini
lebih reflektif daripada bersorak-sorai.
Kasparov, 32 tahun, tampak lebih seperti
petinju daripada intelektual kelas berat.
Rambutnya yang dipotong cepak bertabur
uban, menjadi pigura wajah persegi yang
keras lugas. Ia merenungi langkah demi
langkah dengan penuh perhitungan.
Sebaliknya, Anand si penantang, 25
tahun, bertopang dagu dan berkaca mata,
tampak seperti akuntan yang lagi kerja
keras mempelajari dengan jeli kolomkolom perhitungan yang rumit.
Kasparov memasuki turnamen sebagai
unggulan favorit. Namun demikian lambat
laun terbukti ia tidak dapat segera
menumbangkan lawannya seperti yang
dilakukan terhadap Nigel Short tahun
1993 dulu. Ia dan Anand melampui rekor
delapan kali berturut-turut bermain seri.
Kedua pemain bermain konservatif sejak
awal turnamen- mungkin dampak daya
pikat satu juta dolar bagi pemenang.
“Permainan
Anand
lain
daripada
biasanya, yang gencar dengan serangan.
Kali ini ia sangat hati-hati,” komentar
salah satu grand master. Anand
mematahkan rangkaian seri pada langkah
ke-27, membuat Kasparov bertekuk lutut
setelah mengorbankan satu benteng
untuk satu kuda. Kemenangan Anand
merupakan
perkembangan
yang
menggairahkan bagi para pendukungnya,
yang tadinya mimpi pun tidak. Peringkat
unggulan dalam catur selama ini
didominasi negara yang dulu disebut Uni
Soviet. Dari dua belas juara dunia, Anand
adalah satu-satunya yang lahir di Blok
Timur. Jadi kalah atau menang, bertahan
pada babak ke-sembilan merupakan
prestasi yang menggetarkan. Di India,
unggulnya
Anand
membangkitkan
kembali dunia catur di negeri yang
mungkin tempat kelahirannya 2.000
tahun yang lalu. Baru-baru ini di Madras
diadakan pertandingan catur siswa-siswa
sekolah yang biasanya pesertanya sekitar
dua puluhan, kali ini mencapai 600 siswa.
Bagi Anand, dorongan untuk menang jauh
lebih besar daripada Kasparov, Bagi
Kasparov, taruhannya hanyalah satu juta
dolar, sedang bagi Anand, segala-galanya,
termasuk hidupnya. Bagi Kasparov
menang kalah tidak menjadi soal, karena
ia telah memenangkan sesuatu yang lain.
Kemilau dan gemerlap kejuaraan, yang
merupakan
cerminan
kepribadian
Kasparov, mendatangkan nilai komersial
baginya. Seperti pahlawan sport lain,
ketenarannya mendatangkan rejeki, label
namanya tertempel sebagai merek
komputer catur.
Mengapa prestasi Anand tetap
dibanggakan seandainya pada akhirnya
pun kalah ?
(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

Anand adalah satu-satunya orang
Asia di antara pecatur unggulan
dunia
Memasuki babak kesembilan
merupakan rekor tersendiri
Prestasinya lebih baik daripada
Nigel Short pada tahun 1993
Para pendukung tidak pernah
memimpikan turnamen dunia
Permainan Anand konservatif
dan berbeda dengan biasanya

Dua unggulan dunia bertanding, dan tidak
kalah seru dari pertandingan tinju, event
ini diliput besar-besaran oleh media
elektronik nasional. Empat kali seminggu,
sekitar dua ratus penonton duduk pada
deretan plastik, di dalam ruang setinggi
awan, lantai ke-107 di puncak Empire
Building Buenos Aires. Penonton kadangkadang terpukau penuh perhatian,
mengikuti komentator yang fasih,
Maurice Ashley, menganalisis langkah
mengejutkan yang diambil Anand. Peraih
grand master internasional dari orang
Amerika berkulit hitam ini, memandu
penonton melewati setiap pertandingan
dengan entusiasme pandangan mata
sepakbola. Meskipun ada juga penjual
minuman, taruhan, dan undian bagi
penonton, suasana tontonan yang satu ini
lebih reflektif daripada bersorak-sorai.
Kasparov, 32 tahun, tampak lebih seperti
petinju daripada intelektual kelas berat.
Rambutnya yang dipotong cepak bertabur
uban, menjadi pigura wajah persegi yang
keras lugas. Ia merenungi langkah demi
langkah dengan penuh perhitungan.
Sebaliknya, Anand si penantang, 25
tahun, bertopang dagu dan berkaca mata,
tampak seperti akuntan yang lagi kerja
keras mempelajari dengan jeli kolomkolom perhitungan yang rumit.
Kasparov memasuki turnamen sebagai
unggulan favorit. Namun demikian lambat
laun terbukti ia tidak dapat segera
menumbangkan lawannya seperti yang
dilakukan terhadap Nigel Short tahun
1993 dulu. Ia dan Anand melampui rekor
delapan kali berturut-turut bermain seri.
Kedua pemain bermain konservatif sejak
awal turnamen- mungkin dampak daya
pikat satu juta dolar bagi pemenang.
“Permainan
Anand
lain
daripada
biasanya, yang gencar dengan serangan.
Kali ini ia sangat hati-hati,” komentar
salah satu grand master. Anand
mematahkan rangkaian seri pada langkah
ke-27, membuat Kasparov bertekuk lutut
setelah mengorbankan satu benteng
untuk satu kuda. Kemenangan Anand
merupakan
perkembangan
yang
menggairahkan bagi para pendukungnya,
yang tadinya mimpi pun tidak. Peringkat
unggulan dalam catur selama ini
didominasi negara yang dulu disebut Uni
Soviet. Dari dua belas juara dunia, Anand
adalah satu-satunya yang lahir di Blok
Timur. Jadi kalah atau menang, bertahan
pada babak ke-sembilan merupakan
prestasi yang menggetarkan. Di India,
unggulnya
Anand
membangkitkan
kembali dunia catur di negeri yang
mungkin tempat kelahirannya 2.000
tahun yang lalu. Baru-baru ini di Madras
diadakan pertandingan catur siswa-siswa
sekolah yang biasanya pesertanya sekitar
dua puluhan, kali ini mencapai 600 siswa.
Bagi Anand, dorongan untuk menang jauh
lebih besar daripada Kasparov, Bagi
Kasparov, taruhannya hanyalah satu juta
dolar, sedang bagi Anand, segala-galanya,
termasuk hidupnya. Bagi Kasparov
menang kalah tidak menjadi soal, karena
ia telah memenangkan sesuatu yang lain.
Kemilau dan gemerlap kejuaraan, yang
merupakan
cerminan
kepribadian
Kasparov, mendatangkan nilai komersial
baginya. Seperti pahlawan sport lain,
ketenarannya mendatangkan rejeki, label
namanya tertempel sebagai merek
komputer catur.

