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1. Pemakaian tanda koma (,) yang tidak tepat dijumpai dalam kalimat ... 
(A) Dalam Revisi UU KPK, Komisi III DPR berencana mencabut wewenang penindakan KPK dan 

mengalihkannya kepada Kepolisian dan Kejaksaan. 
(B) Anak itu memang rajin membaca sejak kecil, jadi wajar kalau dia menjadi bintang pelajar. 
(C) Junus, H. Mahmud. 1973. Kamus Arab-Indonesia. Jakarta: Yayasan Penyelenggara 

Penerjemah/Penafsir Alquran  
(D) Semua siswa, baik laki-laki maupun perempuan, mengikuti latihan paduan suara. 
(E) Ibu membeli buku, pensil, dan tinta; baju, celana, dan kaos; pisang, apel, dan jeruk. 

 

2. Palembang ibu kota Provinsi Sumatera Selatan memiliki sejarah yang panjang. Di mana Sriwijaya 
pada masa kejayaannya sekitar tahun 683 Masehi menjadi cikal bakal kota yang terletak di tepian 
sungai Musi tersebut. 
 

Kalimat tersebut akan menjadi baku jika ejaannya diperbaiki dengan cara berikut, KECUALI .... 

(A) menuliskan kata sejarah dengan huruf awal kapital 
(B) menambahkan tanda koma (,) setelah kata Palembang 
(C) mengganti kata di mana dengan kerajaan 
(D) menambahkan tanda koma (,) setelah kata selatan 
(E) menuliskan kata sungai Musi menjadi Sungai Musi 

 

3. Anak-anak tidak lahir dengan talenta dan kemampuan yang sama. Mereka bersekolah di sekolah dengan 
guru, ruang kelas, buku-buku, dan mutu yang tidak sama. Hal ini adalah sebuah konsiderasi yang sangat 
perlu diperhatikan. 
 

Pilihan kata yang tepat untuk menggantikan kata konsiderasi dalam kalimat tersebut adalah .... 

(A) wawasan (D) pemikiran 
(B) usulan (E) tanggapan 
(C) pertimbangan 

 

4. Kalimat-kalimat berikut ini tidak baku, KECUALI ... 
(A) Menurut Sachs, sudah berbicara kepada para pemimpin dunia dari negara berkembang untuk 

meminta dukungan seperti Kenya, Malaysia, dan Namibia. 
(B) Saat ini negara-negara berkembang yang sedang berebut posisi nomor satu di Bank Dunia setelah Robert 

Zoellick menyatakan mundur. 
(C) Sampai saat ini, Amerika memandang tentang pria, wanita, dan anak-anak yang memiliki 

kesempatan yang sama untuk mencapai kesetaraan. 
(D) Tahun depan SNMPTN hanya dilakukan dengan jalur undangan, sedangkan jalur tulisnya 

dihapus. 
 

5. Untuk mempertahankan berat badan yang sehat, perlu memiliki pola makan yang sehat dan program 
berkelanjutan dari aktivitas fisik. Saya sangat tertarik pada perkumpulan yang Saudara pimpin. Saya 
ingin memperoleh jawaban dari Saudara atas beberapa pertanyaan saya ini. Pertama, di manakah 
saya dapat mendaftarkan diri? Kedua, berapakah uang iuran setiap bulan? 
 

Kata ini yang tercetak miring pada teks di atas merujuk pada ... 

(A) Saya ingin memperoleh jawaban dari Saudara. 
(B) Kedua kalimat pertanyaan yang diajukan. 
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(C) Di manakah saya dapat mendaftarkan diri? 
(D) Berapakah uang iuran setiap bulan? 
(E) Saya sangat tertarik pada perkumpulan yang Saudara pimpin. 

