
 

 
 

MATEMATIKA, BAHASA INDONESIA, 

SEKOLAH MENENGAH ATAS/ MADRASAH ALIYAH

 

 

 

1. Isikan nomor ujian, nama peserta, dan tanggal lahir pada Lembar Jawaban, sesuai petunjuk.
2. Jawablah dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu kotak pilihan jawaban.
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.
4. Jumlah soal sebanyak 120 butir, pada set
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya
6. Laporkan kepada pengawas bila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
7. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bantu lainnya.
8. Berdoalah dahulu sebelum mengerjakan.

 

1. Diketahui 
2 1
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f x x
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adalah invers dari f, maka f -1(x) = …
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2. Diketahui 2log 3 = a, dan 5log 2 = b, 

10log 0,6 adalah … 
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PETUNJUK UMUM

 

TRY OUT UJIAN NASIONAL

MATEMATIKA, BAHASA INDONESIA, 

DAN BIOLOGI 
 

SEKOLAH MENENGAH ATAS/ MADRASAH ALIYAH

TAHUN AJARAN 2012/2013 
 

Isikan nomor ujian, nama peserta, dan tanggal lahir pada Lembar Jawaban, sesuai petunjuk.
dengan memberi tanda silang (X) pada salah satu kotak pilihan jawaban. 

Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut. 
0 butir, pada setiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban.

ebelum Anda menjawabnya 
Laporkan kepada pengawas bila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bantu lainnya.
Berdoalah dahulu sebelum mengerjakan. 

MATEMATIKA 

2 1

1 4 4
. Jika f -1 

(x) = … 

log 2 = b, maka 

 
3. Dengan merasionalkan penyebut, bentuk 

rasional dari 
5 6

5 6

−

+
 adalah …

(A) 11 2 30+  

(B) 11 2 30−  

(C) 11 2 30− +   * 

(D) 1 2 30+  

(E) 1 2 30−  
 

4. Bentuk sederhana dari 

adalah … 
(A) (3ab)-3 
(B) (3ab)2 
(C) 3ab 
(D) (3ab)-1 
(E) (3ab)3  * 

5. Persamaan garis singgung lingkaran x
y2 – 6x – 4y – 7 = 0 di titik (5, 
… 
(A) x + 2y – 1 =0 
(B) x – 2y – 9 = 0  * 
(C) 2x – y – 12 = 0 
(D) 2x + y – 8 = 0 
(E) 3x – y – 17 = 0 

 

PETUNJUK UMUM 

TRY OUT UJIAN NASIONAL 

MATEMATIKA, BAHASA INDONESIA, 

SEKOLAH MENENGAH ATAS/ MADRASAH ALIYAH 

Isikan nomor ujian, nama peserta, dan tanggal lahir pada Lembar Jawaban, sesuai petunjuk. 

) pilihan jawaban. 

Laporkan kepada pengawas bila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap. 
Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, HP, tabel matematika, atau alat bantu lainnya. 

Dengan merasionalkan penyebut, bentuk 

5 6

5 6
adalah … 

2
6 4

9 127

a b

a b

−−

−

 
 
 

Persamaan garis singgung lingkaran x2 + 
7 = 0 di titik (5, -2) adalah 



6. Suku banyak jika dibagi (x – 1) sisanya 1 
dan jika dibagi (x + 2) sisanya -5. Jika 
suku banyak itu dibagi (x2 + x – 2) 
sisanya adalah … 
(A) 2x – 1  * 
(B) 3x – 2 
(C) 3x + 1 
(D) x + 2 
(E) x – 3 
 

7. Diketahui vektor 2 .a i j a k= + −
� � � ��

, 

3 2b i j k= − +
� � � �

, dan 2 2c i j k= + −
� � � �

. Jika 

a
�

 tegak lurus c
�

, maka ( ) ( )a b a c+ −
� � � �

i  

adalah … 
(A) -4 
(B) -2 
(C) 0 
(D) 4 
(E) 8 * 
 

8. Diketahui vektor-vektor : 

a
�

=(1, 3, 3) , b
�

= (3, 2, 1), dan c
�

=(1, -5, 

0). Sudut antara vektor (a
�

 - b
�

) dan (a
�

 + 

c
�

) adalah … 

(A) 30o 
(B) 45o 
(C) 60o 
(D) 90o  * 
(E) 120o 

 
9. Diketahui titik-titik A(1, -3, 2), B(2, 2, 1), 

dan C(2, -1, 4). Proyeksi orthogonal 

vektor AB
����

 pada AC
����

 adalah … 

(A) 2 4 4i j k− − −
� � �

 

(B) 
1

2
i j k− − −
� � �

 

(C) 
1 2 2

3 3 3
i j k+ +
� � �

 

 

(D)  2 2i j k+ +
� � �

 * 

(E) 3 6 6i j k+ +
� � �

 

 
10. Bayangan garis x + 2y – 1 = 0 setelah 

ditransformasikan, dengan matriks 

2 4 4i j k− − −
� � �

 kemudian dicerminkan 

terhadap sumbu y adalah … 
(A) x – 4y – 1 = 0 
(B) x + 4y – 1 = 0  * 
(C) 4x – y – 1 = 0 

(D) 4x + y – 1 = 0 
(E) x – 2y – 1 = 0 
 

11. Diketahui premis : 
Premis (1) : Jika sofyan rajin menabung, 
maka sofyan bisa kuliah 
Premis (2) : Jika sofyan bisa kuliah, maka 
sofyan kuliah di Perguruan Tinggi yang 
menjamin kerja 
Premis (3) : Sofyan tidak kuliah di 
Perguruan Tinggi yang menjamin kerja 
 
Penarikan kesimpulan yang benar dari 
premis-premis di atas adalah … 
(A) Sofyan tidak rajin menabung 
(B) Sofyan bisa kuliah 
(C) Sofyan rajin menabung 
(D) Sofyan tidak rajin menabung * 
(E) Sofyan tidak rajin menabung dan 

tidak bisa kuliah 
 

12. Ingkaran dari pernyataan “Jika Susi lulus 
UN, maka ia ikut SNMPTN” adalah … 
(A) Jika Susi tidak lulus UN, maka ia tidak 

ikut SNMPTN 
(B) Jika Susi lulus UN, maka ia tidak ikut 

SNMPTN 
(C) Susi tidak lulus UN dan ia ikut 

SNMPTN 
(D) Susi tidak lulus UN atau ia ikut 

SNMPTN 
(E) Susi lulus UN tapi ia tidak ikut 

SNMPTN * 
 

13. Diketahui 
2( ) 4 5f x x x= + −  dan 

( ) 2 1g x x= − . Hasil dari fungsi komposisi 

( )( )g f x� adalah … 

(A) 
22 4 6x x+ −  

(B) 
22 8 6x x+ −  

(C) 22 8 9x x+ −  

(D) 22 8 11x x+ −  * 

(E) 22 4 9x x+ −  

14. Misalkan p dan q akar-akar persamaan 

kuadrat 22 5 6 0x x− − = . Persamaan 

kuadrat baru yang akar-akarnya (p – 2) 
dan (q – 2) adalah … 

(A) 
22 3 8 0x x− − =  

(B) 
22 3 8 0x x+ − =   * 

(C) 
22 3 8 0x x+ + =  

(D) 
2 3 4 0x x+ − =  

(E) 
2 3 4 0x x− − =  

 



15. Grafik 
2 3 4 0x x− − =  memotong sumbu x 

di dua titik yang berbeda maka nilai m 
adalah … 
(A) m < -5 atau m > -3 
(B) m < 3 atau m > 5  * 
(C) m < -3 atau m > 5 
(D) -3 < m < 5 
(E) -5 < m < 3 

 
16. Diketahui persamaan matriks : 

3 2 4 3 1 2
2

2 2 2 3 1

a c a

b b d

      
+ =      −      

, 

maka nilai 2(ad – bc) = … 
(A) 18 
(B) 16 
(C) -14 
(D) -17  * 
(E) -24 
 

17. Nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 2 
2x – 3 . 2 x + 1 + 8 < 0 adalah … 
(A) {x| 2 < x < 4} 
(B) {x| 1 < x < 4} 
(C) {x| 1 < x < 2}  * 
(D) {x| -1 < x < 4} 
(E) {x| -1 < x < 2} 
 

18. Persamaan grafik fungsi eksponen pada 
gambar berikut adalah … 

 
(A) y = 3 1x− −  

(B) y = 
1

1
3

x−

+  

(C) y = 
1

1
3

x

+  

(D) y = 
1

1
3

x

−   *  

(E) y = 

1
1

3

x+

 

 
19. Penyelesaian persamaan cos 2x + 3 cos 

x = 1, untuk 0o < x < 360o adalah … 
(A) 30o dan 120o 
(B) 60o dan 300o   * 

(C) 60o dan 240o 
(D) 90o dan 210o 
(E) 90o dan 270o 

 
20. Nilai cos 15o – cos 105o = … 

(A) 
1
2

4
 

(B) 
1
3

4
 

(C) 
1
6

4
 

(D) 
1
3

2
 

(E) 
1
6

2
  * 

 

21. Jika cos A = 
1
6

2
 dan sin B = 

1
6

2
 

dengan sudut A dan B lancip. Nilai dari 
tan (A + B) = … 

(A) 
156

140
  * 

(B) 
256

140
 

(C) 
131

140
 

(D) 
168

140
 

(E) 
171

140
 

 
22. Diketahui Sn adalah jumlah n suku 

pertama deret aritmatika. S2 = 10, dan S4 
= 36, maka S7 = … 
(A) 91 
(B) 98 
(C) 105  * 
(D) 112 
(E) 140 
 

23. Seutas pita dibagi menjadi 10 bagian 
dengan panjang yang membentuk deret 
aritmatika. Jika pita yang terpendek 20 
cm dan yang terpanjang 155 cm, maka 
panjang pita semula adalah … 
(A) 800 cm 
(B) 825 cm 
(C) 850 cm 
(D) 875 cm  * 
(E) 900 cm 



 
24. Suku pertama dan rasio suatu barisan 

geometri berturut-turut 2 dan 3. Jika 
jumlah n suku pertama deret tersebut 
adalah 80, banyak suku dari barisan itu 
adalah … 
(A) 2 
(B) 4  * 
(C) 9 
(D) 16 
(E) 27 

 

25. Nilai dari 

3 2

3 2

8 5 7
lim ...

