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MATEMATIKA DASAR 

1. Jika      43241240 3log3log36  aa , 

maka nilai a adalah .... 

A. 
8

1
  C. 4  E. 16 

B. 
4

1
  D. 8 

 

2. Seorang pengusaha dengan modal Rp. 

10.000.000,00 menghasilkan produk A dan 

B yang masing-masing memberi 

keuntungan 8% dan 10% per bulan. Jika 

kedua jenis produk tersebut menghasilkan 

keuntungan Rp. 904.000,- setiap bulan, 

maka modal produk A adalah .... 

A. Rp. 3.800.000,-   

B. Rp. 4.200.000,- 

C. Rp. 4.800.000,- 

D. Rp. 5.000.000,- 

E. Rp. 5.200.000,- 

 

3. Jika M adalah matriks sehingga 

𝑀𝑥 (
𝑎 𝑏
𝑐 𝑑

) = (
𝑎 + 𝑐 𝑏 + 𝑑

−𝑐 −𝑑
), maka 

determinan matriks M adalah ... 

A. -2  C. 0  E. 2 

B. -1  D. 1 

 

4. Jika penyelesaian sistem persamaan 









0)2(

0)2(

yaa

yxa
 

Tidak hanya (x,y) = (0,0) saja, maka nilai 

a2 + 4a + 19 = ... 

A. 0  C. 4  E. 16 

B. 1  D. 9 

 

5. Suatu tim bulu tangkis terdiri atas 5 

anggota. Akan ditentukan 2 orang untuk 

bermain tunggal dan 2 pasang untuk 

bermain ganda. Jika peraturan yang 

dipakai bahwa pemain tunggal boleh 

bermain ganda sekali, maka banyak 

pilihan yang bisa dibentuk adalah ... 

A. 240  C. 80  E. 30 

B. 120  D. 60 

 

6. Diketahui tiga pernyataan berikut : 

P : Jakarta ada di pulau Bali, 

Q : 2 adalah bilangan prima 

R : semua bilangan prima adalah 

bilangan ganjil 

Pernyataan majemuk di bawah ini yang 

bernilai benar adalah ... 

A.   RQP ~  

B.    PQRQ  ~~~  

C.    RQQP ~~   

D. RP~  

E.  RQR  ~~  

7. Jika 
x

x
xf






2

1
)1(  dan f-1 adalah invers 

dari fungsi f, maka f-1 (x+1) =... 

A. 
1

1




x
  D. 

2

1





x

x
 

B. 
1

1

x
   E. 

2

12





x

x
 

C. 
2

1





x

x
 

 

8. Nilai maksimum dari z = -3x + 2y yang 

memenuhi syarat 

0,2045,93  xyxyx adalah ... 

A. 10  C. 18  E. 24 

B. 14  D. 20 

 

9. Jika Un adalah suku ke-n deret aritmetika 

yang memenuhi 
4

1
5 U  dan U1 + U2 + U3 

+ U4 + U5 = 10. Maka U3 = ... 

A. 
8

9
  C. 

8

23
  E. 

4

19
  

B. 2  D. 
4

15
 

 

 

10. Untuk dapat diterima di suatu 

pendidikan, seseorang harus lulus tes 

dengan nilai matematika lebih dari 7, 

nilai bahasa inggris lebih dari 5, dan 

jumlah kedua nilai ini lebih dari 13. 

Seorang peserta tes mempunyai nilai 

matematika x dan nilai bahasa inggris y 
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sehingga 2x +  3y = 30. Ia akan diterima 

pada pendidikan tersebut x dan y 

memenuhi ... 

A. 
3

16
5

2

15
7  ydanx  

B. 
2

11
587  ydanx  

C. 6
2

11

2

15
7  ydanx  

D. 
2

11

3

16
8

2

15
 ydanx  

E. 6
2

11
8

2

15
 ydanx  

 

11. Pertidaksamaan 
x

1
31

3

2
  

diperoleh oleh ... 

A. x < -2   D. 
2

3
0  x  

B. x  < 0   E. 
2

3

3

1
 x  

C. 
3

1
0  x  

 

12. Solusi pertidaksamaan 

  
0

20

62
2

2






xx

xxx
 adalah ... 

A. x < -5 atau -3 < x < 2 

B. x  < -3 atau 2 < x < 4 

C. -5 < x < -3 atau x > 2 

D. -5 < x < -3 atau x > 4 

E. -3 < x < 2 atau x > 4 

 

13.  Jika ∝ adalah sudut suatu segitiga, 

maka nilai ∝ yang memenuhi 

2

1
1sin2sin2 2    adalah ... 

A. 
6

1
0   

B. 
6

1
0  atau 

6

5

2

1
  

C. 
6

5

2

1
  atau  

6

5
 

D. 
6

1
0   atau  

6

5
 

E. 
6

5

6

1
  

 

14. lim
𝑥→∞

 (√9𝑥 + 1 − √9𝑥)√36𝑥 + 1 = ⋯ 

A. 3  C. 1  E. 
3

1
 

B. 2  D. 
2

1
 

 

15. Amir mengisi bak air berkapasitas x liter. 

Pengisian pertama 10 liter, pengisian 

kedua 30 liter, pengisian ketiga 90 liter, 

dan seterusnya. Jika bak baru penuh 

pada pengisian ke 6, maka nilai x yang 

terbesar adalah ... 

A. 6.930 liter  D. 1.210 liter 

B. 3.640 liter  E. 1.075 liter 

C. 2.750 liter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAHASA INDONESIA 

Teks berikut digunakan untuk 

menjawab soal nomor 16 – 19  

(1)Semua orang pasti mengenal pendidikan. 

(2)Pendidikan adalah proses internalisasi 

budaya ke dalam diri seseorang dan 

masyarakat sehingga membuat orang dan 

masyarakat jadi beradab. (3) Pendidikan 

bukan hanya merupakan sarana transfer ilmu 

pengetahuan, tetapi lebih luas lagi, yakni 

sebagai sarana pembudayaan dan penyaluran 

nilai (enkulturisasi dan sosialisasi). (4) Anak 

harus mendapatkan pendidikan yang 

menyentuh dimensi dasar kemanusiaan. (5) 
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Dimensi kemanusiaan itu mencakup 

sekurang-kurangnya tiga hal paling 

mendasar. 

(6) Pendidikan karakter adalah pendidikan 

budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan 

aspek pengetahuan, perasaan dan tindakan. 

(7) Menurut Lickona, tanpa ketiga aspek itu, 

pendidikan karakter tidak akan efektif. 

(8)Dengan pendidikan karakter yang 

diterapkan secara sistemmatis dan 

berkelanjutan, seorang anak akan menjadi 

cerdas emosinya. (9)Kecerdasan emosi ini 

adalah bekal penting dalam mempersiapkan 

anak menyongsong masa depan. 

(10)Terdapat sembilan pilar karakter yang 

berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu 

karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaan-

Nya, kemandirian dan tanggung jawab, 

kejujuran/amanah dan diplomatis, hormat 

dan santun, dermawan, suka menolong, dan 

gotong royong/kerja sama, percaya diri dan 

pekerja keras, kepemimpinan dan keadilan, 

baik dan rendah hati, serta toleran dan cinta 

damai. 

16.  Manakah gagasan utama paragraf ke-1? 
A. Pendidikan dikenal setiap orang 
B. Pendidikan adalah internalissasi 

budaya 
C.  Pendidikan bukan sarana transfer ilmu 
D. Pendidikan bukan sarana 

pembudayaan 
E. Pendidikan harus berdimensi 

kemanusiaan 
17. Manakah pertanyaan yang jawabannya 

terdapat dalam paragraf ke-2? 
A. Mengapa pendidikan karakter 

merupakan pendidikan budi pekerti? 
B. Mengapa kecerdasan emosi penting 

dalam mempersiapkan masa depan ? 
C. Bagaimana pendidikan karakter yang 

sistematis dan berkelanjutan? 
D. Bagaimana pendapat Lickona tentang 

aspek pendidikan karakter? 
E. Siapa yang mengemukakan sembilan 

pilar karakter berasal dari nilai luhur 
universal? 

18. Apa perbedaan gagasan antar paragraf 
dalam teks tersebut ? 
A. Paragraf pertama memaparkan 

pendidikan karakter secara umum, 

sedangkan paragraf kedua 
memaparkan pendidikan karakter 
secara khusus 

B. Paragraf pertama memaparkan 
konsep pendidikan karakter, 
sedangkan paragraf kedua 
memaparkan unsur pendidikan 
karakter. 

C. Paragraf pertama memaparkan 
pendidikan secara umum, sedangkan 
paragraf kedua memaparkan tujuan 
pendidikan secara khusus  

D. Paragraf pertama memaparkan 
konsep pendidikan secara umum, 
sedangkan paragraf kedua 
memaparkan konsep pendidikan 
karakter 

E. Paragraf pertama memaparkan 
pendidikan secara umum, sedangkan 
paragraf kedua memaparkan manfaat 
pendidikan karakter 

19. Apa kelemahan isi paragraf ke-1? 
A. Tidak ada hubungan antara 

penjelasan kecerdasan emosi (kalimat 
9) dengan sembilan pilar karakter 
(kalimat 10) 

B. Plus pada pendidikan budi pekerti 
(kalimat 6) tidak dijelaskan secara 
rinci  pada bagian berikutnya 

C. Penjelasan tentang pendidikan 
sebagai sarana transfer ilmu (kalimat 
3) bertentangan dengan konsep 
pendidikan (kalimat 2) 

D. Tidak ada hubungan antara ketiga 
aspek yang dimaksud Lickona (kalimat 
7) dengan nilai plus pada pendidikan 
budi pekerti (kalimat 6) 

E. Penjelasan tentang kecerdasan emosi 
(kalimat 8) tidak berkaitan dengan 
pendidikan karakter (kalimat 7) 

20. Domestikasi hewan diduga telah 
dilakukan manusia pada saat mereka 
belum mengenal budidaya dan 
merupakan kegiatan pemeliharaan serta 
pembudidayaan hewan pertama kali. 
Makna istilah domestikasi dalam kalimat 
di atas adalah ... 
A. Proses mengadopsi hewan liar ke 

dalam kehidupan manusia 
B. Proses menjinakkan hewan liar untuk 

kepentingan hidup manusia 
C. Proses menyeleksi dan memperbaiki 

keturunan hewan liar 
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D. Proses perubahan perilaku dari 
organisme hewan liar 

E. Proses memelihara dan 
membudidayakan hewan 

21.  Udara yang kotor karena debu ataupun 
asap sisa pembakaran menyebabkan 
kadar oksigen berkurang sehingga 
sangat membahayakan kelangsungan 
hidup setiap organisme.  
Kalimat di atas merupakan perluasan dari 
kalimat dasar ... 
A. Udara kotor berkurang 
B. Udara kotor menyebabkan oksigen 

berkurang 
C. Asap menyebabkan oksigen 
D. Udara kotor membahayakan 
E. Asap sisa pembakaran 

membahayakan 
22. Karena eksploitasi yang terus menerus 

berlangsung dan tidak diimbangi dengan 
penanaman kembali menyebabkan 
kawasan hutan menjadi rusak.  

