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TES POTENSI SKOLASTIK 
 

 
 

 
 

Keterangan : PENALARAN UMUM nomor 1 – 20 (35 Menit) 

PEMAHAMAN BACAAN dan MENULIS nomor 21 – 40 (25 Menit) 

PENGETAHUAN dan PEMAHAMAN UMUM nomor 41-60 (25 menit) :  B. INDONESIA nomor 41 – 52 {18 Menit} dan 

B. INGGRIS nomor 53 – 60 {7 Menit}  

PENGETAHUAN KUANTITATIF nomor 61 – 80 (35 Menit) 

 

 

PENALARAN UMUM 

20 Soal – 35 Menit 
 

 

Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 1 sampai dengan 7. 

Kesehatan anak selalu menjadi perhatian utama bagi orang tua. Bagaimanapun, semua anak kecil 

berpotensi mengalami sakit. Sakit yang biasa dialami anak-anak adalah flu, batuk, dan cacar. Sebagian anak 

yang berpotensi mengalami sakit pada akhirnya harus berobat ke rumah sakit. Sayangnya, tidak semua anak 

mau dibawa berobat ke rumah sakit. Banyak anak menolak diajak ke rumah sakit, terutama anak laki-laki, 

apalagi jika harus menjalani rawat inap. Banyaknya pemandangan orang sakit menjadi salah satu alasan 

mereka menolak ke rumah sakit, begitu juga dengan bau obat yang menyengat dan penampilan staf rumah 

sakit dengan baju putihnya. Mereka mengira bahwa jika ke rumah sakit, mereka akan disuntik. 

Membayangkan sakitnya jarum suntik menjadi alasan yang paling banyak ditemui mengapa anak-

anak tidak suka ke rumah sakit. 

Untuk mengatasi hal ini seoran gpeneliti melakukan riset pada anak-anak yang dirawat di rumah sakit yang 

bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh terapi bermain terhadap tingkat kooperatif anak 

prasekolah selama menjalani perawatan di ruang pediatri. Tujuan terapi bermain adalah agar saat menjalani 

perawatan, mereka tetap mendapatkan pembelajaran atau kegiatan yang menyenangkan. Penelitian dilakukan 

pada anak-anak usia 3 – 5 tahun. Prosedur penelitian dilakukan dengan cara memberikan terapi bermain pada 

sejumlah anak. Terdapat dua kelompok yang diterapi yaitu kelompok laki-laki dan perempuan dengan jumlah 

masing-masing 50 anak, serta terdapat 6 jenis permainan yang diberikan. Sebelum terapi, anak-anak tersebut 

diukur perilaku kooperatifnya, kemudian dihitung reratanya. Demikian pula setelah terapi, perilaku kooperatif 

anak-anak tersebut diukur kembali. Setelah riset, diperoleh hasil seperti yang tercantum pada Tabel 1. 

Tabel 1. Jumlah Anak yang Kooperatif Setelah Terapi Bermain 

Jenis Permainan Laki-laki Perempuan 

Tali 20 25 

Bola 30 20 

Boneka 15 25 

Monopoli 35 35 

Ular tangga 12 15 

Rumah-rumahan 20 20 

(Bukan data sebenarnya) 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rerata skor sebelum terapi lebih rendah daripada setelah terapi, 

baik pada anak laki-laki maupun perempuan. Hal tersebut menunjukkan bahwa jika anak-anak mendapatkan 

terapi bermain, mereka lebih bersikap kooperatif. Sikap kooperatif misalnya ditunjukkan dalam bentuk 

kepatuhan dan kemampuan berkomunikasi dengan orang tua. Sikap kooperatif membuat anak merasa lebih 

nyaman saat menjalani perawatan di rumah sakit. Dalam kondisi ini terapi diibaratkan sebagai obat yang 

berfungsi untuk menyembuhkan atau mengurangi sakit 
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1. Berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di 

bawah ini yang BENAR? 

A. Sebagian anak kecil yang sakit sering ke 

rumah sakit. 

B. Sebagian anak kecil yang tidak sakit senang 

ke rumah sakit. 

C. Sebagian anak kecil yang ke rumah sakit 

berpotensi mengalami sakit. 

D. Sebagian anak kecil pada akhirnya harus 

berobat ke rumah sakit. 

E. Sebagian anak kecil yang sakit flu dirawat 

inap di rumah sakit. 

 

2. Simpulan apa yang dapat ditarik dari paragraf 3? 

A. Anak mendapatkan terapi bermain apabila 

mereka lebih bersikap kooperatif. 

B. Anak mendapatkan terapi bermain apabila 

mereka patuh dan dapat berkomunikasi 

dengan orang tua. 

C. Anak lebih bersikap kooperatif apabila 

anak nyaman dalam menjalani perawatan di 

rumah sakit. 

D. Anak mendapatkan terapi bermain apabila 

menjalani perawatan di rumah sakit. 

E. Anak merasa lebih nyaman saat menjalani 

perawatan di rumah sakit apabila 

mendapatkan terapi bermain. 

 

3. Berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di 

bawah ini yang PALING MUNGKIN benar? 

A. Anak laki-laki lebih berpotensi sakit 

dibandingkan anak perempuan. 

B. Anak perempuan lebih berani dibandingkan 

anak laki-laki. 

C. Anak-anak sering mendapat pengalaman 

buruk di rumah sakit. 

D. Anak-anak merasa takut pergi ke rumah 

sakit. 

E. Anak-anak sering dirawat inap di rumah 

sakit. 

 

4. Manakah pernyataan di bawah ini yang TIDAK 

MENDUKUNG kalimat bercetak tebal pada 

paragraf 1? 

A. Banyak anak tidak suka rumah sakit karena 

takut disuntik. 

B. Banyak anak mendapatkan pengalaman 

tidak menyenangkan ketika disuntik. 

C. Banyak anak belum pernah disuntik di 

rumah sakit. 

D. Banyak anak belum pernah ke rumah sakit 

takut dokter yang memegang jarum suntik. 

E. Banyak anak tidak suka ke rumah sakit 

walaupun tidak pernah tahu jarum suntik. 

 

5. Berdasarkan Tabel 1, jenis permainan yang 

menempati keberhasilan kedua tertinggi setelah 

terapi adalah … 

A. tali 

B. bola 

C. boneka 

D. monopoli 

E. rumah-rumahan 

 

6. Berdasarkan Tabel 1, jika hasil tersebut tidak 

berubah pada masa mendatang, jenis permainan 

yang PALING MUNGKIN dipertahankan 

untuk diberikan pada anak-anak adalah … 

A. tali 

B. bola 

C. boneka 

D. monopoli 

E. rumah-rumahan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 8 sampai dengan 14. 

Pengguna internet di Indonesia terus mengalami peningkatan yang sangat tajam. Perkembangan 

teknologi seperti telpon yang semakin canggih merupakan faktor utama penyebab melonjaknya pengguna 

internet di Indonesia. Jika teknologi berkembang, pengguna internet meningkat. Sementara itu, jika 

seseorang mengikuti perkembangan zaman, seseorang bisa berkomunikasi dengan berbagai media. Dalam 

hal ini, tidak ada pengguna internet yang gagap teknologi. Sebagian dari pengguna internet tersebut memiliki 

telepon canggih. 

Jumlah pengguna internet di Indonesia tahun 2017 adalah 143,26 juta. Angka ini adalah sebesar 54,68% 

bila dibandingkan dengan jumlah seluruh penduduk di Indonesia. Hasil survei APJII (Asosiasi 

Penyelenggara Jasa Internet Indonesia) menyatakan bahwa perkembangan pengguna internet di Indonesia 

dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Kominfo Indonesia memprediksi peningkatan yang tinggi di 

tahun 2018, bahkan peningkatannya lebih besar 50% dari peningkatan di tahun 2017. Para pengguna internet 

ini mengakses internet di berbagai lokasi, seperti di warnet, kantor, dan sekolah. Gambar 1 menyajikan data 

pengguna internet di DKI Jakarta berdasarkan lokasi pada tahun 2011 – 2014. 
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Penerapan teknologi komunikasi dan informasi ditunjukkan dengan berkembangnya nilai-nilai di 

negara-negara maju. Nilai-nilai tersebut di antaranya adalah efisiensi, efektivitas, dan rasionalitas. Jika 

teknologi komunikasi mengalami kemajuan, orang mudah dalam berkomunikasi. Kemudahan orang dalam 

berkomunikasi menyebabkan suatu peristiwada dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama. 