4 10x

x x x

x x x→∞

+ −
=

− +
 

(A) 8 
(B) 6 
(C) 4 
(D) 2  * 
(E) 1 
 

26. Nilai dari 
20

8 8cos
lim ...
sin .cos4x

x

x x→

−
=  

(A) ½ * 
(B) 1 
(C) 2 
(D) 4 
(E) 8  
 

27. Untuk memproduksi x unit barang perhari 
diperlukan biaya (x3 – 2000 x2 + 
3.000.000 x) rupiah. Jika barang itu harus 
diproduksi, maka biaya produksi perunit 
yang paling rendah tercapai bila perhari 
diproduksi sejumlah … unit 
(A) 3000 
(B) 2500 
(C) 2000 
(D) 1500 
(E) 1000 * 

 
28. Seorang pembuat tas dan dompet 

memerlukan 40 unsur A dan 32 unsur B 
setiap hari. Sebuah tas memerlukan 8 
unsur A dan 4 unsur B, sedangkan 
sebuah dompet memerlukan 2 unsur A 
dan 4 unsur B. Jika keuntungan sebuah 
tas Rp 50.000 dan sebuah dompet Rp 
20.000, keuntungan maksimum yang 
diperolehnya setiap hari adalah … 
(A) Rp 160.000 
(B) Rp 180.000 
(C) Rp 250.000 
(D) Rp 280.000  * 
(E) Rp 320.000 

 
29. Putri membeli 2 baju dan 3 kerudung 

seharga Rp 220.000,00. Annisa membeli 
3 baju dan 4 kerudung seharga Rp 
320.000,00. Jika Aurel membeli 1 baju 
dan 1 kerudung, harga yang harus 
dibayarnya adalah … 
(A) Rp 120.000,00 
(B) Rp 110.000,00 
(C) Rp 100.000,00 * 
(D) Rp 90.000,00 
(E) Rp 80.000,00 

 
30. Seorang pedagang khusus menjual 

produk A dan produk B. Produk A dibeli 
seharga Rp 2.000,- perunit, dijual dengan 
laba Rp 800,00. Produk B dibeli seharga 
Rp 4.000,00 perunit, dijual dengan laba 
Rp 600,00. Jika ia mempunyai modal Rp 
1.600.000,00 dan gudangnya mampu 
menampung paling banyak 500 unit, 
maka keuntungan terbesar diperoleh bila 
ia membeli … 
(A) 300 unit produk A dan 200 unit produk 

B 
(B) 200 unit produk A dan 300 unit produk 

B 
(C) 300 unit produk A dan 300 unit produk 

B 
(D) 500 unit produk A saja * 
(E) 400 unit produk B saja 

 
31. Luas daerah yang dibatasi kurva y = 4 – 

x2, y = -x + 2, dalam interval -1 ≤ x ≤ 0 
adalah … satuan luas. 

(A) 
5

6
 

(B) 
1

3
 

(C) 
2

3
 

(D) 
7

6
 * 

(E) 
6

7
 

 
32. Volume benda putar yang terjadi jika 

daerah yang dibatasi oleh y = 2x2 + 1, x = 
1, sumbu x, dan sumbu y diputar 360o 
mengelilingi sumbu x adalah … 

(A) 
27

15
π  



(B) 
39

15
π  

(C) 
43

15
π  

(D) 
46

15
π  

(E) 
47

15
π  * 

 
33. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan 

panjang rusuk 5 cm. Jika sudut antara AH 
dengan bidang BDHF adalah A, maka 
nilai cos 2A = … 

(A) 
1

2
  * 

(B) 
2

3
 

(C) 
1
2

2
 

(D) 
1
3

3
 

(E) 
1
3

2
 

 
34. Pada limas segiempat beraturan TABCD, 

diketahui panjang AB = 3 cm dan TA = 6 

cm. Jarak titik A ke rusuk TC adalah … 
cm. 

(A) 
1
6

3
 

(B) 
1
6

2
 

(C) 
2
3

3
 

(D) 
4
3

3
 

(E) 
8
2

3
  * 

 
35. Median dari data pada tabel berikut 

adalah … 

Ukuran f 

1 – 5 
6 – 10 
11 – 15 
16 – 20 
21 – 25 
26 – 30 

3 
14 
15 
20 
23 
21 

31 – 35 4 

 
(A) 20 * 
(B) 19 
(C) 18 
(D) 17 
(E) 16 
 

36. Dalam satu ruang ujian terdapat 5 buah 
kursi dalam satu barisan. Jika peserta 
ujian ada 8 orang, sedangkan salah 
seorang peserta ujian harus duduk pada 
kursi tertentu, maka banyaknya cara 
pengaturan duduk adalah … 
(A) 336 
(B) 840  * 
(C) 1.680 
(D) 2.520 
(E) 3.720 
 

37. Sebuah kotak berisi 6 jeruk, 2 
diantaranya busuk. Jika diambil 2 jeruk 
sekaligus secara acak, peluang terambil 
kedua jeruk yang tidak busuk adalah … 

(A) 
2

15
 

(B) 
3

15
 

(C) 
4

15
 

(D) 
5

15
 

(E) 
6

15   *
 

 

38. Hasil 4cos5  cos  ...x x dx =∫  … 

(A) 1 1
3 2
sin 6 sin 4x x C+ + * 

(B) 1 1
6 4
sin 6 sin 4x x C+ +  

(C) 1 1
6 4
cos6 cos 4x x C− − +  

(D) 1 1
3 4
cos6 cos 4x x C− − +  

(E) 2 1
3 2
cos6 cos 4x x C− − +  

 

39. Hasil dari 

2

2

0

(3 3 7)x x dx− +∫ = … 

(A) 16 * 
(B) 14 
(C) 12 
(D) 10 
(E) 6 



 
40. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan 

panjang rusuk 6 cm. Titik P, Q, dan R 
berturut-turut terletak di pertengahan 
rusuk BC, CD, dan CG. Jarak antara titik 
C dengan bidang PQR adalah … cm. 

(A) 2 6  

(B) 2 3  

(C) 2 2  

(D) 6  

(E) 3
  

* 

 
BAHASA INDONESIA 

 
1. Cermati teks berikut! 

Pada tahun 1950-an, Bally adalah 
sebuah merek sepatu yang bermutu tinggi 
dan tentu tidak murah. Bung Hatta, Wakil 
Presiden Pertama RI, berminat pada 
sepatu Bally. Ia kemudian menyimpan 
guntingan iklan yang memuat alamat 
penjualnya, lalu berusaha menabung agar 
bisa membeli sepatu idaman tersebut. 
Namun, uang tabungan tampaknya tidak 
pernah mencukupi karena selalu terambil 
untuk keperluan rumah tangga atau untuk 
membantu kerabat dan handai taulan 
yang datang kepadanya untuk meminta 
pertolongan. Hingga akhir hayatnya, 
sepatu Bally idaman Bung Hatta tidak 
pernah terbeli karena tabungannya tak 
pernah mencukupi. Yang sangat 
mengharukan dari cerita ini, guntingan 
iklan sepatu Bally itu hingga Bung Hatta 
wafat masih tersimpan dan menjadi saksi 
keinginan sederhana dari seorang Hatta. 
Jika ingin memanfaatkan posisinya waktu 
itu, sebenarnya sangatlah mudah bagi 
Bung Hatta untuk memperoleh sepatu 
Bally. Misalnya, dengan meminta tolong 
para duta besar atau pengusaha yang 
menjadi kenalan Bung Hatta. "Namun, di 
sinilah letak keistimewaan Bung Hatta. Ia 
tidak mau meminta sesuatu untuk 
kepentingan sendiri dari orang lain. Bung 
Hatta memilih jalan sukar dan lama, yang 
ternyata gagal karena ia lebih 
mendahulukan orang  lain daripada 
kepentingannya sendiri," kata Adi Sasono, 
Ketua Pelaksana Peringatan Satu Abad 
Bung  Hatta. 
Keteladanan Bung Hatta sesuai isi teks 
adalah... 
A. Ia tidak mau meminta-minta hanya 

untuk kepentingan orang lain. 
B. Ia berusaha menabung agar bisa 

membeli segala yang diidamkannya. 

C. Ia lebih mendahulukan orang lain 
daripada kepentingannya sendiri. * 

D. Uang tabungannya selalu terambil 
untuk keperluan rumah tangga. 

E. Semua uang tabungannya untuk 
membantu handai taulannya. 

 
Paragraf berikut untuk soal nomor 2 dan 3.  
Bacalah dengan seksama! 

 

Bukti kesuksesan artis yang menang di 
beberapa pemilihan kepala daerah (pilkada) 
atau "aman" menjadi anggota DPR mungkin 
menjadi daya tarik baru bagi artis lainnya saat 
ini. Baik artis maupun partai politik sama-
sama terlihat saling "membutuhkan" untuk 
menaikkan popularitas. Hampir semua partai 
besar dipastikan mengusung nama-nama 
artis beken dalam daftar calon legislatifnya. 
Tak sebatas artis, tetapi juga MC, penyanyi, 
hingga pelawak. Akan tetapi, dalam sebuah 
survei terlihat bahwa masyarakat tidak terlalu 
berharap di masa depan para artis makin 
dominan dalam politik. Bahkan, sebagian 
besar cenderung tidak setuju jika di masa 
mendatang makin banyak artis yang menjadi 
anggota lembaga legislatif. 

 
2. Mengapa banyak artis yang mengikuti 

pilkada? Jawaban pertanyaan yang tepat 
adalah ...  
A. Karena ingin mendukung salah satu 

partai dalam pilkada. 
B. Karena ingin menjadi anggota partai 

yang memenangkan pilkada. 
C. Karena ingin memanfaatkan 

popularitasnya untuk memenangkan 
pilkada. * 

D. Karena ingin sukses sebagai anggota 
lembaga legislatif. 

E. Karena ingin menjadi pengurus partai 
yang besar dalam pilkada. 

 



3. Makna kata popularitas dalam paragraf 
tersebut adalah ....  
A.  kesungguhan D. ketepercayaan 
B.  keterkenalan * E. ketersanjungan 
C.  keseriusan 
 

Bacalah kutipan cerpen berikut dengan 
seksama, lalu jawablah soal nomor 4 dan 
5! 

"Inilah yang menyelamatkanmu. Cahaya 
purnama yang jatuh pada tongkat itu 
memberitahukan kepada kami, kamu jatuh ke 
laut. Kamu berada jauh di tengah laut waktu 
itu. Pencari-pencari sarang burung itulah yang 
dengan segera turun untuk menolongmu. 
Mereka telah mengorbankan diri, melanggar 
pantangan, turun ke dasar dinding karang 
melalui jalan yang terdekat, walau licin..." 

 
4. Bagaimana kepedulian para pencari 

sarang burung memberikan pertolongan 
terhadap korban yang tenggelam di laut? 
A. Cepat-cepat dan pantang menyerah.  
B. Berani berkorban dan pantang 

menyerah.  * 
C. Berani berkorban dan melanggar 

pantangan.  
D. Melanggar pantangan dan pantang 

menyerah.  
E. Terpaksa menolong dan sangat 

ceroboh. 
 

5. Mengapa para pencari sarang burung 
mengarahkan pencarian korban ke laut? 
Karena .... 
A. petunjuk dari cahaya purnama yang 

jatuh pada tongkat 
B. para korban mengacungkan 

tongkatnya untuk minta talong 
C. cahaya purnama jatuh ke tengah laut 

sebagai pertanda * 
D. mereka menduga bahwa korban jatuh 

ke laut 
E. korban berada di sekitar cahaya 

purnama 
 
Kutipan berikut untuk soal nomor 6 s.d. 8. 
Bacalah dengan seksama! 

Di antara berbagai-bagai jenis binatang 
yang di bawah perintah raja singa itu ada dua 
ekor serigala yang amat bijaksana, seekor 
bernama Kalilah dan yang seekor lagi 
Dimnah. Karena melihat raja tiada pernah 
keluar-keluar lagi, maka pada suatu hari 
berkatalah Dimnah kepada Kalilah, "Hai 

saudaraku, tahukah engkau apa sebabnya, 
maka raja kita kelihatan berduka cita tidak 
keluar-keluar dari tempat seperti sehari-hari?"  

