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I. ITERA,SI
a. Hubtrngan
b. Interaksi
c. Sublimasi
d. Pemlangan
e. Identifikaei

2. PERFORASI
a. Perlubangan
b. Refomasi
c. Penyayatan
d. Bedah
e. Peremqiaan

8. RESIDU.
a. Gangguan
b. Alat pnyaringan
c. Gelisab
d. Rasa duka
e. Sisa

4. CITRA
a. Gambaran
b. Dimensi
c. Anggapan
d. Imaginasi
e. Mutu

6. TAI{TJR
a. Jamw
b. Kotoran hewan
c. Perapian
d. Pakaian kuda
e. Perkakas tukang

6. KEDAP
a. IGragu'raguan
b. Rapat
c. Tembus
d. Kelambatan
e. Penganan

7. KTTUdINASI
a. Keadaan emosi seseorang
b. Tempat untuk mendinginkan
c. Tingkatan yang tertinggi
d. Sumbu bumi
e. Pnnas terik matahari

8. CANGGIH
a. Sukar
b. Mutalhir
c. Complek
d. Sulit
e. Rapih

9. DEDUI$I
a. Induksi
b. I{onduksi

' c. Reduksi
d. Ttansduksi
e. Intuisi

10. IMIGRA,SI
a. Migrasi
b. TransmigFasi
c. Emigragi
d. Pemukiman
e. Larangan masuk

11, EPILOG
a. Hipolog
b. Dialog
c. Monolog
d. Analog
e. Prolog

12. I(EIVDAI"A
a. Kekeraean
b. Penduktrng
c. Manifestasi
d. Bimbingan
e. Gejala

13. PROPOSISI
a. Konklusi
b. Reaksi
c. Persepsi
d. Posisi
e. Preposisi

14. SUMBA}IG
a. Kokoh
b. Tepat
c. Mirip
d. Larae
e. Imbang

16. EKLEKTIK
a. Radikal
b. Spiritual
c. Ibnklusif
d. Cemerlang
e. Tak Pilih-pilih

16. BERSIMBATI
a. Kusut
b. IGrine
c. Gersang
d. Bebae
e. Bertahan
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ANALOGI / PERSAI\{AAN

17. KUMAN: PEYAKIT
a. Ayam : telur
b. Ayah: anak
c. Dokter: obat
d" Kapur : guru
e. Api : kebakaran

18. HOMONIM: SOUND
a. Sinonim I sanna
b. Akronim : idea
c. Antonim : arti
d. pseudonig : palsu
e. Sinopsis : ikhtisar

19. EARPHONE : SUARA = STETOSKOP : ...
a" Detak jantung
b. Penyakit
c" Diagnosa
d. Telinga
e. Dokter

20. AKU : KAU: KTTA
a. Dia : kita : mereka
b. Limun : air : manis
c. Saya : kita : dia
d. Kanai : dia : kita
e. SiruP : air : minuman

21. SEGITIGA: LtrlVIAS
a. Kerucut : lingkaran
b. Sudut: sisi
c" Balok : silinder
d. Pentagonal:heksagonal
e. Segi empat : kubus

22. ROTAN : KURSI = I(AYU : ...
a. Atap
b. Dinding
c. Pintu
d. Bangku
e. Arang

23. TUI"ANG : I,IGAMEN
a. $eriann i pernapasan
b. Otot : tendon
c. Lemak: sel
d. Kuku : jari
e. Lutut: persendian

24. PTCTSAN : TAK TERNII,AI
a. Kikir : phitranthropi
b. Berlian : kekayaan
c. Palsu : murah
d. Mahal : diskon
e. Murah : tak stabil

25. Semua anggota asosiasi profesi harus hadir
dalam rapat. Sebagian dokter adalah anggota
asosiasi
a. Semua yang hadir adalah dokter
b. Sebagian peserta rapat bukan anggota

asosiasi profesi
c. Sebagian peserta rapat adalah dokter
d. Semua dokter hadir dalam rapat
e. Semua yang hadir bukan dokter

