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1.

Kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini sedang menghadapi ancaman serius berkaitan dengan
mengerasnya konflik-konflik dalam masyarakat, baik yang bersifat vertikal maupun horizontal.
Konflik-konflik itu pada dasarnya merupakan produk dari sistem kekuasaan Orde Baru yang
militeristik, sentralistik, dominatif, dan hegemonik. Sistem tersebut telah menumpas kemerdekaan
masyarakat untuk mengaktualkan dirinya baik dalam wilayah sosial, ekonomi, politik, maupun
kultural. Kemajemukan bangsa yang seharusnya dapat kondusif bagi pengembangan demokrasi
ditenggelamkan oleh ideologi harmoni sosial yang serba semu yang tidak lain adalah ideologi
keseragaman. Bagi negara kala itu, kemajemukan dianggap sebagai potensi yang dapat
mengganggu stabilitas politik. Karena itu, negara perlu menyeragamkan setiap elemen
kemajemukan dalam masyarakat sesuai dengan karsanya tanpa harus merasa telah mengingkari
prinsip dasar hidup bersama. Dengan segala kekuasaan yang ada, negara tidak segan-segan untuk
menggunakan cara-cara koersif agar masyarakat tunduk pada ideologi negara yang maunya serba
seragam.
Pernyataan berikut yang tidak sesuai dengan isi paragraf di atas adalah
(A) Ancaman serius sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia dengan mengerasnya konflik-konflik
dalam masyarakat.
(B) Konflik tersebut merupakan produk dari sistem kekuasaan Orde Baru yang militeristik,
sentralistik, dominatif, dan hegemonik.
(C) Sistem kekuasaan Orde Baru tidak akan pernah menumpas kemerdekaan masyarakat untuk
mengaktualkan dirinya baik dalam wilayah sosial, ekonomi, politik, maupun kultural.
(D) Kemajemukan dianggap sebagai potensi yang dapat mengganggu stabilitas politik.
(E) Negara tidak segan-segan untuk menggunakan cara-cara koersif agar masyarakat tunduk pada
ideologi negara yang maunya serba seragam.

2.

Judul yang tepat untuk teks bacaan di atas (soal no. 1) adalah
(A) Kemajemukan Bangsa Indonesia dalam Kemerdekaan
(B) Ancaman yang Dihadapi Bangsa Indonesia
(C) Harapan Negara terhadap Bangsa Indonesia
(D) Sistem Kekuasaan Orde Baru
(E) Orde Baru dengan Sistem Manunggal

3.

Pemakaian tanda baca yang tidak benar terdapat pada kalimat
(A) Setelah puas belajar, kita mencoba permainan-permainan yang menantang, misalnya spinning
coaster, mini jet coaster, drop zone, tornado, dan boom-boom car.
(B) Lissa, penyanyi asli lagu “Keong Racun”, kecewa karena tidak ikut dikontrak Charly “ST 12”.
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(C) Pada tes di Sirkuit Hungaroring itu, Sebastian Vettel bersama Red Bull menjadi yang tercepat
dengan catatan waktu 1 menit 20,087 detik.
(D) Selain itu deposito menjadi media investasi yang pertama dikenal masyarakat menengah ke
atas.
(E) Anang Hermansyah mengaku belum membaca puisi karya Linda Djalil yang berjudul "Pipi...
Pipi... Ini Mimi... bukan Mimi yang dulu lagi...".

4.

Dalam penelitian ini, kelakar dan teka-teki – termasuk bentuk-bentuk sindiran – yang terdapat
dalam masyarakat nelayan di pantai selatan bagian timur Pulau Jawa tidak hanya diteliti dari
bentuk linguistiknya tetapi juga didekati dari norma-norma dan nilai-nilai budaya nelayan yang
mendasarinya.
Dalam kalimat di atas, terdapat kesalahan penulisan ejaan, yakni
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

tanda pemisah ( –…– ) seharusnya diganti dengan tanda koma (, … ,)
kata pantai selatan seharusnya ditulis Pantai Selatan
sebelum kata tetapi diberi tanda koma (,)
setelah kata Pulau Jawa diberi tanda koma (,)
kata timur seharusnya ditulis Timur

5.