Permainan catur berasal dari ……
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Amerika Serikat
Inggris
Uni Soviet
India
Argentina

Dua unggulan dunia bertanding, dan tidak
kalah seru dari pertandingan tinju, event
ini diliput besar-besaran oleh media
elektronik nasional. Empat kali seminggu,
sekitar dua ratus penonton duduk pada
deretan plastik, di dalam ruang setinggi
awan, lantai ke-107 di puncak Empire
Building Buenos Aires. Penonton kadangkadang terpukau penuh perhatian,
mengikuti komentator yang fasih,
Maurice Ashley, menganalisis langkah
mengejutkan yang diambil Anand. Peraih
grand master internasional dari orang
Amerika berkulit hitam ini, memandu
penonton melewati setiap pertandingan
dengan entusiasme pandangan mata
sepakbola. Meskipun ada juga penjual
minuman, taruhan, dan undian bagi
penonton, suasana tontonan yang satu ini
lebih reflektif daripada bersorak-sorai.
Kasparov, 32 tahun, tampak lebih seperti
petinju daripada intelektual kelas berat.
Rambutnya yang dipotong cepak bertabur
uban, menjadi pigura wajah persegi yang
keras lugas. Ia merenungi langkah demi
langkah dengan penuh perhitungan.
Sebaliknya, Anand si penantang, 25
tahun, bertopang dagu dan berkaca mata,
tampak seperti akuntan yang lagi kerja
keras mempelajari dengan jeli kolomkolom perhitungan yang rumit.
Kasparov memasuki turnamen sebagai
unggulan favorit. Namun demikian lambat
laun terbukti ia tidak dapat segera
menumbangkan lawannya seperti yang
dilakukan terhadap Nigel Short tahun
1993 dulu. Ia dan Anand melampui rekor
delapan kali berturut-turut bermain seri.
Kedua pemain bermain konservatif sejak
awal turnamen- mungkin dampak daya
pikat satu juta dolar bagi pemenang.
“Permainan
Anand
lain
daripada
biasanya, yang gencar dengan serangan.
Kali ini ia sangat hati-hati,” komentar
salah satu grand master. Anand
mematahkan rangkaian seri pada langkah
ke-27, membuat Kasparov bertekuk lutut
setelah mengorbankan satu benteng
untuk satu kuda. Kemenangan Anand
merupakan
perkembangan
yang
menggairahkan bagi para pendukungnya,
yang tadinya mimpi pun tidak. Peringkat
unggulan dalam catur selama ini
didominasi negara yang dulu disebut Uni
Soviet. Dari dua belas juara dunia, Anand
adalah satu-satunya yang lahir di Blok
Timur. Jadi kalah atau menang, bertahan
pada babak ke-sembilan merupakan
prestasi yang menggetarkan. Di India,
unggulnya
Anand
membangkitkan
kembali dunia catur di negeri yang
mungkin tempat kelahirannya 2.000
tahun yang lalu. Baru-baru ini di Madras
diadakan pertandingan catur siswa-siswa
sekolah yang biasanya pesertanya sekitar
dua puluhan, kali ini mencapai 600 siswa.
Bagi Anand, dorongan untuk menang jauh
lebih besar daripada Kasparov, Bagi
Kasparov, taruhannya hanyalah satu juta
dolar, sedang bagi Anand, segala-galanya,
termasuk hidupnya. Bagi Kasparov
menang kalah tidak menjadi soal, karena
ia telah memenangkan sesuatu yang lain.
Kemilau dan gemerlap kejuaraan, yang
merupakan
cerminan
kepribadian
Kasparov, mendatangkan nilai komersial
baginya. Seperti pahlawan sport lain,
ketenarannya mendatangkan rejeki, label
namanya tertempel sebagai merek
komputer catur.

Pernyataan yang sesuai dengan bacaan di
atas adalah ……
(A)
(B)
(C)

(D)
(E)

Kasparov kesulitan mengalahkan
Nigel Short
Anand dan Kasparov bermain seri
hingga tahap 26 langkah
Maurice Ashley orang kulit hitam
yang lahir di Amerika
Kasparov kehilangan benteng
pada langkah terakhir saat kalah
Anand belum pernah merasakan
juara dunia

Orang Amerika dikenal sebagai embahnya demokrasi. Orang Amerika sendiri
dengan bangga dan arogan menyebut
dirinya garda depan demokrasi. Orang
nyaris berbuat apa saja, termasuk
berbuat tak demokrasi, asal prosesnya
memenuhi syarat demokrasi. Pernah
terjadi di suatu kota kecil Layton, CA, yang
sebagian besar penduduknya pengusaha
bidang perkayuan, seorang anak bertanya
pada bapaknya, “ Papa sudah tidak sayang
lagi pada pohon dan tanaman, ya ?”
Cetusan rasa ingin tahu, yang terbina
lewat membaca buku ini, tiba-tiba
menjadi pertanyaan eksistensial dan
dilema moral bagi sang ayah. Risau karena
terganggu kesadaran moralnya, sang ayah
menyelidik, buku apa gerangan yang
dibaca anaknya. Ditemukan buku bacaan
anak-anak SD berjudul Lorax, karangan
Dr.Seuss, yang berkisah mengenai
perjuangan
Lorax
menyuarakan
pembelaan bagi pohon Trufu, karena
pohon “ tidak memiliki lidah”. Tanpa kenal
lelah Lorax berjuang melawan keluarga
Onceler yang menebangi habis-habisan
pohon Trufu untuk dijadikan baju Hineed,
hingga hutan menjadi gersang. Suatu
kisah moralitas lingkungan yang tentu saja
melecehkan profesi orang-orang Layton.
Melalui proses demokratis dengan suara
terbanyak mereka menyetujui agar buku
Dr. Seuss dilarang beredar. Demokrasi
menunjang non demokrasi pun berhasil.
Dewan sekolah setempat berjanji
memasukkan buku Dr.Seuss yang sudah
18 tahun membawa pesan lingkungan itu
ke dalam lemari dan dikunci rapat.
Hilanglah pesan lingkungan, tetapi ada
kerugian lebih besar terbaca dalam
peristiwa ini, yaitu kenyataan bahwa
orang sering tak mampu menghadapi
tentangan dan pertanyaan atas nilai-nilai
dan perilaku mereka. Yang terjadi di
Indonesia pun kurang lebih sama : anakanak kita datang membawa pertanyaan,
dan kita menghadapi konflik, bangga
karena mereka kritis, tetapi risau karena
pertanyaan mereka telak. Pantaskah kita
membela diri dengan menunjuk bahwa
demokrasi kita lebih afdol karena
musyawarah untuk mufakat ? Tetapi kalau
kita bicara fakta, kita harus mengakui kita
masih memarkir hasrat demokrasi kita.
Anak membaca mengenai bahaya rokok,
dia menuntut mengapa ayah merokok?
Ketika melihat tayangan TV, jangan
berang kalau mereka menyeletuk, apakah
Bapak juga terlibat kolusi, korupsi dan
nepotisme?
Memang begitu lah, seperti kita dulu,
belajar memahami hidup. Yang pasti,
impuls pertama kita, seperti juga
orangtua dimana pun, persis reaksi
Onceler
terhadap
Lorax:
“Tutup
mulutmu!”. Dorongan yang ada di dalam
adalah menutup sumber kritik, bukan
menjawab
pertanyaan,
apalagi
transparan. Kita sebagai orangtua sering
membungkam pertanyaan dengan diskusi
moral yang abstrak untuk melindungi diri
sendiri, terutama kalau persoalannya
menabrak hal-hal yang sangat dekat
dengan hidup kita, padahal sebenarnya
kita terhenyak dan sering tak mampu
memberi jawaban
Permasalahan utama yang ingin
disampaikan oleh penulis adalah
permasalahan mengenai
(A) Lintas budaya
(D) Praktek
demokrasi
(B) Pelestarian lingkungan (E)
Pendidikan anak
(C) Dekadensi moral