"Apa gunanya engkau tanyakan hal itu?" 
jawab Kalilah. "Kita hamba rakyat wajib atas 
kita berusaha menyenangkan hati raja, dan 
menjauhkan segala yang akan menyusahkan 
kepadanya. Bukan kita orangnya yang patut 
mencampuri hal raja dan memperkatakannya. 
Sebab itu, janganlah, engkau menanyakan 
hal itu juga. Ketahuilah; orang senang 
mencampuri urusan yang bukan urusannya 
sendiri, serupa halnya dengan kera yang 
mencampuri pekerjaan tukang kayu." 

(Hikayat Kalilah dan Dimnah) 
 
6. Kejadian yang mustahil dalam kutipan 

tersebut adalah ... 
A. Kalilah dan Dimnah pemimpin yang 

bijaksana. 
B. Raja yang tidak pernah keluar dari 

tempatnya. 
C. Serigala yang digambarkan bersifat 

bijaksana. * 
D. Seorang raja yang bijaksana, tetapi 

sering berduka cita. 
E. Rakyat yang sangat berlebihan 

memperhatikan rajanya. 
 
7. Keteladanan Kalilah yang terdapat dalam 

kutipan tersebut adalah ... 
A. Mengingatkan Dimnah agar tidak 

mencampuri urusan raja. * 
B. Melarang Dimnah mengganggu raja 

mereka yang berduka. 
C. Mengingatkan agar menghibur orang 

yang sedang berduka. 
D. Melakukan pekerjaan sesuai dengan 

tugas dan wewenangnya. 
E. Menyenangkan hati penguasa atau 

raja mereka. 
 
8. Amanat yang terdapat dalam kutipan 

tersebut adalah... 
A. Jangan bertanya kepada orang yang 

tidak mengerti masalah sebenarnya. 
B. Dua orang sahabat karib sebaiknya 

mempunyai pikiran yang sama. 
C. Berikan masukan kepada atasan yang 

memerlukan pertimbangan. 
D. Jangan suka mencampuri urusan 

orang lain yang tidak semestinya. * 
E. Anak buah yang baik harus 

memahami masalah atasannya. 
 



Grafik berikut untuk soal nomor 9 dan 10
 

LIMA BESAR NEGARA YANG BANYAK 
DIKUNJUNGI WISATAWAN

MANCANEGARA 
PADA TAHUN 2009 

 
9. Pernyataan yang sesuai dengan data 

grafik tersebut adalah ... 
A. Negara yang banyak dikunjungi oleh 

wisatawan mancanegara adalah 
Prancis danSpanyol.  * 

B. Negara yang paling sedikit dikunjungi 
oleh wisatawan mancanegara a
Prancis. 

C. Cina lebih banyak dikunjungi oleh 
wisatawan mancanegara daripada 
Spanyol.  

D. Semua negara Eropa dikunjungi oleh 
wisatawan mancanegara lebih dari 50 
ribu orang.  

E. Wisatawan mancanegara lebih banyak 
berkunjung ke USA daripada Spanyol.

 
10. Simpulan data tabel tersebut adalah ...

A. Wisatawan mancanegara lebih tertarik 
mengunjungi negara Eropa. *

B. Negara yang paling sedikit dikunjungi 
oleh wisatawan mancanegara adalah 
Cina. 

C. Cina merupakan pilihan utama bagi 
wisatawan mancanegara dari

D: Negara tujuan bagi wisatawan 
mancanegara yang kedua adalah 
Amerika. 

E. Sebagian besar turis mancanegara 
memilih wisata ke Cina daripada 
Inggris. 

 
11. Bacalah kutipan drama berikut

(Si Bungsu pergi, si Sulung mengantar 
dengan senyum) 
Bapak  :Nak, pertimbangan bukanlah 

karena masa depan adikmu 

rikut untuk soal nomor 9 dan 10. 

LIMA BESAR NEGARA YANG BANYAK 
DIKUNJUNGI WISATAWAN 

 

Pernyataan yang sesuai dengan data 

Negara yang banyak dikunjungi oleh 
wisatawan mancanegara adalah 

B. Negara yang paling sedikit dikunjungi 
oleh wisatawan mancanegara adalah 

Cina lebih banyak dikunjungi oleh 
wisatawan mancanegara daripada 

Semua negara Eropa dikunjungi oleh 
wisatawan mancanegara lebih dari 50 

Wisatawan mancanegara lebih banyak 
berkunjung ke USA daripada Spanyol. 

Simpulan data tabel tersebut adalah ... 
Wisatawan mancanegara lebih tertarik 
mengunjungi negara Eropa. * 
Negara yang paling sedikit dikunjungi 
oleh wisatawan mancanegara adalah 

Cina merupakan pilihan utama bagi 
wisatawan mancanegara dari Asia. 
Negara tujuan bagi wisatawan 
mancanegara yang kedua adalah 

Sebagian besar turis mancanegara 
memilih wisata ke Cina daripada 

Bacalah kutipan drama berikut! 
(Si Bungsu pergi, si Sulung mengantar 

Nak, pertimbangan bukanlah 
karena masa depan adikmu 

seorang. Juga bukan karena 
masa depan sisa hidupku.

Sulung  :Hem, lalu? Karena rumah dan 
tanah pusaka ini barangkali ya, 
Pak?  

Bapak  :Sesungguhnyalah, Nak, lebih 
karena itu. 

Sulung  : Oo ya! Apa itu, Bap
Bapak  : Kemerdekaan. 
Sulung  :Kemerdekaan? Kemerdekaan 

siapa? 
Bapak  : Bangsa dan bumi pusaka.

Dikutip dari "Si Sulung Ketawa"
 

Masalah yang diungkapkan dalam kutipan 
drama tersebut adalah …. 
A. harta pusaka 
B. sisa hidup 
C. kemerdekaan bangsa 
D. pertimbangan hidup 
E. masa depan * 
 

Bacalah paragraf berikut lalu
nomor 12 dan 13! 

(1) Masih banyak guru yang belum 
mengetahui adanya buku pelajaran digital. (2) 
Padahal, Kementerian Pendidikan Nasional 
sudah menyiapkan 49 judul buku digital
di internet. (3) Karena itu, pada awal tahun 
ajaran sekarang, kemungkinan kecil sekolah 
menggunakan buku digital. (4) Walaupun 
program tersebut sangat bermanfaat dan 
menguntungkan murid, orang tua dan guru 
belum sepenuhnya memahami cara 
memperolehnya. (5) Di samping itu, banyak 
guru belum mengenal belum buku digital yang 
diakses dari diinternet sehingga mereka harus 
dibekali pengetahuan tentang internet.
 
12. Ide pokok paragraf tersebut adalah ....

A. empat puluh sembilan judul buku 
digital 
B. buku pelajaran digital di internet 
C. kemungkinan penggunaan buku digital 
D.  keuntungan program buku digital 
E. pengetahuan guru tentang buku digital  
* 

 
13. Kalimat fakta dalam paragraf tersebut 

adalah nomor....  
A. (1) D. (4)
B. (2)  * E. (5)
C.  (3) 
 

seorang. Juga bukan karena 
masa depan sisa hidupku. 
:Hem, lalu? Karena rumah dan 
tanah pusaka ini barangkali ya, 

:Sesungguhnyalah, Nak, lebih 

Oo ya! Apa itu, Bapak? 

:Kemerdekaan? Kemerdekaan 

: Bangsa dan bumi pusaka.  
 

"Si Sulung Ketawa" 

Masalah yang diungkapkan dalam kutipan 
drama tersebut adalah ….  

   

Bacalah paragraf berikut lalu kerjakan soal 

(1) Masih banyak guru yang belum 
mengetahui adanya buku pelajaran digital. (2) 
Padahal, Kementerian Pendidikan Nasional 
sudah menyiapkan 49 judul buku digital kecil 
di internet. (3) Karena itu, pada awal tahun 
ajaran sekarang, kemungkinan kecil sekolah 
menggunakan buku digital. (4) Walaupun 
program tersebut sangat bermanfaat dan 
menguntungkan murid, orang tua dan guru 
belum sepenuhnya memahami cara 

a. (5) Di samping itu, banyak 
guru belum mengenal belum buku digital yang 
diakses dari diinternet sehingga mereka harus 
dibekali pengetahuan tentang internet. 

Ide pokok paragraf tersebut adalah .... 
empat puluh sembilan judul buku 

elajaran digital di internet  
kemungkinan penggunaan buku digital  
keuntungan program buku digital  
pengetahuan guru tentang buku digital  

Kalimat fakta dalam paragraf tersebut 

D. (4) 
E. (5) 



14. Bacalah teks berikut dengan cermat! 
Aktivitas masyarakat dalam 

menyambut tahun baru, bagai angin lalu 
yang pergi begitu saja tanpa makna. 
Penyambutan tahun baru itu hanya 
berupa pesta pora dan hurahura yang 
tidak memberikan keuntungan sedikit pun 
kepada masyarakat. Masyarakat justru 
mengorbankan harta bendanya untuk 
penyambutan tahun baru dan mereka 
sendiri yang merasakan.dampak 
buruknya. 

 
Tujuan penulis menyampaikan informasi 
tersebut kepada pembaca adalah ....  
A. Menginformasikan bahwa mereka 

merayakan tahun baru dengan 
berpesan bagaikan angin lalu saja. 

B. Mengimbau agar merayakan tahun 
baru cukup berpesta bersama 
keluarga dan teman-teman. 

C. Menjelaskan bahwa merayakan, tahun 
baru itu ada dampak positif dan 
dampak negatifnya. ,  

D. Menasihati supaya mengeluarkan 
uang untuk merayakan tahun baru 
jangan sampai mengor-bankan harta. 

E. Mengingatkan bahwa merayakan 
tahun baru tidak ada gunanya dan 
berdampak buruk.  * 

 
15. Bacalah kutipan tajuk rencana berikut 

dengan seksama! 
Transportasi tidak pernah lepas dari 

aktivitas manusia dalam menjalankan 
hidup. Transportasi tidak hanya menj adi 
hal yang lumrah ada di setiap komunitas 
manusia karena semakin lama, kualitas 
dan pengaruhnya terhadap kehidupan 
mulai menjadi perhatian. 

Kini transportasi merupakan salah satu 
indikator kemajuan sebuah komunitas, 
kawasan; atau wilayah. Bahkan, menjadi 
salah satu indikator penilaian suatu 
daerah berhasil atau tidak menjalankan 
otonomi daerah. Beberapa wilayah yang 
sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh 
jalan beraspal, setelah otonomi daerah, 
jalan jalan kampung pun diaspal. 

Masalah transportasi ini tidak saja 
menjadi beban pemerintah untuk 
memperbaiki dan mengadakan secara 
fisik, tetapi juga pengaturan-nya sangat 
berpengaruh karena transportasi 

merupakan penentu kemajuan kehidupan 
manusia. 

 
Simpulan pendapat penulis yang sesuai 
dengan isi tajuk rencana adalah ...  
A. Pemerintah seharusnya 

memperhatikan kerusakan jalan.  
B. Transportasi yang baik dapat 

meningkatkan kesejahteraan rakyat.  * 
C. Dengan adanya otonomi daerah jalan 

di kampung-kampung sudah 
diperbaiki. 