Kalimat manakah yang mengandung bentuk kata yang salah?
(A) Pada anak yang baru belajar membaca, mendongengkan buku cerita yang sama berulang-ulang
bisa membantunya mengajar bahasa.
(B) Sebagai bangsa yang bermartabat, Indonesia harus menunjukkan komitmen kuat terhadap
kesepakatan yang dibuat.
(C) Membacakan buku pada anak sebelum tidur mungkin sudah jarang dilakukan orangtua.
(D) Jumlah energi yang dihasilkan oleh sel bahan bakar mikroba masih sangat rendah.
(E) TNI AL akan mengerahkan 34 personel Marinir di setiap pulau terluar yang berbatasan dengan
Malaysia.

6.

Pola kalimat Menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean goverment) harus
dilandasi akhlak yang baik para aparaturnya.sama dengan pola kalimat
(A) Salah satu indikator pemerintahan yang baik adalah mampu memberi pelayanan masyarakat
yang memuaskan.
(B) Kenaikan harga BBM, tarif dasar listrik, dan telepon telah memicu protes dari masyarakat.
(C) Usia produktif penduduk Indonesia tidak mampu menjadi tenaga kerja siap pakai.
(D) Kebebasan yang berlebihan bagi pengemudi mobil di jalan tol tidak jarang menimbulkan
malapetaka.
(E) Di daerah Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, nama Hang Tuah dan Hang Lekir diabadikan sebagai
nama jalan.

7.

Untuk memastikan keberhasilan pelaksanaan serta pencapaian tujuan atau sasaran dari kebijakan
dan program penanggulangan kemiskinan, baik di tingkat nasional, tingkat kabupaten/kota,
maupun di tingkat komunitas, data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat
diperlukan.
Yang menjadi inti kalimat di atas adalah
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

8.

Data dan informasi kemiskinan yang akurat dan tepat sasaran sangat diperlukan.
Data dan informasi kemiskinan diperlukan.
Data kemiskinan akurat dan tepat sasaran.
Data kemiskinan memastikan keberhasilan.
Data penanggulangan kemiskinan.

Kalimat efektif terdapat pada
(A) Ibu menceritakan perseteruan antara kelompok Tan Peng Lian dan Kong Guan yang saling
menjatuhkan.
(B) Manusia membutuhkan makanan yang mana makanan itu harus mengandung zat-zat yang
diperlukan oleh tubuh.
(C) Sekolah di mana ia dididik dan dibina sudah dipugar menjadi gedung yang mewah dan megah.
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(D) Dalam kunjungan itu Presiden SBY menyempatkan waktu untuk berbincang bincang dengan
masyarakat.
(E) Dokter itu mengatakan kalau penyakit AIDS sangat berbahaya.

9.

Ketika partai politik telah memilih strategi pemasaran dalam kampanye maka para pebisnis pun
diperioritaskan untuk mendapat akses dan menawar program dan kebijakan partai politik.
Kalimat tersebut akan menjadi kalimat baku apabila ejaannya diperbaiki dengan cara berikut,
KECUALI
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

menggabungkan penulisan pebisnis pun menjadi pebisnispun
mengubah penulisan diperioritaskan menjadi diprioritaskan
menambahkan koma (,) sebelum kata para
menambahkan koma (,) sebelum kata memilih
membuang kata maka

10. Pemakaian EYD yang tepat terdapat dalam kalimat
(A) Dari data yang dimiliki oleh Bank Indonesia kurs rupiah berada di level Rp 10.138 per dolar AS.
(B) Hal ini disebabkan karena kemampuan bank sentral untuk melakukan inter vensi juga
meningkat.
(C) Menurut Kahumas Depkeu Harry Z. Soeratin, keputusan ini diambil untuk mendukung
penerimaan negara dari pajak.
(D) Namun dalam praktiknya tidak sedikit Pejabat cenderung menyalahgunakan hak diskresi yang
dimilikinya.
(E) Prinsip rule of the law dalam praktiknya sangat dipengaruhi pada cara, sifat, sikap dan suasana
kebebasan para hakim dalam menyelesaikan suatu perkara.