Misalnya, hanya dengan berada di depan komputer orang bisa melakukan berbagai aktivitas, seperti 

melakukan pembicaraan dengan orang lain, mengirimkan informasi, serta melakukan transaksi seperti 

pembelian, pembayaran, dan penjualan. Meskipun demikian, kemajuan teknologi bagi kehidupan manusia 

dapat diibaratkan sebuah pisau yang bermata dua. 

 
(Diadaptasi dari dailysocial.id) 

 

7. Berdasarkan paragraf 1, manakah simpulan di bawah ini yang BENAR? 

A. Semua orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. 

B. Sebagian orang yang memiliki telepon canggih gagap teknologi. 

C. Sebagian orang yang tidak memiliki telepon canggih gagap teknologi. 

D. Sebagian orang yang memiliki telepon canggih tidak gagap teknologi. 

E. Semua pengguna internet yang gagap teknologi tidak memiliki telepon canggih 

 

8. Berdasarkan paragraf 3, manakah simpulan di bawah ini yang BENAR? 

A. Suatu peristiwa tidak dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama apabila teknologi 

komunikasi tidak mengalami kemajuan. 

B. Suatu peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang sama apabila teknologi 

komunikasi mengalami kemajuan. 

C. Suatu peristiwa tidak dapat diketahui orang di seluruh dunia apabila orang tidak mudah 

berkomunikasi. 

D. Orang tidak mudah berkomunikasi apabila peristiwa tidak dapat diketahui orang di seluruh dunia pada 

saat yang sama. 

E. Orang muda berkomunikasi apabila peristiwa dapat diketahui orang di seluruh dunia pada saat yang 

sama. 

 

9. Berdasarkan paragraf 1, apabila pengguna internet tidak meningkat atau seseorang tidak bisa 

berkomunikasi dengan berbagai media, manakah simpulan di bawah ini yang BENAR? 

A. Teknologi tidak berkembang atau seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman. 

B. Teknologi berkembang atau seseorang mengikuti perkembangan zaman. 

C. Teknologi tidak berkembang dan seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman. 

D. Teknologi berkembang dan seseorang mengikuti perkembangan zaman 

E. Teknologi berkembang, tetapi seseorang tidak mengikuti perkembangan zaman 
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10. Berdasarkan paragraf 3, apabila sebuah negara telah mengembangkan nilai-nilai efisiensi dan efektivitas, 

manakah simpulan di bawah ini yang PALING MUNGKIN benar? 

A. Negara tersebut adalah negara maju yang memberikan fasilitas teknologi kepada warganya. 

B. Negara tersebut adalah negara maju yang memiliki penelitian terbaik di bidang teknologi. 

C. Negara tersebut adalah negara maju yang memiliki teknologi canggih yang terbaru. 

D. Negara tersebut adalah negara maju yang memasukkan nilai budaya dalam berkomunikasi. 

E. Negara tersebut adalah negara maju yang menerapkan teknologi komunikasi dan informasi. 

 

11. Berdasarkan paragraf 3, jika kemajuan teknologi diibaratkan pisau yang bermata dua, manakah simpulan 

di bawah ini yang PALING MUNGKIN benar? 

A. Kemajuan teknologi memudahkan pekerjaan manusia. 

B. Kemajuan teknologi digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. 

C. Kemajuan teknologi memudahkan manusia dalam berkomunikasi. 

D. Kemajuan teknologi membuat manusia malas melakukan pekerjaan berat. 

E. Kemajuan teknologi dapat memberikan dampak baik maupun dampak buruk. 

 

12. Berdasarkan Gambar 1, manakah simpulan di bawah ini yang BENAR mengenai pengguna internet di 

DKI Jakarta? 

A. Persentase pengguna internet gabungan kantor dan sekolah tahun 2011 lebih tinggi daripada tahun 

2012. 

B. Persentase pengguna internet gabungan kantor dan warnet tahun 2013 lebih rendah daripada tahun 

2014. 

C. Tahun 2014, persentase pengguna internet di kantor lebih tinggi daripada gabungan sekolah dan 

warnet. 

D. Tahun 2012, persentase pengguna internet di warnet lebih tinggi daripada gabungan pengguna internet 

di kantor dan warnet. 

E. Persentase penguna internet gabungan kantor dan warnet tahun 2014 lebih rendah daripada tahun 

2012. 

 

 

 
 

13. Berdasarkan Gambar 1, apa yang PALING MUNGKIN terjadi pada tahun 2015? 

A. Selisih persentase pengguna internet antara yang berlokasi di warnet dan kantor semakin kecil. 

B. Selisih persentase pengguna internet antara yang berlokasi di kantor dan sekolah semakin besar. 

C. Selisih persentase pengguna internet antara yang berlokasi di warnet dan sekolah semakin kecil. 

D. Selisih persentase pengguna internet antara yang berlokasi di warnet dan kantor semakin besar. 

E. Selisih persentase pengguna internet antara yang berlokasi di warnet dan sekolah semakin besar. 
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14. –  

 

15. Bilangan yang nilainya lebih besar dari 
18

0,33
19

x  adalah . . . 

A. 
18

0,99
38

x  

B. 
3

0,99
38

x  

C. 
6

0,99
19

x  

D. 
18

0,66
38

x  

E. 
9

0,66
19

x  

 

16. Diantara lima bilangan berikut yang nilainya paling besar adalah . . . . 

A. 
9

45%
7

x  

B. 
18

15%
7

x  

C. 
9

60%
14

x  

D. 
9

90%
21

x  

E. 
18

45%
21

x  

 

17. x, 27, 9, 45, 27, 63, y  

Nilai yang tepat menggantikan x dan y adalah . . . . 

A. -9 dan 45 

B. -9 dan 81 

C. 9 dan 45  

D. 45 dan 27 

E. 63 dan 45 

 

18. 1, 4, 5, 15, 17, 34, 37, x  

Nilai yang tepat menggantikan x adalah . . . . 

A. 37 

B. 40 

C. 41 

D. 42 

E. 44 

 

19.  
 

 

 

 

 

 

Nilai 10 dalam segitiga P adalah hasil operasi aritmetik semua bilangan di luar segitiga P. Dengan 

menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segitiga Q yang paling tepat adalah . . . . 

A. 6   D. 15 

B. 8   E. 24 

C. 12 

P  

2  5  
10  

30  

Q  

3 9 
?  

45 



 

142 

 

 

Latihan Mandiri | Soal Real UTBK SBMPTN 2019 

20.  
 

 

 

 

 

 

Nilai 23 dalam segiempat A adalah hasil operasi aritemetik semua bilangan di luar segiempat A. dengan 

menggunakan pola operasi aritmetik yang sama, nilai dalam segiempat B yang paling tepat adalah . . . . 