 

6. Teks 1 
Tantangan kehidupan global yang kita hadapi saat ini mengharuskan kita untuk lebih memperkuat jati diri 
atau identitas dan karakter sebagai suatu bangsa. Penguatan jati diri dan karakter bangsa ini menjadi suatu 
keharusan agar bangsa Indonesia dapat tetap eksis dan mampu menunjukkan jati dirinya sebagai suatu 
bangsa di tengah-tengah derasnya arus kehidupan dan budaya global itu. Dengan jati diri dan karakter yang 
kuat, diharapkan bangsa Indonesia tetap mampu bersaing dan sekaligus ikut bermain peran dalam kancah 
kehidupan global. Bangsa yang berkarakter—dalam hal ini—tidak saja bangsa yang mampu 
memperlihatkan jati diri dan kepribadian yang kuat, tetapi juga penuh tanggung jawab, jujur, disiplin, 
berkualitas, dan mempunyai kompetensi yang tinggi. 

 

Teks 2 

Terkait dengan hal tersebut, bahasa Indonesia—termasuk sastra di dalamnya—memegang peranan 
yang amat penting dalam pendidikan karakter bangsa. Hal itu karena dengan mencintai bahasa 
Indonesia berarti juga mencintai bangsa Indonesia karena bahasa pada hakikatnya juga merupakan 
simbol identitas bangsa. Karakter yang bertumpu pada kecintaan dan kebanggaan terhadap bahasa 
dan bangsa seperti itu pada dasarnya juga merupakan refleksi dari kecintaan dan kebanggaan 
terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal 
Ika sebagai pilarnya. 

Pernyataan yang paling sesuai dengan kedua teks tersebut adalah ... 

(A) Kedua teks tersebut mengungkapkan kesamaan alasan tentang Penguatan jati diri dan karakter 
bangsa ini menjadi suatu keharusan agar bangsa Indonesia mampu menunjukkan jati dirinya 
sebagai suatu bangsa di tengah-tengah derasnya arus kehidupan dan budaya global itu. 

(B) Kedua teks tersebut mengungkapkan peranan yang amat penting dalam pendidikan karakter bangsa. 
(C) Teks 1 Tantangan kehidupan global meng-haruskan kita untuk lebih memperkuat jati diri, sedangkan 

Teks 2 bahasa Indonesia berperan penting dalam pendidikan karakter bangsa. 
(D) Teks 1 mengungkapkan bangsa yang mampu memperlihatkan jati diri dan kepribadian yang kuat, 

sedangkan teks 2 mengungkapkan tanggung jawab, jujur, disiplin, berkualitas, dan mempunyai 
kompetensi yang tinggi. 

(E) Teks 1 mengungkapkan kemampuan menunjuk-kan jati dirinya sebagai suatu bangsa, sedangkan teks 2 
mengungkapkan peranan penting dalam pendidikan karakter bangsa. 
 

7. Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari berlatih 
atau pengalaman. Belajar merupakan suatu hal yang paling vital dalam setiap usaha 
penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan sehingga tanpa proses belajar takkan pernah ada 
pendidikan. Proses belajar itu terjadi secara internal dan bersifat pribadi dalam diri peserta didik. 
Belajar dan pembelajaran berhubungan sangat erat karena pembelajaran merupakan suatu proses 
yang digunakan dalam belajar. Belajar dan pembelajaran juga terjadi  Pembelajaran merupakan 
suatu aktivitas yang dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi yang diarahkan pada 
tercapainya suatu tujuan yaitu tercapainya tujuan pendidikan. 
Rangkuman teks di atas adalah ... 

(A) Belajar dan pembelajaran adalah proses perubahan tingkah laku dalam usaha penyelenggaraan jenis 
dan jenjang pendidikan yang terjadi secara internal dan bersifat pribadi yang merupakan suatu aktivitas 
untuk memodifikasi kondisi yang diarahkan untuk tercapainya tujuan pendidikan. 