 Kalimat di atas menjadi kalimat baku 
apabila diperbaiki dengan cara ... 
A. Menghilangkan kata karena 
B. Menghilangkan kata yang 
C. Menambahkan tanda koma (,) 

setelah kata kembali 
D. Menghilangkan kata terus menerus 
E. Mengubah kata tidak dengan tanpa 

23. Dalam satu wilayah yang dihuni berbagai 
etnik, terjadi integrasi budaya sehingga 
menghasilkan budaya baru. 

 Makna istilah integrasi dalam kalimat  di 
atas adalah ... 
A. Percampuran  
B. Penyatuan 
C. Pembauran 
D. Pembentukan 
E. Penyesuaian  

24. Media massa dalam perkembangannya 
telah bertransformasi menjadi sebuah 
industri bisnis yang menjanjikan karena 
kebutuhan masyarakat akan informasi 
dan hiburan semakin bertambah.  

 Makna istilah bertransformasi dalam 
kalimat di atas adalah ... 
A. Berubah bentuk 
B. Berpindah haluan 
C. Berbeda tujuan 
D. Berpindah sasaran 
E. Berubah pemberitaan 

25. Suhu dan derajat keasaman menjadi 
indikator konsentrasi bahan-bahan kimia 

berbahaya yang terlarut dalam air 
sungai.  

 Kata indikator dalam kalimat tersebut 
sama maknanya dengan kata ... 
A. Penentu 
B. Petunjuk 
C. Pembentuk 
D. Pengukur 
E. Penyebab  

26. Adanya disekuilibrium sosial budaya 
dapat mengganggu jalannya 
pembangunan.  
Padan kata yang tepat untuk kata 
disekuilibrium dalam kalimat di atas 
adalah ... 
A. Ketidaksinambungan 
B. Ketidakseimbangan 
C. Ketidaksamaan 
D. Keberlainan 
E. Keberagaman 

27. Seluruh rakyat mempunyai visi yang 
sama mengenai perjuangan bangsa.  

 Arti kata visi dalam kalimat tersebut 
adalah ... 
A. Pandangan ke depan 
B. Kemampuan untuk melihat pada inti 

persoalan 
C. Ketajaman penglihatan melalui 

kehalusan jiwa 
D. Apa yang tampak dalam khayalan 
E. Pengamatan  

28. Semua pihak wajib menjunjung tinggi 
hasil kesepakatan bersama yang telah 
disusunnya.  

 Istilah yang tepat untuk menggantikan 
kata kesepakatan bersama adalah ... 
A. Konsensus 
B. Konvensi 
C. Konsepsi 
D. Konklusi 
E. Konsesi  

29. Setelah gas pertanian di Porong meledak 
dan menewaskan serta melukai beberapa 
orang, pemerintah menyebut luapan 
lumpur sebagai disaster .  

 Makna kata disaster dalam kalimat 
tersebut adalah ... 
A. Kecelakaan  
B. Musibah 
C. Bencana 
D. Kelalaian 
E. Kecerobohan  

30. Bentuk kata serapan yang benar 
terdapat dalam kalimat ... 
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A. Radio pada mobil merupakan asesoris 
yang digemari oleh banyak konsumen 

B. Tarian itu dianggap akseptebel  untuk 
ditampilkan di depan tamu 

C. Pada jaman penjajahan di kota 
Malang terbit banyak koran, koran-
koran tersebut tidak dapat terbit 
secara kontinyu 

D. Pematuhan terhadap prinsip kerja 
sama dan prinsip kesopanan akan 
melahirkan komunikasi yang bonafide 
sekaligus melahirkan pula wacana 
yang wajar 

E. Komunikasi merupakan syarat 
esensial bagi terciptanya prasyarat 
tumbuhnya kegiatan yang terbuka, 
yang tidak elit.  

  
 
 

BAHASA INGGRIS 
TEXT 1  
 The most common causes of tsunamis 
are underwater earthquake. To understand 
underwater searthquakes, you must first 
understand plate tectonics. The thory of plate 
tectonics suggests that the lithosphere, or 
top layer of the Earth, is made up of a series 
of huge plates. These plates make up the 
continents and seafloor. They rest on an 
underlying viscous layer called the 
asthenosphere.  
 Think of pie cut into eight slices. The 
pie crust would be the lithosphere and the 
hot, sticky pie filling underneath would be the 
asthenosphere. On the earth, this plates are 
constantly in motion, moving along each 
other at a speed of 1 to 2 inches (2.5-5 cm) 
per year. The movement occurs most 
dramatically along fault lines (where the pie 
is cut). These motions are capable of 
producing earthquakes and volcanism, which, 
when they occur at the bottom of the ocean, 
are two possible sources of tsunamis. 
 When two plates come into contact at 
a region known as a plate boundary, a 
heavier plate can slip under a lighter one. 
This is called subduction. Underwater 
subduction often leaves enormous 
“handprints” in the form of deep ocean 
trenches along the seafloor. In some cases of 
subduction, part of the seafloor connected to 
the lighter plate may “snap up” suddenly due 
to pressure from the sinking plate. This 

results in an earthquake. The focus of the 
earthquake is the point within the Earth 
where the rupture first occurs, rock break 
and the first seismic waves are generated. 
The epicenter is the point on the seafloor 
directly above the focus. 
 When this piece of the plate snaps up 
and sends tons of rock shooting upward with 
tremendous force, the energy of that farce is 
transferred to the water. The energy pushes 
the water upward above normal sea level. 
This is birth of a tsunami. The earthquake 
that generated the December 26, 2004 
tsunami in the Indian Ocean was a 9.0 on the 
Richter scale – one of the biggest in recorded 
history. 
31. Which of the following best states the 

topic of this text ? 
 A. The birth of a tsunami 
 B. The magnitude of tsunamis 
 C. Tsunamis in the Indian Ocean 
 D. Series of huge plate on earth 
 E. Lithosphere and asthenosphere 
32. The main idea of this text is that .. 

A.  A deep ocean trench is a result of an 
earthquake 

B. The energy of subduction can lead to 
earthquakes 

C. Plate tectonics lead to an earthquake 
and volcanism 

D. Tsunamis in Indian Ocean are biggest 
in the history 

E. Strong movements of undersea fault 
lines cause tsunami 

33. Implied in the text is that the earthquake 
will never occur when ... 

 A. The subduction is evidenced 
 B. Seismic waves are generated 

C. No fault line of plate tectonics 
happens 

D. Heavier plates and lighter ones break 
up 

E. Ocean trenches lia along the seashore 
34. Which of the following natural disasters 

happening in Indonesia is related to the 
fault movement of plate tectonics ? 

 A. Volcanic eruptions 
 B. Soil erosion 
 C. Forest fire 
 D. Landslides 
 E. Floods 
35. The following is mentioned in the text 

about tsunamis, EXCEPT that they are... 
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A. Predictable following any incidence of 
earthquakes 

B. Close to the rise of sea levels from    
the sinking plate 

C. Connected to deep ocean trenches 
along sea floors 

D. Related to strong movements of plate 
tectonics 

E. Highly linked to underwater 
earthquakes 

Text 2 
 Amiable citizens walking quiet streets 
with an easy air-the generics of small-town 
America-make Elkton, Maryland, not much 
different from other town scattered above the 
northern reaches of the Chesapeake Bay. 
Then why do thousands of people travel here 
each year to get married, even folks of 
prominence from times gone by ? what swirl 
of gravity draws them to Elkton, population 
12,000, zip code 21921 
 Answers are sought at the fire 
department’s annual antique sale, where a 
visitor inquiries after a certain Mr....”Dixon?” 
responds Don Herring, ticket taker and 
retired editor of the Cecil Whig. “I think I saw 
the sheriff taking him away.” Kermit 
DeBoard, an antique dealer, points to a tall 
man in a striped shirt loitering near the 
stemware. “Looks like he’s stealing 
something.” DeBoard says. The veins of 
drollery run deep here, it seems. 
 Confronted, the suspect identifies 
himself as Mike Dixon, historian of the 
Historical Society of Cecil County. We sit to 
slices of Impossible Pie, served by Nancy 
Caldwell, who explains that it is just 
imposibble not to make taste good. Dixon 
harkens back to 1913, the year neighboring 
Delaware imposed a four-day waiting period 
on marriages. Maryland had no such waiting 
period, no blood test, no nothing to delay the 
union of eager couples heading south from 
Delaware into Maryland. “Elkton was the first 
county seat they hit,” says Dixon. When the 
word got around, more couples began 
arriving from other states to the north. In 
1936 the town issued 11,791 marriage 
licenses. Taxi drivers met trains and buses 
and vied for couples in competition that 
sometimes included knockdown fights. The 
cabbies delivered their trophies to favorite 
ministers in about dozen small marriage 
chapels. 

36. Which of the following best expresses the 
author’s intention in writing the passage 
? 
A. Describing marriage strategies in 

Elkton in order that the people prefer 
getting married in this region 

B. Arguing the importance of marriages 
both in Delaware and Maryland for 
the viability of the people 

C. Exposing the necessities of simpler 
rules on marriage 

D. Informing the premises the people 
preference to get married in Elkton 

E. Proposing the quest of a certain issue 
connecting too the importance of 
marriage 

37. The paragraph following the passage 
most likely deals with ... 
A. How the locals have interaction with 

the couples wanting 
B. How the people in this town live on 

marriages 
C. How the local government launch the 

rules of marriage 
D. How the couples coming to this 

county find information to hold 
marriage 

E.  How the local support the couples to 
get married 

38. What is the essential of the second 
paragraph ? 
A. To explicate how to find the answer of 

the questions proposed 
B. To illuminate the preceding paragraph 
C. To serve as a complement of the 

passagee  
D. To show that there are a lot of crimes 

happened in the area 
E. To exemplify that there are many 

bummers loitering in the town 
39. What can be inferred from the third 

paragraph, EXCEPT ... 
 A. Delaware is close to Maryland 

B. There is no complicated requirements 
to get married in Elkton 

C. The people of Delaware often get 
married in Maryland, vice versa 

D. Most people highly depend on the 
marriage of the comer 

E. The government release more than 
ten thousands marriage licenses a 
year for average 
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A B C D E 

A B C D E 

40. What is the importance of the 
mentioning Delaware in the third 
paragraph ? 
A. As proportion for Delaware has the 

same amounts of visit as Maryland 
does 

B. As Delaware was the region where the 
root of Maryland culture originated 
from 

C. As example of regions having complex 
rules 

D. As a reference for government in 
creating the policy 

E. As comparison for theb area is 
adjacent to Maryland 

 
 
