
 

Halaman 1 dari 9 Halaman 

 
ADZKIA KEDINASAN 

 

REG-01|03|10|XX |Seri Soal : 02 
 

 BAGIAN PERTAMA TES PENGETAHUAN UMUM 
 

 
1. Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan 

negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban 
masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, 
pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.  
Pernyataan ini disebutkan dalam UU Kepolisian RI Nomor 
2 Tahun 2002 pada ..... 
A. pasal 1 
B. pasal 2  
C. pasal 3 
D. pasal 4  
E. pasal 5  

 
2. Upaya bela negara adalah sikap dan perilaku warga 

negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara 
kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila 
dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup 
bangsa dan negara. Tujuan bela negara diantaranya, 
kecuali ..... 
A. mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan 

negara 
B. melestarikan budaya 
C. menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 
D. berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara 
E. menghargai pendapat orang lain 

 
3. Cyber Drone 9 adalah sistem baru milik Kementrian 

Komunikasi dan Informatika sebagai pengganti sistem 
pemblokiran konten negatif yang telah ada sebelumnya 
yakni ….. 
A. Cyber Drone 
B. Trust+ 
C. i-One 
D. Cyber Police 
E. Polisi Dunia Maya 

4. Komite Internasional Palang Merah yakni lembaga 
kemanusiaan swasta yang berbasis di Jenewa, Swiss 
dalam bahasa Inggris disebut ..... 
A. World Red Cross Organization 
B. The Red Cross of International Committee 
C. The International Red Cross Organization  
D. Federation of International Red Cross 
E. International Committee of the Red Cross 

 
5. Bintara berperan sebagai penghubung antara polisi 

tantama dan polisi perwira dalam segi operasional. Yang 
bukan pangkat bintara Polri adalah ….. 
A. Brigadir Polisi Dua (Bripda) 
B. Brigadir Polisi Satu (Briptu) 
C. Brigadir Polisi Mayor (Bripoma) 
D. Brigadir Polisi (Brigpol) 
E. Brigadir Polisi Kepala (Bripka) 

6. Deregulasi otomotif yang dilakukan oleh pemerintah 
pertengahan tahun 1999 diharapkan memberi dampak 
positif dalam rangka .....  
A. memacu pertumbuhan industri mobil  
B. menghidupkan pasar mobil yang lesu  
C. meningkatkan jumlah ekspor mobil  
D. membatasi penggunaan mobil impor  
E. menekan industri mobil 

 
 
 

7. Kampanye politik menggunakan isu keagamaan bisa 
memicu konflik berbasis identitas peserta Pemilihan Kepala 
Daerah. Konflik tersebut bahkan berpotensi di daerah 
dengan struktur pemilih heterogen dan cukup rasional.   
Nilai Pancasila yang bertentangan dengan pernyataan 
tersebut adalah pada sila ..... 
A. 1 dan 2 
B. 2 dan 3 
C. 1 dan 4 
D. 4 dan 5 
E. 1 dan 5 

 
8. Propinsi Timor-Timur akhirnya lepas dari pangkuan RI 

setelah masa pemerintahan transisi B.J. Habibie 
menawarkan jajak pendapat. Alasan pemerintahan pada 
waktu itu adalah ..... 
A. tekanan dari negara –negara asing 
B. pemerintah sudah terlalu jenuh terhadap masalah 

Timor – Timur  
C. pengorbanan pihak pemerintah lndonesia tidak 

seimbang dengan hasilnya 
D. ingin menegakkan demokrasi yang sebenarnya 
E. tidak sesuai dengan peta wilayah Indonesia bekas 

Hindia Belanda 
 
9. Kejahatan cybercrime yang berkedok pemenang undian, 

seperti contoh  menyebar SMS yang bertulisan: “Surat 
keputusan TELKOMSEL No.XV 3/2017:PIN HRD7JN & 
menyatakan No. Anda pemenang ke-4 TELKOMSEL poin” 
adalah contoh kejahatan …..  
A. Carding  
B. Cyber Terrorism 
C. Data Forgery 
D. Cracking  
E. Typo squatting  

 
10. Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang dipilih 

oleh Presiden Joko Widodo dan menjabat sejak Desember 
2017 adalah ..... 
A. Moeldoko 
B. Hadi Tjahjanto 
C. Djoko Santoso 
D. Agus Suhartono 
E. Gatot Nurmantyo 

 
11. Jenderal Polisi Idham Aziz menjabat Kepala Kepolisian 

Republik Indonesia sejak 1 November 2019 dimana jabatan 
Idham Aziz sebelumnya adalah ….. 
A. Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia  
B. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme 
C. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri 
D. Kepala Badan Pemelihara Keamanan Polri 
E. Kepala Sekolah Staf dan Pimpinan Polri 

12. Perjalanan sejarah Akademi Kepolisian (Akpol) telah 
mengalami berbagai perubahan secara organisasi maupun 
tempat domisilinya sampai pada akhirnya menetap di kota 
….. 
A. Jakarta 
B. Semarang 
C. Bandung 
D. Surabaya 
E. Bali 
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 13. Sesuai dengan nilai ideal Pancasila sila pertama, maka 

upaya meningkatkan kepercayaan dan ketaqwaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, setiap umat harus .....  
A. senang melakukan kegiatan kemanusiaan  
B. memperbanyak doa untuk kepentingan bersama  
C. selalu mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha 

Esa   
D. minta ampun atas dosa-dosa yang pernah dilakukan 
E. memperbanyak amal untuk anak yatim dan fakir 

miskin  
 
14. Semua tindakan dalam bernegara diatur oleh nilai-nilai 

Pancasila seperti moral, religius, sosial, budaya, 
nasionalisme, dan lain-lain. Salah satu perbuatan yang 
mencerminkan orang yang religius adalah ..... 
A. memberi santunan kepada fakir miskin   
B. membela kebenaran dan keadilan 
C. menyampaikan pendapat dengan santun 
D. membantu pekerjaan orang lain 
E. tidak pernah mengeluh dan putus asa  

 
15. Tanggal 15 Juli 1939, Soetardjo Kartohadikoesoema 

mengajukan petisi (petisi Soetardjo) kepada Ratu 
Wilhelmina dan Staten Generaal yang isinya adalah ….. 
A. memberikan kemerdekaan penuh pada Indonesia dan 

Belanda hengkang dari nusantara. 
B. memberikan hak bagi kaum pergerakan untuk terus 

berjuaang demi kemerdekaan Indonesia. 
C. dilaksanakan musyawarah antara wakil Indonesia 

dengan Belanda agar Indonesia bisa berdiri sendiri 
(otonom). 

D. memperjelas status Hindia Belanda dalam 
kepengurusannya di Volksraad. 

E. dukungan pada politik balas budi serta menentang 
cultuur stetsel oleh pihak kerajaan Belanda. 

 
16. Pada Bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara 

pasal  4 ayat 1 menyatakan bahwa .... 
A. dalam melakukan kewajibannya Presiden dibantu oleh 

satu orang Wakil Presiden. 
B. Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan 

pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar. 
C. Presiden berhak mengajukan rancangan undang-

undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 
D. Presiden  menetapkan  peraturan  pemerintah  untuk  

menjalankan  undang-undang  sebagaimana mestinya. 
E. calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus 

seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya 
dan tidak  pernah menerima  kewarganegaraan  lain 
karena  kehendaknya sendiri, tidak pernah 
mengkhianati  negara, serta  mampu secara rohani 
dan  jasmani untuk  melaksanakan  tugas  dan 
kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden. 

 
17. Dalam pasal 7A UUD 1945 (Amandemen) dinyatakan 

bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat 
diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis 
Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan 
Rakyat, baik apabila terbukti telah melakukan pelanggaran  
hukum, kecuali  berupa ..... 
A. pengkhianatan  terhadap  negara 
B. korupsi dan penyuapan 
C. tindak pidana  berat 
D. pernyataan kontroversial 
E. perbuatan  tercela 
 

18. Candi Plaosan adalah sebutan untuk kompleks percandian 
yang terletak di Dukuh Plaosan, Desa Bugisan. Candi ini 
berada di provinsi ..... 
A. Jawa Timur 
B. Jawa Tengah 
C. Yogyakarta 
D. Jawa Barat 
E. Kalimantan Barat 

 
19. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa 

Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, 
Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa 
kuno yang artinya adalah “Berbeda-beda tetapi tetap satu”.  
Kalimat ini merupakan kutipan dari sebuah kakawin Jawa 
Kuno yaitu kakawin Sutasoma, karangan Mpu Tantular 
semasa kerajaan Majapahit sekitar abad ke-14. Kakawin ini 
dianggap istimewa karena aslinya adalah ..... 
A. amanat menjunjung persatuan dan kesatuan di 

kerajaan Majapahit. 
B. sumpah Gajah Mada untuk mempersatukan 

nusantara. 
C. ajaran toleransi pada perbedaan suku, agama, ras, 

sosial budaya dan status sosial dalam kerjaan 
Majapahit. 