(B) Proses belajar dianggap berhasil jika peserta didik memahami lingkungannya dan dirinya sendiri dan 
peserta didik dalam proses belajarnya harus berusaha agar mampu mencapai aktualisasi diri dengan 
sebaik-baiknya. 

(C) Belajar adalah suatu proses perubahan tingkah laku yang terjadi sebagai suatu hasil dari latihan atau 
pengalaman umtuk penyelenggaraan jenis dan jenjang pendidikan. 

(D) Pembelajaran adalah suatu proses aktivitas dengan sengaja untuk memodifikasi berbagai kondisi 
yang diarahkan pada tercapainya suatu tujuan pendidikan.  
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(E) Proses belajar takkan pernah ada karena  terjadi secara internal dan bersifat pribadi dalam diri 
peserta didik yang berhubungan erat karena pembelajaran merupakan suatu proses yang 
digunakan. 

 

8. Perum Perhutani sudah membangun dua pabrik kayu lapis di Kediri, Jawa Timur, dan Tasikmalaya, Jawa 
Barat, berkapasitas 96.000 meter kubik per tahun. Menurut Direktur Utama Perhutani, Upik Rosalina, di 
Cikampek, Jawa Barat, pabrik di Tasikmalaya berorientasi menyerap kayu sengon rakyat sebagai bahan 
baku. Aksi ini menaikkan harga kayu sengon di pasar. Harga kayu sebelumnya Rp300.000 per meter kubik 
dan kini sudah Rp500.000 per meter kubik. 
Berdasarkan teks tersebut, pernyataan dalam pilihan berikut yang merupakan opini adalah ... . 

(A) Perum Perhutani sudah membangun dua pabrik kayu lapis di Kediri 
(B) Pabrik kayu lapis di Kediri dan Tasikmalaya berkapasitas 96.000 meter kubik per tahun 
(C) Harga kayu sebelumnya Rp300.000 per meter kubik 
(D) Harga kayu sekarang sudah Rp500.000 per meter kubik 
(E) Menurut Upik Rosalina, pabrik di Tasikmalaya berorientasi menyerap kayu sengon rakyat 

sebagai bahan baku 
 
9. Bangsa Indonesia miskin pendidikan, miskin keterampilan, miskin kekuasaan untuk mampu mempengaruhi 

keadaan menjadi lebih baik, miskin harta-benda, miskin kasih sayang, miskin kesehatan, miskin keamanan, 
miskin kebebasan dalam hidup rukun berdampingan dan miskin keadilan serta kepastian hukum. Mengapa ini 
sampai terjadi? Karena bangsa ini cq. Pemerintah beserta Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat belum 
memiliki kualitas nasionalisme yang baik, dan tidak faham betul terhadap cita-cita proklamasi ’45. 
 
Paragraf tersebut dikembangkan dengan menggunakan pola akibat – sebab – akibat karena .... 
(A) Kalimat utamanya menyatakan sebab dan akibat, sedangkan kalimat lainnya menyatakan akibat. 
(B) Kalimat utama menyebabkan sebab dan kalimat penjelas menyatakan akibat. 
(C) Kalimat pertama menyatakan akibat dan kalimat lainnya menyatakan sebab. 
(D) Kalimat pertama dan keempat menyatakan sebab, sedangkan lainnya menyatakan akibat. 
(E) Kalimat ketiga menyatakan akibat, sedangkan lainnya menyatakan sebab. 

 
10. Jepang sadar betul ujung tombak pendidikan adalah guru. Pemerintah dan masyarakat Jepang sangat 

menghargai sosok seorang guru, baik secara finansial maupun moral. Bayangkan untuk guru yang baru 
mengajar saja Jepang berani memberi honor sebesar 200 ribu yen atau sekitar Rp16 juta per bulan. 
Untuk guru honor senior di Jepang gajinya bisa mencapai 500 ribu yen atau sekitar Rp40 juta. Tidak 
heran bila dedikasi tercurah penuh terhadap profesi guru karena kerja mereka dihargai secara pantas. 
Robert C. Christopher, mantan koresponden majalah Newsweek yang tinggal di Jepang pernah berujar, 
"lihatlah sikap para guru Jepang, perhatian mereka sampai ke totalitas kehidupan murid mereka". 
 