A. 2  

B. 16 

C. 28 

D. 62 

E. 68 

 

 

 

PEMAHAMAN BACAAN DAN MENULIS 

20 Soal – 25 Menit 
 

 

Tulisan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 21 sampai dengan 28. 
1Masalah yang dihadapi dalam praktik budi daya padi semakin beragam. 2Konversi lahan sawah di 

sentra penghasil padi terus berlangsung. 3Perubahan iklim global yang berdampak terhadap anomali iklim 

mendorong perkembangan hama dan penyakit yang mengancam keselamatan produksi padi. 4Akibatnya, 

hasil produksi pertanian mengalami penurunan. 5Penurunan itu terjadi karena biaya perlindungan tanaman 

padi dari hama penyakit semakin tinggi.  
6Di Indonesia, penyakit penting tanaman padi ialah hawar daun bakteri, penyakit tungro, bercak daun 

pyricularia, busuk batang, hawar pelapah daun, kerdil hampa, dan kerdil rumput. 7Kehilangan hasil padi 

akibat gangguan hawar daun bakteri berkisar 15-24%. 8Pada tahun 2010, penyakit kerdil hampa dan kerdil 

rumput mewabah, […] menyebabkan gagal panen di beberapa sentra penghasil padi di Pulau Jawa.  
9Melindungi tanaman padi dari gangguan penyakit merupakan usaha yang tidak […] dari pengelolaan 

ekosistem pertanian padi. 10Produksi padi berperan penting untuk memenuhi kebutuhan sehingga kegiatan 

yang berkaitan dengan perlindungan tanaman harus ditingkatkan dalam sistem produksi. 11Perlindungan 

tanaman padi dari gangguan penyakit idealnya berpangkal pada prinsip keseimbangan lingkungan.  
12Dalam usaha perlindungan tersebut tidak terlepas dari kegiatan manusia dalam memanipulasi 

komponen lingkungan yang memengaruhi perkembangan penyakit itu sendiri.  
(Diadaptasi dari Jurnal Litbang Pertanian Volume 37 Nomor 1 Juni 2018, hlm. 1-2) 

 

21. Apa judul yang tepat untuk tulisan di atas?  

A. Permasalahan dalam Praktik Budi Daya Padi.  

B. Macam-macam Penyakit Tanaman Padi.  

C. Perlindungan Tanaman Padi dari Gangguan Penyakit.  

D. Penurunan Produksi Padi akibat Gangguan Penyakit.  

E. Pengaruh Perubahan Iklim terhadap Perkembangan Penyakit Padi.  

 

22. Anda akan menambahkan kalimat berikut pada paragraf 1.  

Langkah-langkah perbaikan dalam mengatasi hama penyakit diperlukan untuk meningkatkan hasil 

pertanian.  
 

Letak yang paling tepat untuk kalimat tersebut adalah . . . . 

A. setelah kalimat 1  

B. setelah kalimat 2 

C. setelah kalimat 3 

D. setelah kalimat 4 

E. setelah kalimat 5 

 

A  

4  

7  

3 23 

5 

B 

4  

5 

6 ? 

8 
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23. Kata sambung yang tepat untuk melengkapi […] pada kalimat 8 adalah . . . . 

A. bahkan  

B. dan  

C. kemudian  

D. maka 

E. yang 

 

24. Agar menjadi logis, kalimat 12 harus diperbaiki dengan cara . . . . 

A. menghilangkan kata dalam pada awal kalimat  

B. menambahkan kata melakukan sebelum kata usaha  

C. mengganti kata terlepas dengan kata lepas 

D. mengganti kata dalam sebelum kata memanipulasi dengan kata untuk 

E. mengganti kata memengaruhi dengan kata berpengaruh pada 

 

25. Kata yang paling tepat untuk melengkapi […] pada kalimat 9 adalah . . . . 

A. terlepaskan  

B. terhindar  

C. terpisahkan  

D. teralihkan  

E. terbebas  

 

26. Kalimat manakah yang paling tepat dituliskan sebagai simpulan pada akhir tulisan?  

A. Dapat disimpulkan bahwa perlindungan padi dari gangguan penyakit yang selama ini dilakukan belum 

efektif.  

B. Simpulan yang dapat diambil adalah banyak hama padi yang berpotensi mengancam kualitas dan 

produksi padi.  

C. Dengan demikian, metode perlindungan tanaman padi yang lebih sesuai dengan kondisi padi dapat 

diimplementasikan.  

D. Semua itu membawa kita pada simpulan bahwa diperlukan strategi pengelolaan padi dalam 

menghadapi perubahan iklim.  

E. Uraian di atas menunjukkan bahwa penyakit padi berhubungan erat dengan penurunan produksi padi.  

 

27. Kalimat manakah yang paling tepat untuk melengkapi paragraf 2?  

A. Penyakit tungro menyebabkan 12.340 hektare tanaman padi puso.  

B. Tanaman padi dilaporkan gagal panen karena terserang hawa wereng cokelat.  

C. Akibat kegagalan panen, petani mengalami kerugian.  

D. Beberapa wilayah di Indonesia yang menjadi sentra penghasil padi sering gagal panen.  

E. Pengendalian penyakit tanaman padi masih mengandalkan penggunaan pestisida kimia sintetik.  

 

28. Ilustrasi yang paling tepat untuk melengkapi penjelasan dalam tulisan adalah . . . .  

A. tabel hasil panen padi di sentra produksi  

B. foto lahan penanaman padi  

C. gambar hama tanaman padi  

D. bagan langkah-langkah penanaman padi  

E. diagram persentase penurunan produksi padi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tulisan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 29 sampai dengan 36. 
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1Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa kelaparan yang terjadi saat ini adalah 

sebuah ancaman global. 2Menurut PBB, satu di antara sembilan atau sebanyak 821 juta orang mengalami 

kelaparan. 3Dalam sebuah laporan disebutkan bahwa kelaparan telah meningkat di Afrika dan Amerika 

Selatan.  
4Peningkatan kelaparan terus terjadi ini disebabkan karena perubahan iklim dan juga serta konflik yang 

berkepanjangan, termasuk di Yaman, Somalia, Afrika Utara, dan Afganistan. 5Lebih lanjut PBB mengatakan 

bahwa situasi kelaparan di Amerika Selatan semakin memburuk karena rendahnya harga komoditas ekspor 

utama di kawasan tersebut, terutama minyak mentah. 6Sebuah organisasi sosial bernama Save the Children 

mengungkapkan bahwa 600.000 anak-anak di zona perang dapat meninggal karena kelaparan ekstrem pada 

akhir tahun ini yang disebabkan halangan pasokan kebutuhan akibat perang. 7Selain itu, akses yang tidak 

memadai membuat penduduk sekitar lebih memilih makanan yang murah dan padat energi yang tinggi 

lemak. 8Sebagai akibatnya, 672 juta orang dewasa mengalami obesitas. 9Jumlah penduduk yang bermasalah 

dengan kesehatan naik sebanyak 72 juta bila dibandingkan dengan data demografi tahun 2014.  
10Wakil Presiden Asosiasi Dana Internasional untuk Pembangunan Pertanian mengatakan untuk 

mengurangi kelaparan kita harus mengutamakan akarnya terlebih dahulu, yaitu kemiskinan kronis. 11Ia 

menyatakan bahwa dibutuhkan data yang akurat mengenai keberadaan penduduk miskin dan apa saja yang 

dibutuhkan oleh mereka.  
(Diadaptasi dari http://nationalgeographic.grid.id/read/13936094/pbb-tingkat-kelaparan-meningkat-selama-tiga-tahun-terakhir) 

 

29. Kata halangan pada kalimat 6 harus diperbaiki menjadi . . . . 

A. terhalang  

B. dihalanginya 

C. terhalangnya 

D. terhalanginya 

E. terhalang 

 

30. Diperlukan sebuah paragraf antara kalimat 3 dan 4. Gagasan pokok paragraf yang paling tepat adalah. . . . 

A. kondisi beberapa negara yang mengalami kelaparan 

B. penyebab terjadinya kelaparan di berbagai negara  

C. jumlah penduduk yang mengalami kelaparan dari tahun ke tahun  

D. peningkatan kelaparan di Afrika dan Amerika Selatan  

E. solusi menangani masalah kelaparan  

 

31. Kalimat yang tidak diperlukan dalam tulisan di atas adalah . . . . 

A. kalimat 3 

B. kalimat 4 

C. kalimat 5 

D. kalimat 9  

E. kalimat 11 

 

32. Manakah hasil penggabungan yang paling tepat dari kalimat 1 dan kalimat 2?  

A. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa kelaparan yang terjadi saat ini adalah 

sebuah ancaman global mengingat satu di antara sembilan atau sebanyak 821 juta orang mengalami 

kelaparan.  

B. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa kelaparan yang terjadi saat ini adalah 

sebuah ancaman global, bahkan menurut PBB satu di antara sembilan atau sebanyak 821 juta orang 

mengalami kelaparan.  

C. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa kelaparan yang terjadi saat ini adalah 

sebuah ancaman global sehingga satu di antara sembilan atau sebanyak 821 juta orang mengalami 

kelaparan.  

D. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa kelaparan yang terjadi saat ini adalah 

sebuah ancaman global, yang menurut PBB satu di antara sembilan atau sebanyak 821 juta orang 

mengalami kelaparan.  

E. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperingatkan bahwa kelaparan yang terjadi saat ini adalah 

sebuah ancaman global, ditambah lagi menurut PBB satu di antara sembilan atau sebanyak 821 juta 

orang mengalami kelaparan.  
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33. Paragraf 2 seharusnya terdiri atas dua paragraf. Kalimat yang seharusnya merupakan awal paragraf 3 

adalah . . . . 

A. Kalimat 5 

B. Kalimat 6 

C. Kalimat 7 

D. Kalimat 8  

E. Kalimat 9 

 

34. Kalimat manakah yang merupakan perbaikan kalimat 4?  

A. Peningkatan kelaparan yang terus terjadi karena perubahan iklim dan juga konflik yang 

berkepanjangan, termasuk di Yaman, Somalia, Afrika Utara, dan Afganistan.  

B. Peningkatan kelaparan yang terus terjadi dikarenakan perubahan iklim dan juga konflik yang 

berkepanjangan, termasuk di Yaman, Somalia, Afrika Utara, dan Afganistan.  

C. Peningkatan kelaparan yang terus terjadi ini disebabkan oleh perubahan iklim dan konflik yang 

berkepanjangan, termasuk di Yaman, Somalia, Afrika Utara, dan Afganistan.  

D. Peningkatan kelaparan terus terjadi dikarenakan oleh perubahan iklim dan juga konflik yang 

berkepanjangan, termasuk di Yaman, Somalia, Afrika Utara, dan Afganistan.  

E. Peningkatan kelaparan yang terus terjadi ini disebabkan baik oleh perubahan iklim dan konflik yang 

berkepanjangan, termasuk di Yaman, Somalia, Afrika Utara, dan Afganistan.  

 

35. Kalimat manakah yang dapat ditambahkan pada paragraf 1?  

A. Angka itu menunjukkan bahwa kelaparan meningkat selama tiga tahun terakhir.  

B. Angka kelaparan tersebut diprediksi akan meningkat pada tahun depan.  

C. PBB bertujuan menjaga perdamaian dan keamanan dunia serta membina kerja sama internasional.  

D. PBB menyatakan kelaparan yang terjadi disebabkan oleh konflik yang berkepanjangan di beberapa 

negara.  

E. PBB menyatakan, untuk mengurangi kelaparan, semua pihak harus memberi perhatian terhadap 

masalah ini.  

 

36. Jika informasi di bawah ini ditambahkan dalam paragraf 2, kalimat manakah yang akan melemahkan 

argumen pada paragraf tersebut?  

A. Tidak semua anak di zona perang mengalami kelaparan ekstrem.  

B. Bagian lain Amerika tidak mengalami kelaparan seperti di Amerika Selatan.  

C. Peningkatan jumlah penderita obesitas berkaitan dengan masalah kelapran.  

D. Kelaparan dapat menyebabkan anak-anak di beberapa negara meninggal.  

E. Konflik berkepanjangan belum tentu menyebabkan kelaparan di beberapa negara.  

 

 

Tulisan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 37 sampai dengan 40. Pertimbangkan apakah kata 

atau kalimat bercetak tebal pada setiap nomor tidak perlu diperbaiki (A) atau diganti dengan pilihan lain 

yang tersedia (B, C, D, atau E).  

Seni musik memanfaatkan unsur bunyi sebagai 37alat dasar. Musik memiliki proporsi pada bunyi yang 

teratur, bunyi yang berirama, serta paduan bunyi. Sehingga, seni musik banyak dikembangkan pada 

komunitas masyarakat yang memiliki aliran klasik, ekspresionis, dan eksperimentalis. Caranya adalah 

dengan memetakan perkembangan musik melalui bunyi-bunyian yang tidak berirama dan bernada.  

Seni musik tumbuh dan berkembang sejak Zaman Renaisans hingga abad milenium. Secara progresif aliran 

musik berkembang pada saat ini lebih ke arah musik memiliki tonasi, interval, dan harmoni.  
(Diadaptasi dari http://hedisasrawan.blogspot.com/2012/09/seni-artikel-lengkap.html) 

 

37. A. TIDAK PERDLU DIPERBAIKI 

B. bahan  

C. media 

D. wadah 

E. sarana 
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Tulisan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 37 sampai dengan 40. Pertimbangkan apakah kata 

atau kalimat bercetak tebal pada setiap nomor tidak perlu diperbaiki (A) atau diganti dengan pilihan lain 

yang tersedia (B, C, D, atau E).  

Seni musik memanfaatkan unsur bunyi sebagai alat dasar. Musik memiliki proporsi pada bunyi yang teratur, 

bunyi yang berirama, serta paduan bunyi. 38Sehingga, seni musik banyak dikembangkan pada komunitas 

masyarakat yang memiliki aliran klasik, ekspresionis, dan eksperimentalis. Caranya adalah dengan 

memetakan perkembangan musik melalui bunyi-bunyian yang tidak berirama dan bernada.  

Seni musik tumbuh dan berkembang sejak Zaman Renaisans hingga abad milenium. Secara progresif aliran 

musik berkembang pada saat ini lebih ke arah musik memiliki tonasi, interval, dan harmoni.  
(Diadaptasi dari http://hedisasrawan.blogspot.com/2012/09/seni-artikel-lengkap.html) 

 

38. A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI  

B. Oleh karena itu,  

C. Sebab itu,  

D. Dengan demikian,  

E. Maka, 

 

 

Tulisan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 37 sampai dengan 40. Pertimbangkan apakah kata 

atau kalimat bercetak tebal pada setiap nomor tidak perlu diperbaiki (A) atau diganti dengan pilihan lain 

yang tersedia (B, C, D, atau E).  

Seni musik memanfaatkan unsur bunyi sebagai alat dasar. Musik memiliki prporsi pada bunyi yang teratur, 

bunyi yang berirama, serta paduan bunyi. 38Sehingga, seni musik banyak dikembangkan pada komunitas 

masyarakat yang memiliki aliran klasik, ekspresionis, dan eksperimentalis. Caranya adalah dengan 

memetakan perkembangan musik melalui bunyi-bunyian yang tidak berirama dan bernada.  

Seni musik tumbuh dan berkembang sejak 39Zaman Renaisans hingga abad milenium. Secara progresif 

aliran musik berkembang pada saat ini lebih ke arah musik memiliki tonasi, interval, dan harmoni.  
(Diadaptasi dari http://hedisasrawan.blogspot.com/2012/09/seni-artikel-lengkap.html) 

 

39. A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI  

B. Jaman Renaisans 

C. j aman Renaisans 

D. zaman Renaisans 

E. zaman Renaisans 

 

 

Tulisan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 37 sampai dengan 40. Pertimbangkan apakah kata 

atau kalimat bercetak tebal pada setiap nomor tidak perlu diperbaiki (A) atau diganti dengan pilihan lain 

yang tersedia (B, C, D, atau E).  