D. ajaran toleransi antara umat Hindu Siwa dengan umat 
Budha. 

E. semangat juang para bhayangkara dalam menjaga 
keutuhan dan keamanan Majapahit. 

 
20. Kapolda Sumatera Utara Irjen Agus Andriyanto menyebut 

bahwa SA (51), pelaku penusuk Wiranto, terpapar 
radikalisme saat merantau ke Jawa. Dari pemeriksaan 
polisi, tidak ditemukan tanda-tanda keterkaitan antara 
keluarga SA dengan jaringan teroris Jamaah Ansharut 
Daulah (JAD), jaringan yang diklaim polisi sebagai 
pemapar paham radikal kepada SA dan istrinya, FA. 
Kapolda juga mengatakan bahwa SA telah pindah dari 
rumahnya di Jalan Alfaka 6 yang tergusur karena proyek 
tol. Keluarga SA telah menerima ganti rugi dari 
penggusuran itu. 
Dari deskripsi di atas, tersangka terpapar radikalisme 
sebagai akibat kesalahan dalam pemahaman agama yang 
bertentangan dengan Pancasila pada sila .... 
A. ketuhanan 
B. kemanusiaaan  
C. persatuan 
D. kerakyatan 
E. keadilan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Halaman 3 dari 9 Halaman 

 

REG-01|03|10|XX |Seri Soal : 02 
 

ADZKIA KEDINASAN 
 

BAGIAN KEDUA TES MATEMATIKA 
 
21. Dari sistem persamaan 5x + 2y = 18 dan 3x – y = 2, nilai 4x 

– 5y adalah … 
A. –12 
B. –8 
C. –2 
D. 8 
E. 12 

 
22. Tabel berikut menunjukkan nilai ulangan matematika dari 

sekelompok siswa. 

Nilai 5 6 7 8 9 10 

Banyak Siswa 4 7 6 12 8 3 

Banyak siswa yang mendapat nilai di atas rata-rata adalah 
… 
A. 3 
B. 11 
C. 20 
D. 23 
E. 29 

 
23. Keliling sebuah persegi sama dengan keliling sebuah 

persegi panjang. Jika panjang sisi persegi 10 cm dan lebar 
persegi panjang 8 cm, maka panjang persegi panjang 
tersebut adalah … 
A. 14 
B. 12 
C. 10 
D. 9 
E. 8 

 
24. Titik A(–2, –3), B(6, –3), C(3,1) dan D(–2,1) adalah titik-titik 

sudut trapesium siku–siku ABCD. Keliling trapesium 
tersebut adalah … 
A. 26 
B. 25 
C. 24 
D. 23 
E. 22 

 
25. Perhatikan gambar ! 

 
 
 

 
 
 
 

Besar sudut ABD adalah … 
A. 450 
B. 500 
C. 750 
D. 800 
E. 850 

 
26. Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan rusuk 12 cm. Jika T 

titik tengah EH, maka jarak titik T ke garis AG adalah … 

A. 66  cm 

B. 56   cm 

C. 36   cm 

D. 26   cm 

E. 6  cm 
 

27. Diketahui limas segitiga beraturan T.ABC dengan rusuk 12 
cm. Nilai tengah sudut antara garis TA dengan ABC adalah 
… 

A. 3   cm 

B. 2   cm 

C. 3
2

1
 cm 

D. 2
2

1

 
cm 

E. 3
3

1
 cm 

 
28. Pada segitiga ABC diketahui panjang sisi AB = 8 cm, AC = 

5 cm dan sudut A = 600. Panjang sisi BC adalah … 
A. 5 cm 
B. 6 cm 
C. 7 cm  
D. 8 cm 
E. 9 cm 

 

29. Diketahui A adalah sudut lancip dengan cos 2A = 
3

2
. Nilai 

tan A = … 

A. 2
2

1
 

B. 3
3

1
 

C. 5
5

1
 

D. 6
6

1
 

E. 7
7

1
 

 
30. Grafik fungsi kuadrat dengan titik balik (3, –2) dan melalui 

titik (4,1) memotong sumbu y di titik … 
A. (0,27) 
B. (0,25) 
C. (0,23) 
D. (0,21) 
E. (0,20) 

 
31. Seutas tali dipotong menjadi 4 bagian sehingga panjang 

potongan-potongan tali tersebut membentuk barisan 
geometri. Jika panjang tali terpendek 5 cm dan potongan 
tali terpanjang 40 cm, maka panjang tali semula adalah … 
A. 60 cm 
B. 65 cm 
C. 70 cm 
D. 75 cm 
E. 80 cm 

 
32. Persamaan lingkaran yang pusatnya terletak pada garis  

4x + 2y + 6 = 0, serta menyinggung sumbu x negatif dan 
sumbu y positif adalah … 
A. x2 + y 2 + 6x – 6y + 9 = 0 
B. x2+ y2 – 6x + 6y + 9 = 0 
C. x2 + y2 + 6x – 6y – 9 = 0 
D. x2 + y2 – 6x – 6y + 9 = 0 
E. x2 + y2 + 6x + 6y + 9 = 0 

 

A C B 

D 

6x+15 8x+25 
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33. Jika f(x) dibagi dengan (x – 3) sisanya 8 dan jika dibagi  
(x – 2) sisanya 4. Jika f(x) dibagi dengan (x2 – 5x + 6) 
sisanya adalah … 
A. 4x + 4 
B. 4x – 4 
C. – 4x + 4 
D. – 4x – 4 
E. – 4x + 8 

 
34. Jika 2log5 = a dan 7log2 = b, maka 20log392= … 

A. 
bab

b

2

23




 

B. 
bab

b

2

23




 

C. 
bab

b

2

23




 

D. 
bab

b

2

23




 

E. 
2

23





a

b
 

 

35. Diketahui a = 
3

1
, b = 3 dan c = 1. Nilai dari 

131

423





cba

cba
 

adalah … 
A. 1 
B. 3 
C. 9 
D. 27 
E. 81 

 

36. Diketahui f(x)=2 + 3x dan g(x) = 
32

4





x

x
; 

2

3
x . Invers 

dari    xgf   adalah … 

A. 
32x

6+7x

   
 

B. 
72

63





x

x
 

C. 
73

63





x

x
 

D. 
32x

6+7x


 

E. 
72

63





x

x
 

 
37. Diketahui data nomor sepatu siswa dalam salah satu kelas 

sebagai berikut. 

Nomor Sepatu Frekuensi 

28 – 30 
31 – 33 
34 – 36 
37 – 39 
40 – 42 

5 
7 
6 
9 
5 

Tentukan median dari data di atas. 
A. 34,5 
B. 34,7 
C. 35,5 
D. 35,7 
E. 35,8 

 

38. Diketahui matriks A = 








54

32
dan B = 













75

53
  . Matriks 

C berordo 2 2 memenuhi AC = B, determinan matriks C 
adalah … 
A. 2 
B. 1 
C. 0 
D. –1 
E. –2 

 
39. Pak Ahmad adalah seorang petani singkong. Saat ini pak 

Ahmad membutuhkan pupuk  sebanyak 9 kg. Satu 
bungkus pupuk Urea isinya  300 gram dan satu bungkus 
pupuk TSP isinya 200 gram. Sekurang-kurangnya 
diperlukan 40 bungkus pupuk dan harga pupuk Urea Rp 
40.000,00 per bungkus, pupuk TSP Rp 30.000,00 per 
bungkus. Biaya minimum yang dikeluarkan adalah  
A. Rp 2.000.000,00 
B. Rp 1.850.000,00 
C. Rp 1.500.000,00 
D. Rp 1.300.000,00  
E. Rp 1.000.000,00 

 

40. Diketahui vektor 2k2xj-2ia  , k-j3ib   dan 

2kj3ic  . Jika a  tegak lurus b  maka  )c-b(a 
2

1
= … 

A. 3 
B. 2 
C. 1 
D. 0 
E. –1 
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BAGIAN KETIGA TES BAHASA INDONESIA 
 
Teks  berikut  untuk  soal  nomor  41  dan  42. Bacalah  dengan 
saksama! 
 
(1) Sebagai salah satu negara dengan hutan terluas di dunia, 
Indonesia menjadi incaran investor kegiatan ekonomi ekstraktif. 
(2) Kini luas hutan di Indonesia yang mengalami deforentasi 
atau penggundulan dan degradasi atau penurunan kualitas 
tutupan hutan mencapai 56 juta hektar. (3) Perbaikan hutan 
pada tahun ini diharapkan dapat mencapai 1 juta hektar. (4) 
Akan tetapi, itu bergantung pada anggaran. (5) Tahun ini 
Departemen Kehutanan mengajukan anggaran Rp8,5 trilyun ke 
Departemen Keuangan. 
 