Pemerintah dan masyarakat Jepang sangat menghargai sosok seorang guru karena .... 
(A) Honor guru yang baru mengajar sebesar 200 ribu yen 
(B) Guru honor senior di Jepang gajinya mencapai 500 ribu yen 
(C) Dedikasi guru tercurah penuh karena kerja mereka dihargai secara pantas 
(D) Guru merupakan ujung tombak pendidikan bangsa Jepang 
(E) Sikap dan perhatian guru sampai ke totalitas kehidupan murid mereka 

 

Untuk soal nomor 11 sampai dengan 15, pilihlah pasangan kata yang paling tepat pada alternatif 
jawaban (A, B, C, D, E) yang memiliki jenis hubungan setara dengan pasangan kata pada soal yang 
tercetak dengan huruf kapital! 

 

11. PELIT : SEDEKAH :: 
(A) lapar  : makan 
(B) kering  : laut 
(C) masam  : senyum 
(D) pedas  : cabai 
(E) lesu  : vitamin 
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12. KEPALA : TOPI :: 
(A) sarung  : tangan 
(B) sandal  : kaki 
(C) meja makan  : tudung saji 
(D) kursi  : tikar 
(E) baju  : badan 

 

13. KARPET : LANTAI :: 
(A) baju  : celana 
(B) jam  : gelang 
(C) kertas  : buku 
(D) jari  : cincin 
(E) sampul  : buku 

 

14. KERJA : UPAH :: 
(A) demo  : upah 
(B) makan  : kenyang 
(C) kuis  : hadiah 
(D) kewajiban  : hak 
(E) perbaikan  : perusahaan 

 

15. DATA : PENELITIAN :: 
(A) lingkungan  : perumahan 
(B) percetakan  : buku 
(C) pabrik  : barang 
(D) stasiun  : angkutan 
(E) karya seni  : museum 

 

Untuk soal nomor 16 sampai dengan nomor 17, pilihlah kata pada alternatif jawaban (A, B, C, D, E) 
yang paling tepat untuk melengkapi pasangan kata pada ruas sebelah kanan! 

 

16. TELINGA : DENGAR = MATA : ... 
(A) bening (D) tangis 
(B) lihat (E) hitam 
(C) alis 

 

17. KOMPUTER : ELEKTRONIK = MESIN : ... 
(A) besar (D) elektrik 
(B) baja (E) roda 
(C) mekanik 

 

 

Untuk soal nomor 18 sampai dengan 30, pilihlah pasangan kata yang paling tepat untuk mengisi titik-
titik (...) pada bagian tengah kalimat, agar antarbagian kalimat tersebut memiliki analogi hubungan 
yang sama! 

 

18. ... berhubungan dengan PETANI, sebagaimana JARING berhubungan dengan ... 
(A) Sawah – nelayan. (D) Cangkul– nelayan. 
(B) Padi – ikan. (E) Bajak – perahu. 
(C) Sawah – lautan. 
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19. ... berhubungan dengan SEPATU, sebagaimana TELINGA berhubungan dengan ... 
(A) Sandal – kepala. (D) Sol – bunyi. 
(B) Kaki – mendengar. (E) Kaki – anting. 
(C) Tali – suara. 

 

20. ... berhubungan dengan KIJANG, sebagaimana LAMBAT berhubungan dengan ... 
(A) Mobil – sepeda (D) Cepat – siput. 
(B) Mamalia – gerak. (E) Tanduk – kaki. 
(C) Lari – jalan. 

 

21. … berhubungan dengan SEMEN, sebagaimana BATA berhubungan dengan … 
(A) Jembatan – gedung. 
(B) Bangunan – pondasi. 
(C) Pasir – tanah liat. 
(D) Batu kapur – lempung. 
(E) Beton – tanah liat. 