Untuk soal nomor 11 sampai dengan nomor 25, pilihlah pasangan kata yang paling tepat untuk mengisi
titik-titik (...) pada awal dan akhir kalimat agar antarbagian kalimat tersebut memiliki analogi hubungan
yang sama!
11. ... berhubungan dengan MOBIL, sebagaimana REL berhubungan dengan ...
(A) Sopir – kereta api
(B) Sopir – masinis
(C) Masinis – jalan raya
(D) Jalan raya– kereta api
(E) Ban – kereta api
12. ... berhubungan dengan PANAS, sebagaimana ES berhubungan dengan ...
(A) Kopi – teh
(B) Api – dingin
(C) Cuaca – minuman
(D) Matahari – gula
(E) Khatulistiwa – kutub
13. …. berhubungan dengan LAUT, sebagaimana PETANI berhubungan dengan ...
(A) Perahu – cangkul
(B) Jaring – cangkul
(C) Nelayan – padi
(D) Ikan – padi
(E) Nelayan – sawah
14. …. berhubungan dengan TEPUNG, sebagaimana PAKAIAN berhubungan dengan ...
(A) Timbangan – penampilan
(B) Mentega – celana
(C) Roti – kain
(D) Pasar – toko
(E) Adonan – ukuran
3
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15. …. berhubungan dengan DEKAN, sebagaimana SEKOLAH berhubungan dengan ...
(A) Universitas – kepala sekolah
(B) Dosen – guru
(C) Fakultas – kepala sekolah
(D) Mahasiswa – murid
(E) Mahasiswa – guru
16. …. berhubungan dengan ULAT, sebagaimana MADU berhubungan dengan ...
(A) Gatal – manis
(B) Kupu-kupu – lebah
(C) Daun – bunga
(D) Sutra – lebah
(E) Merayap – cair

17. …. berhubungan dengan PENA, sebagaimana DINDING berhubungan dengan ...
(A) Kertas – kuas
(B) Tinta – cat
(C) Kertas – amplas
(D) Pensil – bata
(E) Tinta – tembok

18. …. berhubungan dengan KOMUNIKASI, sebagaimana SEPEDA MOTOR berhubungan dengan ...
(A) Radio – penumpang
(B) Udara – jalan raya
(C) Telepon – transportasi
(D) Satelit – mobil
(E) Transportasi – lintasan

19. …. berhubungan dengan LISTRIK, sebagaimana MOBIL berhubungan dengan ...
(A) Energi – kendaraan
(B) Komputer – bensin
(C) Tegangan – kecepatan
(D) Televisi – radio
(E) Generator – batere

20. …. berhubungan dengan APOTEK, sebagaimana PAKAIAN berhubungan dengan ...
(A) Obat – baju
(B) Resep – pola
(C) Dokter – penjahit
(D) Obat – butik
(E) Rumah sakit – toko

21. …. berhubungan dengan MIKROBA, sebagaimana TELESKOP berhubungan dengan ...
(A) Penyakit – teropong
(B) Kuman – bintang
(C) Biologi – astronomi
(D) Virus – alat optik
(E) Mikroskop – bintang

22. …. berhubungan dengan TINGGI, sebagaimana AIR berhubungan dengan ...
(A) Rendah – panas
(B) Pohon – es
(C) Gunung – sungai
(D) Menara – jernih
(E) Jerapah – pendek
4
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23. …. berhubungan dengan BERAS, sebagaimana TAHU berhubungan dengan ...
(A) Padi – tempe
(B) Sawah – protein
(C) Bubur – tempe
(D) Karbohidrat – protein
(E) Nasi – kedelai

24. …. berhubungan dengan SENAPAN, sebagaimana PEBULUTANGKIS berhubungan dengan ...
(A) Perang – piala
(B) Pemburu – raket
(C) Peluru – shuttlecock
(D) Tembakan – latihan
(E) Perang – pertandingan

25. …. berhubungan dengan CUACA, sebagaimana PATOLOGI berhubungan dengan ...
(A) Metrologi – pengobatan
(B) Iklim – mikrobiologi
(C) Awan – antropologi
(D) Meteorologi – penyakit
(E) Geofisika – pengobatan

Untuk soal nomor 26 sampai dengan nomor 32, tentukan simpulan yang tepat berdasarkan pernyataanpernyataan yang tersedia pada setiap soal!