41. Ide pokok paragraf di atas adalah .... 

A. penggundulan dan perbaikan hutan 
B. luas hutan di Indonesia 
C. keadaan hutan Indonesia 
D. anggaran perbaikan hutan 
E. penurunan kualitas hutan tutupan 

 
42. Kalimat fakta dalam paragraf di atas terdapat pada nomor 

... 
A. (1) dan (2)     
B. (1) dan (3)  
C. (2) dan (3) 
D. (2) dan (5) 
E. (3) dan (5) 

 
Teks  untuk  soal  nomor  43  dan  44. Bacalah  dengan  
saksama! 
 
(1) Salah satu faktor penghambat perkembangan jumlah 
pemakai internet di komunitas sekolah dan kampus adalah 
infrastruktur (perangkat dan jaringan) dan tarif yang dirasakan 
masih cukup tinggi. (2) Dana untuk pengadaan infrastruktur dan 
berlangganan terkadang tidak dapat ditanggulangi sekolah 
termasuk orang tua murid sehingga perlu ada insentif khusus 
dari Telkom. (3) Program insentif khusus akses komunitas 
sekolah diberi nama TelkomNet sekolah. (4) Internet sebagai 
media penyebaran informasi global dirasakan manfaatnya sejak 
pertengahan dasawarsa 90-an. (5) Ragam yang sejalan dengan 
program sosialisasi penggunaan internet ini memberikan diskon 
sebesar 40 persen dari pemakaian normal akses TelkomNet 
Instant. 
 
43. Kalimat utama paragraf tersebut terdapat pada nomor .... 

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

 
44. Kalimat penjelas yang tidak mendukung paragraf tersebut 

terdapat pada nomor .... 
A. (1)  
B. (2) 
C. (3) 
D. (4)  
E. (5) 

 
Bacalah  paragraf  berikut,  kemudian  kerjakan  soal  nomor 45, 
46, dan 47! 

Terbitnya buku Kraton Jogja selain menambah bacaan 
diharapkan juga bisa menggugah provinsi lain untuk 
mengangkat simbol dan filosofi budayanya masing – masing. 

Hal ini agar terdapat dialog dan transformasi di kalangan 
masyarakat. Demikian dikatakan Sultan Hamengku Buwono X 
dalam peluncuran buku Kraton  Jogja  di Gandaria Height, 
Jakarta, Rabu 25 Juni. Sultan menambahkan, melalui buku dan 
dialog, masyarakat etnik akan saling kenal sehingga dapat 
saling menghargai. Hal ini menurut Sultan Hamengku Buwono X 
dinilai penting karena dewasa ini ada kecenderungan untuk 
melupakan hal – hal yang bernuansa kearifan lokal. Padahal, 
dari kearifan lokal dapat dibangun kebersamaan sebagai suatu 
bangsa. 
 
45. Mengapa Sultan Hamengku Buwono X menganggap 

penting adanya buku dan dialog? 
A. Karena masyarakat Jogjakarta telah menerbitkan buku 

berjudul Kraton Jogja. 
B. Karena buku Kraton Jogja mengangkat simbol dan 

filosofi budaya masyarakat. 
C. Karena dewasa ini terdapat gejala pada masyarakat 

melupakan nuansa kearifan lokal. 
D. Karena melalui buku dan dialog, masyarakat akan 

memahami simbol dan filosofi budaya. 
E. Karena dengan buku dan dialog kita dapat 

membangun bangsa. 
 

46. Simpulan dari paragraf tersebut adalah ... 
A. Sultan Hamengku Buwono X mengharapkan terbitnya 

buku Kraton  Jogja dapat mendorong provinsi lain 
untuk mengembangkan budayanya masing – masing. 

B. Sultan Hamengku Buwono X mengatakan bahwa 
melalui buku dan dialog, masyarakat etnik Indonesia 
akan saling kenal dan menghargai. 

C. Sultan Hamengku Buwono X menilai bahwa pada saat 
ini ada kecenderungan masyarakat untuk melupakan 
hal – hal yang bernuansa kearifan lokal. 

D. Sultan Hamengku Buwono X mengatakan buku Kraton 
Jogja dapat mengangkat simbol dan filosofi budaya 
daerah – daerah lain di Indonesia. 

E. Sultan Hamengku Buwono X mengharapkan dengan 
peluncuran buku Kraton  Jogja  terjadi kecenderungan 
untuk melupakan hal – hal yang bernuansa kearifan 
lokal. 

 
47. Istilah tranformasi dalam paragraf tersebut berarti .... 

A. perubahan susunan  
B. pertukaran informasi  
C. perpindahan tempat 
D. perubahan rupa 
E. perubahan keadaan 

 
Cermati paragraf berikut! 

Pemerintah dapat saja melakukan “deklarasi”, telah 
membebaskan anak dari biaya sekolah, seperti SPP dan uang 
buku. Akan tetapi, uang pendaftaran belum masuk ke dalam 
komponen yang dibebaskan. Jika kita serius bermaksud 
mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah seharusnya 
pemerintah melakukan intervensi. Maksudnya, siapa pun yang 
mendaftar masuk SD dan SMP harus mampu. Caranya, semua 
kebutuhan sekolah, termasuk komponen yang dijadikan 
penghitungan dalam pendaftaran sekolah, harus ditanggung 
pemerintah. Kalau tidak, pemerintah berkewajiban membantu 
orang tua yang tidak mampu untuk mendaftarkan anaknya 
sekolah. 
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48. Simpulan pendapat penulis pada cuplikan tajuk rencana 
tersebut adalah ... 
A. Pemerintah melakukan “deklarasi” membebaskan 

anak dari biaya sekolah. 
B. Sudah seharusnya pemerintah melakukan intervensi. 
C. Siapa pun yang mendaftar masuk ke SD dan SMP 

harus mampu. 
D. Semua kebutuhan sekolah harus ditanggung 

pemerintah. 
E. Pemerintah berkewajiban membantu orang tua yang 

tidak mampu. 
 
Grafik berikut untuk soal nomor 9 dan 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
49. Pernyataan yang sesuai dengan isi grafik tersebut adalah 

.... 
A. Jumlah balita penderita gizi buruk di Provinsi DIY sejak 

tahun 2003 hingga tahun 2006 meningkat. 
B. Jumlah balita penderita gizi buruk di Provinsi DIY sejak 

tahun 2004 hingga tahun 2006 menurun. 
C. Jumlah balita penderita gizi buruk di Kota Yogyakarta 

dari tahun 2003 hingga tahun 2006 meningkat. 
D. Jumlah balita penderita gizi buruk di Kota Yogyakarta 

dari tahun 2003 hingga tahun 2006 menurun. 
E. Jumlah balita penderita gizi buruk di Kota Yogyakarta 

sejak tahun 2003 hingga tahun 2004 menurun. 
 

50. Simpulan grafik tersebut adalah .... 
A. Balita kekurangan gizi di Daerah Istimewa Yogyakarta 

berkurang. 
B. Balita gizi buruk di Daerah Istimewa Yogyakarta 

meningkat. 
C. Balita gizi buruk di kota Yogyakarta meningkat dari 

tahun 2004 – 2006. 
D. Jumlah balita gizi buruk di Yogyakarta lebih besar 

dibandingkan yang di DIY 2003 – 2006. 
E. Balita gizi buruk di kota dan DIY seimbang. 

 
Kutipan  digunakan  untuk  soal  nomor  51 s.d. 53.  
Bacalah penggalan hikayat berikut! 
 
Syahdan, maka adalah raja di dalam negeri itu telah kembali ke 
rahmatullah. Maka ia pun tiada beranak seorang jua pun. Maka 
segala menteri dan hulu balangnya dan orang-orang besar dan 
orang – orang membicarakan, siapa juga yang patut dijadikan 
raja menggantikan raja yang telah kembali ke rahmatullah itu. 
Maka di dalam antara menteri yang banyak itu ada seorang 
menteri yang tua daripada tuan hamba sekalian itu. Maka ia pun 
berkata, katanya : “Adapun hamba ini tua daripada tuan hamba 
sekalian itu. Jikalau ada gerangan bicara, mengapa segala 
saudaraku ini tiada hendak berkata?” 
 
51. Isi kutipan tersebut menceritakan tentang .... 

A. Masyarakat sedang berduka atas kematian rajanya. 
B. Orang tua diberi hak berbicara dalam setiap 

pertemuan. 
C. Seorang raja telah meninggal dan tidak memiliki anak. 