TEXT 3 
 Horses get hepatitis too. One of the 
most common form is called Theiler’s 
disease, a condition that was first recognized 
in 1919 but has remained a mystery till now. 
It causes serious liver disease and kills 
anywhere from 50 to 90 percent of horses 
that show symptoms. 
 What causes it? No one knew. How 
common is it? Again,a mystery. How does it 
spread? At least we knew the answer to that 
one, it seemed to afflict animals that had 
been given some sort of blood product, 
whether an anti-toxin or transfusion. 
 Now,a team of US scientist have 
uncovered what might be the cause of this 
enigmatic disease, solving a puzzle that has 
dogged vets for almost a century. Thier 
prime suspect is a new virus, which they’ve 
called Theiler’s Disease Associated Virus 
(TDAV).  
 It’s weird. It belongs to a family called 
flaviviruses, which includes the ones behind 
yellow fever, dengue fever, and hepatitis C. 
within that family, it belongs to a more 
specific group called the Pegviruses, most of 
which are also new discoveries. But even 
compared to its kin, TDAV is a black sheep. It 
shares just a third of its amino acid 
sequences with even its closest relative. It’s 
like living in a world of cats and discovering a 
dog for the first time. 
41. What does the author want to say with 

the passage to the readers ? 
A. Strangeness of a virus called 

flaviviruses 

B. There is an unidentified virus causing 
serious illnes 

C. There is a virus attacking horse, cats 
and dogs 

D. The importance of giving hepatitis 
immunization to animals 

E. Disease affecting animals having an 
anti-toxin and transfusion 

42. How does the author organize the ideas? 
A. Presenting the strengths of the main 

idea 
B. Exposing supporting details 

chronologically 
C. Interpreting different ways of 

classifying 
D. Presenting case followed by 

explanation 
E. Putting the main idea with examples 

43. What is the relation between paragraph 4 
and the previous paragraphs? 
A. Paragraph 1 provides causes for 

paragraph 4 
B. Paragraph 2 raises the answer of 

paragraph 4 
C. Paragraph 4 gives the explanation for 

paragraph 1 
D. Paragraph 1, 2 and 3 support 

paragraph 4 
E. Paragraph 4 provides details for 

paragraph 3 
44. What does the word ‘their’ in the third 

paragraph refer to? 
 A. US scientist 
 B. Vets 
 C. Theiler’s Disease-Associated Virus 
 D. Enigmatic disease 
 E. Faviviruses 
 
45. The tone of the passage is .. 
 A. Formal   D. Serious 
 B. Scientific  E. Emotional 
 C. Optimistic 
 

TPA 
46.  
 
 
 
 
47.  
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A B C D E 

A B C D E 

A B C D E 

48.  
 
 
 
 
49.  
 
 
 
 
 
 
50.  
 
 
 
 
 
51. BENGKEL : mekanik :: .... 

A. TRUK : supir 

B. RUMAH : arsitek 

C. KAPAL : nelayan 

D. TOKO : pramuniaga 

E. RUMAH SAKIT : pasien 

 
52. MOBIL : bagasi :: .... 

A. KAPAL : palka 

B. KUDA : pelana 

C. RUMAH : dapur 

D. SEPEDA : sadel 

E. PESAWAT : kargo 

 
53. SUNGAI : selokan :: .... 

A. AIR : hujan 

B. GUNUNG : bukit 

C. SELAT : tanjung 

D. GURU : sekolah 

E. GARIS : lingkaran 

 

54. VENEZUELA : Caracas :: .... 

A. India : Mumbai 

B. Mesir : Afrika 

C. Australia : Selandia Baru 

D. Peru : Lima 

E. Paris : Perancis 

 

55. PATOLOGI : penyakit :: .... 

A. GEODESI : permukaan bumi 

B. METEOROLOGI : tata surya 

C. KLIMATOLOGI : cuaca 

D. SEISMOLOGI : gempa bumi 

E. ANTROPOLOGI : perbintangan 

 

56. KANTUK : tidur :: .... 

A. HAUS : minum 

B. UPAH : bekerja 

C. LAPAR : makanan 

D. GELAP : lampu 

E. PINTAR : belajar 

 

57. BENCI : marah :: .... 

A. SUKA : sayang 

B. MAIN : senang 

C. TIDUR : lelap 

D. SAKIT : hati 

E. MENANGIS : sedih 

 
58. HUJAN : air :: .... 

A. BANJIR : bandang 

B. BADAI : angin 

C. GEMPA : bumi 

D. BULAN : satelit 

E. PANAS : api 

 
59. SIPIR : penjara :: .... 

A. POLISI : patroli 

B. PENULIS : toko buku 

C. KIPER : gawang 

D. GURU : sekolah 

E. DOKTER : obat 

 

60. PANTAI : pasir :: .... 

A. LANGIT : bintang 

B. BULAN : matahari 

C. SUNGAI : ikan 

D. POHON : hutan 

E. SAPI : susu 

 
61. VIRUS : penyakit :: .... 

A. API : kebakaran 

B. ROKOK : menyala 

C. CAT : lukisan 

D. MOBIL : kecelakaan 

E. BENSIN : sepeda motor 

 
62. NELAYAN : laut :: .... 

A. GURU : papan tulis 

B. PETANI : padi 

C. KARYAWAN : pegawai 

D. PELUKIS : kuas 

E. PENYANYI : panggung 
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63. SAMUDRA : laut :: .... 

A. BENUA : pulau 

B. INTERNASIONAL : batas negara 

C. KAPAL : nelayan 

D. NEGARA : pantai 

E. LUAS : dalam 

 

64. KURUS : gizi :: .... 

A. GEMUK : lemak 

B. SAKIT : dokter 

C. PENDEK : besar 

D. PINTAR : belajar 

E. BODOH : ilmu 

 
65. ANALGESIK : nyeri :: .... 

A. KEDAP : suara 

B. NYANYIAN : kaset 

C. SADAR : koma 

D. TEPI : sungai 

E. STIMULASI : syaraf 

 

66. Jika X = 0,06% dari 1,34 dan Y = 1,34% 

dari 0,06 maka... 

A. X  > Y  D. X = 2Y 

B. X < Y  E. 2X > 2Y 

C. X = Y 

 

67. Jika P bilangan yang menyatakan ¼ dari 

250 dan Q bilangan yang menyatakan 

24% dari 250, maka ... 

A. P = Q  D. P = 
1

4
𝑄 

B. P < Q  E. P = 4Q 

C. P > Q 

 

68. Suatu tangki berisi penuh minyak 

mempunyai berat 80 kg. jika tangki itu 

berisi minyak setengah maka beratnya 

46 kg. berapa kg berat tangki tersebut 

jika kosong ? 

A. 6  C. 23  E. 34 

B. 12  D. 24 

 

69. Jika pembilang pada suatu pecahan 

ditambah 3, maka nilainya adalah 
1

3
. Dan 

jika penyebutnya dikurangi 3, maka 

nilainya adalah 
1

6
. Pecahan yang 

dimaksud adalah ... 

A. 
1

12
  D. 

2

9
 

B. 
2

15
   E. 

1

18
 

C. 
1

9
 

 

70. Luas dari suatu persegi A adalah 9 cm2. 

Jika keliling dari persegi B adalah 3 kali 

keliling persegi A, maka luas dari persegi 

B adalah ... 

A. 18 cm2  D. 81 cm2 

B. 27 cm2  E. 243 cm2 

C. 36 cm2 

Pilihlah satu di antara lima kemungkinan 

jawaban yang merupakan kesimpulan dari 

informasi yang diberikan! 

71. Sebagian siswa memakai kaos. 

Semua siswa memakai sepatu. 

A. Semua siswa memakai kaos dan 

sepatu 

B. Sebagian siswa memakai kaos 

C. Ada siswa memakai kaos yang tidak 

memakai sepatu 

D. Sebagian siswa yang memakai kaos 

pasti tidak memakai sepatu 

E. Sebagian siswa memakai kaos dan 

sepatu 

 

72. Dhanu lebih pintar daripada Dodoy. 

Dodoy tidak lebih pintar daripada 

Parman. 

A. Dhanu paling pintar di antara mereka 

B. Parman lebih pintar daripada Dhanu 

dan Dodoy 

C. Parman tidak pintar 

D. Dodoy lebih pintar dari Parman 

E. Semua salah 

 

73. Sebagian besi berkarat. 

Semua yang berkarat tidak tahan panas. 

A. Semua besi tidak tahan panas 

B. Sebagian besi tidak tahan panas 

C. Hanya besi yang tidak tahan panas 

D. Yang berkarat pasti besi 

E. Yang tahan panas yang berkarat 

 

74. Di akhir pekan, keluarga Suryatman 

selalu pergi berwisata. 

Tidak semua tempat wisata yang 

dikunjungi terletak di luar kota. 
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A. Selalu pergi berwisata bukan di luar 

kota 

B. Selalu pergi berwisata di luar kota 

C. Tidak selalu berwisata, kecuali bukan 

di luar kota 

D. Tidak selalu berwisata, kecuali di luar 

kota 

E. Selalu pergi berwisata, di luar kota 

atau bukan di luar kota 

 

75. Ikan A hidup di air tawar. 

Ikan C hidup di air laut. 

A. Ikan C ada di tempat hidup ikan A 

B. Ikan C ada di tempat hidup bukan 

ikan C 

C. Ikan A ada di tempat hidup bukan 

ikan A 

D. Ikan A ada di tempat hidup bukan 

ikan C 

E. Ikan A ada di tempat hidup ikan C 

 

76. Setiap anggota kelompok A adalah 

anggota kelompok B. 

Setiap anggota kelompok B adalah 

anggota kelompok C. 

A. Tidak mungkin ada anggota kelompok 

A yang tidak merupakan anggota 

kelompok C 

B. Mungkin ada anggota kelompok A 

yang tidak merupakan kelompok C 

C. Tidak mungkin ada anggota kelompok 

C yang merupakan anggota kelompok 

A 

D. Tidak mungkin ada anggota kelompok 

C yang merupakan anggota keompok 

B 

E. Mungkin ada anggota kelompok C 

yang tidak merupakan anggota 

kelompok A 

 

77. Pantai yang indah menarik banyak 

pengunjung. 

Kota A memiliki pantai yang indah, Kota 

B tidak. 

A. Kota A dan Kota B akan banyak 

pengunjung 

B. Kota A dan Kota B akan tidak banyak 

pengunjung 

C. Kota A akan tidak banyak pengunjung 

dan kota B banyak pengunjung 

D. Kota A akan banyak pengunjung dan 

Kota B tidak banyak pengunjung 

E. Kota A akan sama banyak dengan 

Kota B dalam hal pengunjung 

 

78. Semua penipu pandai bicara dan ramah. 

Tuan M tidak ramah, tetapi pandai 

bicara. 