Contoh:
Semua pengemudi mengenakan sabuk pengaman.
Sebagian pengemudi memakai sarung tangan.
Simpulan yang tepat adalah ...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

semua pengemudi memakai sarung tangan dan tidak mengenakan sabuk pengaman.
semua pengemudi memakai sarung tangan dan mengenakan sabuk pengaman.
sebagian pengemudi mengenakan sabuk pengaman dan tidak memakai sarung tangan.
sebagian pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman dan memakai sarung tangan.
sebagian pengemudi tidak mengenakan sabuk pengaman dan tidak memakai sarung tangan.

Keterangan :
Jawaban yang paling tepat adalah (C).

26. Semua binatang yang berkaki dua dan dapat terbang digolongkan sebagai binatang X.
Gajah digolongkan sebagai binatang X.

Simpulan yang tepat tentang gajah adalah ...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
5

tidak berkaki dua.
tidak dapat terbang.
berkaki dua tetapi tidak dapat terbang.
berkaki dua dan dapat terbang.
berkaki empat dan tidak dapat terbang.
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27. Peserta seleksi pegawai baru mengikuti psikotes.
Hamid tidak lulus seleksi pegawai baru.

Simpulan yang tepat tentang Hamid adalah ...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

tidak mengikuti psikotes dalam seleksi pegawai baru.
bukan perserta seleksi pegawai baru yang mengikuti psikotes.
peserta seleksi pegawai baru yang mengikuti tes bukan psikotes.
tidak mengikuti seleksi pegawai baru dan psikotes.
telah mengikuti psikotes dalam seleksi pegawai baru.

28. Semua binatang adalah makhluk hidup. Semua makhluk hidup akan mati. Kambing adalah binatang
yang berekor. Tidak semua binatang yang berekor memakan rumput.
Simpulan yang tepat adalah ...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Kambing memakan rumput.
Kambing tidak memakan rumput.
Kambing tidak mungkin mati.
Kambing akan mati.
Kambing adalah binatang berekor yang memakan rumput.

29. Semua atlet renang pandai berenang.
Andi bukan atlet renang.

Simpulan yang tepat adalah ...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Andi pandai berenang.
Andi tidak pandai berenang.
Andi mungkin pandai berenang.
Andi atlet tinju.
Andi adalah pelatih renang.

30. Semua pengendara sepeda motor menggunakan helm.
Sebagian helm berlabel SNI.

Simpulan yang tepat adalah ...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Semua pengendara sepeda motor menggunakan helm berlabel SNI.
Sebagian pengendara sepeda motor menggunakan helm berlabel SNI.
Ada pengendara sepeda motor yang tidak mengenakan helm.
Semua pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm berlabel SNI.
Sebagian pengendara sepeda motor mengenakan helm.

31. Setiap hari Sabtu Pak Ajat selalu pergi ke tempat pemancingan ikan.
Tidak setiap pergi ke pemancingan ikan Pak Ajat ditemani anak sulungnya.

Simpulan yang tepat tentang kegiatan Pak Ajat di hari Sabtu, adalah ...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6

selalu pergi ke tempat pemancingan ikan, baik bersama anak sulungnya maupun tidak.
selalu pergi ke tempat pemancingan ikan tidak bersama anak sulungnya.
selalu pergi ke tempat pemancingan ikan bersama anak sulungnya.
tidak selalu pergi ke tempat pemancingan ikan kecuali bersama anak sulungnya.
tidak selalu pergi ke tempat pemancingan ikan kecuali tidak bersama anak sulungnya.
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32. Pengurus koperasi seharusnya berjiwa sosial.
Sebagian ketua RW menjadi pengurus koperasi.