Orang Amerika dikenal sebagai embahnya demokrasi. Orang Amerika sendiri
dengan bangga dan arogan menyebut
dirinya garda depan demokrasi. Orang
nyaris berbuat apa saja, termasuk
berbuat tak demokrasi, asal prosesnya
memenuhi syarat demokrasi. Pernah
terjadi di suatu kota kecil Layton, CA, yang
sebagian besar penduduknya pengusaha
bidang perkayuan, seorang anak bertanya
pada bapaknya, “ Papa sudah tidak sayang
lagi pada pohon dan tanaman, ya ?”
Cetusan rasa ingin tahu, yang terbina
lewat membaca buku ini, tiba-tiba
menjadi pertanyaan eksistensial dan
dilema moral bagi sang ayah. Risau karena
terganggu kesadaran moralnya, sang ayah
menyelidik, buku apa gerangan yang
dibaca anaknya. Ditemukan buku bacaan
anak-anak SD berjudul Lorax, karangan
Dr.Seuss, yang berkisah mengenai
perjuangan
Lorax
menyuarakan
pembelaan bagi pohon Trufu, karena
pohon “ tidak memiliki lidah”. Tanpa kenal
lelah Lorax berjuang melawan keluarga
Onceler yang menebangi habis-habisan
pohon Trufu untuk dijadikan baju Hineed,
hingga hutan menjadi gersang. Suatu
kisah moralitas lingkungan yang tentu saja
melecehkan profesi orang-orang Layton.
Melalui proses demokratis dengan suara
terbanyak mereka menyetujui agar buku
Dr. Seuss dilarang beredar. Demokrasi
menunjang non demokrasi pun berhasil.
Dewan sekolah setempat berjanji
memasukkan buku Dr.Seuss yang sudah
18 tahun membawa pesan lingkungan itu
ke dalam lemari dan dikunci rapat.
Hilanglah pesan lingkungan, tetapi ada
kerugian lebih besar terbaca dalam
peristiwa ini, yaitu kenyataan bahwa
orang sering tak mampu menghadapi
tentangan dan pertanyaan atas nilai-nilai
dan perilaku mereka. Yang terjadi di
Indonesia pun kurang lebih sama : anakanak kita datang membawa pertanyaan,
dan kita menghadapi konflik, bangga
karena mereka kritis, tetapi risau karena
pertanyaan mereka telak. Pantaskah kita
membela diri dengan menunjuk bahwa
demokrasi kita lebih afdol karena
musyawarah untuk mufakat ? Tetapi kalau
kita bicara fakta, kita harus mengakui kita
masih memarkir hasrat demokrasi kita.
Anak membaca mengenai bahaya rokok,
dia menuntut mengapa ayah merokok?
Ketika melihat tayangan TV, jangan
berang kalau mereka menyeletuk, apakah
Bapak juga terlibat kolusi, korupsi dan
nepotisme?
Memang begitu lah, seperti kita dulu,
belajar memahami hidup. Yang pasti,
impuls pertama kita, seperti juga
orangtua dimana pun, persis reaksi
Onceler
terhadap
Lorax:
“Tutup
mulutmu!”. Dorongan yang ada di dalam
adalah menutup sumber kritik, bukan
menjawab
pertanyaan,
apalagi
transparan. Kita sebagai orangtua sering
membungkam pertanyaan dengan diskusi
moral yang abstrak untuk melindungi diri
sendiri, terutama kalau persoalannya
menabrak hal-hal yang sangat dekat
dengan hidup kita, padahal sebenarnya
kita terhenyak dan sering tak mampu
memberi jawaban

Anak yang kritis sering merisaukan
orangtua, sebab mengajukan banyak
(A) Kritik
(B) Saran
(C) Permintaan
(D) Pernyataan
(E) Pertanyaan