D. Para menteri dan orang besar melakukan musyawarah 
pemilihan raja. 

E. Hak orang berpendapat untuk memecahkan masalah 
dalam suatu musyawarah. 

 
52. Nilai sosial yang terdapat pada kutipan tersebut adalah .... 

A. Setiap negara memiliki seorang pemimpin yang dipilih 
rakyat. 

B. Memberi kesempatan berbicara kepada semua yang 
hadir dalam musyawarah. 

C. Kepemimpinan yang dialihkan kepada perdana 
menteri oleh raja yang berkuasa. 

D. Orang tua lebih berpengalaman daripada orang muda 
dalam berbagai hal. 

E. Bermusyawarah untuk memberi kesempatan berbicara 
kepada yang berwenang. 

 
53. Amanat cerita dalam kutipan tersebut adalah ... 

A. Setiap manusia pasti akan meninggal dunia, sekalipun 
seorang raja. 

B. Sebaiknya seorang raja memiliki keturunan agar ada 
yang meneruskan kekuasaannya. 

C. Segala sesuatu harus diputuskan secara musyawarah 
mufakat. 

D. Dalam sebuah musyawarah hendaknya meminta 
pendapat semua anggota yang hadir. 

E. Orang yang muda diberi kesempatan menyampaikan 
gagasannya. 

 
Kutipan cerpen berikut untuk soal nomor 54 s.d. 56.  
Bacalah dengan saksama! 
 
(1) Agaknya budaya modern yang memusingkan otak seorang 
guru desa seperti saya sudah demikian berakarnya di hati anak 
– anak muda kita. (2) Dan yang lebih menakutkan sudah mulai 
menjalar dan menyentuh anak desa, termasuk anak saya. (3) 
“Good morning Pak Marjuki, how are you hari ini?” Tanya 
seseorang mengagetkanku. (4) Rasa kagetku berubah jadi 
takjub, bingung, dan takut. (5) Di depanku berdiri sesosok 
makhluk modern, mirip yang ada di sinetron televisi. (6) Aku 
begitu ketakutan sampai tidak bisa mengatakan sepatah kata 
pun. (7)  Ternyata sulur-sulur akar modernisasi mulai menjalar 
ke tempatku mengajar. (8) Damainya hutan pinus di lereng 
gunung yang memagari dusun kecil ini mulai terusik oleh 
keganasan budaya “gaul”. (9) Bahkan di depanku korban “gaul” 
seolah mau menerkamku. (10) Betapa tidak, Bu Guru Istikomah 
datang dengan tampang baru, rambutnya yang ikal panjang 
hitam indah, kini berubah lurus bagai sapu ijuk kena percikan 
cat cokelat. 
54. Pembuktian watak tokoh “aku” yang pencemas dalam 

kutipan tersebut terdapat pada kalimat nomor .... 
A. (1), (2), dan (8)   
B. (1), (4), dan (6)    
C. (2), (6), dan (7) 
D. (4), (6), dan (9) 
E. (4), (8), dan (10) 

 
55. Pendeskripsian watak “aku” berdasarkan kutipan cerpen 

tersebut melalui .... 
A. gambaran fisik tokoh   
B. ucapan tokoh lain     
C. tindakan tokoh 
D. dialog antartokoh 
E. uraian pengarang 
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56. Sudut pandang yang digunakan oleh pengarang dalam 
kutipan cerpen tersebut adalah ... 
A. orang pertama pelaku utama 
B. orang ketiga pelaku utama 
C. orang pertama pelaku sampingan 
D. orang ketiga pelaku sampingan 
E. orang ketiga serba tahu 

 
57. Cermati kutipan cerpen berikut! 

1) Sesaat kemudian Zeimu sudah berdiri di hadapan 
meja manajer penjualan. 

2) Pria itu menghirup asap rokok ketika keduanya mulai 
berkata – kata dalam nada yang tak kenal basa – basi. 

3) “Zeimu, dengarkan! Seperti yang kau sendiri tahu, saat 
ini cukup krisis bagi perusahaan. 

4) Lebih dari sebelumnya, saat ini kita dituntut 
berprestasi. 

5) Dan terus terang saja Zeimu, setelah menelaah 
laporan hasil penjualanmu, saya hanya dapat berkata 
bahwa kau belum berusaha sebaik mungkin, 
singkatnya, kau harus berusaha lebih keras lagi.” 

Kalimat pembuktian latar  tempat  di sebuah kantor dalam 
cerita pendek tersebut terdapat pada .... 
A. (1)          
B. (2)             
C. (3)           
D. (4)           
E. (5) 

 
Penggalan cerpen berikut ini untuk soal nomor 58 s.d.  60. 
Bacalah penggalan cerpen berikut! 
 

Ceritanya hari itu tanggal 10 November, sejak pagi hujan 
gerimis terus turun. Di bawah rintik-rintik hujan bapak 
memasang bendera, kemudian dari teras rumah dipandanginya 
bendera yang mulai basah terkena air hujan. Rupanya bapak 
tidak rela jika benderanya basah. Oleh karena itu, kemudian 
dicabutnya tiang bendera yang terbuat dari bambu itu dan 
dipanggulnya menuju tempat yang teduh. Tak lama kemudian 
hujan reda, dipasangnya kembali tiang itu di halaman. Namun, 
ketika beberapa jam kemudian hujan turun lagi. Lantas 
diambilnya lagi tiang bendera itu dan dibawa ke tempat yang 
teduh. Hal itu terjadi sampai beberapa kali. Tentu saja melihat 
ulah bapak seperti itu, Mas Toro, calon suami Mbak Nurul 
tertawa. Dan hal itu membuat kakakku malu. 

Setelah makan siang dengan suara keras kakakku 
bercerita : “Ibu kenal Pak Samsuri, Pakde Mas Toro? Dia juga 
pejuang Angkatan „45. Dulu katanya pernah berjuang bersama 
bapak, tapi orangnya sederhana ya, Bu. Tidak pernah 
menunjukkan kalau dirinya mantan pejuang”. 

Dia terus bicara seperti penyiar radio yang tanpa meminta 
pendapat pendengarnya. Kami semua tahu untuk siapa cerita 
itu ditujukan dan bapak mengerti kalau kakakku tengah 
menyindirnya. Dengan kalem bapak menyahut : 

“Samsuri itu tentara, tapi tidak pernah ikut perang, 
tugasnya di bagian logistik. Jadi tahunya, ya, makanan saja. 
Bilang sama Toro, pacarmu itu, kalau pakdenya tentara yang 
takut sama bedil!” 

Mendengar omongan bapak seperti itu, Mbak Nurul sangat 
tersinggung. Akibatnya dia tidak mau bicara dengan bapak 
sampai beberapa hari. 

(Benderaku, Atfi Lailia Khusnawati) 
 
58. Konflik yang terdapat dalam cuplikan cerpen tersebut 

adalah .... 
A. Perasaan marah Bapak terhadap seisi rumah. 
B. Mbak Nurul merasa sedih terhadap Bapak. 
C. Ketidakrelaan Bapak tinggal di rumah. 

D. Perasaan marah Mbak Nurul kepada Bapak. 
E. Rasa penyesalan Bapak menjadi pejuang. 

 
59. Penyebab terjadinya konflik dalam kutipan cerpen tersebut 

adalah .... 
A. Bapak tidak rela jika benderanya basah karena air 

hujan. 
B. Mas Toro malu memiliki pakde yang takut dengan 

bedil. 
C. Bapak mengejek Pak Samsuri, Pakde pacar Mbak 

Nurul. 
D. Mbak Nurul marah karena pacarnya diejek bapak. 
E. Bapak adalah pejuang Angkatan „45 yang pernah 

berperang. 
 
60. Peristiwa yang terjadi akibat konflik adalah ... 

A. Bapak tetap dengan pendiriannya, sangat mencintai 
bendera. 

B. Mas Toro senang melihat bapak bersikap berlebihan 
terhadap bendera. 

C. Ibu memaklumi sikap bapak yang sangat menghormati 
bendera. 

D. Mbak Nurul sangat tersinggung mendengar perkataan 
bapak. 

E. Mbak Nurul tidak mau berbicara dengan bapak sampai 
beberapa hari. 
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Soal NO. 61 s.d. 65 mengacu pada bacaan berikut. 

In 1900 the United States had only three cities with 
more than a million residents-New York, Chicago, and 
Philadelpia. By 1930, it had ten giant metropolises. The newer 
ones experienced remarkable growth, which reflected basic 
changes in the economy. The population of Los Angeles 
(114,000 in 1900) rose spectacularly in the early decades of the 
twentieth century, increasing a dramatic 1,400 percent from 
1900 to 1930. 

 A number of circumstances contributed to the 
meteoric rise of Los Angeles. The agricultural potential of the 
area was enormous if water for irrigation could be found, and 
the city founders had the vision and dating to obtain it by 
constructing a 225-mile aqueduct, completed in 1913, to tap the 
water of the Owens River. The city had a superb natural harbor, 
as well as excellent rail connections.  

The climate made it possible to shoot motion pictures 
year-round; hence Hollywood. Hollywood not only supplied jobs; 
it disseminated an image of the good life in Southern California 
on screens all across the nation. The most important single 
industry powering the growth of Los Angeles, however, was 
directly linked to the automobile. The demand for petroleum to 
fuel gasoline engines led to the opening of Southern California 
oil fields, and made Los Angeles North America‟s greatest 
refining center. 

Los Angeles was a product of the auto age in another 
sense as well: its distinctive spatial organization depended on 
widespread private ownership of automobiles. Los Angeles was 
a decentralized metropolis, sprawling across the desert 
landscape over an area of 400 square miles. It was a city 
without a real center.  