Seni musik memanfaatkan unsur bunyi sebagai alat dasar. Musik memiliki proporsi pada bunyi yang 

teratur, bunyi yang berirama, serta paduan bunyi. 38Sehingga, seni musik banyak dikembangkan pada 

komunitas masyarakat yang memiliki aliran klasik, ekspresionis, dan eksperimentalis. Caranya adalah 

dengan memetakan perkembangan musik melalui bunyi-bunyian yang tidak berirama dan bernada.  

Seni musik tumbuh dan berkembang sejak 39Zaman Renaisans hingga abad milenium. 40Secara progresif 

aliran musik berkembang pada saat ini lebih ke arah musik memiliki tonasi, interval, dan harmoni.  
(Diadaptasi dari http://hedisasrawan.blogspot.com/2012/09/seni-artikel-lengkap.html) 

 

40. A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI 

B. Secara progresif aliran musik yang berkembang pada saat ini lebih ke arah musik memiliki tonasi, 

interval, dan harmoni.  

C. Secara progresif aliran musik yang berkembang pada saat ini lebih ke arah musik yang memiliki 

tonasi, interval, dan harmoni 

D. Secara progresif aliran musik berkembang pada saat ini yang lebih ke arah musik yang memiliki 

tonasi, interval, dan harmoni.  

E. Secara progresif aliran musik berkembang pada saat ini yang lebih ke arah musik memiliki tonasi 

interval, dan harmoni. 
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PENGETAHUAN & PEMAHAMAN UMUM :  

BAHASA INDONESIA & BAHASA INGGRIS 

20 Soal – 25 Menit 
 

 

Tulisan berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 41 sampai dengan 44. 

Undang Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen serta Peraturan Pemerintah Nomor 

17 Tahun 2007 membahas tentang kualifikasi dan standar kompetensi guru. Guru Profesional dituntut 

memiliki kemampuan mengajar sebagaimana diisyaratkan dalam standar kompetensi pedagogik. Selain itu, 

guru juga harus mampu mengembangkan profesionalitasnya secara terus menerus sebagaimana tertuang 

dalam kompetensi profesional. Peran guru diharapkan lebih dari sekedar memfasilitasi pengembangan ilmu 

pengetahuan dan kecakapan peserta didik. Jika peran guru sebagai sumber pengetahuan utama 

diminimalisir, guru ditempatkan hanya sebagai […] dalam proses pembelajaran.  

Karena salah satu ciri kompetensi generasi milenial adalah teknologi informasi, guru harus lebih jeli 

dalam memanfaatkan teknologi informasi. Guru dapat memanfaatkan teknologi informasi yang ada untuk 

kegiatan pembelajaran dengan menggunakan multimedia. Guru dapat memanfaatkan perangkat multimedia 

untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan peserta didik sehingga terjadi proses belajar 

yang menarik.  

Dalam mengembangkan bahan ajar berbasis multimedia untuk menstimulasi kemampuan kognitif 

peserta didik, guru perlu memperhatikan peran gambar, teks, video, animasi, audio, dan grafik yang 

disajikan. Guru juga dapat menggunakan aplikasi permainan, presentasi interaktif, buku elektronik dan 

sebagainya. Penggunaan multimedia yang mendukung pencapaian tujuan pembelajaran akan memperkuat 

penjelasan yang disampaikan secara lisan.  

Sebagai guru generasi milenial, guru seharusnya tidak gagap teknologi informasi dan menggunakan 

teknologi informasi dalam setiap pembelajaran di sekolah. Semakin optimal guru memanfaatkan teknologi 

informasi yang tersedia, semakin menarik pembelajarannya.  
(Diadaptasi dari https://www.kompasiana.com/) 

 

41. Frasa ‘terus menerus’ pada paragraf 1 memiliki makna yang sama dengan kata . . . . 

A. strategis  

B. konsisten  

C. terstruktur  

D. sistematis  

E. kontinu 

 

42. Kata yang paling tepat untuk melengkapi […] pada paragraf 1 adalah . . . . 

A. perancang  

B. pemotivasi  

C. perantara  

D. pengasuh  

E. pelatih  

 

43. Lawan kata ‘gagap’ pada paragraf 4 adalah . . . . 

A. cekatan  

B. canggih  

C. cermat  

D. piawai  

E. fasih  

 

44. Topik yang dibahas pada bacaan di atas adalah . . . . 

A. implementasi UU tentang Guru dan Dosen  

B. dampak penggunaan teknologi informasi pembelajaran  

C. manfaat penggunaan multimedia pembelajaran oleh guru  

D. pentingnya guru menguasai teknologi informasi dalam pengajaran  

E. alasan mengapa guru harus menggunakan multimedia dalam pengajaran  
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Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 45 sampai dengan 48. 

Penyebaran fitnah dan berita palsu yang marak disinyalir terkait dengan literasi dan apresiasi 

masyarakat terhadap kesusastraan. Apresiasi merupakan aktivitas memahami, menginterpretasi, menilai, 

dan pada akhirnya memproduksi sesuatu yang sejenis dengan karya yang diapresiasi. Dengan demikian, 

kegiatan apresiasi tidak hanya bersifat reseptif tetapi yang lebih penting adalah apresiasi juga bersifat 

produktif. Penghargaan terhadap karya sastra mulai memudar seiring dengan minat masyarakat terhadap 

informasi-informasi singkat. Informasi-informasi singkat ini kehilangan kelengkapannya sehingga 

terkadang dipakai sebagai media untuk memuluskan keinginan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.  

Pengajaran sastra di lembaga pendidikan formal idealnya tidak hanya sebatas pada mempelajari teks 

sastra berdasarkan aliran-aliran tertentu untuk dipahami dan diinterpretasikan. Pengajaran sastra harus 

diarahkan pada kegiatan membaca sastra, mengakrabkan peserta didik pada kesusastraan dan menghargai 

karya sastra sehingga mereka benar-benar mengalami dan masuk ke dalam ranah sastra. Di sisi lain, 

pengajaran sastra juga harus berfokus pada pendidik. Tujuannya adalah agar guru memiliki kemampuan dan 

kapabilitas yang memadai untuk mendampingi peserta didik memahami sastra. Selain pentingnya 

meningkatkan kualitas pendidikan, kurikulum juga diharapkan tidak menuntut pemberlakuan satu metode 

pembelajaran tertentu tetapi harus memberikan kesempatan pada guru untuk menggunakan berbagai metode 

secara bervariasi dalam penyajian materi tertentu agar tujuan pembelajaran dapat dicapai. Berangkat dari 

hal ini maka orientasi pada pengajaran konsep teori sastra dan sejarah sastra tampaknya sudah saatnya 

dikurangi. Yang lebih dipentingkan saat ini tampaknya adalah pengakraban peserta didik terhadap karya 

sastra sehingga mereka mampu menikmati, mengkritik, dan menciptakan karya sastra sendiri.  

Sekolah harus selalu melakukan kajian dan inovasi berkelanjutan agar dapat menjadi tempat yang baik 

bagi upaya menghidupkan sastra. Keberhasilan sekolah dalam hal ini akan membawa perubahan bagi 

perkembangan pengetahuan siswa dan guru dalam dunia literasi. Membimbing siswa dalam dunia literasi 

tidak ubahnya seperti membawa mereka memasuki taman bunga. Guru harus mampu membuat siswa 

merasa nyaman dan senang ketika memasukinya. Jika strategi ini terealisasikan dengan baik maka bukan 

tidak mungkin harkat dan martabat bangsa Indonesia akan semakin terangkat dalam percaturan kebudayaan 

di dunia. 