Simpulan yang tepat adalah ...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ketua RW berjiwa sosial.
Semua orang yang pernah menjadi ketua RW adalah pengurus koperasi.
Sebagian pengurus koperasi ingin menjadi ketua RW.
Sebagian ketua RW harusnya berjiwa sosial.
Ketua RW dan pengurus koperasi sama-sama berjiwa sosial.

Untuk mengerjakan soal nomor 33 sampai dengan nomor 40, tentukan simpulan yang tepat berdasarkan
fakta atau informasi yang disajikan setiap teks!
Contoh:
TEKS
Enam orang pelari, yakni J, K, L, M, N, dan O mengikuti satu seri balapan dengan hasil sebagai berikut.
(1) J selalu menyelesaikan balapan di depan N, tetapi di belakang O.
(2) K selalu menyelesaikan balapan di depan L, tetapi di belakang O.
(3) M selalu menyelesaikan balapan di depan L, tetapi di belakang J.

Urutan pemenang dalam balapan tersebut adalah ...
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O, J, K, L, M, N.
O, J, K, M, L, N.
O, J, M, N, L, K.
O, M, J, N, K, L.
M, L, J, O, K, N.

Keterangan:
Jawaban yang paling tepat adalah (B).
Gunakan teks A untuk menjawab soal nomor 33 sampai dengan nomor 35!

TEKS A
Andi, Budi, Cindi, Dodi, dan Edi sedang berlari bersama-sama mengelilingi lapangan yang berbentuk persegi
panjang dengan panjang 80 m dan lebar 45 m. Mereka mulai berlari pada pukul 06.00 WIB dengan
ketentuan sebagai berikut:
(1) Karena merupakan satu-satunya perempuan, Cindi tidak mau berlari di depan teman-temannya yang
laki-laki.
(2) Dodi berlari tepat di depan Cindi.
(3) Andi tidak mau berlari di posisi paling depan.
(4) Edi tidak mau berlari di belakang Andi.

33. Urutan posisi lari yang mungkin dari yang paling belakang ke yang paling depan adalah ...
(A) C-D-E-A-B
(B) B-C-D-A-E
(C) C-D-A-B-E
(D) C-D-B-E-A
(E) D-C-A-E-B
7
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34. Jika posisi lari A bukan di tengah-tengah temannya yang lain, maka pernyataan berikut yang tidak
benar adalah ...
(A) E berada di posisi paling depan
(B) B berada di posisi ketiga
(C) A berada tepat di depan B
(D) D berada tepat di belakang A
(E) terdapat dua orang yang berlari di antara C dan A

35. Jika mereka berlari dengan laju rata-rata 4 km/jam, maka sampai pukul 06.30 WIB mereka
telah mengelilingi lapangan sebanyak … putaran
(A) 4
(B) 6
(C) 8
(D) 10
(E) 12

Gunakan teks B untuk menjawab soal nomor 36 sampai dengan nomor 39!
TEKS B.

Sebuah grup badminton yang mempunyai 6 orang pemain yaitu: P, Q, R, S, T, dan U akan mengadakan
sebuah turnamen. Aturan pertandingan dalam turnamen tersebut ditetapkan sebagai berikut:
I. Seorang pemain akan menantang pemain lain jika dan hanya jika pemain tersebut berada satu atau
dua tingkat di atasnya.
II. Jika seorang pemain menang dalam pertandingan menantang pemain satu tingkat di atasnya maka
ranking kedua pemain tersebut langsung ditukar.
III. Jika seorang pemain menang dalam pertandingan menantang pemain dua tingkat di atasnya,
peringkatnya akan naik dua tingkat dan pemain yang kalah serta pemain peringkat di bawah yang
kalah akan turun masing-masing satu tingkat.
IV. Jika pemain tersebut (pada III) kalah, pemain tersebut dan pemain satu tingkat di bawahnya akan
bertukar peringkat, jika tidak ada lagi ranking di bawahnya yang dapat ditukar maka pemain yang
kalah akan ditempatkan di ranking terakhir.
V. Ranking awal dari peringkat teratas adalah sebagai berikut: P, Q, R, S, T, dan U.
VI. Hanya ada satu permainan dalam saat yang sama.