Orang Amerika dikenal sebagai embahnya demokrasi. Orang Amerika sendiri
dengan bangga dan arogan menyebut
dirinya garda depan demokrasi. Orang
nyaris berbuat apa saja, termasuk
berbuat tak demokrasi, asal prosesnya
memenuhi syarat demokrasi. Pernah
terjadi di suatu kota kecil Layton, CA, yang
sebagian besar penduduknya pengusaha
bidang perkayuan, seorang anak bertanya
pada bapaknya, “ Papa sudah tidak sayang
lagi pada pohon dan tanaman, ya ?”
Cetusan rasa ingin tahu, yang terbina
lewat membaca buku ini, tiba-tiba
menjadi pertanyaan eksistensial dan
dilema moral bagi sang ayah. Risau karena
terganggu kesadaran moralnya, sang ayah
menyelidik, buku apa gerangan yang
dibaca anaknya. Ditemukan buku bacaan
anak-anak SD berjudul Lorax, karangan
Dr.Seuss, yang berkisah mengenai
perjuangan
Lorax
menyuarakan
pembelaan bagi pohon Trufu, karena
pohon “ tidak memiliki lidah”. Tanpa kenal
lelah Lorax berjuang melawan keluarga
Onceler yang menebangi habis-habisan
pohon Trufu untuk dijadikan baju Hineed,
hingga hutan menjadi gersang. Suatu
kisah moralitas lingkungan yang tentu saja
melecehkan profesi orang-orang Layton.
Melalui proses demokratis dengan suara
terbanyak mereka menyetujui agar buku
Dr. Seuss dilarang beredar. Demokrasi
menunjang non demokrasi pun berhasil.
Dewan sekolah setempat berjanji
memasukkan buku Dr.Seuss yang sudah
18 tahun membawa pesan lingkungan itu
ke dalam lemari dan dikunci rapat.
Hilanglah pesan lingkungan, tetapi ada
kerugian lebih besar terbaca dalam
peristiwa ini, yaitu kenyataan bahwa
orang sering tak mampu menghadapi
tentangan dan pertanyaan atas nilai-nilai
dan perilaku mereka. Yang terjadi di
Indonesia pun kurang lebih sama : anakanak kita datang membawa pertanyaan,
dan kita menghadapi konflik, bangga
karena mereka kritis, tetapi risau karena
pertanyaan mereka telak. Pantaskah kita
membela diri dengan menunjuk bahwa
demokrasi kita lebih afdol karena
musyawarah untuk mufakat ? Tetapi kalau
kita bicara fakta, kita harus mengakui kita
masih memarkir hasrat demokrasi kita.
Anak membaca mengenai bahaya rokok,
dia menuntut mengapa ayah merokok?
Ketika melihat tayangan TV, jangan
berang kalau mereka menyeletuk, apakah
Bapak juga terlibat kolusi, korupsi dan
nepotisme?
Memang begitu lah, seperti kita dulu,
belajar memahami hidup. Yang pasti,
impuls pertama kita, seperti juga
orangtua dimana pun, persis reaksi
Onceler
terhadap
Lorax:
“Tutup
mulutmu!”. Dorongan yang ada di dalam
adalah menutup sumber kritik, bukan
menjawab
pertanyaan,
apalagi
transparan. Kita sebagai orangtua sering
membungkam pertanyaan dengan diskusi
moral yang abstrak untuk melindungi diri
sendiri, terutama kalau persoalannya
menabrak hal-hal yang sangat dekat
dengan hidup kita, padahal sebenarnya
kita terhenyak dan sering tak mampu
memberi jawaban

Penduduk Layton merasa terhina sebab
mereka menyadari dianggap penyebab
(A) Penandusan
(B) Penindasan
(C) Pencemaran
(D) Pertentangan
(E) Anti demokrasi

Orang Amerika dikenal sebagai embahnya demokrasi. Orang Amerika sendiri
dengan bangga dan arogan menyebut
dirinya garda depan demokrasi. Orang
nyaris berbuat apa saja, termasuk
berbuat tak demokrasi, asal prosesnya
memenuhi syarat demokrasi. Pernah
terjadi di suatu kota kecil Layton, CA, yang
sebagian besar penduduknya pengusaha
bidang perkayuan, seorang anak bertanya
pada bapaknya, “ Papa sudah tidak sayang
lagi pada pohon dan tanaman, ya ?”
Cetusan rasa ingin tahu, yang terbina
lewat membaca buku ini, tiba-tiba
menjadi pertanyaan eksistensial dan
dilema moral bagi sang ayah. Risau karena
terganggu kesadaran moralnya, sang ayah
menyelidik, buku apa gerangan yang
dibaca anaknya. Ditemukan buku bacaan
anak-anak SD berjudul Lorax, karangan
Dr.Seuss, yang berkisah mengenai
perjuangan
Lorax
menyuarakan
pembelaan bagi pohon Trufu, karena
pohon “ tidak memiliki lidah”. Tanpa kenal
lelah Lorax berjuang melawan keluarga
Onceler yang menebangi habis-habisan
pohon Trufu untuk dijadikan baju Hineed,
hingga hutan menjadi gersang. Suatu
kisah moralitas lingkungan yang tentu saja
melecehkan profesi orang-orang Layton.
Melalui proses demokratis dengan suara
terbanyak mereka menyetujui agar buku
Dr. Seuss dilarang beredar. Demokrasi
menunjang non demokrasi pun berhasil.
Dewan sekolah setempat berjanji
memasukkan buku Dr.Seuss yang sudah
18 tahun membawa pesan lingkungan itu
ke dalam lemari dan dikunci rapat.
Hilanglah pesan lingkungan, tetapi ada
kerugian lebih besar terbaca dalam
peristiwa ini, yaitu kenyataan bahwa
orang sering tak mampu menghadapi
tentangan dan pertanyaan atas nilai-nilai
dan perilaku mereka. Yang terjadi di
Indonesia pun kurang lebih sama : anakanak kita datang membawa pertanyaan,
dan kita menghadapi konflik, bangga
karena mereka kritis, tetapi risau karena
pertanyaan mereka telak. Pantaskah kita
membela diri dengan menunjuk bahwa
demokrasi kita lebih afdol karena
musyawarah untuk mufakat ? Tetapi kalau
kita bicara fakta, kita harus mengakui kita
masih memarkir hasrat demokrasi kita.
Anak membaca mengenai bahaya rokok,
dia menuntut mengapa ayah merokok?
Ketika melihat tayangan TV, jangan
berang kalau mereka menyeletuk, apakah
Bapak juga terlibat kolusi, korupsi dan
nepotisme?
Memang begitu lah, seperti kita dulu,
belajar memahami hidup. Yang pasti,
impuls pertama kita, seperti juga
orangtua dimana pun, persis reaksi
Onceler
terhadap
Lorax:
“Tutup
mulutmu!”. Dorongan yang ada di dalam
adalah menutup sumber kritik, bukan
menjawab
pertanyaan,
apalagi
transparan. Kita sebagai orangtua sering
membungkam pertanyaan dengan diskusi
moral yang abstrak untuk melindungi diri
sendiri, terutama kalau persoalannya
menabrak hal-hal yang sangat dekat
dengan hidup kita, padahal sebenarnya
kita terhenyak dan sering tak mampu
memberi jawaban

Menurut penulis, proses demokrasi di
kalangan keluarga Indonesia dalam
faktanya
(A) Absah
(B) Utama
(C) Terlaksana baik
(D) Menginspirasi
(E) Belum jalan