  

45. Bagaimana sikap penulis dalam bacaan di atas?  

A. Cemas atas merebaknya berita-berita palsu  

B. Antusias untuk memperbaiki proses pengajaran di sekolah.  

C. Resah terhadap minimnya prestasi anak bangsa dalam hal sastra.  

D. Prihatin terhadap rendahnya apresiasi masyarakat pada karya sastra.  

E. Bersemangat untuk memperkenalkan konsep baru dalam pengajaran sastra.  

 

46. Frasa ‘strategi ini’ pada paragraf 3 mengacu pada . . . . 

A. kreativitas dan penciptaan karya sastra  

B. teori dan pengetahuan mengenai karya sastra  

C. pembiasaan dalam mengapresiasi karya sastra  

D. pengenalan terhadap variasi metode penyajian materi belajar  

E. fokus pengajaran yang tidak hanya pada siswa tetapi juga guru 

 

47. Paragraf 2 pada bacaan di atas berfungsi untuk . . . . 

A. Menegaskan kembali masalah yang sudah diperkenalkan sebelumnya 

B. Menguraikan implementasi apa yang digagas beserta kritik penulis  

C. Menjelaskan perluasan konsep literasi dari paragraf sebelumnya  

D. Menjabarkan tahap yang perlu dilalui dalam pengajaran sastra  

E. Memberikan bukti empirik atas gagasan sebelumnya 

 

48. Terkait dengan paragraf 2 pada wacana di atas, paragraf 3 . . . . 

A. Menyimpulkan penyebab masalah yang dibahas pada paragraf 2 

B. Memperkenalkan gagasan baru yang berbeda dengan paragraf 2 

C. Melanjutkan apa yang diformulasikan paragraf 2 dengan perspektif yang lain  

D. Menjelaskan begitu sulitnya untuk mengimplementasikan gagasan di aragraf 2 

E. Mendeskripsikan rancangan intervensi secara praktis berdasarkan gagasan di paragraf 2 
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Teks berikut digunakan untuk menjawab soal nomor 49 sampai dengan 52. 

Hutan bakau Vietnam dipenuhi dengan kantung plastik; seekor paus di Thailand mati akibat menelan 

sampah plastik; dan limbah menyelimuti pantai-pantai Indonesia. Semua ini merupakan gambaran suram 

mengenai krisis plastik yang mencengkeram Asia. Ada seiktar delapan juta ton sampah plastik yang 

mengambang di laut setiap tahunnya. Kira-kira, per menit, ada satu truk sampah plastik yang dibuang ke 

sana. Lebih dari setengah jumlah tersebut berasal dari negara-negara di Asia. Banyak negara di Asia 

memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat di Asia. Hal ini membuat banyak plastik diproduksi, 

digunakan satu kali, lalu dibuang. Sayangnya, ini tidak didukung dengan pengelolaan sampah yang baik. 

Kita sedang berada dalam krisis polusi plastik. Kita bisa melihatnya setiap hari di sungai, di laut, dan rasanya 

perlu melakukan sesuatu untuk menguranginya.  

Tidak hanya merusak pemandangan, plastik juga dapat membunuh kehidupan laut. Minggu lalu, seekor 

paus ditemukan tewas di Thailand Selatan dengan 80 kantung plastik dalam perutnya. Selain itu, burung 

laut dan kura-kura juga mati akibat menelan plastik. Para ahli mengatakan, ancaman sampah plastik juga 

ada yang tidak terlihat. Mikroplastik – potongan-potongan kecil dari sampah plastik besar yang mudah 

menyerap racun – ditemukan pada air tawar, air tanah, dan di dalam tubuh ikan yang biasa kita makan 

sehari-hari. Hal ini mengkhawatirkan para nelayan.  

Sangat tidak menyenangkan melihat orang-orang membuang sampahnya di tepi pantai. Ini juga 

berbahaya bagi anak-anak. Di hutan bakau terdekat, petani sering menggali lumpur hangat untuk mencari 

siput atau udang, tetapi malah sampah plastik yang ia temukan. “Sulit bagi kami untuk bekerja di sini, 

karena tidak menemukan udang dan ikan,” kata seorang nelayan. Satu kilometer dari sana, sepanjang pantai 

dipenuhi dengan sandal, plastik biskuit, bungkus pasta gigi, kotak jus, perkakas rumah, jaring ikan, baju 

bekas, hingga sisa-sisa pembakaran sampah. 

(Diadaptasi dari http://nationalgeograpicgrid.id/) 

 

49. Topik yang mungkin dibahas pada paragraf berikutnya adalah . . . . 

A. keberhasilan penanggulangan krisis sampah plastik di lautan oleh negara-negara Asia 

B. contoh-contoh kasus hewan laut yang memakan sampah plastik di berbagai negara di Asia 

C. bagaimana sampah plastik di wilayah pantai menyebabkan rendahnya hasil tangkapan laut  

D. peran nelayan dalam mengembalikan kondisi laut seperti sebelum pencemaran terjadi  

E. kondisi wilayah pantai di Vietnam yang terkena pencemaran laut oleh sampah plastik  

 

50. Berdasarkan bacaan di atas, apa yang akan terjadi kemudian jika pembuangan plastik terus menerus 

dilakukan? 

A. Banyak negara sadar pentingnya pengelolaan sampah.  

B. Pantai-pantai kehilangan kunjungan wisatawan.  

C. Lalu lintas laut menjadi semakin terganggu.  

D. Hewan-hewan laut terancam punah.  

E. Eksistensi profesi nelayan terancam  

 

51. Masalah yang dihadapi nelayan pada bacaan di atas sama dengan kesulitan yang dialami . . . . 

A. peneliti ilmiah yang sedang menganalisis data 

B. polisi yang sedang berusaha menangkap penjahat  

C. manajer perusahaan yang kehilangan pegawai terbaiknya 

D. penjahit pakaian yang kehabisan kain dan benang 

E. pedagang saat harga-harga barang di pasar naik  

 

52. Kalimat yang dicetak miring di paragraf 3 memiliki makna yang sama dengan . . . . 

A. bukannya menemukan siput atau udang, di lumpur yang terdapat di hutan bakau di dekat tempat 

tinggal mereka, petani malah hanya mendapatkan sampah plastik 

B. saat menggali lumpur hangat di sekitar hutan bakau dekat tempat tinggal mereka untuk mencari siput 

atau udang, nelayan malah menemukan sampah plastik.  

C. di lumpur yang lokasinya dekat dengan hutan bakau, nelayan menemukan tumpukan sampah plastik 

di tengah-tengah pencarian siput dan udang 

D. nelayan terbiasa menggali lumpur hangat untuk mencari siput atau udang, tetapi di hutan bakau 

terdekat dia malah menemukan sampah plastik  

E. tumpukan sampah plastik di tengah-tengah lumpur yang lokasinya dekat dengan hutan bakau 

menyulitkan nelayan mencari siput dan udang 
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Dogs are one of the smartest animals and are often called ‘man’s best friend’. As well as being a 

pet, many trained dogs also become professionals to help police, airport officials, and people with special 

needs. It is this special ability that has always been an attraction for experts to research dogs more 

scientifically and deeply. As reported in TIME, one of the experts who was interested in it was neuroscientist 

Gregory Berns from Emory University in Atlanta. Not just studying their behavior, Berns specifically 

trained dogs to sit quietly inside Magnetic Resonance Imaging (MRI) so that the way their brain worked 

could be scanned and seen. Without being anesthetized or put to sleep, the fully awake dog was told to sit 

while the MRI scanner was checking their brain.  

For the scanning purpose, large hardware was needed so that the software could function optimally. 

The result of the scanning indicated that the size of the brain is the determining factor. The dog’s brain size 

is relatively large. Human brain is considered very big, reaching a proportion of 1:50 of the average total 

body weight. The size of the dog’s brain turned out to be 1:125 of the dog’s total body weight. It is the ratio 

found in almost all types of puppies. In comparison with other animals, the size of a horse’s brain is only 

1:600 and the size of a lion’s brain is slightly better 1:550 of the total body weight. So, among other animals, 

the size of a dog’s brain is indeed quite large and can accommodate more cognitive and affective 

development. 