36. Mana dari pertandingan tersebut di bawah ini yang mungkin dilaksanakan pada awal turnamen?
(A) P menantang Q
(B) Q menantang R
(C) R menantang P
(D) S menantang P
(E) T menantang Q

37. Setelah dua pertandingan, manakah dari susunan peringkat berikut yang tidak mungkin?
(A) Q, P, S, R, U, T
(B) P, R, Q, T, S, U
(C) P, R, Q, S, U, T
(D) R, P, Q, U, S, T
(E) P, Q, S, R, U, T

38. Setelah dua pertandingan dimainkan, berapa jumlah maksimum pemain yang berubah peringkatnya
terhadap peringkat awal?
(A) 2
(D) 5
(B) 3
(E) 6
(C) 4

8
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39. Setelah sejumlah pertandingan, peringkat pemain dari tertinggi ke terendah adalah R, Q, P, U, S, T.
Berapa jumlah minimum pertandingan yang dapat dimainkan?
(A) 1
(D) 4
(B) 2
(E) 5
(C) 3

Gunakan teks C untuk menjawab soal nomor 40 sampai dengan nomor 42!
TEKS C
Siswa kelas XI SMA Unggul berencana untuk mengadakan tour wisata ke lima kota yakni kota A, B, C, D,
dan E dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Kota ketiga yang dikunjungi adalah A
2. D dapat dikunjungi setelah tour ke kota A
3. B dapat dikunjungi apabila sudah mengunjungi C atau E tetapi tidak keduanya.

40. Urutan kota yang mungkin dikunjungi adalah ….
(A) D-E-A-B-C
(D) D-E-A-C-B
(B) B-E-A-C-D
(E) E-B-A-C-D
(C) C-E-A-D-B

41. Pernyataan berikut yang pasti benar
(A) mengunjungi kota A sesudah kota C
(B) D kota terakhir yang dikunjungi
(C) mengunjungi B sebelum A
(D) mengunjungi C sebelum E
(E) C kota pertama yang dikunjungi

42. Apabila C adalah kota terakhir yang dikunjungi, maka kota keempat yang dikunjungi adalah ...
(A) D atau E
(D) B
(B) D atau B
(E) D
(C) E

Untuk mengerjakan soal nomor 43 sampai dengan nomor 50, pilihlah bilangan paling tepat yang
merupakan kelanjutan dari pola deretan bilangan pada setiap soal!

43. 4, 4, 5, 6, 6, 8, 7, .…
(A) 8
(B) 9
(C) 10

(D) 11
(E) 12

44. 7, 6, 9, 12, 11, 18, .…
(A) 12
(B) 13
(C) 15

(D) 24
(E) 30

45. 6, 48, 12, 24, 24, 12, 48, 6, .…
(A) 3
(D) 24
(B) 6
(E) 96
(C) 12
9
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46. 13, 9, 5, 6, 14, 10, 6, 7, ….
(A) 11
(D) 14
(B) 12
(E) 15
(C) 13
47. 5, 10, 17, 28, 41, 58, 77, .…
(A) 100
(D) 95
(B) 98
(E) 94
(C) 96
48. 132, 212, 312, 432, 572, 732, .…
(A) 872
(D) 932
(B) 892
(E) 952
(C) 912
49. 5, 6, 9, 7, 12, 9, 16, 10, 19, .…, ....
(A) 12, 13
(D) 13, 28
(B) 12, 23
(E) 23, 32
(C) 13, 25
50. 7, 4, 5, 9, 5, 6, 11, 6, 7, 13, 7, 8, .…, ….
(A) 8, 13
(D) 15, 8
(B) 9, 15
(E) 15, 9
(C) 13, 7
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