D. Transportasi merupakan penentu 
kemajuan kehidupan manusia. 

E. Lancarnya transpoitasi dapat 
meningkatkan komunikasi. 

 
16. Bacalah kutipan esai berikut dengan 

seksama! 
Antibiotik merupakan substansi yang 

dihasilkan organisme hidup yang dalam 
konsentrasi rendah dapat membunuh 
organisme lainnya. Secara sederhana, 
antibiotik adalah obat untuk 
menanggulangi infeksi bakteri. Antibiotik 
ini sangat penting karena infeksi bakteri 
dapat menyerang di bagian tubuh mana 
pun. Apabila infeksi ini menyerang otak, 
akan menjadi meningitis, terkena paru-
paru, dan akan menjadi bronkitis. 
 
Hal yang diungkapkan dalam kutipan esai 
tersebut adalah ....  
A. infeksi yang menyerang otak manusia 
B. infeksi yang mengenai paru-paru 

manusia 
C. kegunaan antibiotik bagi tubuh 

manusia  * 
D. infeksi bakteri yang menyerang bagian 

tubuh tertentu 
E. antibiotik yang diproduksi dari 

tumbuhan tingkat tinggi 
 
Puisi berikut untuk soal nomor 17 - 18. 
Bacalah puisi berikut dengan cermat! 
 
Sampai di manakah cinta Ayah dan Ibu, 
Anakku  
Kalau tidak hingga ke ujung-ujung jari 
Akan tinggal saja menggapai, melambai dari 
stasiun kecil  
Pelabuhan terpencil 
 



Kemudian engkau sendirilah Ayah dan Ibu 
dari Nasibmu Terimalah Bumi dan Langit, 
hujan terik 
Siang serta malam hari kalbumu 
 
Sekali kan tiba saat kau tegak sendiri 
Berdirilah atas bahu kami, ya pijaklah kepala 
kami  
Jangkau bintang-bintang yang dari abad ke 
abad  
Cuma dapat kami tengadahi! 

(Karya Zaini K.M.) 
 
17. Makna stasiun kecil pada puisi tersebut 

adalah ....  
A. terminal D. halte 
B.  rumah  * E. peristirahatan 
C. pedesaan 
 

18. Maksud puisi tersebut adalah ... 
A. Doa dan perjuangan orang tua untuk 

kesuksesan anaknya.  * 
B. Orang tua yang sangat menyayangi 

anaknya hingga ke ujung jari 
C. Anak yang sudah berhasil meraih cita-

cita berkat ketekunannya. 
D. Kasih sayang orang tua kepada anak 

selalu mengalir siang dan malam.  
E. Nasib seorang anak bergantung pada 

kasih sayang orang tua. 
 
19. Suasana dalam puisi tersebut adalah ....  

A.  bimbang D. tegang * 
B.  damai  E. resah 
C. mencekam  

 
20. Bacalah paragraf berikut dengan 

seksama! 
Cerpen Bom akan sulit dipahami oleh 

orang awam. Ini mungkin saja mengingat 
kurang—untuk  tidak mengatakan tidak—
komunikatif yang disebabkan oleh 
bentuknya yang nonkonvensional di 
samping isinya yang cukup berat bagi 
pembaca awam dan teramat intelek. Nilai 
cipta sastra tidak ditentukan oleh 
melimpah rualinya penggemar. Putu 
Wijaya bukannya tidak menyadari 
masalah ini. Sebagai seorang pengarang 
(sastra), dia berusaha tegak sebagai 
suatu pribadi yang merekam kegelisahan 
diri maupun masyarakat dengan cara 
sedemikian rupa jauh dari motif 
memberontak, suatu sikap yang dimiliki 

seorang penyair cenderung menyajikan 
problematika.  

 
Kalimat kritik yang sesuai dengan 
pernyataan tersebut adalah ...  
A. Cerpen Bom karya Putu Wijaya isi 

ceritanya seharusnya komunikatif, 
apalagi bentuknya yang 
nonkonvensional supaya dapat 
dipahami pembacanya.  * 

B. Cerpen Bom karya Putu Wijaya 
mempunyai nilai sastra disebabkan 
melimpah ruahnya penggemarnya 
yang membaca buku karyanya. 

C. Cerpen Bom karya Putu Wijaya 
merekam kegelisahan diri maupun 
masyarakat yang jauh dari motif 
pemberontak. 

D.  Putu Wijaya mengarang cerpen Bom 
yang cenderung menyajikan 
problematika kehidupan manusia. 

E. Nilai sastra tidak ditentukan oleh 
melimpah ruahnya penggemar karya 
sastra tersebut. 

 
21. Cermati kutipan naskah drama berikut! 

Rahim  :Seluruh kaum kita akan mengira 
dan tak percaya lagi pada mereka 
dan para badut yang berlakon 
pesta canda, sementara 
kebebasan berpikir kurang 
diberikan. (suara meninggi). 

Polem  :Bukan begitu. Mari kita berbuat, 
jangan seperti tong kosong 
nyaring bunyinya. (suara tinggi) 

Rahim  :Kata-kata yang kau ucapkan itu 
hanya sebagai slogan, sedangkan 
kenyataan yang kita temui malah 
sebaliknya, tidak boleh serba 
transparan (menatap Polem 
dengan tajam) 

Polem  :... (membalas tatap Rahim) 
 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi 
dialog tersebut adalah ...  
A. Maksud kamu, tidak merdeka 

mengeluarkan pendapat. * 
B. Ya, kita cobalah membangun sesuai 

keinginan kita.  
C. Itulah cita-cita kita selama ini merdeka 

atau mati. 
D.  Orang yang sabar banyak diberi 

kemudahan dalam berbagai hal.  
E. Sayang sekali, saya tidak hadir dalam 

pertemuan penting itu! 



 
22. Cermati kedua kutipan resensi berikut! 

Kutipan 1 
Cerpen karya Liana Yusoli Ibadiyah ini 
mempunyai judul yang menarik, yakni 
Kidung Kebekuan. Kidung bisa diartikan 
lagu atau nyanyian, sedangkan kebekuan 
merupakan metafora dari rasa dingin, 
sunyi, sepi. Kesan pertama yang muncul 
dari cerpen ini memang berangkat dari 
judulnya. Kidung Kebekuan dapat saya 
interprestasikan sebagai kisah yang 
diselimuti kesepian. Cerpen merupakan 
sebuah bentuk yang utuh yang didukung 
unsur-unsur di dalamnya. Salah satunya 
adalah unsur imajinatif. Kidung Kebekuan 
merupakan cerita realis imajinatif yang 
berangkat dari sebuah kisah nyata dari 
seorang sahabat pengarang. 
Kutipan 2 
Cerpen karya Liana Yusoli Ibadiyah ini 
banyak diselimuti kesedihan. Keseluruhan 
cerpen ini, baik inenyangkut tema, isi 
cerita, maupun amanat merupakan 
refleksi dari realitas sosial yang sering 
dijumpai dalam masyarakat sehingga 
membuat pembacanya lebih peka 
terhadap realitas kehidupan. Cerpen ini 
menceritakan kemelut batin yang dialami 
tokoh aku. Pergulatan atau konflik batin 
dalam cerpen ini sangat kental. Konflik 
batin dirasakan oleh tokoh aku yang 
digunjingkan sebagai pembuat aib 
keluarga. Narasi pada cerpen ini membuat 
pembaca mengikuti alur demi alur dengan 
konflik yang ada. Gaya penceritaan yang 
halus, bahasa cukup sederhana sehingga 
langsung dapat dicerna dan nikmati oleh 
pembaca. 

 
Resensi disertai alasan yang tepat 
terdapat pada ... 
A. Kutipan 1 karena berisi judul, 

penjelasan tentang pengertian cerpen 
dan asal terciptanya kisah yang 
diangkat ke dalam cerpen. 

B. Kutipan 1 karena isi mencakup judul, 
temtt, kilasan isi cerpen, penggunaan 
bahasa, dan mengungkapkan 
keuriggulan cerpen. 

C. Kutipan 2 karena isi mencakup judul 
dan pengarang, tema, kilasan isi 
cerpen, penggunaan bahasa, dan 
mengungkapkan keunggulan cerpen.  
* 

D. Kutipan 2 karena berisi penjelasan 
tentang cerpen dan'asal terciptanya 
kisah yang diangkat ke dalam cerpen, 
dan keunggulan cerpen, 

E.  Kutipan 2 karena berisi penjelasan 
tentang judul dan asal terciptanya 
kisah yang diangkat ke dalam cerpen, 
dan keunggulan cerpen. 

 
23. Cermatilah Iklan berikut! 

 

 
Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan 
yang tepat berdasarkan Iklan tersebut 
adalah ...  
A.  Berdasarkan Iklan lowongan pekerjaan 

di harian Kompas kami mengajukan 
lamaran pekerjaan supaya saya dapat 
mengisi lowongan pekerjaan itu di 
perusahaan Anda.… 

B. Setelah membaca iklan Bapak di 
harian Kompas, 28 Maret 2011, 
dengan ini saya mengajukan lamaran 
pekerjaan sebagai tenaga administrasi 
pembukuan yang dimaksud. 

C. Saya yang bertanda tangan di bawah 
ini, Vina, 23 tahun, Sarjana Akuntansi, 
mengajukan lamaran menjadi tenaga 
komputer dan administrasi yang 
Bapak/Ibu cari melalui iklan. 

D. Sehubungan dengan iklan lowongan 
pekerjaan pada harian Kompas, 28 
Maret 2011, saya mengajukan 
lamaran pekerjaan sebagai tenaga 
pembukuan pada perusahaan yang 
Bapak/Ibu pimpin.  * 

E. Berdasarkan iklan lowongan pekerjaan 
pada harian Kompas, 28 Maret 2011 
tentang bagian administrasi 
pembukuan, dengan ini saya 
mengajukan lamaran pekerjaan di 
perusahaan ini. 

 
24. Cermati penggunaan istilah dalam 

kalimat berikut! 
Kehadiran redaksional akan percuma jika 
hanya untuk mengoreksi pemakaian tanda 
baca huruf besar, huruf miring, atau 
membuan kata-kata mubazir. 

LOWONGAN 

Dibutuhkan wanita lulusan S1, bisa 

komputer u/Bag. Adm. Pembukuan & 

Tinggal di Mess di Jalan Hayam Wuruk 4 

Ruko Glodok Jaya. Telepon 6253738-

08561293099 .  

Kompas, 28 Maret 2011 



 
Istilah yang tepat untuk mengganti kata 
tercetak miring tersebut adalah ....  
A. redaktur  * D. korektor 
B. redaktor E. koreksi 
C. redaksi  

 
25. Cermati penggunaan kalimat berikut! 

Dalam karya tulis ini, penulis akan 
mencoba memaparkan hasil daripada 
penelitian tentang berbagai manfaat-
manfaat daripada tanaman obat. 

 
Perbaikan kalimat tersebut agar efektif 
adalah ... 
A. Dalam karya ini penulis mencoba 

memaparkan hasil daripada penelitian 
berbagai manfaat-manfaat tanaman 
obat. 