Dogs are very sensitive to tones. From changes in tone, dogs can learn and distinguish human words. 

Berns’s research aimed to find out how dogs learn human language: when dogs hear a word, is it just an 

auditory stimulation or does it have more meanings? He spent a year observing the brain activities of the 

dogs when they heard familiar words or unclear chatter. From the tone, dogs can distinguish human words. 

As with human babies, puppies respond more to humans’ high-pitched one. Researchers in New York and 

France also found that high notes really helped puppies learn words. But as adults, dogs no longer choose 

high octaves as they did when they were young.  
Adapted from www.hipwee.com 

 

53. The word ‘professionals’ in paragraph 1 is replaceable by … 

A. Animals with special ability 

B. Deftly skilled animals 

C. Excellent animals 

D. Smart animals 

E. Trained animals 

 

54. What is the main idea of the passage? 

A. The comparison between a dog’s brain size and its weight determines its capacity and cognitive 

abilities 

B. A dog’s brain size and its cognitive abilities are determined by the total body weight 

C. The size of a dog’s brain determines its weight and cognitive potential 

D. The larger the size of dog’s brain, the faster its cognitive and affective development are 

E. The ratio between a dog’s brain size and its weight is determined by its cognitive and affective 

development 

 

55. What the writer wants to communicate through the sentence ‘As with human babies, puppies respond more 

to humans’ high-pitched one’ in paragraph 3 is to … 

A. Refute Berns’s research findings 

B. Reveal Berns’s research findings 

C. Verify Berns’s research conclusions 

D. Generalize Berns’s research findings 

E. Discuss research findings of Berns’s and others’ 

 

56. What motivates the writer to write the passage? 

A. The genius of dogs has not been widely used by humans 

B. Berns’s research findings have not been verified and reviewed 

C. That dogs can respond to changes in tone has not been studied in depth 

D. The ratio between a dog’s brain size and its body weight needs systematic research 

E. The factors that classify dogs as one of the smartest animals are not yet widely known 
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The use of modern chemical drugs and herbal medicines, including herbs simultaneously to treat certain 

diseases must be exercised carefully. Random combined use can lead to health worsening. Clinical trials 

showed the use of simvastatin as anti-cholesterol drugs or a mixture of guava leaves, Javanese turmeric 

(temulawak) roots, and Dutch teak leaves as traditional medicine gave good results if they are used 

separately. But, if combined, the results are harmful. Similar harms happen in the combined use of 

metformin and black tea to treat diabetes. If both are used individually, they can reduce blood sugar levels 

in large quantities. However, if combined, the decrease in blood sugar content is actually very small. 

As for herbal medicines, besides being absorbed more slowly by the body, sometimes they are binding 

substances from chemical drugs. As a result, the effect of chemical drugs is not optimal. Ginseng should not 

be combined with heart drugs because it will worsen the heart condition. In addition, garlic, which is also 

an anticoagulant herbal medicine, should not be combined with chemical drugs such as acetasol or 

clopldopril because it will cause bleeding. 

Indonesians know and realize the benefits of medicinal plants for a long time. However, the traditional 

Indonesian medicine industry has not developed. Currently there are 6 phytopharmacologically based 

medicines and 31 standardized herbal medicines. The herbs in Indonesia are thousands in number. Jamu is 

the lowest level in the grouping of the Indonesian traditional medicines, followed by standardized herbal 

medicines and phytopharmacologically based medicines as the highest level. To improve the status of herbal 

medicines to standardized herbal medicines, there must be a non-clinical test. To be phytopharmacologically 

based medicines, clinical trials and non-clinical trials must be carried out on these medicines. Because of 

this, many herbal producers are reluctant to improve the status of their products because even without such 

complicated procedures, the herbal has already sold well. Manufacturers will only increase the status of 

their products to standardized herbal medicines or phytopharmacologically based medicines to ensure the 

safety of their products to consumers and export interests. 
Adapted from lifestyle.kompas.com 

 

57. The writer emphasizes the importance of separating the consumption of chemical medicines from that of 

the herbal medicines in paragraph(s) … 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 1 and 2 

E. 2 and 3 

 

58. Based on the passage, health risks of combining chemical drugs and herbs are observed on the incidents 

as follows, EXCEPT … 

A. Ineffective reduction in blood sugar in the use of metformin and black tea simultaneously 

B. Increase in blood sugar in the use of garlic and chemical drugs in the category of acetasol 

C. Worsening heart conditions in the consumption of ginseng that combines with other chemical drugs 

D. The onset of bleeding in the consumption of garlic together with chemical drugs categorized as 

acetasol or clopidopril 

E. Cholesterol treatment in the simultaneous use of simvastatin anticholesterol drugs and a mixture of 

guava leaves, Javanese turmeric roots, and Dutch teak leaves 

 

59. Which is the most appropriate and general conclusion of the passage? 

A. Indonesia has already standardized herbal medicines pharmacologically 

B. Consuming herbs and chemical drugs together has the potential to improve one’s health 

C. Use of herbal and chemical drugs in combination must be strictly based on the prescription 

D. The process of standardizing herbal medicines is complicated and costly, and it takes a long time 

E. Herbal medicines that bind substances to chemical drugs are the cause of the reduced effect of 

chemical drugs 

 

60. Who needs to read the passage? 

A. Patients 

B. Doctors  

C. Nurses  

D. Pharmacists 
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E. Researchers  

PENGETAHUAN KUANTITATIF 

20 Soal – 35 Menit 
 

61. Diantara tabel berikut yang menyatakan y sebagai fungsi x adalah … 
 

A.  x y 

 

3 

-4 

0 

-3 

3 

1 

0 

-4 

2 

-1 

 
B.  x y 

 

-2 

-1 

-1 

1 

3 

4 

2 

1 

0 

1 

 
C.  x y 

 

-2 

0 

1 

-1 

0 

2 

2 

1 

2 

1 

 
D.  x y 

 

-4 

-1 

3 

1 

5 

2 

2 

1 

2 

1 

 
E.  x y 

 

-2 

1 

2 

-1 

-2 

-3 

2 

1 

-1 

3 

 
62. Perhatikan diagram berikut! 

 
Daerah yang diasir menyatakan 

himpunan… 
A. A ∪ (B − C) 

B. (A ∪ B) ∩ C 

C. (A − B) ∪ C 

D. (A ∩ B) ∪ C 

E. A − (B ∩ C) 

63. Jika 𝑥 ≠ 1 𝑑𝑎𝑛 𝑥 ≠ −3, maka hasil kali 
9−𝑥2

2−2𝑥
  

dan 
2𝑥−2

𝑥+3
 senilai dengan … 

A. 3 + x 
B. 3 − x 
C. x − 3 
D. x − 9 
E. 9 − x 

 

64. Pertidaksamaan dengan daerah yang diasir 

sebagai representasi himpunan penyelesaiannya 

adalah … 

 
 

A. 3x + 5y − 15 < 0 
B. 3x + 5y + 15 > 0 
C. 3x − 5y − 15 < 0 
D. 5x − 3y − 15 < 0 
E. 5x − 3y + 15 > 0 

 
65. Operasi ʘ pada himpunan bilangan bulat 

didefinisikan dengan aturan : 𝑎ʘ𝑏 = 𝑏(𝑏 −
𝑎 + 4). Nilai 2ʘ(3ʘ1) adalah … 

A. 6 

B. 8 

C. 16 

D. 18 

E. 130 

 

66. Segitiga ADC sama kaki dengan AC = DC. 

Titik B terletak pada AC. Jika p = 370 dan q = 

500, maka nilai x adalah … 

 

A. 75 

B. 78 

C. 81 

D. 84 

E. 87 
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67. Pada persegi ABCD,  

 
 

1) AE = EF = FB = AG = GH = HD 

2) EK dan FL tegak lurus terhadap AB, 

dan  

3) GK dan HL tegak lurus terhadap AD 

 

Rasio antara luas daerah yang tidak diasir dan 

daerah yang diasir adalah … 

A. 4:5 

B. 4:7 

C. 1:2 

D. 1:3 

E. 2:1 

 

68. Rasio antara jumlah uang yang dimiliki oleh 

Agung, Budi, dan Citra adalah 2:3:5. Jika 

selisih antara jumlah uang Agung dan Budi 

adalah x rupiah, maka total jumlah uang Budi 

dan Citra adalah … rupiah. 