Orang Amerika dikenal sebagai embahnya demokrasi. Orang Amerika sendiri
dengan bangga dan arogan menyebut
dirinya garda depan demokrasi. Orang
nyaris berbuat apa saja, termasuk
berbuat tak demokrasi, asal prosesnya
memenuhi syarat demokrasi. Pernah
terjadi di suatu kota kecil Layton, CA, yang
sebagian besar penduduknya pengusaha
bidang perkayuan, seorang anak bertanya
pada bapaknya, “ Papa sudah tidak sayang
lagi pada pohon dan tanaman, ya ?”
Cetusan rasa ingin tahu, yang terbina
lewat membaca buku ini, tiba-tiba
menjadi pertanyaan eksistensial dan
dilema moral bagi sang ayah. Risau karena
terganggu kesadaran moralnya, sang ayah
menyelidik, buku apa gerangan yang
dibaca anaknya. Ditemukan buku bacaan
anak-anak SD berjudul Lorax, karangan
Dr.Seuss, yang berkisah mengenai
perjuangan
Lorax
menyuarakan
pembelaan bagi pohon Trufu, karena
pohon “ tidak memiliki lidah”. Tanpa kenal
lelah Lorax berjuang melawan keluarga
Onceler yang menebangi habis-habisan
pohon Trufu untuk dijadikan baju Hineed,
hingga hutan menjadi gersang. Suatu
kisah moralitas lingkungan yang tentu saja
melecehkan profesi orang-orang Layton.
Melalui proses demokratis dengan suara
terbanyak mereka menyetujui agar buku
Dr. Seuss dilarang beredar. Demokrasi
menunjang non demokrasi pun berhasil.
Dewan sekolah setempat berjanji
memasukkan buku Dr.Seuss yang sudah
18 tahun membawa pesan lingkungan itu
ke dalam lemari dan dikunci rapat.
Hilanglah pesan lingkungan, tetapi ada
kerugian lebih besar terbaca dalam
peristiwa ini, yaitu kenyataan bahwa
orang sering tak mampu menghadapi
tentangan dan pertanyaan atas nilai-nilai
dan perilaku mereka. Yang terjadi di
Indonesia pun kurang lebih sama : anakanak kita datang membawa pertanyaan,
dan kita menghadapi konflik, bangga
karena mereka kritis, tetapi risau karena
pertanyaan mereka telak. Pantaskah kita
membela diri dengan menunjuk bahwa
demokrasi kita lebih afdol karena
musyawarah untuk mufakat ? Tetapi kalau
kita bicara fakta, kita harus mengakui kita
masih memarkir hasrat demokrasi kita.
Anak membaca mengenai bahaya rokok,
dia menuntut mengapa ayah merokok?
Ketika melihat tayangan TV, jangan
berang kalau mereka menyeletuk, apakah
Bapak juga terlibat kolusi, korupsi dan
nepotisme?
Memang begitu lah, seperti kita dulu,
belajar memahami hidup. Yang pasti,
impuls pertama kita, seperti juga
orangtua dimana pun, persis reaksi
Onceler
terhadap
Lorax:
“Tutup
mulutmu!”. Dorongan yang ada di dalam
adalah menutup sumber kritik, bukan
menjawab
pertanyaan,
apalagi
transparan. Kita sebagai orangtua sering
membungkam pertanyaan dengan diskusi
moral yang abstrak untuk melindungi diri
sendiri, terutama kalau persoalannya
menabrak hal-hal yang sangat dekat
dengan hidup kita, padahal sebenarnya
kita terhenyak dan sering tak mampu
memberi jawaban
Lorax karangan Dr.Seuss inti topik
permasalahannya adalah
memperjuangkan
(A) Hak dan keadilan
(B) Proses demokrasi
(C) Hak asasi Lorax
(D) Kehidupan Trufu
(E) Pelestarian alam

Ada sesuatu yang membuat kacau balau.
Pecandu internet di pinggiran Maryland
yang pertama dibuat berang karena gagal
berkomunikasi
dengan
netrwork
(jaringan) global. Mereka yang berhasil
kontak tidak berdaya menghadapi drive
komputernya tersumbat oleh banjir pesan
e-mail sampah memuat ribuan baris
berita yang muncul bersamaan. Para
manajer yang mengelola situs informasi
pada World Wide Web, yaitu suatu bagian
multimedia internet yang populer,
tertegun melihat komputer server-nya
mogok akibat kewalahan melayani
ratusan ribu permintaan data yang
menyerbu sekaligus.
Baru beberapa jam kemudian para
insinyur
di
perusahaan-perusahaan
telpon, lab-lab departemen pertahanan
dan
universitas-universitas
mulai
mencurigai, bahwa banjir lalu lintas data
yang melanda jaringan internet di Pantai
Barat Amerika ini bukan kecelakaan.
Gejalanya tampak dari paket data yang
membanjiri jaringan kerja ini terusmenerus berubah alamat sumbernya.
Semuanya mengarah ke kesimpulan
bahwa data yang jahil ini datang dari
suatu tempat di Eropa Timur.
Beberapa hari kemudian setelah listrik
padam, semua telpon bernada sibuk,
perdagangan saham di pasar modal New
York terhenti (meskipun tidak ada badai
salju), anjungan tunai mandiri (ATM) dan
mesin teller otomatik mulai mendebit dan
mengkredit jutaan dolar rekening
nasabah secara random, pesan tempat
pada penerbangan-penerbangan kacau,
dan bahkan kontrol lalu-lintas udara tidak
berfungsi-kengerian
menghentak
kesadaran: Amerika mendapat serangan
perang cyber, perang melalui jaringan
komputer. Bom telah meledak dan
melumpuhkan
jaringan
sistem
pertahanan dan kehidupan.
Tentu saja ini fiksi. Tetapi skenario
semacam ini membuat Pentagon waswas. Geoffrey Baehr, seorang pakar
teknologi di Silicon Valley, mengatakan
bahwa uploadi-ing, menuang paket data
khusus cacing ke network komputer dapat
melumpuhkan ekonomi dan pertahanan
suatu negara seefektif pulsa elektromagnetik detonasi nuklir. Enam kali
latihan perang cyber telah dilaksanakan
berdasar metode yang dirintis oleh Roger
Molander, seorang analis senior. Peserta
pelatihan dipilih di antara lembaga
keamanan pemerintah dan industri
pertahanan. Diberi tahu bahwa negara
gawat akibat “serangan bom-info”, tugas
mereka adalah dalam waktu lima puluh
menit mengajukan serangkaian saran
kepada “panglima tertinggi’ untuk
mengatasinya.
Pelatihan Dr. Molander tersebut lebih
banyak
menimbulkan
pertanyaan
daripada
memecahkan
masalah.
Meskipun demikian, pelatihan ini
meyakinkan para panglima militer bahwa
cyber-info dapat merupakan ancaman
yang lebih tajam daripada peluru dan
lebih dahsyat daripada bom berkepala
nuklir.
Khususnya,
departemen
pertahanan menyadari bahwa usahausaha mempertahankan negara, mulai
dari menembakkan roket berkepala nuklir
sampai memobilisasi pasukan dalam
situasi gawat, tidak dapat terlepas dari
network sipil.
Hal buruk yang disebabkan oleh adanya
sabotase dan perang cyber adalah, kecuali
……
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Semua telpon bernada sibuk
Gangguan perdagangan saham di
pasar modal
Transaksi
rekening
nasabah
secara random
Kekacauan pemesanan layanan
penerbangan
Kontrol lalu-lintas darat tidak
berfungsi