B. Dalam karya tulis ini, penulis 
memaparkan hasil penelitian tentang 
manfaat tanaman obat. * 

C. Dalam karya ini, penulis akan 
mencoba memaparkan hasil daripada 
penelitian tentang berbagai manfaat 
tanaman obat. 

D. Dalam karya ini penulis mencoba 
memaparkan hasil penelitian tentang 
berbagai manfaat dari tanaman obat. 

E. Dalam karya ini penulis mencoba 
memaparkan hasil daripada penelitian 
tentang berbagai manfaat tanaman 
obat.  

 
26. Cermati latar belakang karya tulis 

berikut! 
Keluarga merupakan lingkungan yang 

pertama dan utama bagi perkembangan 
individu. Sejak kecil anak tumbuh dan 
berkembang dalam lingkungan keluarga. 
Dalam hal ini, peranan orang tua menjadi 
sangat penting dan sangat besar 
pengaruhnya bagi pertumbuhan dan 
perkembangan anak, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Akan 
tetapi, kesibukan orang tua membuat 
orang tua kurang memperhatikan 
erkembangan anaknya. 

 
Alternatif pemecahan masalah yang 
sesuai dengan kalimat latar belakang 
tersebut adalah... 
A. Orang tua dan anak yang mempunyai 

hubungan dingin akan menyebabkan 

anak senantiasa menarik diri dari 
lingkungan keluarga. 

B. Menciptakan keharmonisan hubungan 
orang tua dan anak dengan 
menyediakan waktu untuk 
memperhatikan dan mengembangkan 
kemampuan anaknya. 

C. Orang tua bersikap dan berperilaku 
toleran dan memaksimalkan 
kebersamaannya dengan keluarga. * 

D. Sikap dan perilaku orang tua yang. 
tidak toleran, tidak peduli, dan dingin 
merupakan bentuk penolakan 
terhadap anak. 

E. Upaya memenuhi kebutuhan harga diri 
anak, orang tua seyogyanya dapat 
memberikan kesempatan kepada anak 
untuk belajar bertanggung jawab. 

 
27. Cermatilah paragraf berikut! 

Yanti seorang anak yang rajin dan 
tekun. Ia rajin mengikuti pelajaran di 
sekolah. Setiap diadakan diskusi di 
sekolah, ia sering diminta tampil sebagai 
pembicara. Rata-rata empat jam sehari ia 
belajar sendiri di rumah. Bahkan, ia tidak 
segan-segan bertanya kepada guru jika 
ada hal-hal yang belum dimengerti, atau 
belum jelas. ... 
Kalimat yang berupa akibat untuk 
melengkapi paragraf tersebut adalah ... 
A. Karena itu, tidak heran apabila Yanti 

meraih juara satu di sekolahnya. * 
B. Jadi, Yanti mendapat penghargaan 

yang pantas dari sekolahnya. 
C. Oleh karena itu, Yanti sangat dicintai 

dan dihormati teman-temannya. 
D. Makanya Yanti bisa diterima di 

perguruan tinggi ternama di negeri ini. 
E. Sudah sepantasnyalah Yanti 

mendapat dukungan dari keluarganya. 
 
28. Cermatilah isi paragraf berikut! 

Rani kini... keluarganya. Dia sampai hati 
mengotori nama baik ayah-ibunya yang 
menjadi pemuka masyarakat di 
kampungnya. Rani sudah tergiur oleh 
harta dan kesenangan dunia sehingga 
mau melakukan perbuatan yang 
memalukan itu. 

 
Ungkapan yang tepat untuk melengkapi 
paragraf tersebut adalah ....  
A. mengunci mulut 
B. menutup hati 



C. menepuk dada 
D. mencoreng muka * 
E. mencuci tangan 

 
29. Cermati isi dan urutan kalimat berikut! 

(1) Isu pemanasan global mendapat 
respons dari herbagai bidang.  

(2) … 
(3)  Secara sederhana, konsep itu 

dipahami sebagai konsep properti 
yang ramah lingkungan. 

(4)  Penerapannya dapat berupa 
penghijauan dengan penanaman 
pohon.  

(5) …. 
 
Kalimat yang tepat untuk melengkapi 
kalimat nomor (2) dan (5) adalah ... 
A. (2) Berkaitari dengan isu tersebut, 

banyak industri properti yang telah 
mencanangkan "properti hijau". 

(5) Kehadiran pohon di tengah lautan 
beton diharapkan dapat 
mengurangi karbon-dioksida di 
udara. ** 

B. (2) Kehadiran pohon di tengah lautan 
beton diharapkan dapat 
mengurangi karbon-dioksida di 
udara. 

(5) Berkaitan dengan isu tersebut, 
banyak industri properti yang telah 
mencanangkan "properti hijau" 

C. (2) Pohon di hutan banyak yang 
ditebangi dan tidak ditanami lagi 
oleh orangorang yang tidak 
bertanggung jawab. 

(5) Banyak industri properti yang tidak 
mencanangkan "properti hijau" 
karena biayanya mahal. 

D. (2) Banyak industri properti yang tidak 
mencanangkan "properti hijau" 
karena biayanya mahal. 

(5) Pohon di hutan banyak yang 
ditebangi dan tidak ditanami lagi 
oleh orangorang yang tidak 
bertanggung jawab. 

E. (2) Sayangnya banyak orang yang 
tidak menyadari kekeliruan mereka 
atas apa yang mereka lakukan 
selama ini. 

(5) Tidak ada yang dapat menuding 
siapa yang bersalah lalu yang 
mempertanggung-jawabkan 
kesalahan itu. 

 

30. Bacalah silogisme berikut dengan 
seksama! 
PU : Siswa yang tergolong kurang 

mampu akan diberikan tunjangan 
belajar. 

PK : Hadiruddin siswa yang tergolang 
kurang mampu. 

K : ..... 
 

Simpulan yang tepat untuk melengkapi 
silogisme tersebut adalah ...  
A. Tunjangan belajar harus diberikan 

kepada Hadiruddin.  
B. Hadiruddin tergolong kurang mampu 

sehingga patut diberikan tunjangan 
belajar.  

C. Hadiruddin akan diberikan tunjangan 
belajar. * 

D. Tunjangan belajar bagi yang tidak 
mampu diberikan kepada Hadiruddin. 

E. Hadiruddin akan diberikan tunjangan 
belajar karena kurang mampu.  

 
31. Bacalah kutipan berikut dengan 
seksama! 

Seseorang yang sifatnya mengganggu 
lingkungan akan dijauhi atau dikucilkan 
dalam lingkungannya. Begitu pula kotoran 
ayam, tidak berguna dan dibuang orang. 
Dahulu, kotoran ayam selalu menjadi 
sumber masalah, seperti baunya yang 
tidak sedap dan sumber penyakit. Orang 
yang disebut sampah masyarakat, selalu 
membuat onar atau meresahkan. Begitu 
pula ayam cenderung hidup liar sehingga 
kotorannya pun berceceran di mana-
mana. Sampah masyarakat terbiasa hidup 
tidak teratur dan membawa pengaruh 
negatif pada lingkungan dia berada. Bila 
mereka dibekali keterampilan, dapat 
berguna bagi dirinya sendiri dengan orang 
lain. Begitu pula kotoran ayam, kini 
dimanfaatkan sebagai makanan ikan. 
Kotoran ayam bila diolah pun dapat 
menjadi pupuk. ... 
 
Simpulan yang tepat untuk melengkapi 
paragraf analogi tersebut adalah…. 
A. Pupuk dari kotoran ayam berguna bagi 

kesuburan tanaman sedangkan 
sampah berguna bagi masyarakat 
setelah diolah oleh masyarakat 
sehingga berusaha untuk 
memberdayakannya. 



B. Menjadikan kotoran ayam sebagai 
pupuk sama halnya menjadikan 
seorang anak yang berguna bagi 
masa depan bangsa dan negara 
seperti tokoh masyarakat kebanggaan 
penduduk sekitarnya. 

C. Mengolah kotoran ayam menjadi 
pupuk organik yang bermanfaat bagi 
tanaman sama sulitnya menjadikan 
seseorang sampah masyarakat 
menjadi manusia yang berguna 
sehingga orang dapat menerimanya 
dengan baik seperti orang lain.  

D. Jadi, seseorang yang semula sampah 
masyarakat bila dibina akan berguna 
bagi masyarakat seperti kotoran ayam 
yang dimanfaatkan untuk pupuk dan 
makanan ikan. * 

E. Dengan berbagai upaya kita dapat 
mengubah benda yang semula tidak 
berguna menjadi sesuatu yang 
berguna dan dapat bermanfaat 
sebagaimana benda-benda yang lain 
sehingga tidak dibuang orang, seperti 
sampah. 

 
32. Cermatilah kalimat penutup surat 

lamaran kerja berikut! 
Besar harapan saya untuk dapat 

diterima bekerja pada perusahaan 
Saudara. Atas budi baik serta perhatian 
Saudara saya mengucapkan banyak 
terima kasih. 

 
Perbaikan yang tepat kalimat yang 
tercetak miring pada kutipan surat 
tersebut adalah ...  
A. Karena itu, perkenankan sebelumnya 

saya menghaturkan terima kasih.  
B. Untuk itu semua, saya mengucapkan 

terima kasih banyak.  * 
C. Saya mengucapkan terima kasih atas 

perhatiannya saudara itu. 
D. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya 

ucapkan ribuan terima kasih. 
E. Atas perhatian Saudara, saya 

mengucapkan terima kasih. 
 
33. Cermatilah judul karangan berikut! 

Judul karangan : Integrasi alam dan sains    
dalam pendidikan agama 

Penulisan judul karangan yang sesuai 
dengan EYD adalah.... ' 
A. Integrasi Alam dan Sains dalam 

Pendidikan agama 

B. Integrasi Alam Dan Sains Dalam 
Pendidikan Agama 

C. Integrasi Alam dan Sains dalam 
Pendidikan Agama  * 

D. Integrasi alam Dan sains Dalam 
pendidikan agama 

E. Integrasi alam dan sains dalam 
pendidikan agama 

 
34. Cermatilah kalimat penutup surat 

lamaran kerja berikut! 
Besar harapan saya untuk dapat diterima 
bekerja pada perusahaan Saudara. Atas 
budi baik serta perhatian Saudara saya 
mengucapkan banyak terima ka'sih. 

 
Perbaikan yang tepat kalimat yang 
tercetak miring pada kutipan surat 
tersebut adalah ...  
A. Karena itu, perkenankan sebelumnya 

saya menghaturkan terima kasih.  
B. Untuk itu semua, saya mengucapkan 

terima kasih banyak. 
C. Saya mengucapkan terima kasih atas 

perhatiannya saudara itu: 
D. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya 

ucapkan ribuan terima kasih. 
E. Atas perhatian'Saudara, saya 

mengucapkan terimakasih.  * 
 
35. Cermati paragraf berikut ! 

Ketika saya akan memasuki ruang 
ujian ini, saya merasa ... tidak akan dapat 
mengikuti ujian dengan tenang. Akan 
tetapi, setelah saya berdoa, perasaan itu, 
menjadi berkurang. Ternyata saya ... 
ketakutan. Begitu lembar soal saya buka, 
saya menarik ... panjang dan 
mengucapkan nama Tuhan, perasaan 
saya semakin tenang sehingga dapat 
menjawab soal dengan baik. 