A. 2x 

B. 3x 

C. 5x 

D. 8x 

E. 10x 

 

69. Bilangan ganjil lima angka yang memuat semua 

angka 1, 2, 4, 6, dan 9 ada sebanyak… 

A. 4 

B. 5 

C. 24 

D. 48 

E. 120 

 

70. Dalam suatu kompetisi, peluang menjadi juara 

tim A dua kali tim B. Jika dalam kompetisi 

tersebut peluang tim B tidak menjadi juara 

adalah 3/4, maka peluang tim A tidak menjadi 

juara adalah … 

A. 1/4 

B. 1/3 

C. 1/2 

D. 2/3 

E. 3/4 

 

71. Manakah di antara pernyataan berikut yang 

benar untuk semua bilangan ganjil asli n? 

1) 2𝑛2 + 2𝑛 − 1  𝑔𝑎𝑛𝑗𝑖𝑙   
2) (𝑛 − 1)2 + 𝑛  𝑔𝑒𝑛𝑎𝑝    
3) 4𝑛2 − 2𝑛   𝑔𝑒𝑛𝑎𝑝   
4) (2𝑛 − 1)2   𝑔𝑒𝑛𝑎𝑝 

 

A. (1), (2), dan (3) SAJA yang benar. 

B. (1) dan (3) SAJA yang benar. 

C. (2) dan (4) SAJA yang benar. 

D. HANYA (4) yang benar 

E. SEMUA pilihan benar. 

 

72. Perhatikan gambar berikut! 

 
Titik A(1,a) terletak di luar daerah lingkaran 

(𝑥 − 1)2 + 𝑦2 = 4. Nilai a yang mungkin 

adalah … 

1) -2 

2) 0 

3) 2 

4) 4 
 

A. (1), (2), dan (3) SAJA yang benar. 

B. (1) dan (3) SAJA yang benar. 

C. (2) dan (4) SAJA yang benar. 

D. HANYA (4) yang benar 

E. SEMUA pilihan benar. 

 

73. Perhatikan grafik berikut! 

 
 

Grafik di atas menyajikan data rasio ekspor 

impor produk perusahaan A dan perusahaan B 

selama periode 2012-2015. Manakah di antara 

pernyataan berikut yang benar? 

1) Persentase penurunan rasia ekspor impor 

produk perusahaan B selama periode 2012-

2013 lebih besar daripada selama periode 

2014-2015. 

2) Pada tahun 2012, jika jumlah ekspor produk 

perusahaan A dan B sama, maka jumlah 
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impor produk perusahaan A lebih besar 

daripada perusahaan B 

3) Pada tahun 2015, jika jumlah impor 

produk perusahaan A dan B sama, maka 

jumlah ekspor produk perusahaan B 

lebih besar daripada perusahaan A 

4) Selama periode 2013-2014, rata-rata 

rasio ekspor impor produk perusahaan 

A lebih besar daripada perusahaan B 
 

A. (1), (2), dan (3) SAJA yang benar. 

B. (1) dan (3) SAJA yang benar. 

C. (2) dan (4) SAJA yang benar. 

D. HANYA (4) yang benar 

E. SEMUA pilihan benar. 

 

74. Pada garis bilangan, posisi pecahan a/4 

disebelah kiri pecahan 5/b dengan a dan b 

positif.  

Manakah hubungan yang benar antara P dan Q 

berikut berdasarkan informasi yang diberikan ? 

P Q 

21 ab 
 

A. P > 𝑄 
B. Q > 𝑃 
C. P = Q 
D. Informasi yang diberikan tidak cukup 

untuk memutuskan salah satu dari tiga 

pilihan di atas 

 

75. Satu perkebunan sawit dengan luas 100 hektare 

dapat menghasilkan minyak sawit 6 ton. Setelah 

dilakukan penanaman kembali,produktivitas 

minyak sawit meningkat maksimal 0,08 ton 

setiap hekatare. 
 

Manakah hubungan yang benar antara P dan Q 

berikut berdasarkan informasi yang diberikan ? 

P Q 

14 ton Total jumlah minyak 

sawit yang dihasilkan 

perkebunan tersebut 
 

A. P > 𝑄 
B. Q > 𝑃 
C. P = Q 
D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk 

memutuskan salah satu dari tiga pilihan di 

atas 

 

76. Rata-rata nilai ulangan lima siswa adalah 70, 

denagn median 71 dan modus 74. Semua nilai 

ulangan merupakan bilangan asli. 
 

Manakah hubungan yang benar antara P dan Q 

berikut berdasarkan informasi yang diberikan ? 

P Q 

Jangakauan nilai 

ulangan siswa 

14 

A. P > 𝑄 
B. Q > 𝑃 
C. P = Q 
D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk 

memutuskan salah satu dari tiga pilihan di 

atas 

 

77. 0 < 𝑥 < 1 
 

Manakah hubungan yang benar antara P dan Q 

berikut berdasarkan informasi yang diberikan ? 

P Q 

𝑥4 − 1

𝑥2 − 1
 

𝑥 + 1 

 

A. P > 𝑄 
B. Q > 𝑃 
C. P = Q 
D. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk 

memutuskan salah satu dari tiga pilihan di 

atas 

 

78. Pada trapesium siku-siku ABCD berikut ini: 

 
Diketahui AC = 9. Jika luas ΔABC = 10, 

berapakah panjang DC ? 

Putuskan  apakah  pernyataan (1) dan (2) 

berikut cukup untuk menjawab pertanyaan 

tersebut. 

(1) AB = 4 

(2) BC = 7 
 

A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk 

menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) 

SAJA tidak cukup. 

B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk 

menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) 

SAJA tidak cukup. 

C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA 

cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 

SATU pernyataan SAJA tidak cukup. 

D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk 

menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) 

SAJA cukup. 

E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak 

cukup untuk menjawab pertanyaan. 
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79. Dua garis sejajar dipotong oleh dua garis 

berbeda yang tidak sejajar seperti pada gambar 

di atas. Berapakah nilai w? 

 
Putuskan  apakah  pernyataan (1) dan (2) 

berikut cukup untuk menjawab pertanyaan 

tersebut. 

(1) 𝑥 =  115 

(2) 𝑧 − 𝑦 =  65 
 

A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk 

menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) 

SAJA tidak cukup. 

B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk 

menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) 

SAJA tidak cukup. 

C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA 

cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 

SATU pernyataan SAJA tidak cukup. 

D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk 

menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) 

SAJA cukup. 

E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak 

cukup untuk menjawab pertanyaan. 

 

80. Misalnya (x,y) menyatakan koordinat suatu titik 

pada bidang-xy dengan 𝑥 + 𝑦 ≠ 0.  

Apakah 𝑥 > 2𝑦? 

 

Tentukan  apakah  pernyataan (1) dan (2) 

berikut cukup untuk menjawab pertanyaan 

tersebut. 

(1) 𝑥2 − 𝑦2 = (4 − 𝑦)(𝑥 + 𝑦) 

(2) 𝑥 = 1 − 2𝑦 
 

A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk 

menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) 

SAJA tidak cukup. 

B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk 

menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (1) 

SAJA tidak cukup. 

C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA 

cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi 

SATU pernyataan SAJA tidak cukup. 

D. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk 

menjawab pertanyaan dan pernyataan (2) 

SAJA cukup. 

E. Pernyataan (1) dan pernyataan (2) tidak 

cukup untuk menjawab pertanyaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