26. Semua manusia tidak bertanduk" Semua
kucing tidan memamah biak.
a. Manusia tidak memamah biak
b. Kucing tidak bertanduk
c. Manusia d.an kucing tidak memamah biak

dan tak bertanduk
d" Manusia sama dengan kucing
e. Tidak dapat ditarik kesimpulan

27. DaLam suatu perjamuan makan, jika disajiakn
nasi goreng maka ayam goreng juga disajikan.
Jika ayam goreng disajikan maka buah'buahan
juga disajikan.
a. Jika nasi goreng tidak disajikan, maka

buah'buahan tidak disajikan
b. Jika ayam goreng disajikan, maka nasi

goreng juga disajikan
c. Jika buah-buahan tidak disajikan, maka

nasi goreng tidak disajikan

d. Jika buah'buahan disajikan maka ayam
goreng juga disajikan

e. Jika buah"buahan disajikan, goreng juga
disajikan

28. Semua jenis ikan bernafas dengan insang. Ikan
paus bernafas dengan paru-paru.
a. Sebagian jenia ikan bernafas dengan paru'

paru
b. Semua ikan paus bernafas dengan insang
c. Sebagian ikan paus bernafas dengan

insang
d. Semua ikan paus termasuk jenis ikan
e. Semua ikan paus bukan termasuk jenis

i-kan

29. Beberapa benda yang memtrai ad.alah logam.
Semua logam adalah benda padat.
a. Hanya logam yang memuai merupakan

benda pad.at
b. Benda yang bukan logam tidak memuai
e. Beberapa benda padat dapat memuai
d. Benda padat dapat memuai
e. Benda yang memuai adalah logam

30. Bila calon mahasi.awa ingin lulus tes, ia harus
rajin belajar. Sebagian calon mahasiswa tidak
rajin belajar, jadi
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Semua mahasiswa lulus tes
Sebagian mahasiswa yang maas tidak
lulus tes
Sebagian calon mahasiswa tidak lulue tee
Semua calon mahasiswa tidak lulus tes
Semua calon mahasiswa rajin belajar

8t. Semua suku bangsa x berkulit coklat,
berambut keriting, dan berbadan kunrs.
Semua suku bangsa y berkulit hitam dan
berambut keriting. Sedikit sekali suku z yang
berambut keriting. Si Abai dilahirkan di
daerah suku z, berambut keriting dan berkulit
kuning.

Abai pasti bukan suku bangsa x
Abai pasti bukan suku bangsa y
Abai pasti bukan suku bangsa z
Abai keturunan suku bangsa x dan y
Abai pasti bukan suku bangsa x, y, atau z

32. fidak semua hipotesis penelitian terbukti
benar. Sebagian peneletian disertasi tidak
menguji hipotesis.
a. Sebagian doktor tidak menulis disertasi
b. Sebagian hipotesis disertasi tidak terbukti

benar
c. Semua hipotesis disertasi terbukti benar
d. Semua hipotesis penelitian terbukti benar
e. Semua doktor, hipotesis disertasinya benar

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.

c.
d.
e.

SI\{A Wiiaya Kusuma akan membentuk tim
ekspedisi untuk pendakian gunung Rrniani. Setiap tin
terdiri dari 4 orang, yang harus bekerja sama dala-
teamwork. Ada 7 orang calon yang memililri
pereyaratan baik frsik maupun kemapuannya. Anto,
Bambang, dan ea,ee dari kelas IPS dan Dadang, Eko,
Fani, dan Gatot dari kelas IPA. Setiap tim harus
beranggotakan dua orang dari setiap kelas.
Persoalannya, Bambang dan Dadang tidak dapat
bekerja sama. Demikian juga Caca dan Fani serta
Dadang dan Eko juga tidak dapat bekerja sama karena
pernah berkelahi.