 
Kata baku yang tepat untuk melengkapi 
paragraf tersebut adalah ....  
A. kawatir, hanya, nafas 
B. khuwatir, hanya, nafas  
C. khawatir, hanya, napas * 
D. kawatir, cuma, napas  
E. kuatir, cuma, napas 

 
36. Cermatilah penggalan puisi berikut! 

…….. 
Rambutnya indah sepanjang khatulistiwa 
membujur Rambutnya hitam terbantun 
ombak 



Gelung-bergelung berkilauan mandi sinar 
matahari  
 

Kalimat bermajas yang tepat untuk 
melengkapi penggalan puisi tersebut 
adalah ...  
A. Anak kecil sedang tidur. 
B. Bunga kampung telah tidur.  
C. Seorang putri cantik tertidur.  * 
D. Perempuan muda terlelap tidur. 
E. Perempuan manis tertidur. 

 
37. Cermati paragraf berikut! 

Selalu ingin melakukan .... Itulah 
prinsip yang dipegang Bakri. Ia mencoba 
mengolah buah belimbing yang melimpah 
pada saat musim hujan menjadi sebuah 
penganan yang enak dan unik untuk selai. 
Dicobanya beberapa kali agar mempunyai 
.... Berkah yang dirasakannya dengan ... 
itu, ia banyak mendapatkan pesanan. 

 
Kata-kata serapan yang baku 
penulisannya untuk melengkapi paragraf 
tersebut adalah .... 
A. inovasi, kualitas, sistem *  
B. inovator, berkualitas, sistim  
C. inovasi, kualitas, sistim   
D. penginovasi, kwalitas, bersistem  
E. inofasi, kwalitas, sistem 

 
38. Cerinati paragraf berikut! 

Berbagai cara akan ditempuh oleh 
siswa yang baru lulus SMA untuk dapat 
berebut kursi di perguruan tinggi 
favoritnya. Ada siswa belajar keras 
sampai begadang ... ada yang mengikuti 
berbagai bimbingan tes. Di samping itu, 
ada yang melalui jalur khusus, yaitu 
pemberian kesempatan kepada siswa 
yang mampu secara finansial untuk duduk 
di universitas pilihannya. Ada juga yang 
masuk universitas tanpa tes ... dia 
memiliki prestasi gemilang ... memiliki nilai 
akademis yang ditargetkan suatu 
perguruan dengan melalui jalur PMDK 
(Penelusuran Minat dan Kemampuan), 
dan ada juga melalui jalur pemberian 
beasiswa bagi siswa yang berprestasi. 
 
Kata penghubung yang tepat untuk 
melengkapi paragraf tersebut adalah ....  
A. dan, karena, atau  * 
B. dan, tetapi, atau 
C. hingga, karena, tetapi  

D. hingga, jika, atau 
E. dan, j ika, tetapi 

 
39. Cermati ilustrasi berikut! 

OSIS SMA Pahlawan Am 
mengadakan rapat: persiapan acara 
pentas seni sekolah pada 2 Februari 2011 
yang bertempat di ruang OSIS sekolah, 
pukul 15.00 WIB. Ketua OSIS 
mengundang panitia untuk hadir dalam 
rapat tersebut. 

 
Kalimat pembuka surat undangan sesuai 
dengan ilustrasi tersebut adalah ... 
A. Sesuai dengan akan diadakan Pentas 

Seni SMA Pahlawan, kami 
mengundang panitia kegiatan tersebut 
untuk acara Pentas Seni SMA 
Pahlawan kiranya untuk penyusunan 
acara ... 

B. Rencana bahwa akan diadakan 
Pentas Seni SMA Pahlawan, kami 
mengundang panitia kegiatan tersebut 
untuk rapat acara pentas seni di mana 
kita akan menyusun acaranya ... 

C. Mengingat akan diadakan Pentas Seni 
SMA Pahlawan, kami mengundang 
panitia kegiatan tersebut untuk rapat 
persiapan yang mana dalam rangka 
mempersiapkan acara ... 

D. Mengacu pada kegiatan Pentas Seni 
SMA Pahlawan, kami mengundang 
panitia kegiatan tersebut rapat 
persiapan untuk acara yang mana 
akanditampilkan dalam acara nantinya 
... 

E. Sehubungan dengan akan diadakan 
acara Pentas Seni SAM Pahlawan, 
ka.mi mengundang panitia untuk 
menghadiri rapat perstapan acara 
tersebut pada ... * 

 
40. Cermati cerita berikut! 

Aldi hanya tamatan SMA dan memiliki 
pekerjaan rendah sebagai tenaga tata 
usaha di sebuah kantor pemerintah. Dia 
menyenangi seorang gadis cantik, Siren 
namanya, anak orang kaya di 
kampungnya, berpendidikan tinggi (S-1), 
dan sebagai atasan di kantor tempat Aldi 
bekerja. Kalau Aldi meminangnya, orang 
tua Siren mungkin akan keberatan 
menerimanya karena perbedaan status 
sosial. Padahal, dia sudah lama 
memimpikan memperistri Siren. Ya, 



mimpi, tinggal mimpi sesuatu yang tidak 
mungkin dapat diraihnya, seperti kata 
peribahasa, "…". 

 
Peribahasa yang tepat untuk melengkapi 
cerita tersebut adalah ...  

A. Tak ada gading yang tak retak. 
B. Karena hati mati, karena mata buta. 
C. Seperti berumah di tepi pantai. 
D. Lempar batu sembunyi tangan. 
E. Bagai pungguk merindukan bulan. *

 
BIOLOGI 

 
1. Urutan tahapan metode ilmiah yang benar 

adalah .... 
A. Eksperimen – kesimpulan – prediksi – 

observasi 
B. Kesimpulan, hipotesis, observasi, 

eksperimen 
C. Eksperimen – prediksi – kesimpulan – 

hipotesis 
D. Observasi – prediksi – hipotesis – 

kesimpulan 
E. Observasi – hipotesis – eksperimen – 

kesimpulan 
 

2. Kelompok penyakit dibawah ini yang 
disebabkan oleh virus adalah .... 
A. cacar, rabies, influenza 
B. cacar, influenza, disentri 
C. cacar, trakom, tipus 
D. kolera, trakom, polio 
E. polio, tifus, rabies 

 
3. Dua contoh bakteri, yang mempunyai 

peranan dalam bidang pertanian adalah 
.... 
A. Clostridium dan Streptomyces 
B. Azotobacter dan Rhizobium 
C. Rhizobium dan Streptomyces 
D. Azotobakter dan Pseudomonas 
E. Rhizobium dan Pseudomonas 
 

4. Archaebacteria dikelompokkan beberapa 
jenis berdasarkan habitatnya. Jenis 
Archaebacteria yang koloninya dapat 
membentuk suatu buih berwarna merah 
ungu di laut karena menghasilkan enzim 
bakteriorhodopsin adalah .... 
A. Metanogen 
B. Halofil 
C. Termoasidofil 
D. Bakteri gram positif 
E. Bakteri gram negatif 
 

5. Di tempat lembab, siswa menemukan 
organisme uniseluler, bentuknya berubah-
ubah, bergerak dengan kaki semu, 

organisme tersebut digolongkan ke dalam 
filum .... 
A. Cilliata 
B. Sporozoa 
C. Flagellata 
D. Rhizopoda 
E. Mastigophora 
 

6. Perhatikan nama-nama tumbuhan polong-
polongan berikut! 
(1) Kacang buncis (Glycinesoja) 
(2) Kacang panjang (Vignasinensis) 
(3) Pete cina (Leucaenaglauca) 
(4) Kacang hijau (Phaseolusradiatus) 
(5) Kacang kapri (Pisumsativum) 

 
Dalam klasifikasi tumbuhan, kelima 

tumbuhan tersebut memiliki tingkat takson 

.... 

A. Kelas sama dan famili berbeda 

B. Kelas berbeda dan famili sama 

C. Genus sama dan spesies berbeda 

D. Famili berbeda dan spesies sama 

E. Famili sama dan genus berbeda 
 

7. Kingdom Plantae terdiri dari: Bryophyta, 
Pteridophyta, dan Spermatophyta.Ciri dari 
Bryophyta dan Pteridophyta yang sesuai 
adalah .... 

 
8. Di bawah ini adalah siklus hidup ubur-

ubur. 

 BRYPOHYTA PTRYDOPHYTA 

A. Mengalami pergiliran 

keturunan 

(metagenesis) 

Tidak mengalami 

pergiliran keturunan  

B. Berkembang biak 

dengan spora yang ada 

di daun 

Berkembang biak dengan 

spora yang ada di 

prothalium 

C. Fase sporofit lebih 

dominant disbanding 

gametofit  

Fase gametofit lebih 

dominant disbanding fase 

sporofitnya 

D. Tracheophyta Non Trakeophyta 

E. Sporanya jadi 

protonema 

Sporanya jadi prothalium 



Bagian yang ditunjukkan oleh huruf A, 
B, C, D, dan E berturut-turut adalah ....
A. Polip – planula – medusa –

skifistoma 
B. Planula – efira – skifistoma 

medusa – polip 
C. Efira – skifistoma – medusa 

– planula 
D. Skifistoma – efira – medusa 

planula – polip 
E. Medusa – efira – skifistoma 

– planula 
 

9. Komposisi udara dibumi sebagian besar 
terdiri dari gas nitrogen (N
merupakan komponen utama penyusun 
protein. Keadaan ini mengakibatkan 
organisme di bumi .... 
A. Tidak mungkin kekurangan protein 

karena setiap saat dapat mensintesis 
protein 

B. Mudah mendapatkan protein karena 
bisa langsung terbentuk di udara

C. Mendapat ancaman tercemar protein 
karena kalau tidak dimanfaatkan 
jumlahnya bisa berlebih 

D. Terancam kekurangan protein karena 
hanya sebagian kecil organisme yang 
dapat memanfaatkan nitrogen bebas

E. Bisa terancam kekurangan protein 
apabial mengalami gangguan 
pernafasan 
 

10. Perhatikan gambar sel di bawah ini!

 
Organel yang ditunjuk berfungsi sebagai 

.... 

A. Tempat respirasi 
B. Penghasil pigmen 

 

Bagian yang ditunjukkan oleh huruf A, 
turut adalah .... 

– efira – 

skifistoma – 

medusa – zigot 

medusa – 

skifistoma – polip 

Komposisi udara dibumi sebagian besar 
trogen (N2) yang 

merupakan komponen utama penyusun 
protein. Keadaan ini mengakibatkan 

Tidak mungkin kekurangan protein 
karena setiap saat dapat mensintesis 

Mudah mendapatkan protein karena 
bisa langsung terbentuk di udara 
Mendapat ancaman tercemar protein 
karena kalau tidak dimanfaatkan 

Terancam kekurangan protein karena 
hanya sebagian kecil organisme yang 
dapat memanfaatkan nitrogen bebas 
Bisa terancam kekurangan protein 
apabial mengalami gangguan 

Perhatikan gambar sel di bawah ini! 