The downtown business district did not grow race with 
the city as a whole, and the rapid transit system designed to link 
the center with outlying areas white red away from disuse. 
Approximately 800,000 cars were registered in L Angeles 
County in 1930, one per 2.7 residents. Some visitors from the 
east coast were dismayed at the endless urban sprawl and 
dismissed Los Angeles as a mere collection of suburbs in 
search of a city. But the freedom and mobility of a city built on 
wheels attracted floods of migrants to the city. 
 
61. What is the passage mainly about? 

A. The growth of cities in the United States in the early 
1900‟s 

B. The development of the Southern California oil fields 
C. Factors contributing to the growth of Los Angeles 
D. The downtown business in California 
E. Industry and city planning in Los Angeles. 

  
62. The author characterizes the growth of new large cities in 

the United States after 1900 as resulting primarily from … 
A. new economic conditions 
B. images of cities 
C. the endless urban sprawl 
D. new agricultural techniques 
E. a large migrant population 

  
63. The word “meteoric” in paragraph 2 is closest in meaning 

to … 
A. rapid 
B. famous 
C. controversial 
D. methodical 
E. space stone 

  

64. The word “it” in paragraph 2 refers to … 
A. aqueduct 
B. vision 
C. water 
D. agricultural potential 
E. river 

  
65. According to the passage, the most important factor in the 

development of agriculture around Los Angeles was the … 
A. influx of “new residents to agricultural areas near the 

city 
B. construction of an aqueduct 
C. expansion of transportation facilities 
D. development of new connections to the city‟s natural 

harbor 
E. destruction of an aqueduct 

  
Soal NO. 66 s.d. 68 mengacu pada bacaan berikut. 
 

Each society has its own beliefs, attitudes, customs, 
behaviors, and social habits. These give people a sense of who 
they are, how they should behave, and what they should or 
should not do. These 'rules' reflect the 'culture' of a country. 

People become conscious of such rules when they 
meet people from different cultures. For example, in some 
cultures, being on time can mean turning up several hours late 
for an appointment, even for a business meeting; in others, 3 
p.m. means 3 p.m. Also, the rules about when to eat vary from 
culture to culture. Many North Americans and Europeans are 
used to having three mealtimes a day and organizing their 
timetable around them. In some countries, on the other hand, 
people often do not have strict rules like this - people eat when 
they want to and every family has its own time table. 

When people visit or live in a country for the first time, 
they are often surprised at the differences that exist between 
their own culture and that in the other country. The most 
common way of comparing two cultures is in terms of their 
differences - not their similarities. 
 
66. What does the writer want to tell you? 

A. Strict rules.                                           
B. Culture in a country. 
C. Mealtimes day.                                      
D. Culture differences.  
E. Society rules      

 
67. Which statement is TRUE according to the text ? 

A. There are no people becoming conscious of a new 
culture. 

B. There are no countries having strict rules of mealtimes. 
C. There are no strict rules of mealtimes in some 

countries. 
D. There are no problems for people who visit a country 

for the first time. 
E. There are no rules of life in some countries. 

 
68. "Being on time can mean turning up several hours late ..." 

(Paragraph 2). 
The underlined words mean … 
A. arriving                                                
B. exposing 
C. emerging                                              
D. appearing 
E. driving 
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Soal NO. 69 s.d. 70 mengacu pada bacaan berikut. 
An elephant is the largest and strongest of all animals. It is 

a strange looking animal with its thick legs, huge sides and 
backs, large hanging ears, a small tail, little eyes, long white 
tusks and above all it has a long nose, the trunk. 

The trunk is the elephant's peculiar feature, and it has 
various uses. The elephant draws up water by its trunk and can 
squirt it all over its body like a shower bath. It can also lift leaves 
and puts them, into its mouth. In fact the trunk serves the 
elephant as a long arm and hand. An elephant looks very-
clumsy and heavy and yet it can move very quickly. 

The elephant is a very intelligent animal. Its intelligence 
combined with its great strength makes it a very useful servant 
to man and it can be trained to serve in various ways such as 
carry heavy loads, hunt for tigers and even fight. 
 
69. The third paragraph is mainly about the fact that ... 

A. elephants are strong 
B. elephants can lift logs 
C. elephants are servants 
D. elephants are very useful 
E. elephants must be trained 

 
70. Which of the following is NOT part of the elephant 

described in the first paragraph? 
A. It looks strange. 
B. It is heavy. 
C. It is wild. 
D. It has a trunk. 
E. It has a small tail. 

 
Soal NO. 71 s.d. 75 pilih salah satu jawaban yang benar 
untuk mengisi titik-titik. 
 
71. “Why does the baby next door keep crying?” 

“As usual, it … by the baby sitter” 
A. is neglecting 
B. is neglected 
C. neglects 
D. is to be neglected 
E. neglected 

 
72. You can book the ticket in advance, so that you … queue 

up for it. 
A. may not 
B. can not 
C. should not 
D. don‟t need to 
E. must no 

 
73. The teacher had everyone … a story about a special 

childhood experience. 
A. write 
B. to write 
C. wrote 
D. has written 
E. writing 

 
74. When I get up, everything is wet outside. It … hard last 

night 
A. ought to have rained 
B. would have rained 
C. must have rained 
D. could rained 
E. should better rain 

 
 

75. We've got to get our neighbors … having loud parties every 
weekend. 
A. stopping 
B. to stop 
C. stop 
D. stopped 
E. stops 

 
76. Before this semester is finished, we … biology. 

A. are studying 
B. have studied 
C. had studied 
D. will have studied 
E. had been studying 

 
77. … is sitting on the chair? 

A. When 
B. How many 
C. Which 
D. Who 
E. Where  

 
78. She has picked up some flowers. 

The passive form of the sentence is: … 
A. Some flowers have been picked up by her 
B. Some flowers has been pick up by her 
C. She has been picked up 
D. Some flowers are picked up by her 
E. Some flowers picked up by her 

 
79. If they … her arrival tomorrow, they would be very busy 

today 
A. know 
B. knew 
C. had known 
D. have known 
E. would know 

 
80. The old man was a police man, ...? 

A. wasn‟t the man 
B. aren‟t you 
C. shall we 
D. wasn‟t he 
E. will you 

 



 

 

1 

ADZKIA KEDINASAN 
 

REG-01|03|10|XX |Seri Soal : 02 
 

TES PENGETAHUAN UMUM 
 

1. Kunci : B 
Materi : Undang-undang 
Kepolisian 
Pembahasan : Dalam UU Kepolisian RI 
Nomor 2 Tahun 2002 pada pasal 2 
dinyatakan bahwa fungsi kepolisian adalah 
salah satu fungsi pemerintahan negara di 
bidang pemeliharaan keamanan dan 
ketertiban masyarakat, penegakan hukum, 
perlindungan, pengayoman, dan pelayanan 
kepada masyarakat.  
 

2. Kunci : E 
Materi : Bela Negara 
Pembahasan : Upaya bela negara adalah 
sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai 
oleh kecintaannya kepada negara kesatuan 
Republik Indonesia yang berdasarkan 
Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin 
kelangsungan hidup bangsa dan negara. 
Tujuan bela negara diantaranya: 
mempertahankan kelangsungan hidup 
bangsa dan negara, melestarikan budaya, 
menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 
1945, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan 
negara, menjaga identitas dan integritas 
bangsa/negara. 

 
3. Kunci : B 

Materi : Pengetahuan Umum 
IPTEK 
Pembahasan : Cyber Drone 9 adalah 
sistem baru milik Kementrian Komunikasi dan 
Informatika sebagai pengganti sistem 
pemblokiran konten negative yang telah ada 
sebelumnya yakni Trust+ yang secara de 
facto di bubarkan. 

 
4. Kunci : E 

Materi : Organisasi Internasional 
Pembahasan : Komite Internasional Palang 
Merah yakni lembaga kemanusiaan swasta 
yang berbasis di Jenewa, Swiss dalam 
bahasa Inggris disebut International 
Committee of the Red Cross. 

 
5. Kunci : C 

Materi : Pengetahuan Umum 
Kepolisian 
Pembahasan : Bintara merupakan salah 
satu tulang punggung di kesatuan militer yang 
berperan sebagai penghubung antara polisi 
tantama dan polisi perwira dalam segi 
operasional. Pangkat bintara Polri terdiri dari 
Brigadir Polisi Dua (Bripda), Brigadir Polisi 
Satu (Briptu), Brigadir Polisi (Brigpol) dan 
Brigadir Polisi Kepala (Bripka). 

 
6. Kunci : A 

Materi : Pasca Reformasi  
Pembahasan : Deregulasi otomotif yang 
dilakukan oleh Pemerintah pertengahan tahun 
1999 diharapkan memberi dampak positif 
dalam rangka memacu pertumbuhan industri 
mobil.  
 