Ada sesuatu yang membuat kacau balau.
Pecandu internet di pinggiran Maryland
yang pertama dibuat berang karena gagal
berkomunikasi
dengan
netrwork
(jaringan) global. Mereka yang berhasil
kontak tidak berdaya menghadapi drive
komputernya tersumbat oleh banjir pesan
e-mail sampah memuat ribuan baris
berita yang muncul bersamaan. Para
manajer yang mengelola situs informasi
pada World Wide Web, yaitu suatu bagian
multimedia internet yang populer,
tertegun melihat komputer server-nya
mogok akibat kewalahan melayani
ratusan ribu permintaan data yang
menyerbu sekaligus.
Baru beberapa jam kemudian para
insinyur
di
perusahaan-perusahaan
telpon, lab-lab departemen pertahanan
dan
universitas-universitas
mulai
mencurigai, bahwa banjir lalu lintas data
yang melanda jaringan internet di Pantai
Barat Amerika ini bukan kecelakaan.
Gejalanya tampak dari paket data yang
membanjiri jaringan kerja ini terusmenerus berubah alamat sumbernya.
Semuanya mengarah ke kesimpulan
bahwa data yang jahil ini datang dari
suatu tempat di Eropa Timur.
Beberapa hari kemudian setelah listrik
padam, semua telpon bernada sibuk,
perdagangan saham di pasar modal New
York terhenti (meskipun tidak ada badai
salju), anjungan tunai mandiri (ATM) dan
mesin teller otomatik mulai mendebit dan
mengkredit jutaan dolar rekening
nasabah secara random, pesan tempat
pada penerbangan-penerbangan kacau,
dan bahkan kontrol lalu-lintas udara tidak
berfungsi-kengerian
menghentak
kesadaran: Amerika mendapat serangan
perang cyber, perang melalui jaringan
komputer. Bom telah meledak dan
melumpuhkan
jaringan
sistem
pertahanan dan kehidupan.
Tentu saja ini fiksi. Tetapi skenario
semacam ini membuat Pentagon waswas. Geoffrey Baehr, seorang pakar
teknologi di Silicon Valley, mengatakan
bahwa uploadi-ing, menuang paket data
khusus cacing ke network komputer dapat
melumpuhkan ekonomi dan pertahanan
suatu negara seefektif pulsa elektromagnetik detonasi nuklir. Enam kali
latihan perang cyber telah dilaksanakan
berdasar metode yang dirintis oleh Roger
Molander, seorang analis senior. Peserta
pelatihan dipilih di antara lembaga
keamanan pemerintah dan industri
pertahanan. Diberi tahu bahwa negara
gawat akibat “serangan bom-info”, tugas
mereka adalah dalam waktu lima puluh
menit mengajukan serangkaian saran
kepada “panglima tertinggi’ untuk
mengatasinya.
Pelatihan Dr. Molander tersebut lebih
banyak
menimbulkan
pertanyaan
daripada
memecahkan
masalah.
Meskipun demikian, pelatihan ini
meyakinkan para panglima militer bahwa
cyber-info dapat merupakan ancaman
yang lebih tajam daripada peluru dan
lebih dahsyat daripada bom berkepala
nuklir.
Khususnya,
departemen
pertahanan menyadari bahwa usahausaha mempertahankan negara, mulai
dari menembakkan roket berkepala nuklir
sampai memobilisasi pasukan dalam
situasi gawat, tidak dapat terlepas dari
network sipil.
Pernyatan yang tidak sesuai dengan
bacaan di atas adalah ……
(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

Pengguna internet di Maryland
adalah yang pertama kali
terdampak serangan cyber
Sumber data yang mengganggu
jaringan tidak berasal dari
Amerika
Geoffrey Baehr adalah seorang
analis senior di Pentagon
Peserta pelatihan memberikan
saran dalam jangka waktu 50
menit untuk mengatasi serangan
cyber
Pelatihan Molander kurang
efektif dalam menyelesaikan
masalah

Nilai dari :
44 × 4 − 33 × 3 − 22 × 2 − 11 × 1
=⋯
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1003
44
110
22
66

Nilai dari:
4
3
2
1
1 ×1 ×1 ×1 = ⋯
5
4
3
2
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6,125
6,500
7,875
8,125
8,375

Nilai dari:
(1012 −992 ) − (512 − 492 ) = ⋯
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

100
200
300
350
400

Jika 𝑎 < 𝑏 dan 𝑎 ≥ 𝑐 maka yang pasti
salah adalah ……
(A) 𝑐 < 𝑏
(B) 𝑐 < 𝑎
(C) 𝑐 = 𝑎
(D) 𝑐 = 𝑏
(E) 𝑐 ≠ 𝑏

Bilangan yang habis dibagi 3 sekaligus
habis dibagi 4 adalah ……
(A) 12846
(B) 13720
(C) 14562
(D) 15906
(E) 16356

Jika 𝑥 adalah banyak bilangan prima
kurang dari 50 dan 𝑦 adalah banyak
bilangan kurang dari 50 yang hasil
penjumlahan digitnya kelipatan 4 maka
……
(A) 3𝑥 = 2𝑦 − 1
(B) 𝑥 − 3𝑦 = 1
(C) 𝑥 = 2𝑦 + 9
(D) 4𝑥 = 5𝑦
(E) 𝑥 + 2𝑦 = 50

(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

Kata itu pada kalimat 8 merujuk pada ....
A. kebudayaan
B. kebijakan
C. sistem
D. bernalar
E. perilaku

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

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

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

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

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 abuabu 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.
Apa lawan makna dari kata ‘rentan’ di
atas?
a.Roboh
b.Rapuh
c.Kuat
d.Rusak
e.Hancur

Mengapa
kertas
koran
mudah
mengalami perubahan warna?
a. Produsen kertas koran menyaring l
ignin kayu
b. Produsen
kertas
koran
tidak
menyaring lignin kayu
c. Kertas koran harganya murah
d. Kertas koran tidak mengalami
oksidasi
e. Kertas koran tidak mengandung zat
selulosa