A. Tuan M seorang penipu yang pandai 

bicara 

B. Tuan M seorang penipu yang tidak 

ramah 

C. Tuan M seorang penipu yang pandai 

bicara dan tidak ramah 

D. Tuan M bukan seorang penipu 

meskipun pandai bicara 

E. Tuan M bukan seorang penipu yang 

ramah 

 

79. Semua pelaut adalah perenang. 

Sebagian perenang bukan penyelam. 

A. Semua penyelam adalah pelaut 

B. Sebagian pelaut bukan penyelam 

C. Sebagian penyelam bukan perenang 

D. Semua pelaut adalah penyelam 

E. Semua penyelam bukan pelaut 

 

80. Lampu d teras rumah lebih terang 

daripada lampu di kamar mandi. 

Lampu yang lebih terang pasti lebih 

tahan lama dan lebih mahal harganya. 

Simpulan yang tepat tentang lampu di 

kamar mandi adalah .... 

A. Lebih tahan lama dan lebih mahal 

daripada lampu di teras rumah 

B. Tidak lebih tahan lama dan lebih 

mahal daripada lampu di teras rumah 

C. Tidak lebih tahan lama dan tidak lebih 

mahal daripada lampu di teras rumah 

D. Lebih tahan lama dan tidak lebih 

mahal daripada lampu di teras rumah 

E. Sama tahan lama dan sama mahalnya 

dengan di teras rumah 

 

Gunakan teks berikut untuk menjawab soal 

nomor 81 sampai dengan nomor 85! 

Pada suatu jamuan makan malam, 8 

orang eksekutif muda (Anggara, Dicky, 

Layla, Laura, Gultom, Michael, Rasha, dan 
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Tonggi) duduk mengelilingi satu meja 

bundar. 

(1) Gultom duduk berseberangan dengan 

Anggara 

(2) Michael duduk di antara Tonggi dan 

Layla 

(3) Laura dan Layla duduk tepat 

berhadapan 

(4) Tonggi duduk 2 kursi terpisah dari 

Anggara 

 

81. Pernyataan di bawah ini yang benar 

adalah .... 

A. Dicky duduk di antara Gultom dan 

Tonggi 

B. Rasha duduk dipisahkan 2 kursi 

dengan Tonggi 

C. Rasha dan Dicky duduk tepat 

berseberangan 

D. Tonggi duduk di seberang Rasha 

E. Michael duduk berhadapan dengan 

Dicky 

 

82. Bila Michael dipisahkan oleh 2 kursi 

dengan Dicky, pernyataan di bawah ini 

yang benar adalah .... 

A. Michael dan Rasha dipisahkan oleh 2 

kursi 

B. Michael dan Anggara duduk 

berseberangan 

C. Dicky dan Tonggi duduk berhadapan 

D. Layla duduk di sebelah Gultom 

E. Rasha duduk didekat Tonggi 

 

83. Bila Michael dan Rasha duduk 

berseberangan, pernyataan di bawah ini 

yang benar adalah .... 

A. Gultom duduk berhadapan dengan 

Dicky 

B. Gultom duduk di sebelah Michael 

C. Layla duduk di sebelah Dicky 

D. Rasha duduk di antara Laura dan 

Dicky 

E. Dicky duduk di antara Anggara dan 

Layla 

 

84. Berapa kemungkinan di bawah ini yang 

tidak benar adalah .... 

A. Laura duduk di antara Rasha dan 

Gultom 

B. Layla dan Dicky dipisahkan oleh 

Anggara 

C. Michael duduk di antara Tonggi dan 

Layla 

D. Laura dipisahkan oleh 2 kursi dengan 

Anggara 

E. Dicky duduk di antara Gultom dan 

Tonggi 

 

85. Bila Gultom menduduki posisi arah mata 

angin utara, maka pernyataan di bawah 

ini yang benar adalah .... 

A. Michael menduduki posisi arah mata 

angin tenggara 

B. Tonggi menduduki posisi arah mata 

angin barat 

C. Anggara menduduki posisi arah mata 

angin selatan 

D. Dicky menduduki posisi arah mata 

angin timur 

E. Laura menduduki posisi arah mata 

angin barat laut 

 

86. Selain kebakaran hutan, ancaman yang 

paling serius terhadap hutan di Indonesia 

adalah pembalakan liar. 

Inti kalimat di atas adalah .... 

A. pembalakan adalah ancaman paling 

serius 

B. hutan di Indonesia terancam 

C. ancaman adalah pembalakan liar 

D. kebakaran hutan adalah ancaman 

E. di Indonesia terdapat ancaman 

pembalakan liar 

 

87. Penggunaan kata terukir yang bermakna 

leksikal terdapat dalam kalimat .... 

A. Kenangan indah semasa di SMA 

terukir di hatinya 

B. Masih terukir sangat jelas di 

ingatannya peristiwa letusan Gunung 

Merapi itu 

C. Suasana hiruk-pikuk di tempat 

pengungsian terukir dengan baik pada 

lukisannya 

D. Masa remaja yang penuh ceria 

terukir begitu mendalam di hatinya 

E. Jejak-jejak ombak serta alur air 

terlihat terukir di atas karang 
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88. .... sektor pengangkutan dan komunikasi 

bagi Kabupaten Wonogiri sebesar Rp 

229,8 miliar atau 10, 2 % dari total 

kegiatan ekonomi. 

Kata yang tepat untuk melengkapi 

kalimat di atas adalah .... 

A. Distribusi 

B. Kontribusi 

C. Kuantitas 

D. Komoditas 

E. Aktivitas 

 

89. Berikut ini merupakan contoh dari 

sinonim, kecuali .... 

A. bangir = mancung 

B. benar = betul 

C. kuping = telinga 

D. bintang = kejora 

E. anting = kerabu 

 

90. Berikut ini merupakan contoh kalimat 

sinestesia “Harum sekali pakaian yang 

dikenakan Tisha hari ini” pada kalimat 

tersebut terjadi pertukaran makna oleh 

indera .... 

A. Bau menjadi rasa 

B. Kecap menjadi lihat 

C. Rasa menjadi bau 

D. Dengar menjadi lihat 

E. Bau menjadi lihat 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



SAINTEK         
 

60 SOAL 75 MENIT

kode soal: 701
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MATEMATIKA IPA 

1. Jika A2sinsin    dan 

B2coscos   , maka ...)cos(    

A. 2A + 2B – 1  D. 
2

2 BA
 

B. 
2

122  BA
  E. 

4

2 BA
 

C. A + B – 2  

 

2. Diketahui: A(-3, 0, 0), B(0, 3, 0) dan   C(0, 

0, 7). Panjang vektor proyeksi ABkeAC  

adalah ... 

A. 
2

23
  C. 

3

2
  E. 

2

3
 

B. 
2

2
  D. 2  

 

3. Luas daerah di bawah y = -x2 + 8x, di atas 

y = 6x – 24, dan terletak di kuadran I 

adalah ... 

A.      

4

0

6

4

22 2428 dxxxdxxx  

B.      

4

0

6

4

22 2428 dxxxdxxx  

C.      

6

0

8

0

22 2428 dxxxdxxx  

D.      

6

4

8

6

2 8246 dxxxdxx  

E.      

4

0

6

4

2 8246 dxxxdxx  

 

4. Banyak siswa laki-laki 10 orang dan siswa 

perempuan 5 orang. Banyak cara untuk 

membentuk panitia beranggotakan 10 orang 

dan terdiri atas paling sedikit 2 orang 

perempuan dan paling banyak 4 orang 

perempuan adalah ... 

A. 4.800   D. 2.300 

B. 3.150   E. 2.250 

C. 2.700 

 

5. Persamaan kuadrat yang mempunyai akar a 

dan b sehingga 
10

711


ba
 adalah ... 

A. x2 + 7x – 10 = 0 

B. x2 + 7x + 10 = 0 

C. x2 – 10x + 7 = 0 

D. x2 – 7x + 10 = 0 

E. x2 – 7x – 10 = 0 

 

6. Jika fungsi f memenuhi persamaan 2(fx) + 

f(9 – x) = 3x untuk setiap x bilangan real, 

maka nilai f(2) adalah ... 

A. 11  C. -3  E. -11  

B. 7   D. -5 

 

7. 𝑙𝑖𝑚
𝑥→∞  

1

𝑥
{√𝑥2 + 4𝑥 − √3𝑥2 + 𝑥} = 

A. ∞   C. -1  E. 31  

B. 0 D. 
31

2


 

 

8. Diketahui 𝐴𝑇 = (
2𝑝 𝑝
𝑞 𝑞

) 𝑑𝑎𝑛   𝐵−1 =

1

2
(

1 −1
1 1

). Jika C = AB + p(
0 −1
0 1

) dan det 

C menyatakan determinan C, maka... 

A. Det C > 0  D. Det C   0 

B. Det C < 0  E. Det C = 0 

C. Det C 0  

 

9. Diberikan kubus ABCD.EFGH. perbandingan 

luas permukaan kubus ABCD.EFGH dengan 

permukaan limas H.ACF adalah ... 

A. 2:5    D. 1:2  

B. 2 : √3   E. √3  : 1 

C. 2:3  

 

10. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui 

bahwa populasi suatu satwa langka 

berkurang menjadi setengahnya setiap 20 

tahun. Jika pada tahun 2007 populasinya 
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tinggal 500.000 ekor, ini berarti pada 

tahun 1887 ukuran populasi tersebut 

adalah ... 

A. 4 juta   D. 32 juta 

B. 8 juta   E. 64 juta 

C. 16 juta 

 

11. Himpunan nilai-nilai x ∈ R yang memenuhi 

pertaksamaan 333  xx  adalah ... 

A.  33,  xRxx  

B.  31,  atauxxRxx  

C. 









2

1
16, xRxx  

D. 









2

1
16, xRxx  

E. 









2

1
13, xRxx  

 

12. Syarat agar akar-akar persamaan kuadrat 

(p – 2)x2  + 2px + p – 1 = 0 negatif dan 

berlainan adalah ... 

A. P > 2 

B. P < 0 atau p > 
2

3
 

C. 0 < p < 
2

3
  

D. 
2

3
 < p < 1 

E. 
2

3
 < p < 2 

 

13. Himpunan penyelesaian sinx + sin 2x > sin 

3x untuk 00 3600  x  adalah ... 

A. 00 < x < 1200 atau 1800 < x < 2400  

B. 00 < x < 1500 atau 1800 < x < 2700 

C. 1200< x <1800 atau 2400< x < 3600 

D. 1500< x <1800 atau 2700< x < 2700 

E. 00 < x < 1350 atau 1800 < x < 2700 

 

14. Sebuah ellips dengan persamaan 

1
49

22


yx

 ditranslasikan dengan 








2

1
 

kemudian di rotasi 900 dengan pusat (-1, 

2). Persamaan bayangan ellips tersebut 

adalah ... 