7. Kunci : C 
Materi : Pilar Negara (Pancasila) 
Pembahasan : Kampanye politik 
menggunakan isu keagamaan bisa memicu 
konflik berbasis identitas peserta Pemilihan 
Kepala Daerah. Konflik tersebut bahkan 
berpotensi di daerah dengan struktur pemilih 
heterogen dan cukup rasional.  Pancasila 
yang bertentangan dengan pernyataan 
tersebut adalah sila 1 dan 4. 
 
 

8. Kunci : D 
Materi : Pasca Reformasi  
Pembahasan : Propinsi Timor-Timur 
akhirnya lepas dari pangkuan RI setelah 
masa pemerintahan transisi B.J. Habibie 
menawarkan jajak pendapat. Alasan 
pemerintahan pada waktu itu adalah ingin 
menegakkan demokrasi yang 
sebenarnya. 

 
9. Kunci : E 

Materi : Pengetahuan Umum 
(IPTEK) 
Pembahasan : Kejahatan cybercrime 
yang berkedok pemenang undian, seperti 
contoh  menyebar SMS yang bertulisan: 
“Surat keputusan TELKOMSEL No.XV 
3/2017:PIN HRD7JN & menyatakan No. 
Anda pemenang ke-4 TELKOMSEL poin” 
adalah kejahatan yang disebut dengan 
Typo squatting . 

 
10. Kunci : B 

Materi : Pengetahuan Umum 
TNI 
Pembahasan : Panglima Tentara 
Nasional Indonesia (TNI) yang dipilih oleh 
Presiden Joko Widodo dan menjabat 
sejak Desember 2017 adalah Hadi 
Tjahjanto. 

 
11. Kunci : C 

Materi : Pengetahuan Umum 
Kepolisian 
Pembahasan : Jenderal Polisi Idham 
Aziz menjabat Kepala Kepolisian Republik 
Indonesia sejak 1 November 2019 dimana 
jabatan Idham Aziz sebelumnya adalah 
Kepala Badan Reserse Kriminal Polri. 

 
12. Kunci : B 

Materi : Pengetahuan Umum 
Kepolisian 
Pembahasan : Perjalanan sejarah 
Akademi Kepolisian (Akpol) telah 
mengalami berbagai perubahan secara 
organisasi maupun tempat domisilinya 
sampai pada akhirnya menetap di kota 
Semarang. 

 
13. Kunci : C 

Materi : Pancasila 
Pembahasan : Sesuai dengan nilai 
ideal Pancasila sila pertama, maka upaya 
meningkatkan kepercayaan dan 
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa, setiap umat harus selalu 
mendekatkan diri kepada Tuhan Yang 
Maha Esa.   

 
14. Kunci : A 

Materi : Pancasila 
Pembahasan : Semua tindakan dalam 
bernegara diatur oleh nilai-nilai Pancasila 
seperti moral, religius, sosial, budaya, 
nasionalisme, dll. Salah satu perbuatan 
yang mencerminkan orang yang religius 
adalah memberi santunan kepada fakir 
miskin.   

 
15. Kunci : C 

Materi : Kebangkitan Nasional 
Pembahasan : Soetardjo 
Kartohadikoesoema pernah mengajukan 
petisi dan kemudian dikenal menjadi 
“petisi Soetardjo” kepada Ratu Wilhelmina 
dan Staten Generaal pada tanggal 15 Juli 
1939. Isi petisi tersebut adalah 
permohonan agar dilaksanakan suatu 
musyawarah antara wakil Indonesia 

dengan Belanda dengan kedudukan yang 
sama yang bertujuan menyusun suatu 
rencana pemberian suatu pemerintahan 
yang berdiri sendiri (otonom) kepada 
Indonesia dalam batas Undang-undang 
Dasar Kerajaan Belanda. 

 
16. Kunci : B 

Materi : UUD 1945 
Pembahasan : Isi Pasal 4 adalah: 
(1) Presiden Republik Indonesia 

memegang kekuasaan pemerintahan 
menurut Undang-Undang Dasar. 

(2) Dalam melakukan kewajibannya 
Presiden dibantu oleh satu orang 
Wakil Presiden. 

 
17. Kunci : D 

Materi : UUD 1945 
Pembahasan : Isi Pasal 7A adalah: 
Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat 
diberhentikan dalam masa jabatannya oleh 
Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul 
Dewan Perwakilan Rakyat, baik apabila 
terbukti telah melakukan pelanggaran  
hukum berupa  pengkhianatan  terhadap  
negara,  korupsi,  penyuapan,  tindak  
pidana  berat lainnya,  atau  perbuatan  
tercela  maupun  apabila  terbukti  tidak  
lagi  memenuhi  syarat  sebagai  Presiden 
dan/atau Wakil Presiden.***) 

 
18. Kunci : B 

Materi : Warisan Budaya 
Indonesia 
Pembahasan : Candi Plaosan adalah 
sebutan untuk kompleks percandian yang 
terletak di Dukuh Plaosan, Desa Bugisan, 
Kecamatan Prambanan, Kabupaten 
Klaten, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. 
Candi ini terletak kira-kira satu kilometer ke 
arah timur-laut dari Candi Sewu atau Candi 
Prambanan. 

 
19. Kunci : D 

Materi : Bhinneka Tunggal Ika 
Pembahasan : Bhinneka Tunggal Ika 
adalah moto atau semboyan bangsa 
Indonesia yang tertulis pada lambang 
negara Indonesia, Garuda Pancasila. 
Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno 
yang artinya adalah “Berbeda-beda tetapi 
tetap satu”.  Kalimat ini merupakan kutipan 
dari sebuah kakawin Jawa Kuno yaitu 
kakawin Sutasoma, karangan Mpu 
Tantular semasa kerajaan Majapahit 
sekitar abad ke-14. Kakawin ini istimewa 
karena aslinya adalah ajaran toleransi 
antara umat Hindu Siwa dengan umat 
Budha. 

 
20. Kunci : A 

Materi: Pancasila 
Pembahasan: Tersangka terpapar 
radikalisme sebagai akibat kesalahan 
dalam pemahaman agama yang 
bertentangan dengan Pancasila pada sila 
ketuhanan (sila 1). 
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21. Kunci : A 
Pembahasan  :   
5x + 2y = 18 …….(1) 
3x – y = 2 …………(2) 
Eliminasi persamaan (1) dan (2) 
5x + 2y = 18 5x + 2y = 18  
3x – y = 2 6x – 2y = 4 

 11x = 22 
      x = 2 

substitusi x = 2 ke persamaan (2) 
3(2) – y = 2  y = 4 

substitusi x = 2 dan y = 4 ke 4x – 5y 
4(2) – 5(4) = 8 – 20 = –12 

 
22. Kunci : D 

Pembahasan  : 

if

ifix
x






.
 

3812674

31089128677645






xxxxxx
x  

55,7
40

302
x  

Banyak siswa yang mendapat nilai di atas 
7,55 adalah 12 + 8 + 3 = 23 

 
23. Kunci : B 

Pembahasan : 
Kpersegi =Kpersegi panjang 

4s = 2p + 2l 
4(10) = 2p + 2(8) 
40 = 2p + 16 
p = 12 

  

24. Kunci : E 
Pembahasan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Keliling trapesium = 8+5+5+4=22 

 
25. Kunci : C 

Pembahasan : 
(6x + 15) + (8x + 25) = 180 
14x + 40 = 180 
14x = 140 
x = 10 
sudut ABD = 6x + 15 
= 6(10) + 15 
= 75 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

26. Kunci : D 
Pembahasan :   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

27. Kunci : B 

Pembahasan : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AP adalah garis berat 

AO = AP
3

2
= )36(

3

2
= 34  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Tan A = 2
34

64


AO

TO
 

 
28. Kunci : C 

Pembahasan :  
 
 
 

 
 
 

Aturan cosinus 
BC2 = AB2 + AC2 – 2.AB.AC.cos 600 

BC2 = 82 + 52 – 2.8.5.
2

1
 

BC2 = 49 
BC = 7 

 
29. Kunci : C 

Pembahasan : 
 

Cos 2A = 
3

2
 

2cos2A – 1 = 
3

2
 

cos2A  = 
6

5
 

cosA  = 
6

5
 

 
 
 
 
 
 

Tan A = 5
5

1

5

1
  

30. Kunci : B 
Pembahasan :  
Titik balik (3, –2) (xp,yp) 
Titik yg dilalui (4,1)  (x,y) 

   
3

234

)2(1

2












pxx

pyy
a  

Rumus Fungsi Kuadrat 
y – yp = a(x – xp)2 
y –(–2)= 3(x – 3)2 
y = 3(x – 3)2 –2 
syarat grafik memotong sumbu y, x = 0 
y = 3(0 – 3)2 – 2 
y = 25 
titik potong sumbu y (0,25) 
 

31. Kunci : D 
Pembahasan : 

Banyak potongan tali (n) = 4 
U1 = 5 
U4 = 40 
ar3 = 40 
5r3 = 40 
r3 = 8 
r = 2 
panjang tali semula (S4) 