 

22. … berhubungan dengan KUPU-KUPU, sebagaimana TELUR berhubungan dengan … 
(A) Bunga – lebah. (D) Bunga – burung. 
(B) Ulat – ayam. (E) Larva – burung. 
(C) Terbang – diam. 

 

23. ... berhubungan dengan PUISI, sebagaimana PEMAHAT berhubungan dengan ... 
(A) Khairil Anwar – seniman. 
(B) Syair – batu. 
(C) Baca – seni. 
(D) Penyair – patung. 
(E) Suara – gerak. 

 

24. ... berhubungan dengan BURUH, sebagaimana SUPERVISOR berhubungan dengan ... 
(A) Mandor – karyawan. 
(B) Pabrik – kantor 
(C) Kecil – besar. 
(D) Demo – kerja. 
(E) Upah – gaji. 

 

25. ... berhubungan dengan PADI, sebagaimana BUAH berhubungan dengan … 
(A) Kuning – merah. 
(B) Makanan pokok – minuman pokok. 
(C) Petani – pedagang. 
(D) Sawah – vitamin. 
(E) Beras – biji. 

 

26. … berhubungan dengan TIDUR, sebagaimana RAPUH berhubungan dengan … 
(A) Lelah – renta. (D) Malas – rusak. 
(B) Kantuk – roboh. (E) Istirahat – tumbuh. 
(C) Sehat – tua. 

 

27. … berhubungan dengan PANAS, sebagaimana ES berhubungan dengan … 
(A) Payung – segar. 
(B) Matahari – dahaga. 
(C) Gesekan – dingin. 
(D) Api – kutub. 
(E) Siang – cair. 

28. … berhubungan dengan BUMI, sebagaimana YUPITER berhubungan dengan … 
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(A) Langit – Angkasa. 
(B) Matahari – bintang. 
(C) Bulan – ganymede. 
(D) Bulan – matahari. 
(E) Venus – orbit. 

 

29. … berhubungan dengan APOTEK, sebagaimana BAJU berhubungan dengan … 
(A) Apoteker – penjahit. 
(B) Obat – kain. 
(C) Rumah sakit – celana. 
(D) Resep – pola. 
(E) Obat – butik. 

 

30. … berhubungan dengan MAKAN, sebagaimana SILET berhubungan dengan … 
(A) Nasi – tajam (D) Minum – cukur 
(B) Sendok – potong (E) Piring –  tipis 
(C) Lapar – logam 

 

Untuk soal nomor 31 sampai dengan 40, pilihlah jawaban yang paling tepat! 

31. 150 adalah x% dari 20 dan 60 adalah y% dari 8, maka …. 
(A) x > y            
(B) x < y 
(C) x = y 
(D) x + y = 15 
(E) hubungan x dan y tidak b isa ditentukan 
 

32. 7
28
p

p
  

Nilai p pada persamaan di atas adalah .... 

(A) 10 (D) 16 
(B) 12 (E) 18 
(C) 14 
 

33. 
23 4

       6 

14244

N

  

Nilai N pada perkalian di atas adalah …. 

(A) 5 (D) 8 
(B) 6 (E) 9 
(C) 7 

 

34. Jika 2 2 10x y   dan 3xy    maka nilai x y  yang mungkin adalah .... 

(A) 5 (D) 8  
(B) 4 (E) 2 

(C) 10  
 

 

35. Jika diketahui nilai x adalah 25% lebih besar dari pada y, maka berapa persenkah nilai y lebih kecil dari 
x? 
(A) 10 (D) 25 
(B) 15 (E) 30 
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(C) 20 
 

36. Jika x dapat dibagi oleh 28 dan 45 maka x juga dapat dibagi oleh .... 
(A) 16 (D) 40 
(B) 24 (E) 48 
(C) 35 

 

37. 340% dari 
3

4
4

 adalah …. 