A. 1
4

)3(

9

)3( 22





 yx

 

B. 1
9

)2(

4

)1( 22





 yx

 

C. 1
4

)2(

9

)1( 22





 yx

 

D. 1
9

)2(

4

)1( 22





 yx

 

E. 1
4

)2(

9

)1( 22





 yx

 

 

15. Jika sudut ∝ dan 𝛽 memenuhi persamaan 

    1sinsincoscos
22
   maka 

tan (∝ + 𝛽 ) = ... 

A. 3    D. 3
3

1
 

B. 3
3

1
   E. 3  

C. -1  

BIOLOGI 

Petunjuk A digunakan untuk menjawab 

soal 

16. Berdasarkan klasifikasi lima 
dunia,termasuk apakah organism yang 
memiliki karateristik uniseluler, heterotrof, 
tanpa membran inti dan tanpa 
organelasel? 
A. Fungsi  D. plantae 
B. Monera  E. animalia 
C. Protista 

 
17. Aktivitas berikut yang terkait dengan 

cloning adalah … 
A. Transfuse darah 
B. Transplantasi ginjal 
C. Perbanyakan tanaman secara in vitro 
D. Perbanyakan tanaman secara 

generative 
E. Domba dolly hasil perkawinan domba 

sejenis black face dan finn dorsett 
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18. Bila suami memiliki genotype golonagn 

darah ǀAǀB dan istri ǀBǀO, berapa genotype 
dan fenotipe golongan darah yang 
mungkin dimiliki keturunannya? 
A. 2 genotipe; 3 fenotipe 
B. 3 genotipe; 3 fenotipe 
C. 2 genotipe; 4 fenotipe 
D. 4 genotipe; 3 fenotipe 
E. 4 genotipe; 4 fenotipe 

 
19. Anggota kindom apa yang dimiliki domain 

eukariota? 
A. Plantae, fungi, monera, protista dan 

animalia 
B. Plantae, fungi, protista dan animalia 
C. Plantae, fungi, monera dan animalia 
D. Plantae, fungi dan animalia 
E. Plantae,  dan animalia 

 
20. Jika makanan hewan tidak mengandung 

asam amino essiential, maka aktivitas sel 
tang terpengaruh adalah … 
A. Respirasi 
B. Pembelahan 
C. Replikasi DNA 
D. Translasi mRNA 
E. Transport oksigen 

21. Dalam proses fotosentesis, pernyataan 
yang benar mengenai fosforilasi sikilik dan 
non siklik adalah … 

  
Fosforilasi siklik 

 
Fosforilasi 
non siklik 

Fosforilasi 
siklikdan 
Fosforilasi non 
siklik 

A Tidak terbentuk 
NADPH 

Dihasilkan 
ATP 

Dihasilkan 
oksigen 

B Tidak terbentuk N 
dengan ADPH 

Dihasilkan 
oksigen 

Dihasilkan ATP 

C Dihasilkan ATP Dihasilkan 
oksigen 

Tidak 
terbentuk 
NADPH 

D Dihasilkan ATP Tidak 
terbentuk 
NADPH 

Dihasilkan 
oksigen 

E Dihasilkan 
oksigen 

Dihasilkan 
ATP 

Tidak 
terbentuk 
NADPH 

 

22. Organel sel tumbuhan berpembuluh yang 
mengandung DNA adalah … 
A. Inti saja 
B. Kloroplas saja 
C. Inti dan kloroplas 
D. Kloroplas dan mitokondria 
E. Inti, kloroplas, dan mitokondria 

 
23. Sel fagosit berperan penting dalam 

memangsa benda asing yang masuk ke 
dalam tubuh, sehingga organel yang paling 
banyak terdapat dalam sel ini adalah … 
A. Badan golgi 
B. Reticulum endoplasma 
C. Mitokondria 
D. Lisosom 
E. Ribosom 

 
24. Jaringan penguat pada tumbuhan dikotil 

yang sel penyusunnya masih hidup adalah 
… 
A. Parenkim  D. silem 
B. Kolenkim  E. floem 
C. Sklerenkim 

 

 

 

Petunjuk B digunakan untuk menjawab 
soal 

25. Klorofil menyerap cahaya hijau dan 
menggunakan energy cahaya tersebut 
untuk proses fotosintesis 

SEBAB 
Tanaman memerlukan cahaya 
untukmengerakkan siklus Calvin sehingga 
mengubah CO2 menjadi karbohidrat 
 

26. Kodon pada tRNA menentukan asam 
amino yang dirangkai menjadi polipeptida 

SEBAB 
Pada proses translasi tRNA membawa 
asam amino yang sesuai dengan antikodon 
pada mRNA 
 

Petunjuk A digunakan untuk menjawab 
soal 
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27. Pada irisan melintang sel mahkluk hidup 
dapat dilihat organel inti dan mitokondria 
dengan mikroskop … 
A. Cahaya 
B. Fluorescens 
C. Fase kontras 
D. Electron bayaran (scanning electron 

microscope) 
E. Electron transmisi (transmission 

electron microscope) 
 

Petunjuk C digunakan untuk menjawab 
soal 

28. Sifat apa yang dimiliki kelompok 
Eubacteria? 

(1) reproduksi  dengan pembelahan biner 
(2) dinding sel mengandung 

peptidoglikan 
(3) prokaryot uniseluler 
(4) memiliki organela sel 
 
 
 
 

Petunjuk C digunakan untuk menjawab 
soal 

29. Hewan yang bertulang belakang, berdarah 
dingin, bertubuh bilateral simetris dan 
bersisik adalah …  

(1) ular 

(2) penyu 

(3) buaya 

(4) salamander 

30. Pernyataan berikut ini yang terkait dengan 
keberadaan asam sitrat di dalam tahapan 
siklus krebs adalah … 

(1) hasil reaksi asetil KoA dengan 
oksaloasetat 

(2) dibentuk dari asetil KoA di sitoplasma 

(3)  produk pertama dalam siklus Krebs 

(4) pruduk sebelum memasuki siklus Krebs 

KIMIA 
 

Petunjuk A digunakan untuk menjawab 
soal 
31. Konfigurasi  elektron ion X3+  yang memiliki 

lambang 𝑋26
65  ... 

A. 1s22s23p63s23p64s23d6 
B. 1s22s23p63s23p64s23d3 
C. 1s22s23p63s23p64s13d4 
D. 1s22s23p63s23p64s03d5 
E. 1s22s23p63s23p54s13d6  

 
Petunjuk C digunakan dalam menjawab 
soal 
 
32. Bila unsur X mempunyai konfigurasi 

elektron 1s22s23p63s23p64s2 maka 
pernyataan yang benar mengenai X adalah  
(1) X terdapat pada golongan alkali tanah 
(2) X dapat membentuk senyawa XO 
(3) X dapat membentuk ion X2+ 
(4) Dapat membentuk XCl3 

 
Petunjuk A digunakan untuk menjawab 
soal 
33. Suatu cuplikan hanya mengandung 

nitrogen (Ar N:14) dan oksigen (Ar O:16). 
Bila dalam 216 gr cuplikan terdapat 56 gr 
nitrogen, maka rumus empiris senyawa 
tersebut adalah ...  
A. NO  C. N2O  E. N2O5 
B. NO2  D. N2O3 

 
34. Pada suatu percobaan ditemukan bahwa 

satu mol logam L dapat bereaksi dengan 
satu mol suatu asam dan menghasilkan 
22,4 liter gas hidrogen (STP). Rumus 
molekul garam yang terbentuk adalah ... 
A. LSO4  C. L(NO3)3 E. LPO4 
B. LCl  D. LBr3 

 
35. Logam A dapat mendesak logam B dari 

larutannya, logam C dapat mendesak 
logam B dari larutannya, logam C tidak 
dapat mendesak logam A dari larutannya. 
Urutannya potensial reduksi yang semakin 
negatif dari ketiga logam tersebut ... 
A. A-B-C    D. B-C-A  
B. A-C-B  E. C-A-B 
C. C-B-A 
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36. Pada elektrolisis CdSO4 dengan 

menggunakan elektroda karbon, terbentuk 
endapan Cd sebanyak 2 gr (Ar Cd:52) 
pada katoda. Volume oksigen, pada STP 
yang dihasilkan pada anoda adalah ... 
A. 0,1 liter D. 0,4 liter 
B. 0,2 liter E. 0,5 liter  
C. 0,3 liter 

 
37. Suatu larutan penyangga terdiri dari 

campuran CH3COOH 0,01 M (Ka : 10-5) 
dan CH3COONa 0,1 M mempunyai pH 
sebesar 6. Perbandingan volume CH3COOH 
: CH3COONa adalah ... 
A. 1:1  D. 1:100  
B. 1:10  E. 100:1 
C. 10:1  

 
38. Diantara kelima larutan berikut ini yang 

mempunyai titik didih paling rendah adalah 
... 
A. C6H12O6 0,03 m 
B. Mg(NO3)2 0,02 m 
C. NaCl 0,02 m 
D. Al2(SO4)3 0,01 m 
E. KAl(SO4)2 m 

 
39. Larutan jenuh X(OH)2 mempunyai pH=9. 

Hasil kali kelarutan (Ksp) dari X(OH)2 
adalah ... 
A. 10-10  C. 10-15  E. 10-18 
B. 10-11  D. 5x10-16 

 
40. Karbohidrat merupakan sumber energi 

bagi manusia. Dalam tubuh karbohidrat 
diubah menjadi ... 
A. Disakarida  D. galaktosa 
B. Glukosa  E. fruktosa 
C. Protein 

 
Petunjuk C digunakan untuk menjawab 
soal 
41. H3CCOOH + C2H5OH ↔ H3CCOOC2H5+ H2O 

Pernyataan yang benar adalah ... 
(1) Reaksinya adalah reaksi esterifikasi 
(2) Nama ester yang dihasilkan adalah etil 

asetat 
(3) Ester yang dihasilkan adalah isomer 

dari asam butanoat 

(4) Bila 30 gr asam tersebut direaksikan 
dengan etanol berlebih, maka berat 
ester yang dihasilkan adalah 44 gr (Ar 
C:12; O:16; H:1) 
 

Petunjuk A digunakan untuk menjawab 
soal 
42. Diketahui eltalpi pembentukan H2O(l) = -

285 kj/mol, CO2(g) = -393 kj/mol dan 
C2H6(g) =+227 kj/mol. Jumlah kalor yang 
dibebaskan pada pembakaran 0,52 gr gas 
C2H2 (Mr=26) ... 
A. 25,96 kj  D. 90,50 kj 
B. 47,06 kj  E. 129,80 kj 
C. 67,49 kj 