Organel yang ditunjuk berfungsi sebagai 

C. Tempat sintesis protein
D. Pelindung bagian dalam sel
E. Mengatur semua kegiatan sel
 

11. Organel sel khas pada sel hewan yang 
mengandung enzim-enzim pencernaan 
hidrolitik adalah .... 
A. Mitokondria 
B. Golgi komplek 
C. Ribosom 
D. Sentrosom 
E. Lisosom 
 

12. Perhatikan gambar di bawah ini!

Dari gambar tersebut, transportasi zat 

terjadi melalui ....  

A. Difusi 
B. Endositosis  
C. Eksositosis 
D. Osmosis  
E. Absorbsi 
 

13. Amati gambar penampang melintang 
anatomi batang dikotil di bawah ini!

 
Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 3 

berfungsi untuk .... 

A. Membentuk jaringan empulur

B. Melindungi bagian dalam batang

C. Mengangkut hasil fotosintesis ke 
seluruh tubuh 

D. Mengatur pengangkutan air 
fotosintesis 

E. Mengangkut air dan garam mineral 
dari tanah ke daun 

 

Tempat sintesis protein 
Pelindung bagian dalam sel 
Mengatur semua kegiatan sel 

Organel sel khas pada sel hewan yang 
enzim pencernaan 

Perhatikan gambar di bawah ini! 

 
Dari gambar tersebut, transportasi zat 

gambar penampang melintang 
anatomi batang dikotil di bawah ini! 

 
Bagian yang ditunjukkan oleh nomor 3 

Membentuk jaringan empulur 

Melindungi bagian dalam batang 

Mengangkut hasil fotosintesis ke 

Mengatur pengangkutan air dan hasil 

Mengangkut air dan garam mineral 



14. Gambar salah satu jaringan pada 
manusia. 

 
Jaringan ini terdapat pada organ....

A. Jantung 
B. Lapisan luar tenggorok 
C. Permukaan kulit 
D. Lapisan dalam esofagus 
E. Tulang penyusun tengkorak 

 

15. Uji refleks sering dilakukan dengan cara 
memukulkan benda lunak perlahan
ke bagian bawah tempurung lutut, 
sehingga tak sadar tungkai bawah 
bergerak ke depan. Busur refleks yang 
menghasilkan gerakan ini mempunyai 
jalur sebagai berikut .... 
A. lutut - saraf sensorik - sumsum tulang 

belakang - saraf sensorik - kaki
B. lutut - saraf motorik - sumsum tulang 

belakang - saraf motorik - kaki
C. lutut - saraf sensorik - otak 

motorik - kaki 
D. lutut - saraf motorik - otak 

sensorik - kaki 
E. lutut - saraf sensorik - saraf konektor 

menyilang - saraf motorik - kaki
 

16. Hasil laboratorium Tuan Soni! 
(1) jumlah eritrosit 1 cc darah 5 juta butir
(2) jumlah glukosa di darah 80 

gram desiliter 
(3) Jumlah limfosit (leukosit) 

9.000/cc darah 
(4) Jumlah trombosit 80.000 

butir/cc darah 
(5) Suhu tubuh lebih tinggi dari normal
Dan hasil laboratorium, Tuan Soni diduga 

menderita penyakit .... 

a. AIDS 
b. Tifus 
c. Hepatitis 
d. Flu burung 
e. Demam berdarah 
 

17. Hubungan yang tepat antara organ, enzim 
yang dihasilkan dan fungsinya ditunjukkan 
oleh .... 

N

o 
Organ Enzim 

Gambar salah satu jaringan pada 

 
Jaringan ini terdapat pada organ.... 

 

refleks sering dilakukan dengan cara 
memukulkan benda lunak perlahan-lahan 
ke bagian bawah tempurung lutut, 
sehingga tak sadar tungkai bawah 
bergerak ke depan. Busur refleks yang 
menghasilkan gerakan ini mempunyai 

sumsum tulang 
kaki 

sumsum tulang 
kaki 
otak - saraf 

otak - saraf 

saraf konektor 
kaki 

darah 5 juta butir 
jumlah glukosa di darah 80 – 130 per 

 6.000 – 

80.000 – 90.000 

Suhu tubuh lebih tinggi dari normal 
Dan hasil laboratorium, Tuan Soni diduga 

Hubungan yang tepat antara organ, enzim 
yang dihasilkan dan fungsinya ditunjukkan 

Fungsi 

1 
Kelenjar 

parotis 
Amilase 

2 

Kelenjar 

pancrea

s 

Amilase 

Tripsin 

lipase 

3 
Kelenjar 

parotis 
Amilase 

4 
Usus 

halus 

Enterokinas

e 

5 
Pankrea

s 
tripsin 

A. 1 dan 4 
B. 1 dan 5 
C. 2 dan 3 
D. 2 dan 5 
E. 3 dan 5 
 

18. Dibawah ini merupakan 
alat pencernaan makanan, 
A. Sembelit 
B. Diare 
C. Apendisitis 
D. Ulkus 
E. Dermatitis 
 

19. Respirasi pada prinsipnya adalah 
pengambilan O2 untuk metabolisme yang 
menghasilkan energi dan CO
Pernyataan berikut yang benar berkaitan 
dengan pengangkutan 
didalam tubuh manusia ....
a. O2 diangkut oleh Plasma darah dalam 

bentuk ion bikarbonat 
b. O2 diangkut oleh sel darah merah 

dalam bentuk oksihemoglobin

 

Memecah 

amilum 

menjadi 

disakarid

a 

 

Memecah 

protein 

menjadi 

asam 

amino 

 

Memecah 

protein 

menjadi 

pepton 

Enterokinas

Memecah 

lemak 

menjadi 

asam 

lemak 

dan 

gliserol 

Memecah 

protein 

menjadi 

asam 

amino 

 gangguan pada 
makanan, kecuali .... 

Respirasi pada prinsipnya adalah 
untuk metabolisme yang 

menghasilkan energi dan CO2. 
Pernyataan berikut yang benar berkaitan 

 CO2 atau O2 
didalam tubuh manusia .... 

diangkut oleh Plasma darah dalam 
bentuk ion bikarbonat  

diangkut oleh sel darah merah 
dalam bentuk oksihemoglobin 



c. CO2 diangkut oleh plasma darah 
dalam bentuk oksihemoglobin

d. CO2 diilepas langsung secara difusi 
dalam bentuk ion bikarbonat 

e. O2 dan CO2 diangkut oleh sel darah 
merah dalam bentuk oksidanya

 
20. Urine seorang pasien diperiksa dengan 

ditetesi regen biuret menghasilkan warna 
ungu. Hasil pemeriksaan urine tersebut 
menandakan bahwa telah terjadi 
kerusakan alat eksresi pada bagian ....

 
a. 5 
b. 4 
c. 3 
d. 2 
e. 1 

 

21. Perhatikan gambar sel neuron di bawah 
ini! 

Dendrit, badan sel, nukleus, dan akson 

ditunjukkan oleh nomor .... 

A. 1, 5, 6, 7 

B. 1, 6, 5, 4 

C. 4, 5, 6, 7 

D. 6, 5, 4, 1 

E. 7, 6, 5, 4 
 

22. Setelah sampai di kornea, impuls cahaya 
agar sampai di retina harus melewati 
bagian-bagian mata di antaranya ...

A. Vitreus humor - pupil - lensa 
humor  

B. Vitreus humor - lensa - pupil 
humor 

C. Aqueous humor - pupil - lensa 
humor 

diangkut oleh plasma darah 
dalam bentuk oksihemoglobin 

diilepas langsung secara difusi 
 

diangkut oleh sel darah 
merah dalam bentuk oksidanya 

Urine seorang pasien diperiksa dengan 
ditetesi regen biuret menghasilkan warna 
ungu. Hasil pemeriksaan urine tersebut 

ahwa telah terjadi 
kerusakan alat eksresi pada bagian .... 

Perhatikan gambar sel neuron di bawah 

 
Dendrit, badan sel, nukleus, dan akson 

di kornea, impuls cahaya 
agar sampai di retina harus melewati 

bagian mata di antaranya .... 
lensa - aqueous 

pupil - aqueous 

lensa - vitreus 

D. Aqueous humor - lensa 
humor 

E. Lensa - pupil - aqueous humor 
vitreus humor 

 
23. Perhatikan gambar struktur alat 

reproduksi wanita berikut ini!

 
Pada saat perkawinan tempat terjadinya 

fertilisasi dan perlekatan embrio secara 

berurutan ditunjukkan oleh bagian ..

A. 1 dan 3 
B. 2 dan 3 
C. 4 dan 2 
D. 3 dan 5 
E. 4 dan 5 
 

24. Urutan pembentukan sel sperma adalah 
.... 
A. Spermatogonium, spermatosit primer, 

spermatosit sekunder, spermatid, sel 
sperma 

B. Spermatosit primer, spermatosit 
sekunder, spermatid, sel sperma, 
spermatogonium 

C. Spermatosit primer, spermatosit 
sekunder, spermatogonium, 
spermatid, sel sperma

D. Spermatosit sekunder, spermatosit 
primer, spermatogonium, spermatid, 
sel sperma 

E. Spermatogonium, spermatosit 
sekunder, spermatosit 
primer,spermatid, sel sperma

 
25. Benteng pertahanan pertama tubuh dari 

serangan mikroba adalah 
A. Kulit yang utuh, halus, dan rapat
B. Kulit yang telah terluka
C. Kelenjar mukosa di mulut dan 

lambung 
D. Beragamnya leukosit 
E. Terbentuknya antibodi

 
26. Di bawah ini tabel dan hasil praktikum 

tentang enzim katalase. 

Larut
an 

H2O2 + Hati H2O2 

Gelemb
ung 

Nya
la 

Gelemb
ung

nsa - pupil - vitreus 

aqueous humor - 

Perhatikan gambar struktur alat 
reproduksi wanita berikut ini! 

Pada saat perkawinan tempat terjadinya 

fertilisasi dan perlekatan embrio secara 

berurutan ditunjukkan oleh bagian .... 

Urutan pembentukan sel sperma adalah 

Spermatogonium, spermatosit primer, 
spermatosit sekunder, spermatid, sel 

Spermatosit primer, spermatosit 
sekunder, spermatid, sel sperma, 

Spermatosit primer, spermatosit 
sekunder, spermatogonium, 
spermatid, sel sperma 
Spermatosit sekunder, spermatosit 
primer, spermatogonium, spermatid, 

Spermatogonium, spermatosit 
sekunder, spermatosit 
primer,spermatid, sel sperma 

Benteng pertahanan pertama tubuh dari 
serangan mikroba adalah .... 

Kulit yang utuh, halus, dan rapat 
Kulit yang telah terluka 
Kelenjar mukosa di mulut dan 

 
i 

Di bawah ini tabel dan hasil praktikum 

 + Jantung 
Keterang

an 
Gelemb

ung 
Nya
la 



api api

Netra
l 

+ + + + + + 

Asam + – – – 

Basa + – – – 

40 °C + – – – 

37 °C + + + 
+ + 
+ 

– – 

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil 

percobaan di atas ialah .... 