Ternate sungguh memukau dari angkasa.
Saat mendusin dalam perjalanan udara
menuju pulau ini, saya terkesiap dengan
gugusan pulau berkelambu kabut pagi.
Di antara Pulau Ternate dan Pulau
Tidore, tersisip Pulau Maitara.
Mata saya, yang masih mengantuk,
menyingkap permukiman padat yang
menggelayuti pesisir Ternate. Latarnya
meneduhkan hati: Puncak Gamalama
yang berselendang asap tipis.
Selintas pemandangan itu mengingatkan
saya pada litografi karya Francois
Valentijn, pegawai VOC (kongsi dagang
Hindia Timur). Litografi berjudul
“Ternate”, melukiskan panorama kota
dari lautan, terbit dalam Oud en Nieuw
Oost Indien pada 1726.
Saat itu wajah permukiman Ternate tak
sepadat hari ini. Valentijn melukiskan
dengan menonjol Fort Oranje dengan
berbagai bangunan kantor dan gudang
VOC di dalamnya. Kini, pemandangan
benteng itu tenggelam dalam kepungan
ruko.
Apa kalimat utama pada paragraf
pertama teks di atas?
a. Ternate sungguh memukau dari
angkasa
b. Saat mendusin dalam perjalanan
udara menuju pulau ini, saya
terkesiap dengan gugusan pulau
berkelambu kabut pagi
c. Di antara Pulau Ternate dan Pulau
Tidore, tersisip Pulau Maitara
d. Saat itu wajah permukiman Ternate
tak sepadat hari ini.
e. Kini, pemandangan benteng itu
tenggelam dalam kepungan ruko

Apa sinonim dari kata ’padat’ pada
paragraf kedua?
a. Kosong
b. Penuh
c. Luang
d. Renggang
e. Hampa

Apa yang diceritakan tokoh saya pada
paragraf 1?
a. Keriuhan pesawat
b. Kedalaman lautan
c. Pemandangan awan
d. Pemandangan Ternate dari angkasa
e. Rasa kantuk yang dirasakan oleh saya

Bagaimana
pemandangan
Ternate
litografi yang terdapat pada teks?
a. Pemukiman padat
b. Terdapat banyak ruko
c. Terdapat bangunan kantor dan
gudang VOC
d. Banyak penduduk
e. Terdapat bendera merah putih

Rendang has stolen the world’s attention
after CNN announced it as the "World’s
Most Delicious Food". In Indonesia, the
dish is very popular all across the country
and can be found at any Padang
restaurant. The dish, which originated in
Padang, a city in West Sumatra, is known
for its deep and succulent flavor of beef
simmered in thick coconut milk and rich
spices.
In Jakarta, the nomination for the
restaurant with the best rendang may go
to Warung Simay, which has won several
cooking competitions, as reported by
kompas.com.
Warung Simay, headquartered in Tanah
Abang and operating two branches in
West Palmerah and North Palmerah,
received its first award in December 25,
2011, when the restaurant joined the
Minang Food Festival held by UPTD
Anjungan Sumbar TMII.
“There were 100 people in the
competition, including Sederhana and
Simpang Jaya (two famous Padang
restaurants in Jakarta). Thankfully, we
came out as the first winner,” Meyyulis,
owner of Simay restaurant, told
kompas.com. At that time, May
presented three dishes, namely rendang,
beef jerky and sampadeh (spicy-sour)
fish.
One year later, she won the title ‘The
Best in Migrant Category’ representing
Jakarta in Rendang Padang Festival, that
was held at Sumbar Cultural Park in
Padang, West Sumatra.
Meyyulis' rendang has a bolder, spicier
flavor and deeper reddish color. For the
beef, she prefers the cow’s upper thigh,
known as coconut beef, which has
become her signature.
“It is the harest part to be processed. If
using that part for rendang, the beef can
be torn apart, but mine can't. That is the
difference,” said May.
Another standout food of hers is her beef
jerky. May said her jerky is not tough, but
crispy like crackers.
“I fry it twice, using special coconut oil,”
she said.
She explained that the secret to her
cooking lay in the spices. All her food is
cooked using only spices produced from
one kitchen.
“Nowadays there are a lot of Padang
restaurants that use instant seasoning. I
use an original recipe passed down to
me,” May said.
May started her business in the early
1980s selling ketupat Padang (Padang
rice cakes) in Tanah Abang. In 1982 she
decided to open a Padang restaurant,
cooking rendang using her mother’s
secret recipe.
“My father is originally from Batusangkar,
and my mother is from Pariaman. The
dishes served in the restaurant are the
result of the acculturation from the two
places,” May said.
Aside from rendang, there is also
gajebo curry, goat curry and fish
sampade.
During Ramadan, Simay will open daily
for iftar before dusk until there's no
more food to be sold. “We'll close when
the food is finished,” May said.
(source: www.thejakartapost.com
What is mainly discussed in the text?
A.It tells us about Padang food
B. It tells us about Padang restaurant in
Jakarta
C. It tells us about Rendang’s recipe.
D.It tells us about the menu of the
restaurant.
E. It tells us about the ingredients of
Rendang

Why does the restaurant’s owner
prefer to use cow’s upper thigh rather
than other to cook rendang?
A.Because its price is cheaper than
other.
B. Because the beef cannot be torn
apart
C. Because of the eat texture.
D.Because it is crispy like crackers.
E. Because it has bolder size

Which of following is true about the
text?
A.The restaurant uses instant seasoning
to make rendang.
B. Rendang is not the only one standout
food in the restaurant.
C. The restaurant’s owner cooks rendang
using her father’s secret recipe.
D.Simay restaurant became runner up
winner at the minang food festival.
E. May started her business in the early
1980s selling fish sampade.

What makes May’s Rendang different
from the other Rendang in Jakarta?
A.It is crispy like crackers.
B. It is made of instant seasoning.
C. It uses torn apart beef.
D.The recipe comes from her father.
E. It is bolder, spicier flavor and deeper
reddish color.

Facts about Bullying
In 2014, the Centers for Disease
Control and Department of Education
released the first federal uniform
definition of bullying for research and
surveillance. The core elements of the
definition include: unwanted aggressive
behavior; observed or perceived power
imbalance; and repetition of behaviors or
high likelihood of repetition. There are
many different modes and types of
bullying.
The current definition acknowledges
two modes and four types by which youth
can be bullied or can bully others. The
two modes of bullying include direct (e.g.,
bullying that occurs in the presence of a
targeted youth) and indirect (e.g., bullying
not directly communicated to a targeted
youth such as spreading rumors). In
addition to these two modes, the four
types of bullying include broad categories
of physical, verbal, relational (e.g., efforts
to harm the reputation or relationships of
the targeted youth), and damage to
property.
Bullying can happen in any number of
places, contexts, or locations. Sometimes
that place is online or through a
cellphone. Bullying that occurs using
technology (including but not limited to
phones, email, chat rooms, instant
messaging, and online posts) is
considered electronic bullying and is
viewed as a context or location.
Electronic bullying or cyberbullying
involves primarily verbal aggression (e.g.,
threatening or harassing electronic
communications)
and
relational
aggression (e.g., spreading rumors
electronically). Electronic bullying or
cyberbullying can also involve property
damage resulting from electronic attacks
that
lead
to
the
modification,
dissemination, damage, or destruction of
a youth’s privately stored electronic
information.
Some bullying actions can fall into
criminal categories, such as harassment,
hazing, or assault.
(source: www.stopbullying.gov)

From the text above bullying means….
A.Something happens in any number of
places, contexts, or locations.
B. Threatening or harassing electronic
communications.
C. Unwanted aggressive behavior to
youth.
D.Actions that fall into criminal
categories.
E. Efforts to harm the reputation or
relationships of the targeted youth.