 
43. Diketahui : 

CS2+3O2 → CO2 + 2SO2      ∆H:-111 kj 

CO2 → C+O2             ∆H : +394 kj 

SO2 → S+O2           ∆H : +297 kj 

Maka kalor pembentukan CS2 adalah ... 
A. +122 kj  D. +906 kj 
B. -419 kj   E. +419 kj 
C. -122 kj 

 
44. Dari reaksi : 

2NO(g) + 2H2 → N2(g) + 2H2O(g) 

Perc [NO] 
(M) 

[H2] (M) Laju reaksi 
(M/s) 

1 2x10-3 2x10-3 4x10-6 

2 4x10-3 2x10-3 8x10-6 

3 6x10-3 2x10-3 12x10-6 

4 4x10-3 6x10-3 24x10-6 

5 4x10-3 8x10-3 32x10-6 

Persamaan laju reaksi tersebut ... 
A. V=k[NO][H2]  
B. V=k[NO]2[H2]  
C. V=k[NO][H2]2 
D. V=k[NO]2[H2]2 
E. V=k[H2]2 

 
Petunjuk C digunakan untuk menjawab 
soal 
 
45. Reaksi pembentukan metana. 

C(s)+2H2(g) ↔ CH4(g) ∆H= -18 kkal 

Hasil metana akan bertambah apabila  
(1) Suhu dinaikkan 
(2) Suhu diturunkan 
(3) Tekanan diturunkan 
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(4) Tekanan dinaikkan 

FISIKA 

Petunjuk A digunakan untuk menjawab 
soal 

46. Sebuah benda dengan massa 5 kg yang 
diikat dengan tali, berputar dalam suatu 
bidang vertikal. Lintasan dalam bidang itu 
adalah suatu lingkaran dengan jari-jari 1,5 
m. jikakecepatan sudut tetap 2 rad/s, dan 
g = 10 m/s2, maka tegangan tali pada saat 
benda itu dititik terendah. 
A. 50 newton 
B. 40 newton 
C. 80 newton 
D. 30 newton 
E. 70 newton 

 
47. Mesin kalor Carnot mengambil 1000 kkal 

dari reservoir 627oC dan 
mengeluarkannyapada reservoir 27oC, 
maka kalor yang dikeluarkan ke reservoir 
27oC adalah 
 A. 43,1 kkal 
B. 333,3 kkal 
C. 600 kkal 
D. 666,7 kkal 
E. 956,9 kkal 
 

48. Suatu sumber bunyi bergerak dengan 
kecepatan 10 m/s menjauhi seorang yang 
tidak bergerak. Jika frekuensi bunyi 40 Hz, 
dan kecepatan perambatannya 390 m/s, 
maka frekuensi gelombang bunyi yang 
terdengar adalah: 
A. 380 Hz 
B. 390 Hz 
C. 400 Hz 
D. 410 Hz 
 E. 420 Hz 

 
49. Dua sumber bunyi, A dan B bergerak 7 m. 

kedua sumber bunyi sefase dengan 
frekuensi sama ialah 173 Hz. Kecepatan 
bunyi di udara 346 m/s. titik C terletak di 
garis hubung A dan B, berjarak 4 m dari A. 
beda fase dua gelombang tersebut di C 
adalah... 
A. π/4 rad 

B. π/2 rad 
C. πrad 
D. 1,5πrad 
E. 2πrad 

 
50. Sebuah benda diletakkan 0,3 m di depan 

lensa negatif dengan jarak fokus 0,15 m; 
maka terjadi bayangan pada jarak: 
A. 0,1 m di belakang lensa 
B. 0,1 m di depan lensa 
C. 0,3 m di belakang lensa 
D. 0,3 m di depan lensa 
E. 0,25 m di belakang lensa 
 

51. Hambatan paling besar yang dapat 
diperoleh dari kombinasi 4 buah hambatan 
yang masing - masing besarnya 10 ohm, 
20 ohm, 25 ohm dan 50 ohm, adalah... 
 A. 4,76 ohm 
B. 20 ohm 
C. 25 ohm 
D. 50 ohm 
E. 105 ohm 

 
52. Suatu tungku listrik akan dipergunakan 

untuk mendidihkan air pada suhu 100oC. 
tungku tersebut memerlukan arus 2A pada 
tegangan 210 V. lama waktu yang 
diperlukan untuk mulai mendidihkan air itu 
dari suhu 30o sampai 100oC, jika massa air 
200 gram ialah (kalor jenis air 4,2 J/goC) 
A. 33,3 detik 
B. 57,3 detik 
C. 125 detik 
D. 140 detik 
E. 1400 detik 

 
53. Panjang gelombang sinar elektron pada 

mikroskop elektron 
A. Berbanding lurus dengan tegangan 

yang dipakai 
B. Berbanding lurus dengan akar tegangan 

yang dipakai 
 C. Berbanding terbalik dengan tegangan 

yang dipakai 
D.  Berbanding terbalik dengan kuadrat 

tegangan yang dipakai 
E. Berbanding terbalik dengan akar 

tegangan yang dipakai 
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54. Spektrum air raksa mengandung garis 
435,8 nm di dalam daerah biru. Jika 
tetapan Planck h= 6,63 x 10-34Js, maka 
selisih tingkat energidi dalam atom yang 
menimbulkan garis itu adalah... 
A. 5,27 x 10-15J 
B. 4,23 x 10-16J 
C. 6,05 x 10-17J 
D. 5,51 x 10-18J 
E. 4,56 x 10-19J 

 
Petunjuk B digunakan dalam menjawab 
soal 
55. Jika suatu benda tidak melakukan gerak 

melingkar beraturan, maka proyeksinya 
pada sembarang diameter lingkaran 
tersebut melakukan gerakan selaras 

SEBAB 
Gaya yang bekerja pada benda titik yang 
melakukan gerak melingkar beraturan 
berbanding lurus dengan simpangannya 

 
56. Air yang membeku menjadi es, volumenya 

menjadi lebih besar 
SEBAB 

Massa jenis es lebih besar daripada air 
 
57. Kapasitor C1 dan C2 yang dihubungkan 

seri dengan sumber tegangan searah V, 
(lihat gambar) menyimpan muatan yang 
sama (Q1 = Q2) 

 
 
 
 

 
SEBAB 

Muatan total keping negatif kapasitor 
pertama dan keping positif kedua haruslah 
nol 

 
Petunjuk C digunakan dalam menjawab 
soal 
58. Persamaan keadaan suatu gas dinyatakan 

oleh suatu fungsi dengan variabel 
(1) Suhu 
(2) Tekanan 
(3) Volume 
(4) Kerapatan 

 

59. Bila seberkas cahaya datang udara dan 
dibiaskan ke dalam air, maka besaran yang 
tidak berubahadalah 
(1) Cepat rambat cahaya 
(2) Panjang gelombang 
(3) Intensitas 
(4) Frekuensi 
 

60. Keadaaan di bawah ini yang menyebabkan 
besar gaya normal yang bekerja pada 
benda tidak sama dengan berat benda 
tersebut adalah ... 
(1) Benda diam di dasar kolam 
(2) Benda diam di atas bidang miring  
(3) Benda berada di lift yang bergerak ke 

atas dengan percepatan tetap 
(4) Benda di atas bidang datar, ditarik ke 

atas dengan tali, tetapi tetap diam 
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EKONOMI 

 

Petunjuk A digunakan untuk 

menjawab soal 

1. PERMINTAAN MARKISA DI Makassar 

ditunjukkan oleh persamaan Q=80-2P 

penawarannya Q=-120+8P. Harga dan 

jumlah keseimbangan pasar markisa di 

Makassar masing-masing adalah... 

A. P=20, Q=40 

B. P=200, Q=40 

C. P=2000, Q=40 

D. P=20000, Q=40 

E. P=200000, Q=40 

 

2. Dana bagi hasil, dana alokasi khusus, 

dan dana penyesuaian yang diterima 

oleh pemerintah kabupaten/kota dari 

pemerintah pusat secara umum 

dinamakan... 

A. Dana alokasi umum 

B. Dana perimbangan 

C. Dana otonomi 

D. Penerimaan negara bukan pajak 

E. Subsidi desentralisasi 

 

3. Apabila perusahaan Eko melakukan 

transaksi penjualan kepada perusahaan 

Ruben senilai Rp.200.000.000,00 

dengan syarat 2/10, n/30 FOB 

Destination Point pada tanggal 30 

Desember 2012. Barang tiba di 

perusahaan Ruben pada tanggal 2 

Januari 2013. Jurnal yang dibuat oleh 

perusahaan Eko adalah... 

A. Piutang (D) dan penjualan (K) 

sebesar Rp.200.000.000,00 

B. Kas (D) dan penjualan (K) sebesar 

Rp.200.000.000,00 

C. Piutang (D) Rp.196.000.000,00 

potongan penjualan (D) 

Rp.4.000.000,00 dan penjualan (K) 

Rp.200.000.000,00 

D. Kas (D) Rp.196.000.000,00 

potongan penjualan (D) 

Rp.4.000.000,00 dan pejualan (K) 

Rp.200.000.000,00 

E. Tidak perlu jurnal 

 

4. PT.Bibam menerbitkan wesel dengan 

nilai sebesar Rp.200.000,00 pada 

tanggal 30 April 2014 untuk jangka 

waktu 1 tahun dengan tingkat bunga 

6%. Biaya bunga yang harus dibayar 

pada tanggal 31 Desember 2014 

adalah... 

A. Rp.12.000.000,00 

B. Rp.10.000.000,00 

C. Rp.9.000.000,00 

D. Rp.8.000.000,00 

E. Rp.7.000.000,00 

 

Petunjuk B digunakan untuk menjawab 

soal 

5. Dalam jangka panjang produsen pada 

pasar persaingan sempurna tidak dapat 

memperoleh laba super normal. 

SEBAB 

Pada pasar persaingan sempurna, naik 

penjual maupun pembeli tidak bisa 

menentukan harga. 

 

6. Pertumbuhan ekonomi daerah 

menunjukkan pertumbuhan riil barang 

dan jasa yang diukur dengan data 

Produk Domestik Regional Bruto harga 

konstan. 

SEBAB 

Penghitungan Produk Domestik Regional 

Bruto dapat dilakukan dengan metode 

pengeluaran, pendapatan dan produksi. 

 

Petunjuk C digunakan untuk menjawab 

soal 

7. Faktor yang mempengaruhi besarnya 

impor barang oleh Indonesia adalah... 

(1) Tingat bunga di Indonesia 

(2) Pendapatan perkapita Indonesia 

(3)Pendapatan perkapita negara mitra 

dagang 

(4) Rupiah yang terdeprisiasi atau 

terapresiasi 

 

8. Hira menjalankan bisnis produk secara 

daring (online) dengan menggunakan 

media sosial. Hal ini adalah dampak 

dari... 