S4 = 
1

)14(





r

ra
 

S4 = 75
12

)142(5






 
 

32. Kunci : A 
Pembahasan : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Karena menyinggung sumbu x dan 
sumbu y 
maka a = b = r 
4x + 2y + 6 = 0 

4(–a) + 2b + 6 = 0 

–4a + 2a = –6  

–2a = –6 

a = 3 
a = b = r = 3 
persamaan lingkaran 

(x + a)2 + (y – b)2 = r2 

X 

Y 

-2 

1 

-3 

D(-2,1) 
 

B(6,-3) A(-2,-3) 
 

C(3,1) 
 

4 

3 

5 

8 

5 

  

H 
G 

T 

E 

A 
B 

C 

P 

D 

F 

E T 

6 

12 

A 

A 

T 

P 

P 

C 

T 

O 

A 

12 

B 

A 

P 6 
B 

12 

T 

O A 

12 

600 

C 

5 

B 8 A 

A 

O 

P(-a,b) 

-a 

b 
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(x + 3)2 + (y – 3)2 = 32 

x2 + 6x + 9 + y2 – 6y + 9 = 9 

x2 + y2 + 6x – 6y + 9 = 0 

 
33. Kunci : B 

Pembahasan :  
Jika f(x):(x – 3) sisa 8 maka f(3) = 8 
Jika f(x):(x – 2) sisa 4 maka f(2) = 4 
Jika f(x):(x2 –5x + 6) sisa ax + b 
f(x)= (x2 –5x + 6)H(x) + ax + b 
f(3)=(32 –5.3 + 6)H(3) + a(3) + b 
8 = 3a + b ……….(1) 
f(2) = (22 –5.2 + 6)H(2) + a(2) + b 
4 = 2a + b ……….(2) 
Eliminasi persamaan (1) dan (2) 
Didapat a = 4 dan b = – 4 
Maka sisanya 4x – 4 

 
34. Kunci : C  

Pembahasan :  
2log5=a dan 7log2=b 

20log392 = 
20log

392log
2

2

 

=
5.22log2

27.32log2
 

=
5log2log

7log2log
222

2232




 

=
5log2log.2

7log.22log.3
22

22




 

=
a

b





.2

2
3

 

=
bab

b

2

23





 
 

35. Kunci : B 
Pembahasan :  

13
3

1 a   3b  1c  

312
131

423
cba

cba

cba 



 

= 3)1(1)3(2)13(   
= 3 
 

36. Kunci : E 
Pembahasan : 

   













32

4

x

x
fxgf   

   













32

4
32

x

x
xgf   

  
32

67






x

x
xgf   

   
72

631






x

x
xgf 

 
 

37. Kunci : C 
Pembahasan : 

No Sepatu F Fkum 

28 – 30  
31 – 33 
34 – 36 
37 – 39 
40 – 42   

5 
7 
6 
9 
5 

5 
12 
18 
27 
32 

Kelas median di 16)32(
2

1

2

1
n

 
(Kelas ke 3) 

c
mef

sfn

btem



 2

1

 

5,353
6

1216
5,33 


em

 
 

38. Kunci : E 
Pembahasan : 

 

A = 








54

32
det A = 2.5 – 3.4 = –2 

B = 












75

53
  det B = –3.7 –5(–5) = 4 

AC = B  
det A. det C = det B 
(–2) . det C = 4 
det C = –2 

 

39. Kunci  : D 
Pembahasan 

 
Misalkan : 
x = banyak bungkus pupuk Urea 
y = banyak bungkus pupuk TSP 
 Nilai total suatu kendala sudah diketahui : 

 Jumlah pupuk : 9000200300  yx  

  9023
100:

  xx  

 Banyak bungkus : 40 yx  

0,0  yx  

Biaya pupuk (fungsi sasaran)  
f(x,y) = 40000x + 30000y 

Menggambar daerah himpunan 
penyelesaian : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Menentukan hasil optimum (uji titik) :  
f(40,0) = 40000(40) + 30000(0) 

      Rp 1.600.000,00  
 

f(10,30) = 40000(10) + 30000(30) 

      Rp 1.300.000,00 (min) 
f(0,45) = 40000(0) + 30000(45) 

       Rp 1.350.000,00 
 
40. Kunci : A 

Pembahasan : 

2),2,-2x(a  , 3,1,-1)(b   dan 

2),3,1(c   
Jika a  tegak lurus b  maka  

0

1

1

3

2

2x-

2

0b.a




































 

6 – 2x – 2 = 0 
x = 2 

 

  3

21

31

13

2

4

2

2

1
)c-b(a 

2

1
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41. Kunci : A 
Pembahasan : 
Ide pokok paragraf adalah ide atau 
gagasan yang mendasari pengembangan 
suatu paragraf. Ide pokok disebut juga 
gagasan pokok atau gagasan utama. Ide 
pokok pada umumnya terdapat pada 
kalimat pertama atau kalimat terakhir 
paragraf. Namun, mungkin pula tersirat 
pada beberapa kalimat.  

                                                                                                                                           
42. Kunci : A 

Pembahasan :  
Fakta adalah keadaan atau peristiwa yang 
merupakan kenyataan. Fakta juga dapat 
diartikan sebagai sesuatu yang benar-
benar ada atau terjadi. 
Contoh fakta:  
01. Dr. E. Kokasih mengajar di Jurusan 

Pendidikan Bahasa dan Sastra 
Indonesia, UPI 

02. Jumlah siswa di SMAN 1 yang lulus 
UN sebanyak 351 orang.  

03. Gaji guru tahun ini dinaikkan lagi oleh 
pemerintah sebesar 15% dari gaji 
pokoknya.  

                                                                                                                                           
43. Kunci : A 

Pembahasan : 
Kalimat utama adalah kalimat yang 
mengandung gagasan utama paragraf. 
Kalimat utama pada umumnya terletak 
pada bagian awal ataupun pada bagian 
akhir paragraf. Kalimat utama 
mengandung kata kunci atau kata umum, 
yang sifatnya merangkum isi kalimat-
kalimat lainnya. Kata-kata itu, misalnya, 
semua, setiap, sebagian besar, pada 
umumnya, salah satu faktor, inilah.  

                                                                                                                                          
44. Kunci : D 

Pembahasan : 
Kalimat penjelas adalah kalimat yang 
fungsinya menjelaskan kalimat utama. 
Dalam sebuah paragraf, kalimat penjelas 
biasanya lebih dari satu. Kalimat penjelas 
memiliki ciri-ciri sebagai berikut.  
a. Menyatakan suatu rincian. 
b. Menggunakan kata tunjuk seperti itu, 
tersebut.  
        Jadi, kalimat penjelas yang tidak 
mendukung paragraf tersebut adalah poin 
(D) karena tidak ada koherensi dan kohesi 
dengan ide pokoknya.     

                                                                                                                       
45. Kunci : C 

Pembahasan : 
Untuk memahami isi suatu paragraf, tidak 
ada cara lain kedua dengan membacanya. 
Kata-kata kunci yang ada pada paragraf 
tersebut penting diketahui untuk bisa 
memahami paragraf itu secara cepat dan 
menyeluruh. Kata-kata kunci itu biasanya 
berada pada kalimat pertama ataupun 
kalimat terakhir 

                                                                                                                                          
46. Kunci : D 

Pembahasan :  
Kesimpulan adalah kesudahan pendapat 
dari uraian sebelumnya. Oleh karena itu, 
letak kesimpulan pada umumnya berada 
pada bagian akhir paragraf. Meskipun 
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demikian, ada pula kesimpulan yang letaknya 
pada bagian awal paragraf. Hal itu terdapat 
dalam pemberitaan di media-media massa. 
Pada bagian awal, sang penulis berita 
menyimpulkan sendiri pendapat dari 
narasumber, kemudian dia menyajikan 
kutipan pendapat narasumber itu secara 
langsung.                                                                                                                             

 
47. Kunci : E 

Pembahasan : 
Istilah adalah kata yang digunakan secara 
khusus di dalam bidang tertentu, misalnya 
bidang budaya, pendidikan, politik, agama. Di 
samping dengan kamus istilah, kita dapat 
memahami makna suatu istilah dengan 
memahami konteks penggunaannya.  
 Jadi istilah transformasi dalam paragraf 
tersebut adalah perubahan keadaan(E) 

                                                                                                                                         
48. Kunci : B 

Pembahasan : 
Di dalam tulisan-tulisan ilmiah, semacam tajuk 
rencana, kesimpulan pada umumnya terletak 
pada bagian akhir. Ciri lainnya bahwa 
kesimpulan berisi pernyataan umum atau 
rangkuman (generalisasi) dari kalimat-kalimat 
lainnya. Suatu kesimpulan sering 
menggunakan kata-kata penanda seperti 
kesimpulannya, jadi, dengan demikian, kalau 
tidak demikian. 