(A) 13,65 (D) 16,15 
(B) 14,50 (E) 16,45 
(C) 15,25 
 

38.  2
19 45 0 002 3890, , ;n       

n adalah …. 

(A) 106 (D) 108 
(B) 107 (E) 5 x 108 
(C) 5 x 107 

 

39. Dari sekelompok orang yang berjumlah 160 orang, diketahui 40%-nya adalah laki-laki. Dari sejumlah 
laki-laki tersebut, 50%-nya sudah menikah. Jika jumlah total orang yang sudah menikah pada 
kelompok tersebut sama dengan 35%, maka jumlah perempuan yang belum menikah sama dengan 
…. orang. 
(A) 24 (D) 64 
(B) 32 (E) 72 
(C) 56 

 

40. Sebuah bak mandi akan penuh jika diisi oleh keran X selama 2 jam, oleh keran Y selama 4 jam, dan 
oleh keran Z selama 6 jam. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk memenuhi bak tersebut jika keran 
X, Y dan Z mengisi bak secara bersamaan? 
(A) 0,6 jam (D) 1,5 jam 
(B) 0,8 jam (E) 1,8 jam 
(C) 1,1 jam 

 
 

Untuk soal nomor 41 sampai dengan nomor 50, pilihlah bilangan yang paling tepat yang merupakan 
kelanjutan dari pola deretan bilangan pada masing-masing soal! 

41. 1, 2, 5, 14, 41, ..., 
Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada deret tersebut di atas adalah ... 

(A)   81 (D) 122 
(B)   82 (E) 141 
(C) 121 

 

42. 4, 2, 7, 7, 11, 5, 16, 10, 22, 8, 29, ..., 
Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada deret tersebut di atas adalah ... 

(A) 11 (D) 14 
(B) 12 (E) 15 
(C) 13 

 

43. 2, 2, 4, 8, 14, 22, 32, ... 
Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada deret tersebut di atas adalah ... 

(A) 38 (D) 66 
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(B) 44 (E) 82 
(C) 56 

 

44. 3, 6, 15, 16, 32, ..., 
Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada deret tersebut di atas adalah ... 

(A) 48 (D) 96 
(B) 64 (E) 112 
(C) 80 

 

45. 8, 12, 10, 10, 12, 8, … 
Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada deret tersebut di atas adalah ... 

(A) 4 (D) 12 
(B) 6 (E) 14 
(C) 8 
 

46. 4, 1, 2, 6, 2, 3, 8, 3, 4, 10, 4, 5, …, … 
Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada deret tersebut di atas adalah ... 

(A) 5, 10 (D) 12, 5 
(B) 6, 12 (E) 12, 6 
(C) 10, 4 
 

47. 4
1

7
, 2, 

5
2

7
, 

5
3

7
, 5, .... 

Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik pada deret tersebut di atas adalah .... 

(A) 2
5

7
 (D) 

4
6

7
 

(B) 5
5

7
 (E) 7 

(C) 3
6

7
 

 

48. 54, 43, 65, 66, 77, 90, …, …   
(A) 95, 110 (D) 90, 115 
(B) 85, 110 (E) 100, 125 
(C) 95, 120 

 

49. 8, 17, 33, 67, 133, 267, … 
(A) 533 (D) 536 
(B) 534 (E) 537 
(C) 535 

 

50. 1
2

3
, 

5
6

, 
1

3
3

, 
1

2
2

, 
2

4
3

, 
1

4
3

, 
1

6
3

, 
1

6
3

, 
1

8
3

, 
1

8
2

, ...., .... 

(A) 2
9

3
, 

1
10

2
 (D) 

2
9

3
, 

5
10

6
 

(B) 5
10

6
, 

2
10

3
 (E) 

2
10

3
, 

5
10

6
 

(C) 2
9

3
, 

1
10

3
 

 