(1) Meningkatnya jumlah orang 

berbelanja di mall (pusat 

perbelanjaan) 

(2)Meningkatnya jumlah pemakai media 

sosial 

(3) Upaya untuk menghindari pajak 

(4) Perkembangan teknologi komunikasi 
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Petunjuk A digunakan untuk menjawab 

soal 

9. Dibawah ini jurnal penyesuaian yang 

mencerminkan kondisi laporan 

keuangan ketika akun pembayaran di 

muka belum dibuat adalah... 

A. Akun dalam laporan posisi 

keuangan (neraca) dinilai terlalu 

rendah dan akun dalam laoporan 

laba-rugi dinilai terlalu rendah 

B. Akun dalam laporan posisi 

keuangan (neraca) dinilai terlalu 

tinggi dan akun dalam laporan laba-

rugi dinilai tinggi 

C. Akun dalam laporan posisi 

keuangan (neraca) dinilai terlalu 

tinggi dan akun dalam laporan laba-

rugi dinilai rendah 

D. Akun dalam laporan posisi 

keuangan (neraca) dinilai terlalu 

rendah dan akun dalam laporan 

laba-rugi dinilai tinggi 

E. Tidak ada pengaruhnya terhadap 

laporan posisi keuangan dan akun 

dalam laporan laba-rugi 

 

10. Remaja RT 5 akan merayakan HUT RI 

dengan mengadakan Pentas Seni untuk 

menampilkan bakat anak-anak dan 

remaja RT tersebut. Dua bulan sebelum 

acara dilaksanakan panitia menyusun 

dan mengajukan proposal yang berisi 

acara serta anggaran penerimaan dan 

pengeluaran kepada ketua RT tersebut. 

Dua bulan sebelum acara dilaksanakan 

panitia menyusun dan mengajukan 

proposal yang berisi acara serta 

anggaran penerimaan dan pengeluaran 

kepada ketua RT. Kegiatan yang 

dilakukan panitia merupakan 

penererapan dari salah satu fungsi 

manajemen, yaitu... 

A. Forcasting 

B. Planning 

C. Organizing 

D. Actuating 

E. Controlling 

 

11. Indeks harga konsumen pada tahun 

2011 sebesar 124% dan indeks harga 

konsumen pada tahun 2012 sebesar 

130%. Besarnya laju inflasi pada tahun 

berjalan adalah... 

A. 4,26% D. 4,84% 

B. 4,48% E. 4,88% 

C. 4,62% 

 

Petunjuk C digunakan untuk menjawab 

soal 

12. Motif spekulasi dalam memegang uang 

ditunjukkan dengan pernyataan-

pernyataan... 

(1) Membeli baju dan sepatu 

(2) Membeli saham PT Indonesia 

Makmur, tbk 

(3) Mengantisipasi apabila ada anggota 

keluarga yang sakit 

(4) Membeli Obligasi Ritel Indonesia 

(ORI) 

 

Petunjuk A digunakan untuk menjawab 

soal 

13. Apabila MPS=0,25 maka... 

A. Besarnya koefisien balance budget 

multiplier adalah satu 

B. Besarnya koefisien balance budget 

multiplier adalah empat 

C. Fungsi C = a + 0.25Y 

D. Fungsi S = a + 0,25Y 

E. Fungsi S = -a + 0,75Y 

 

14. Ciri-ciri kurva isoquant adalah... 

A. Cembung ke arah titik origin 

B. Menurun dari kiri atas ke kanan 

bawah linier 

C. Kurva yang berada disebalah kanan 

atas menunjukkan tingkat kepuasan 

yang lebih tinggi 

D. Saling berpotongan antara isoquant 

E. Perpotongan antara isoquant 

dengan isocost merupakan kondisi 

produksi yang maksimum 

 

Petunjuk B digunakan untuk menjawab 

soal 

15. Perusahaan akan tutup usahanya jika 

biaya variabel lebih besar daripada 

penerimaan (revenue) yang diperoleh 

SEBAB 

Perusahaan akan menderita rugi 

sebesar biaya tetap yang semakin besar 

jika biaya variabel lebih besar daripada 

penerimaan (revenue) yang diperoleh 
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GEOGRAFI 

Petunjuk A digunakan untuk 

menjawab soal 

16. Konsekuensi logis bagi negara asing 

dengan diterapkannya Zona Ekonomi 

Ekslusif (ZEE) 200 mil laut di Indonesia 

adalah... 

A. Merupakan tumbuhan asli daerah 

tropis 

B. Dapat beradaptasi di daerah tropis 

C. Banyak ditemukan di daerah tropis 

D. Hanya dapat hidup di daerah tropis 

E. Pernah dibudidayakan di daerah 

tropis 

 

17. Hubungan antar fenomena geografi 

yang paling cocok dikaji dengan prinsip 

interelasi adalah... 

A. Tekanan udara dengan kecepatan 

angin 

B. Curah hujan dengan kesuburan 

tanah 

C. Kecepatan angin dengan daya tahan 

tumbuhan 

D. Temperatur udara dengan vegetasi 

hutan 

E. Radiasi matahari dengan kehidupan 

manusia 

 

 

 

18. Penambangan material gambut di 

daerah rawa untuk bahan bakar sangat 

tidak dianjurkan, karena... 

A. Merusak ekosistem rawa 

B. Memicu kebakaran lahan 

C. Menganggu siklus hidrologi 

D. Menimbulkan kerusakan hutan 

E. Meningkatkan pencemaran udara 

 

Petunjuk B digunakan untuk menjawab 

soal 

19. Kenaikan suhu global telah berdampak 

pada kenaikan permukaan air laut di 

seluruh muka bumi 

SEBAB 

Peningkatan suhu bumi terjadi sebagai 

akibat tutupan lapisan es di Kutub Utara 

dan Selatan berkurang 

 

20. Sebagian besar kota di Indonesia 

berada di daerah dataran sehingga 

kebutuhan air domestik dipenuhi dari air 

tanah.... 

SEBAB 

Air tanah di daerah dataran dapat 

diperoleh secara mudah dan murah 

 

Petunjuk C digunakan untuk menjawab 

soal 

21. Permasalahan sosial yang timbul akibat 

tingginya kepadatan penduduk di kota 

adalah... 

(1) Tingginya tingkat kejahatan 

(2) Pelayanan kesehatan buruk 

(3) Kemiskinan semakin meluas 

(4) Penurunan kesempatan belajar 

 

22. Kendala yang dihadapi Indonesia dalam 

meningkatkan pendapatan perkapita 

sebagai salah satu parameter negara 

maju adalah... 

(1) Mata pencaharian penduduk 

bervariasi 

(2) Jumlah penduduk terlampau banyak 

(3) Daya saing produk industri rendah 

(4)Kualitas sumberdaya manusia rendah 

 

Petunjuk A digunakan untuk menjawab 

soal 

23. Semakin meninggalkan pusat kota 

Jakarta kegiatan ekonomi semakin 

berkurang sebaliknya semakin 

memasuki bekasi kegiatan ekonomi 

semakin ramai, pernyataan tersebut 

sesuai teori... 

A. Konsentrik 

B. Sektoral 

C. Pusat pelayanan 

D. Inti berganda 

E. Pemekaran kota 

Petunjuk B digunakan untuk menjawab 

soal 

24. Penginderaan jauh sistem radar biasa 

disebut sistem pasif 

SEBAB 

Radar mengirim tenaga elektromagnetik 

dari sensor, pantulannya diterima lagi 

oleh sensor, pantulannya diterima lagi 

oleh sensor lewat antenna 

 

Petunjuk C digunakan untuk menjawab 

soal 
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25. Kondisi kependudukan yang mendukung 

keberhasilan pembangunan nasional 

adalah... 

(1) Pertumbuhan penduduk rendah 

(2) Arus urbanisasi rendah 

(3) distribusi penduduk merata 

(4) Jumlah penduduk produktif banyak 

 

26. Ciri utama negara berkembang 

ditunjukkan oleh struktur masyarakat, 

yakni... 

(1) Beroirentasi pada hasil alam 

(2) Produktif dalam bekerja 

(3) Tingkat konsumsi tinggi 

(4) Bertindak secara rasional 

 

Petunjuk A digunakan untuk menjawab 

soal 

27. Hal yang tidak diperbolehkan bagi 

negara lain terhadap penerapan Zona 

Ekonomi Ekslusif (ZEE) 200 mil laut di 

Indonesia adalah... 

A. Boleh bongkar muatan barang 

B. kapal asing boleh berniaga 

C. Peralatan militer boleh melintas 

D. Wisatawan memancing diperairan 

tersebut 

E. Lalu lintas perdagangan dunia 

 

28. Di pulau jawa terdapat hutan dengan 

karakteristik pohon yang memiliki daun 

lebar, gugur daun pada musim 

kemarau, dan memiliki akar yang dalam, 

termasuk jenis hutan... 

A. Mangrove 

B. Sabana tropis 

C. Musim tropis 

D. Hujan tropis 

E. Tundra 

 

Petunjuk C digunakan untuk menjawab 

soal 

29. Dalam rangka mewujudkan 

pembangunan berkelanjutan diperlukan 

upaya konservasi sumber daya hayati 

yang dilakukan dengan cara... 

(1) Pemanfaatan secara lestari 

(2) Pengawetan beraneka ragam flora 

(3) Pengawetan ragam fauna 

(4) perlindungan sistem penyangga 

kehidupan 

 

30. Pada wilayah perairan laut Indonesia 

terdapat kawasan fauna khas, yang 

terjadi karena... 

(1) Dangkalan Sunda merupakan landas 

kontinen Asia 

(2) Dangkalan Sahul kelanjutan 

kontinen Australia 

(3) Wilayah tengah secara geologi 

terpisah sejak dulu 

(4) Wialayah tengah merupakan laut 

dalam 

 

SEJARAH 

 

Petunjuk A digunakan untuk 

menjawab soal 

31. Salah satu dasar perjuangan Mahatma 

Gandhi untuk melawan Inggris adalah 

Satyagraha yang artinya... 

A. Melawan dengan tanpa kekerasan 

B. Tindakan dalam bentuk protes 

dengan tanpa berbuat sesuatu atau 

tanda berkabung 

C. Gerakan rakyat India yang tidak 

mau bekerja sama dengan 

pemerintah Inggris (non-

Cooperation) 

D. Mengenmbangkan potensi dalam 

negeri dengan tidak memakai 

produk Inggris 

E. Ikut terjun ke dalam api 

pembakaran saat suaminya 

meninggal 

 

32. Sastrawan yang tulisannya dikenal 

cukup berani mengkritik kebijakan 

pemerintah di era Orde Baru adalah... 

A. W.S. Rendra 

B. Pramoedya Ananta Toer 

C. Chairil Anwar 

D. Kuntowijoyo 

E. Umar Kayam 

 

33. Teknologi yang berbasis pada ilmu 

pengetahuan berpengaruh besar 

terhadap kemajuan suatu bangsa yang 

disebabkan oleh faktor-faktor berikut, 

kecuali... 