                                                                                                                                       
49. Kunci : C 

Pembahasan : 
Cara membaca grafik adalah sebagai berikut.  
01. Baca judulnya. 
02. Perhatikanlah informasi atau keterangan 
di sekitar grafik itu. 
03. Baca detail-detail informasi yang 
ditunjukkan oleh hubungan titik-titik 
koordinatnya. 
04. Rumuskanlah kesimpulan tentang isi 
grafik tersebut. 

                                                                                                                               
50. Kunci : B 

Pembahasan : 
Kesimpulan dapat dirumuskan setelah kita 
memahami hubungan kalimat yang satu 
dengan yang lainnya secara jelas. 

                                                                                                                                      
51. Kunci : D 

Pembahasan : 
Isi suatu kutipan dapat diketahui dari maksud 
umum yang ada pada kalimat-kalimatnya.  

                                                                                                                                      
52. Kunci : B 

Pembahasan : 
Nilai sosial adalah sesuatu yang berharga 
berkenaan dengan kehidupan bermasyarakat. 
Keberadaan suatu nilai dalam cerita bersifat 
tersirat.  

                                                                                                                                      
53. Kunci : C 

Pembahasan : 
Amanat adalah pesan yang disampaikan 
pengarang dalam suatu cerita. Amanat 
merupakan salah satu unsur instrinsik suatu 
cerita di samping tema, alur, penokohan, 
latar, gaya bahasa, dan sudut pandang. 
Amanat sangat berkaitan erat dengan tema 
cerita.  

                                                                                                                                      
54. Kunci : D 

Pembahasan : 
Penokohan merupakan unsur instrinsik 
lainnya yang ada di dalam sebuah cerpen. 
Setiap tokoh memiliki watak atau sifat masing-
masing, mungkin pencemas, pemberani, dan 
sebagainya. 

                                                                                                                                  

55. Kunci : C 
Pembahasan : 
Terdapat berbagai cara yang dapat 
dilakukan pengarang di dalam 
mendeskripsian watak tokoh. Cara-cara 
tersebut adalah dengan:  
a. uraian langsung pengarang, 
b. melalui perkataan tokoh lain, 
c. tindakan atau perilakunya, 
d. ucapan atau dialognya, 
e. gambaran fisiknya, 
f. gambaran lingkungannya, 

                                                                                                                                
56. Kunci : A 

Pembahasan : 
Sudut pandang (point of view) merupakan 
cara pengarang di dalam menyampaikan 
ceritanya. Terdapat beberapa cara 
penggunaan sudut pandang, yakni:                                   
a. orang pertama, pelaku utama, 
b. orang pertama, pelaku sampingan, 
c. orang ketiga, pelaku utama, 
d. orang ketiga, pelaku sampingan,  

                                                                                                                                
57. Kunci : A 

Pembahasan : 
Latar tempat merupakan salah satu aspek 
latar di samping waktu, suasana, dan 
budaya.  
                                                                                                                                        

58. Kunci : D 
Pembahasan : 
Konflik adalah pertentangan antara dua 
hal. Terdapat berbagai macam konflik di 
dalam suatu cerita, yakni: 
01. konflik dengan diri sendiri (konflik 
batin), 
02. konflik dengan orang lain, 
03. konflik dengan lingkungan, 
04. konflik dengan budaya, 
05. konflik dengan agama, 
Apabila melibatkan dua tokoh atau lebih, 
makna konflik itu pasti terjadi di antara 
tokoh-tokoh tersebut.  

                                                                                                                                        
59. Kunci : D 

Pembahasan : 
Konflik merupakan inti sebuah cerita. 
Sebuah konflik dapat menyebabkan 
munculnya konflik-konflik lainnya. 
Rangkaian konflik itulah yang menjadikan 
sebuah cerita bergerak. 

                                                                                                                                        
60. Kunci : E 

Pembahasan  
Sebuah konflik dapat menyebabkan 
konflik-konflik lainnya. Oleh karena itu, 
terjadilah rangkaian cerita yang menarik 
dan menegangkan. 
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61. Kunci : C  

Pembahasan :  
Kata kuncinya terletak pada A number of 
circumstances contributed to the meteoric rise 
of Los Angeles. 
Bacaan tersebut jelas berisi tentang faktor 
yang mendorong pertumbuhan penduduk di 
Los Angeles. 

 
62. Kunci : A  

Pembahasan : 
Kata kuncinya terletak pada it had ten gient 
metropolises; the newer ones experienced 
remarkable growth, which reflected basic 
changes in the economy. Pada paragraf 
pertama diungkapkan bahwa pertumbuhan 
penduduk yang pesat mencerminkan 
perubahan mendasar pada bidang ekonomi. 

  
63. Kunci : A 

Pembahasan : 
Kata kuncinya terletak pada a number of 
circumstances contributed to the meteoric rise 
Los Angeles. 
Kata meteoric memiliki arti „sangat  cepat‟. 
Sementara itu, masing-masing pilihan 
jawaban lainnya berarti pesat (rapid), terkenal 
(famous), controversial (controversial), dan 
menurut metode (methodical). Jadi jawaban 
yang paling sesuai adalah rapid. 

  
64. Kunci : C 

Pembahasan : 
Kata kuncinya terletak pada to obtain it by 
constructing a 225-mile aqueduct 
Kata it mengacu pada water.  

  
65. Kunci : B 

Pembahasan :  
Perhatikan constructing a 225-mile aqueduct, 
completed in 1913, to tap the water of the 
Owens River. The city had a superb natural 
harbor, as well as excellent rail connections. 
Dari kata kunci bisa disimpulkan bahwa yang 
membuat Los Angeles berkembang adalah 
adanya terowongan air (aqueduct). 

    
66. Kunci : D 

Pembahasan :  
Penulis ingin menggambarkan tentang 
perbedaan budaya suatu bangsa. Hal 
ini  dapat dilihat dengan jelas dalam paragraf 
kedua. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. 

 
67. Kunci : C 

Pembahasan :   
Baca kembali paragraph 2 yang isi 
kalimatnya Also, the rules about when to eat 
vary from culture to culture. Jawabannya C. 

 
68. Kunci : D 

Pembahasan :  
Turning up berarti kehadiran, appearing 
memiliki arti yang sama yaitu  kemunculan.  

 
69. Kunci : D  

Pembahasan : kalimat pertama tidak ada 
dalam jawaban, maka kalimat berikutnya 
yaitu very useful servant. 

 
70. Kunci : C.  

Pembahasan : Di Paragraf pertama tidak 
ada kata wild (liar) atau sinonimnya. 
 
 
 
 
 

71. Kunci : B 
Topik : Passive Voice 
Pembahasan: 
Adanya by + Object pada kalimat 
tersebut, menunjukkan bahwa kalimat 
tersebut dalam bentu passive voice yang 
menghendaki pola: Subject + tobe + V3 + 
by Obejct. 

 
72. Kunci : D 

Topik : Modals 
Pembahasan : 
Dari makna kalimat, modals yang paling 
tepat digunakan pada kalimat tersebut 
adalah don’t need to (tidak perlu). 

 
73. Kunci : A 

Topik : Causative 
Pembahasan :   
Causative yang menggunakan kata Have, 
Make, Let + Object + Infinitive (V1)  

Have 
Make 
Let  

 
+ Obj + inf/ V3 

 
74. Kunci : C 

Topik : Modals Perfect 
Pembahasan : 
Dari makna kalimat, modals yang paling 
sesuai untuk melengkapi kalimat tersebut 
adalah must have rained (pasti hujan) 
 

75. Kunci : B 
Topik : Causative 
Pembahasan : 
Causative yang menggunakan kata Get, 
Ask, Tell, Order + Object + to Infinitive (to 
V1)  

Get 
Ask 
Tell 
Order  

 
+ Obj + to inf/ V3 

 
76. Kunci : D 

Topik : Tenses (future 
perfect) 
Pembahasan : 
Before + Simple Present + Present 
Future Perfect 
 (S+V1/is/am/are) (S+will+have+V3) 

 
77. Kunci : D 

Topik : Question Word 
Pembahasan : 
Kata tanya yang paling sesuai untuk 
melengkapi kalimat tersebut adalah who 
(Siapa). 

 
78. Kunci : A 

Topik : Passive Voice 
Pembahasan :  
Tenses yang digunakan dalam kalimat 
tersebut adalah Present Perfect.  
Pola kalimat passivenya adalah: S + 
have/has + been + V3 + by + Obj 

 
79. Kunci : B 

Topik : Conditional Sentence 
(type 2) 
Pembahasan : 
Pola yang dipakai pada conditional 
sentence type 2 adalah:  
IF + S + V2/ were,  +   S + would/ could/ 
might + V2 

 
 
 
 
 
 

80. Kunci : D 
Topik : Question Tag 
Pembahasan : 
Jika kalimat induknya dalam bentuk positif, 
maka pola question tag nya negative dan 
sebaliknya. 
Karena kalimat tersebut menggunakan 
tobe (was), maka question tag nya juga 
menggunakan tobe (was). 