A. Kerja enzim katalase tidak dipengaruhi 
oleh pH 

B. Enzim katalase bekerja optimal pada 
suhu di atas 40°C 

C. Enzim katalase lebih banyak dijumpai 
di hati daripada di jantung 

D. Pada jantung, kerja enzim katalase 
sangat dipengaruhi oleh temperatur

E. Pada hati, kerja enzim katalase tidak 
dipengaruhi oleh pH dan temperatur

 

27. Berikut ini adalah tabel tentang proses 
respirasi. 

Tahapan respirasi yang sesuai antara 

tempat dan hasilnya adalah .... 

A. 1 
B. 2 
C. 3 
D. 4 
E. 5 

 

28. Oksigen yang dihasilkan pada proses 
fotosintesis berasal dari .... 
A. Fotolisis air pada saat reaksi terang
B. Reaksi gelap, yaitu saat berlangsung 

reduksi CO2 
C. Reaksi gelap, yaitu saat berlangsung 

oksidasi O2 
D. Proses reduksi CO2 oleh H

dibawa NADP+ 

api 

 – 
= 
tidak 
ada 

 + 
= 
sedik
it 

 
+
 
+ 

= 
seda
ng 

 

+
 
+
 
+ 

= 
bany
ak 

   

Kesimpulan yang dapat diambil dari hasil 

Kerja enzim katalase tidak dipengaruhi 

Enzim katalase bekerja optimal pada 

Enzim katalase lebih banyak dijumpai 

enzim katalase 
sangat dipengaruhi oleh temperatur 
Pada hati, kerja enzim katalase tidak 
dipengaruhi oleh pH dan temperatur 

Berikut ini adalah tabel tentang proses 

 
Tahapan respirasi yang sesuai antara 

Oksigen yang dihasilkan pada proses 

Fotolisis air pada saat reaksi terang 
Reaksi gelap, yaitu saat berlangsung 

Reaksi gelap, yaitu saat berlangsung 

oleh H2 saat 

E. Reaksi terang, yaitu pada saat 
berlangsung siklus Calvin

 
29. Organisme yang respirasinya bersifat 

aerob pada keaadaan tertentu dapat 
melakukan respirasi anaerob misalnya 
pada saat lari kencang. Respirasi anaerob 
(tanpa oksigen) yang dilakukan makluk 
hidup aerob sangat merugikan bagi 
karena .... 
A. Energi yang dihasilkan spontan 

sehingga tidak terkendali
B. Hanya menghasilkan 32 ATP
C. Menghasilkan zat yang dapat 

meracuni organnisme tersebut
D. Rangkaian reaksi yang dilalui lebih 

panjang 
E. Meningkat suhu tubuh.

 

30. Pada tabel berikut perbedaan DNA dan 
RNA yang benar adalah ....

 DNA 

A. Komponen gula 
ribosa 

Komponen gula 
pentosa

B. Pirimidin : Timin 
dan Sitosin 

Pirimidin : Urasit 
dan Sitosin

C. Rantai tunggal 
dan panjang 

Rantai ganda dan 
pendek

D. Terletak dalam 
sitoplasma sel 

Terletak dalam 
nukleus pada 
kromosom

E. Kadar 
tergantung 
sintesis protein 

Kadar tetap

 
31. Perhatikan uraian langkah

sintesis protein berikut ini!
(1) ARN duta bergabung dengan ribosom
(2) ARN duta dicetak oleh ADN dalam inti 

dengan cara transkripsi
(3) ARN transpor membawa asam amino 

ke ribosom 
(4) Terbentuk rangkaian asam amino 

(polinukleotida) 
(5) ARN duta meninggalkan inti menuju 

ke ribosom 
Urutan langkah sintesis protein yang 

benar adalah .... 

A. 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
B. 4 – 3 – 2 – 5 – 1 
C. 5 – 3 – 2 – 4 – 1 
D. 2 – 4 – 3 – 1 – 5 

terang, yaitu pada saat 
berlangsung siklus Calvin 

Organisme yang respirasinya bersifat 
aerob pada keaadaan tertentu dapat 
melakukan respirasi anaerob misalnya 
pada saat lari kencang. Respirasi anaerob 
(tanpa oksigen) yang dilakukan makluk 

at merugikan bagi 

Energi yang dihasilkan spontan 
sehingga tidak terkendali 
Hanya menghasilkan 32 ATP 
Menghasilkan zat yang dapat 
meracuni organnisme tersebut 
Rangkaian reaksi yang dilalui lebih 

Meningkat suhu tubuh. 

perbedaan DNA dan 
RNA yang benar adalah .... 

RNA 

Komponen gula 
pentosa 

Pirimidin : Urasit 
dan Sitosin 

Rantai ganda dan 
pendek 

Terletak dalam 
nukleus pada 
kromosom 

Kadar tetap 

Perhatikan uraian langkah-langkah 
sintesis protein berikut ini! 

ARN duta bergabung dengan ribosom 
ARN duta dicetak oleh ADN dalam inti 
dengan cara transkripsi 

transpor membawa asam amino 

Terbentuk rangkaian asam amino 

ARN duta meninggalkan inti menuju 

Urutan langkah sintesis protein yang 



E. 2 – 5 – 1 – 3 – 4 
 

32. Perhatikan gambar sel yang sedang 
membelah berikut ini! 

 
Apabila diketahui kromosom yang 

terdapat didalam sel tubuh berjumlah 8, 

berdasarkan gambar tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa sel berada pada fase 

.... 

A. Anafase Mitosis 
B. Anafase I 
C. Metafase mitosis 
D. Metafase I 
E. Metafase II 

 

33. Disilangkan tanaman mangga buah tidak 
lonjong rasa masam (homozigot) dengan 
buah lonjong rasa manis (homozigot). 
Sifat lonjong rasa manis dominan 
terhadap sifat tidak lonjong rasa masam. 
F1 disilangkan sesamanya maka rasio 
fenotif F2-nya adalah .... 
A. 9:3:3: 1 
B. 9:3:4 
C. 9:7 
D. 12:3:1 
E. 15:1 
 

34. Gandum berkulit biji hitam (HHkk) 
disilangkan dengan gandum berbiji kulit 
kuning (hhKK). Turunan pertama 100% 
berkulit hitam. Turunan kedua (F2) terdiri 
atas hitam, kuning dan putih. Frekuensi 
turunan berkulit kuning adalah ....
A. 6,25% 
B. 12,50% 
C. 18,75% 
D. 25,00% 
E. 93,75% 
 

35. Sepasang suami istri yang tidak buta 
warna terkejut ketika anak laki-lakinya 
gagal masuk fakultas kedokteran karena 
diidentifikasi menderita buta warna. 

Perhatikan gambar sel yang sedang 

Apabila diketahui kromosom yang 

terdapat didalam sel tubuh berjumlah 8, 

berdasarkan gambar tersebut maka dapat 

disimpulkan bahwa sel berada pada fase 

Disilangkan tanaman mangga buah tidak 
lonjong rasa masam (homozigot) dengan 
buah lonjong rasa manis (homozigot). 
Sifat lonjong rasa manis dominan 
terhadap sifat tidak lonjong rasa masam. 

amanya maka rasio 

Gandum berkulit biji hitam (HHkk) 
disilangkan dengan gandum berbiji kulit 
kuning (hhKK). Turunan pertama 100% 
berkulit hitam. Turunan kedua (F2) terdiri 

putih. Frekuensi 
turunan berkulit kuning adalah .... 

Sepasang suami istri yang tidak buta 
lakinya 

gagal masuk fakultas kedokteran karena 
diidentifikasi menderita buta warna. 

Genotif pasangan tersebut yang mungkin 
adalah .... 
A. Xbw Y dan XbwX 
B. Xbw Y dan XX 
C. XY dan XbwXbw 
D. XY dan XbwX 
E. Xbw Y dan XbwXbw 

 

36. Perhatikan diagram berikut!

Macam perubahan gen yang terjadi 

adalah .... 

A. Delesi 
B. Inversi 
C. Katenasi 
D. Duplikasi 
E. Translokasi 

 

37. Eksperimen Stanley Miller dianggap dapat 
mengungkap proses pembentukan 
maklhuk hidup karena .... 
A. Dihasilkan molekul organik dari reaksi 

kimia zat anorganik purba
B. Terjadi penggabungan molekul

molekul organik menjadi calon sel
C. Dihasilkan calon sel seperti tubuh 

virus 
D. Dihasilkan sel sederhana (sel 

prokariotik) dari molekul organik yang 
terbentuk 

E. Dihasilkan sel hidup dari reaksi kimia 
zat anorganik purba 

 
38. Berikut ini adalah langkah

Bioteknologi : 
(1) “Gen titipan” dimaksudkan kedalam 

plasmid  
(2) DNA yang mengandung gen titipan 

diberi Enzim Restriksi 
(3) Bakteri agen memperbanyak diri
(4) Plasmid yang membawa “gen titipan” 

dimasukkan kedalam bakteri agen
Untuk langkah yang benar dari 

Biotektologi dengan teknik DNA 

Rekombinan pada teknik Plasmid adalah 

.... 

A. 1, 2, 3 dan 4  
B. 1, 4, 2 dan 3 

pasangan tersebut yang mungkin 

Perhatikan diagram berikut! 

 
Macam perubahan gen yang terjadi 

Miller dianggap dapat 
mengungkap proses pembentukan 

 
Dihasilkan molekul organik dari reaksi 
kimia zat anorganik purba 
Terjadi penggabungan molekul-
molekul organik menjadi calon sel 
Dihasilkan calon sel seperti tubuh 

n sel sederhana (sel 
prokariotik) dari molekul organik yang 

Dihasilkan sel hidup dari reaksi kimia 

Berikut ini adalah langkah-langkah 

“Gen titipan” dimaksudkan kedalam 

DNA yang mengandung gen titipan 
 

Bakteri agen memperbanyak diri 
Plasmid yang membawa “gen titipan” 
dimasukkan kedalam bakteri agen 

Untuk langkah yang benar dari 

Biotektologi dengan teknik DNA 

Rekombinan pada teknik Plasmid adalah 



C. 2, 3, 4 dan 1 
D. 2, 1, 4 dan 3  
E. 2, 1, 3 dan 4 

 

39. Penderita Diabetes Melitus sangat 
membutuhkan insulin untuk 
mempertahankan hidupnya. Tetapi 
sekarang insulin dapat diperoleh dengan 
mudah dan murah. Insulin ini disintesis 
dengan cara .... 
a. mengekstrak pankreas sapi dan babi 
b. membuat insulin sintetis dengan reaksi 

kimia 
c. merekayasa bakteri coli untuk 

memproduksi insulin 
d. mensintesis insulin dari tumbuhan 
e. mengekstak insulin dari batuan 

 

40. Pernyataan yang mendukung teori evolusi 
karena seleksi alam adalah .... 
A. beberapa jenis bebek mempunyai kaki 

berselaput sehingga mudah untuk 
berenang 

B. burung-burung yang hidup dipinggir 
kolam mempunyai kaki dan leher 
panjang sehingga dapat menangkap 
ikan 

C. jerapah semula berleher 
pendek,karena kebiasaan menjangkau 
cabang yang tinggi menyebabkan 
lehernya bertambah panjang 

D. ular tidak berkaki karena ular biasa 
hidup merayap di tanah 

E. perkembangan industri menyebabkan 
menurunnya kupu-kupu berwarna 
cerah dan meningkatnya kupu-kupu 
berwarna gelap 

 