A. Tkemajuan manusia tidak dapat 

dilakukan tanpa teknologi yang 

canggih 
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B. Teknologi modern berhasil 

meningkatkan hasil produksi 

sandang dan pangan 

C. Peningkatan nilai produksi hanya 

dapat dilakukan dengan bantuan 

teknologi modern 

D. Peningkatan pendapatan negara 

hanay ditentukan oleh teknologi 

modern 

E. Mobilitas manusia dan barang 

antarnegara semakin meningkat 

berkat teknologi transportasi modern 

 

34. Faktor-faktor yang mengakibatkan 

lahirnya renaissance dan humanisme 

adalah, kecuali... 

A. Diperkenalkannya barang dagangan 

dari dunia timur 

B. Hasil perjanjian Thordessillas 

C. Dirombaknya tradisi lama oleh bojuis 

D. Dibukanya hubungan dagang antar 

Eropa dan dunia Timur 

E. Jatuhnya Romawi Timur oleh Turki 

 

35. Relief yang menggambarkan jenis-jenis 

perahu yang digunakan dalam kegiatan 

perdagangan laut dan sungai dapat 

dilihat pada candi... 

A. Sukuh 

B. Mendut 

C. Prambanan 

D. Borobudur 

E. Plaosan 

 

36. Faktor penyebab runtuhnya kekuasaan 

kolonial Belanda di Indonesia adalah... 

A. Invasi jepang ke Indonesia 

B. Tekanan sekutu Belanda di Eropa 

C. Kegagalan pelaksanaan politik etis 

D. Kekosongan kas pemerintah Hindia 

Belanda 

E. Kurangnya dukungan dari 

pemerintah pribumi 

 

Petunjuk B digunakan untuk menjawab 

soal 

37. Dalam pelaksanaan kebijakan 

pembangunan nasional, pemerintah 

Orde Baru menyusun Rencana 

Pembangunan Lima Tahun 

SEBAB 

Salah satu program Rencana 

Pembangunan Lima Tahun adalah 

pemerataan pembangunan di seluruh 

wilayah Indonesia 

 

38. Salah satu bentuk reformasi di 

Indonesia adalah kebebasan Pers 

SEBAB 

Kebebasan pers merupakan bagian dari 

tema utama tuntutan mahasiswa dalam 

demontrasi pada awal reformasi 

 

Petunjuk C digunakan untuk menjawab 

soal 

39. Pengaruh perang dingin dalam bidang 

politik adalah... 

(1) Tidak terjaminnya hak-hak asasi 

manusia 

(2) Negara jajahan menjadi negara 

demokerasi 

(3) Uni Soviet mengembangkan 

demokrasi dan sosialisme 

(4) Amerika Serikat makin 

menancapkan kekuasaannya di 

dunia 

 

40. Hal yang hendak dicapai dengan 

gerakan Arab Spring adalah... 

(1) Demokrasi 

(2) Penggantian rezim 

(3) Ketersediaan lapangan kerja 

(4) Penegakan hak asasi manusia 

 

Petunjuk A digunakan untuk menjawab 

soal 

41. Penanaman modal asing dari Eropa, di 

Hindia Belanda meningkat pesat, 

terutama setelah pemerintahan Belanda 

melaksanakan... 

A. Politik etis 

B. Politik batigslot 

C. UU comptablitiet 

D. UU Agraria 

E. Politik Dranage 

 

42. Revolusi Prancis mendapat pengaruh 

dari ide-ide perang kemerdekaan 

Amerika. Hal tersebtu dikarenakan... 

A. Antiabsolutisme dan feodalisme 

B. Mendukung penguan hak asasi 

manusia 

C. Anti liberalisme dan nasionalisme 

D. Mendukung nasionalisme 

E. Antifeodalisme dan liberalisme 

 



6 
MADAZ FOUNDATION (BIMBEL SPESIALIS SBMPTN)            DOKTERSIN (BIMBEL SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN)                                                                         

43. Perang ini pada dasarnya merupakan 

perang saudara antara Irak dan Iran 

yang terjadi tahun 1980-1988 perang 

yang dimaksud adalah... 

A. Perang Amerika 

B. Perang Teluk 

C. Perang Dingin 

D. Perang Dunia 

E. Perang Candu 

 

Petunjuk B digunakan untuk menjawab 

soal 

44. Salah satu prinsip Merkantilisme yang 

dianut oleh bangsa-bangsa di Eropa 

pada abad ke 16 dan 17 adalah negara 

tidak ikut campur tangan dalam 

perkembangan perekonomian 

SEBAB 

Pada saat itu kapitalis modern sudah 

tumbuh pesat sehingga sektor swasta 

mempunyai peranan dominan dalam 

perekonomian suatu negara 

 

Petunjuk C digunakan untuk menjawab 

soal 

45. Pada tahun 1867, Kaisar Matshuhito 

engadakan gerakan pembaruan Negara 

Jepang yang dikenal dengan Restorasi 

Meiji. Pembaharuan ini meliputi 

bidang... 

(1) Bidang politik : mempengaruhi 

susunan pemerintah 

(2) Bidang sosial : wajib belajar untuk 

meningkatkan pendidikan rakyat 

(3) Bidang Ekonomi : dengan 

meningkatkan pertanian 

perindustrian dan dagang 

(4) Bidang militer : dengan 

memperkuat angkatan darat dan 

laut 

 

SOSIOLOGI 

 

Petunjuk A digunakan untuk 

menjawab soal 

46. Ciri terhadap positid dalam 

perkembangan masyarakat yang 

dirumuskan oleh Auguste Comte 

adalah... 

A. Masyarakat sudah hidup harmonis 

berkat kepemipinan yang kuat 

B. Ilmu pengetahuan menjadi rujukan 

utama masyarakat dalam 

beraktivitas sehari-hari 

C. Aktivitas kehidupan sosial-ekonomin 

masyarakat sudah makmur 

D. Tata kehidupan masyarakat berjalan 

sesuai dengan prinsip-prinsip 

demokrasi 

E. Keamanan dan kesejahteraan 

masyarakat sudah terjamin 

 

47. Pengungsi yang kehilangan kesempatan 

beraktualisasi diri dalam kehidupan 

sehari-hari, termasuk peluang kerja 

telah engalami... 

A. Bencana sosial 

B. Mobilitas sosial 

C. Gerakan sosial 

D. Migrasi sosial 

E. Ketimpangan sosial 

 

48. Proses penerimaan kelompok oposisi 

kedalam jajaran kepemimpinan politik 

untuk menghindari terjadinya 

kegoncangan stabilitas pemerintahan 

disebut sebagai proses... 

A. Koersi 

B. Koalisi 

C. Kooptasi 

D. Kontroversi 

E. Kontravensi 

 

Petunjuk B digunakan untuk menjawab 

soal 

49. Revolusi adalah salah satu bentuk 

perubahan sosial yang cepat dan dapat 

mempengaruhi sendi-sendi kehidupan 

masyarakat 

SEBAB 

Revolusi yang diikuti kekerasan selain 

memakan korban sosial yang cukup 

besar biasanya juga membutuhkan 

waktu yang cukup lama untuk 

membangun ketertiban sosial 

 

50. Asimilasi sebagai proses pembaharuan 

dapat terjadi pada kelompok 

masyarakat yang mmeiliki perbedaan 

vertikal dan horizontal 

SEBAB 

Sosialisasi otoriter yang dilakukan 

terhadap anak-anak dan orang muda 
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bertujuan untuk membantu sikap 

disiplin yang tinggi 

 

Petunjuk C digunakan untuk menjawab 

soal 

51. Terbatasnya lapangan pekerjaan di 

perdesaan mendorong terjadinya 

urbanisasi yang berdampak pada... 

(1) Kepadatan penduduk di kota 

(2) Meningkatkan kriminalitas 

(3) Meningkatnya kegiatan sektor 

informal 

(4) Sekunder individu 

 

52. Berbagai aksi yang dilakukan buruh 

untuk menuntut kenaikan upah sering 

menimbulkan konflik vertikal antara... 

(1) Buruh-pengusaha 

(2) Buruh-serikat buruh 

(3) Buruh-negara 

(4) Sesama buruh 

 

53. Dampak positif perubahan sosial bagi 

masyarakat adalah... 

(1) Relasi sosial bersifat individual 

(2) Kebutuhan manusia makin mudah 

terpenuhi 

(3) Kesenjangan sosial budaya dalam 

masyarakat 

(4) Perubahan pola pikir yang lebih 

maju 

 

Petunjuk B digunakan untuk menjawab 

soal 

54. Struktur sosial mengalami 

perkembangan evolusioner dari 

homogen menjadi heterogen 

SEBAB 

Masyarakat mengalami perubahan dari 

solidaritas organik ke solidaritas 

mekanik 

 

Petunjuk A digunakan untuk menjawab 

soal 

55. Andika gemar mengintip orang lain yang 

tengah melakukan aktivitas pribadi, 

penyimpangan yang dilakukan Andika 

diistilahkan dengan... 

A. Veyourisme 

B. Eksibisionisme 

C. Fetitisme 

D. Sadism 

E. Oedipus complex 

 

56. Ajang kompetisi debat antassiswa/i SMA 

se-DIY merupakan bentuk... 

A. Kompetisi 

B. Kontravensi 

C. Konfliks 

D. Bergaining 

E. Kooperasi 

 

57. hukuman yang pantas bagi para 

koruptor 

(1) Dibui 

(2) Dipermalukan 

(3) Dimiskinkan 

(4) Ditembak Mati 

Bentuk pertanyaan di atas dapat ditemui 

dalam angket... 

A. terbuka 

B. tertutup 

C. semiterbuka 

D. semitertutup 

E. terarah 

 

Petunjuk C digunakan untuk menjawab 

soal 

58. Ciri masyarakat majemuk ditunjukkan 

oleh... 

(1) Integrasi umumnya timbul dengan 

tanpa paksaan 

(2) Terjadi dominasi oleh salah satu 

pihak/kelompok 

(3) Kemudahan mencapai konsensus 

(4) Besarnya potensi konsolidasi 

 

59. Berikut ini merupakan bentuk penelitian 

kualitatif, antara lain... 

(1) Fenomenologi Eksistensial Subjek 

Gelandandangan di Jalanan kota 

Yogyakarta 

(2) Pemaknaan Mitos Pulung Gantung 

Masyarakat Gunung Kidul 

(3) mengeja isyarat kekuasaan : Pro-

Kontra Fatwa-Fatwa MUI 

(4) Konsep Pemberdayaan Masyarakat 

Komunitas Maiyah 

 

60. Menurut Ferdinand Tonnies, ragam 

masyarakat dibagi dalam dua jenis, 

yakni... 

(1) Gemeinschaft 

(2) Mekanik 

(3) Gesselschaft 

(4) Organik 
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