What is mainly discussed in text above?
A.The definition of bullying.
B. The bullying effect
C. The bullying sample case
D.The kinds of bullying
E. The cyberbullying

Mention the case of direct bullying?
A.Spreading rumour relates to the
target
B. Hitting the target by punch or any
other harassments
C. Harming
the
reputation
or
relationships of the targeted youth
D.Sending rude message through
internet
E. Spreading rumors electronically

Which of following is not true about
the text?
A.Direct bullying means unwanted
aggressive behavior that occurs in the
presence of a targeted youth.
B. Bullying can happen in any number of
places, contexts, or locations.
C. There are four modes of bullying and
two types of bulalying.
D.Spreading rumors is the example of
indirect bullying.
E. Electronic bullying involves destructing
of a youth’s privately stored electronic.

Nilai yang tepat untuk mengisi
tempat yang kosong adalah. . . .

a. 100
b. 108
c. 109
d. 118
e. 120

Nilai yang tepat untuk mengisi tempat
yang kosong adalah. . . .

a. 64, 14
b. 64, 13
c. 72, 20
d. 72, 24
e. 100, 20

Nilai yang tepat untuk mengisi tempat
yang kosong adalah. . . .

a. 64, 65
b. 64, 62
c. 64, 63
d. 24, 25
e. 24, 22

Tentukan nilai x

a. 27
b. 29
c. 30
d. 37
e. 41

Tentukan nilai x

a. 19
b. 24
c. 28
d. 29
e. 31

Harga yang tertera pada buku 30% lebih
murah dari harga eceran. Rio membeli
buku setengah harga dari harga yang
tertera pada buku saat tahun baru.
Berapa persen dari harga eceran yang Rio
bayar?
a. 25%
b. 30%
c. 35%
d. 60%
e. 65%

Rio berlari 𝑥 kali lebih cepat dari dodo
dan 𝑥 > 1. Jika Jika Rio baru berlari
setelah dodo berlari sejauh 𝑦 meter,
setelah berapa meter Rio bisa menyusul
dodo.
a. 𝑥𝑦
𝑥+𝑦

b. 𝑥−1
𝑥𝑦

c. 𝑥−1
𝑥

d. 𝑥+𝑦
𝑥

e. 𝑥+𝑦

Pada tahun 2007 umur Dodo sepertiga
umur neneknya. Jumlah tahun lahir
Dodo dan jumlah tahun lahir neneknya
adalah 3934. Umur Dodo pada tahun
2019 adalah…
a. 30 tahun
b. 32 tahun
c. 35 tahun
d. 40 tahun
e. 42 tahun

Toni menyetir selama 3 jam. Sebelum
menyetir, odometer (alat penunjuk
jarak
tempuh)
pada
mobilnya
menunjukkan angka 29792 km, sebuah
palindrom. (palindrom adalah angka
yang dibaca sama baik dari kiri maupun
dari kanan). Pada tempat tujuannya,
odometernya menunjukkan bilangan
palindrom lainnya. Jika Toni tidak
pernah menyetir dengan kecepatan
lebih dari 75 km/jam yang manakah
kecepatan rata-rata terbesar yang
mungkin ?
a. 100/3 km/jam
b. 160/3 km/ jam
c. 200/3 km/jam
d. 211/3 km/jam
e. 223/3 km/jam

Jika sec 𝑥 − tan 𝑥 = 2, nilai dari sec 𝑥 +
tan 𝑥 Adalah
a. 0,1
b. 0,2
c. 0,3
d. 0,4
e. 0,5

Nilai yang tepat untuk mengisi tempat
kosong adalah . . . .
a. 150
b. 120
c. 75
d. 50
e. 25

Nilai yang tepat untuk mengisi tempat
kosong adalah . . . .

a. 111
b. 110
c. 119
d. 100
e. 97

Nilai yang tepat untuk mengisi tempat
kosong adalah . . . .
a. 10
b. 12
c. 14
d. 17
e. 21

Tentukan nilai x

a. 15
b. 16
c. 17
d. 18
e. 19

Tentukan nilai y

a. 7
b. 9
c. 11
d. 12
e. 13

Jumlah umur Dodo dan Rio adalah 31
tahun, jumlah umur Rio dan Riri 32
tahun, dan jumlah umur Dodo dan riri 33
tahun. Berapa umur Riri
a. 15 tahun
b. 16 tahun
c. 17 tahun
d. 18 tahun
e. 19 tahun

6

Jika 𝑥 2 − 6𝑥 + 6 = 0, nilai dari 𝑥 + 𝑥
Adalah……
a. -3
b. -6
c. 3
d. 6
e. 9

Jika 𝑥 2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0 dan 𝑥 2 + 𝑐𝑥 +
𝑏 = 0 memiliki akar-akar real dan
jumlah kuadrat akar-akar persamaan
kuadrat pertama sama dengan jumlah
kuadrat akar-akar persamaan kuadrat
kedua, 𝑏 ≠ 𝑐, nilai dari 𝑏 + 𝑐 adalah…
a. 2
b. 4
c. -2
d. -4
e. 0

Dalam sebuah pertandingan catur,
pemain yang menang mendapat tiga
poin, pemain yang kalah mendapat 0
poin, dan jika seri masing-masing tim
mendapat
satu
poin.
Dalam
pertandingan tersebut empat pemain
berpartisipasi yaitu Dodo, Rio, Rara, dan
Riri. Setiap pemain akan melawan
pemain lain satu kali. Di akhir
pertandingan, Riri mendapat 7 poin, Rio
dan Dodo masing-masing mendapatkan
4 poin. Berapa poin yang diperoleh Rara
?
a. 0
b. 1
c. 2
d. 3
e. 4

Jika 8𝑚 = 27 maka nilai dari 2.4𝑚 −
2𝑚+1 Adalah
a. 6
b. 8
c. 10
d. 12
e. 16