33. Bila Eko diterima dan Bambaug ditolak
sebagai anggota tim, maka akan terdiri dari

Dadang; Eko, Anto, dan Caca
Eko, Fani, Gatot, dan Caca
Eko, Fani, Gatot, dan Anto
Eko, Gatot, Anto, Caca
Anto, Caca, Fani, dan Eko

34. Calon nama yang pasti masuk tim ekspedisi
tersebut, jika Bambang dan Caca terpilih
dalam tim?

Eko dan Gatot
Hanya Gatot
Hanya Fani
Fani dan Gatot
Hanya Eko

35. Bila Dadang terpilih sebagai anggota tim,
siapakah anggotatim yang lain
a. Gatot, Fani, dan Caca
b. Gatot, Anto, Bambang
c. Gatot, Anto, Caca
d. Fani, Anto, Caca
e. Anto, Bambang, Caca

36. Manakah pernyataan mengenai Anto di bawah
ini yang benar:

i. Anto harus dipilih sebagai salah satu
calon dari IPS

ii. Anto harus dipilih bila Fani terpilih
sebagai anggota tim

iii. Anto tidak dapat dipilih bila Dadang
maupun Fani ditolak

Pernyataan i, ii, dan iii
Hanya pernyataan i
Hanya pernyataan ii
Hanya pernyataan iii
Semuanya salah

37. Disebuah toko diadakan potongan harga untuk
barang kebutuhan sehari'hari, yaitu untuk
alat'alat rumah tangga, bahan makanan, dan
peralatan sekolah sebesar 20o/o, Dan bagi yang
mendaftar menjadi anggota/ pelanggan akan
mendapat voucher belania tapi dengan
membayar uang pendaftaran.
Yang sesuai dengan paragraf tersebut:
a. Pelanggan akan mendapat potongan lebih

besar
b. Yang mendaftar akan mendapat uang

tunia
c. Harga barang lain lebih tinggr dari harga

barang yang mendapat potongan
d. Yang bukan pelanggan tidak pernah

menbayar uang pendaftaran
e. Yang bukan anggota tidak akan mendapat

diskon 20%

38. Olahraga sangat baik untuk kesehatan, namun
jika anda sakit lebih baik untuk tidak berolah
raga, karena sakit dapat bertambah parah.
a. Sebaiknya tidak perlu berolah raga
b. Olah raga hanya dapat dilakukan jika

badan anda sehat
e. Jika anda sehat anda harus berolah raga
d. Jika anda berolah raga saat sakit mungkin

sakit anda bertambah parah atau mungkin
sembuh

e. Orang yang sering berolah raga tidak
pernah sakit

89. Harga tiket I(A Argo Bronoo lebih mahal dari
I(A Bima. KA Argo Bromo lebih nyaman. Ivan
tebih mementingkan kenyamanan daripada
harga. 1{ggimpulan yang paling tepat adalah

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.
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a.

b.
c.

d.
e.

Mungkin Ivan akanmemilih Argo Bromo
daripada Bina
Bima pasti tidak nyaman
fiket Argo Bromo lebih mahal karena
nyaman
Tiket Bima murah karena tidak nyaman
Ivan akan memilih Argo Bromo

40. Koko lebih tinggr dari Stefanus. Stafanus lebih
pendek dari Dani. IGsimpulan yang paling
tepat adalah...
a. Dani dan Koko sama tinegr
b. Dani lebih pendek dari Koko
c. Koko lebih tingsr dari Stefanus dan Dani
d. Stefanus paling pendek
e. Stefanus paling tinggr

41. Suatu seri angka terdiri dari 2 4 2 4 6 4 68 6 8
10 8 ....
a.6
b.7
c.8
d. 10
e. l7

42. Suatu deret L Z'g ,8 4'9 6. Deret selanjutnya
adalah
a. 6789
b. 6798
c. 6978
d. 9678
e. 9867

43. Diletahui suatu deret 11 19 27 g t7 25 1,maka
deret selaqjutnya adalah

1551321
t5 23 31 39
1523315
1523513
1523135

44. Apa huruf'huruf selanjutnya dari rangkaian
huruf'huruf a b c g h d e f g h

ijkr
ijke
eheh
ehie
sshh

45. Suatu deret 2 5 7 3 6 8 4. Deret selanjutnya
dadalah
a. 56
b. 67
c. ?8
d. 68
e. 79

a.
b.
c.
d.
e"

a.
b.
c.
d.
e.

49. Lebar empat persegi panjang adalah 4x dan
panjannya 5x. Bila keliling bidang tersebut
adalah 1800, berapakah nilai r?

100
90
80
70
60

47. 0.875 ! 11 =

Suatu persegi panjang mempunyai keliling 40
aaz dan luas 96 cnrz. Tentukan perbandingan
panjang dan lebar persegi panjang tersebut!0.75

0.70
0.68
0.66
0.71

48.*=berapaPersen
a. L6.25
b. 6.26
c. 1.65
d. 0.625
e. 0.0165

51. Seseorang dari titik X berjalan ke timur 1 km,
kemudian 2 km ke utara, lalu i km ke timur,
selanjutnya 1 km ke utara, 1 km ke timur,
terakhir 1 km ke utara dan sampai di titik Y.
Berapa kilometer jarak X dan Y?
a. 12

a.
b.
c.

d.
e.

fffi46. l-*-*-=
124 s 81

25
a.

81
.4
b.

9r
2

c.
3

d. 2!
9

7
e.

9

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

a.
b.
c.
d.
e.

50.

3
3

2
1

1
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b.9
c.7
d.5
e.4

Seorang pekerja megecat tembok yang
tingginyaSm dan telah selesai sepertiganya.
Jika dia selanjutnya mengecat tembok l0 mz
lagr, berarti dia telah menyelesaikan
seperempat bagian. Berapakah panjang
tembok tersebut?

10
8
6
4
I

Diana meninggalkan kota A pukul 6:15 dan
sampai sampai di kota B pukul 9t46. Jika dia
mengendarai mobilnya dengan kecepatan rata-
rata 60 km/jam, d,an dia beriatirahat eatu jam
untuk makan, berapa km jarak kota A ke B?
a. 210 km
b. 176 km
c. 150 km
d. 135 km
e. 90 km
Tiga ekor ayam (Besar, Sedang, dan Kecil)
ditimbang. Jika yang Besar dan Kecil
ditimbang, beratnya adalah 2,6 kg. Jika yang
Besar dan Sedang ditimbang, beratnya adalah
3 kg, dan jika yang Sedang dan Kecil
ditimbang, beratnya ad.alah 2 kg. Berat ketiga
ayam tersebut seluruhnya adalah ...
a. 4ks
b. 4,2kg
e. 3,8 kg
d. 4,6 kg
e. 6kg

Salah satu faktor d.ari l?s - 53 adalah ...
b
L7
13
273
399

56. Sebuah lingkaran dengan diameter 2g cm.
Luas lingkaran tersebut adalah...

416
516
616
7t6
816

57. Balok ABCD.EFGH mempunyai panjang,
lebar; dan tinggi berturut-turut 8 cm, 6 cm, b
cm. Tentukan panjang diagonal ruangnya
(AG)!

a. 11.16
b. LL.L7
c. 11.18
d. 11.19
e. 11.20

58. t'ott 
=0.04

a. 25.09

I ilf!'d. 2590
e. 209.90

59. Jika sejumlah uang (x rupiatr)dibagr rata pada
n orang, setiap orang akan memperoleh bagian
Rp 60.000,'. Jika seorang lain bergabung pada
kelompok tersebut, dan uang tersebut dibagr
rata, maka setiap orang sekarang memperoleh
bagian Rp 50.000,-. Berapa rupiahkan uang
yang dibagikan terhadap sejumlah orang

" tersebut?
a. 3.000.000'b. 

2.500.000
c. 500.000
d. 300.000
e. 260.000

60. Jika tabung P tinggrnya duakali tabung Q dan
jari'jarinya setengah dari tabung Q, berapakah
perbandingan isi tabung P dan Q...

52.

a.
b.
c;
d.
e.

a.
b.
c.
d.
e.

53.

54.

bb.
a.
b.
c.
d.
e.

a. I
b. 1

c. I
d.2

4
2
1

1

1e.4
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