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Gunung berapi merupakan salah satu objek wisata yang menarik banyak wisatawan namun menyimpan kekuatan yang begitu

dahsyat. Di dalamnya, gunung berapi menyimpan berbagai material, seperti batuan cair, puing-puing, dan gas yang dapat dimuntahkan

setiap saat. Apabila meletus, gunung berapi mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara yang dapat membahayakan lingkungan

sekitarnya. Gunung berapi yang akan meletus biasanya mengalami peningkatan suhu di sekitarnya. Selain itu, terdapat ciri-ciri lain seperti

keringnya mata air, suara gemuruh, dan migrasi hewan di sekitar gunung.

Indonesia memiliki 127 gunung berapi yang masih aktif. Dari 127 gunung berapi tersebut, sebanyak 69 gunung yang menunjukkan

aktivitas magma di dalamnya sehingga perlu mendapatkan pantauan intensif. Besarnya kekuatan letusan gunung berapi diukur melalui

suatu indeks letusan yang dinamakan Volcanic Explosivity Index (VEI). Di antara gunung berapi di Indonesia, Gunung Merapi merupakan

salah satu gunung yang memiliki indeks letusan yang termasuk tinggi sehingga mendapatkan perhatian intensif.

Gunung Merapi terletak di sebelah utara kota Yogjakarta. Gunung tersebut memiliki ketinggian 1.700 meter dan tercatat mengalami

erupsi berkali-kali. Beberapa catatan menunjukkan indeks letusan yang tergolong tinggi. Berdasarkan 15 data yang tercatat sejak tahun

1780, setiap kali Gunung Merapi mengalami erupsi akan diikuti masa istirahat sekitar 3 – 5 tahun.
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Pernyataan yang tidak sesuai dengan teks tersebut adalah …

A. Gunung berapi menyimpan berbagai material, seperti batuan cair, puing-puing, dan gas yang dapat dimuntahkan setiap saat.

B. Gunung berapi yang meletus mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara yang dapat membahayakan lingkungan sekitarnya.

C. Erupsi gunung berapi dapat mengakibatkan kesuburan tanah di lingkungan sekitar gunung.

D. Beberapa catatan menunjukkan indeks letusan Gunung Merapi tergolong tinggi.

E. Setiap kali Gunung Merapi mengalami erupsi akan diikuti masa istirahat sekitar 3 – 5 tahun.
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Gunung berapi merupakan salah satu objek wisata yang menarik banyak wisatawan namun menyimpan kekuatan yang begitu

dahsyat. Di dalamnya, gunung berapi menyimpan berbagai material, seperti batuan cair, puing-puing, dan gas yang dapat dimuntahkan

setiap saat. Apabila meletus, gunung berapi mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara yang dapat membahayakan lingkungan

sekitarnya. Gunung berapi yang akan meletus biasanya mengalami peningkatan suhu di sekitarnya. Selain itu, terdapat ciri-ciri lain seperti

keringnya mata air, suara gemuruh, dan migrasi hewan di sekitar gunung.

Indonesia memiliki 127 gunung berapi yang masih aktif. Dari 127 gunung berapi tersebut, sebanyak 69 gunung yang menunjukkan

aktivitas magma di dalamnya sehingga perlu mendapatkan pantauan intensif. Besarnya kekuatan letusan gunung berapi diukur melalui

suatu indeks letusan yang dinamakan Volcanic Explosivity Index (VEI). Di antara gunung berapi di Indonesia, Gunung Merapi merupakan

salah satu gunung yang memiliki indeks letusan yang termasuk tinggi sehingga mendapatkan perhatian intensif.

Gunung Merapi terletak di sebelah utara kota Yogjakarta. Gunung tersebut memiliki ketinggian 1.700 meter dan tercatat mengalami

erupsi berkali-kali. Beberapa catatan menunjukkan indeks letusan yang tergolong tinggi. Berdasarkan 15 data yang tercatat sejak tahun

1780, setiap kali Gunung Merapi mengalami erupsi akan diikuti masa istirahat sekitar 3 – 5 tahun.
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Gagasan utama paragraf ke-2 pada teks tersebut adalah …

A. Gunung berapi yang ada di Indonesia masih aktif.

B. Banyak gunung berapi di Indonesia perlu mendapatkan pantauan intensif.

C. Besarnya kekuatan letusan gunung berapi di Indonesia.

D. Indonesia memiliki 127 gunung berapi yang masih aktif.

E. Gunung Merapi merupakan salah satu gunung mendapatkan perhatian intensif.
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Gunung berapi merupakan salah satu objek wisata yang menarik banyak wisatawan namun menyimpan kekuatan yang begitu

dahsyat. Di dalamnya, gunung berapi menyimpan berbagai material, seperti batuan cair, puing-puing, dan gas yang dapat dimuntahkan

setiap saat. Apabila meletus, gunung berapi mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara yang dapat membahayakan lingkungan

sekitarnya. Gunung berapi yang akan meletus biasanya mengalami peningkatan suhu di sekitarnya. Selain itu, terdapat ciri-ciri lain seperti

keringnya mata air, suara gemuruh, dan migrasi hewan di sekitar gunung.

Indonesia memiliki 127 gunung berapi yang masih aktif. Dari 127 gunung berapi tersebut, sebanyak 69 gunung yang menunjukkan

aktivitas magma di dalamnya sehingga perlu mendapatkan pantauan intensif. Besarnya kekuatan letusan gunung berapi diukur melalui

suatu indeks letusan yang dinamakan Volcanic Explosivity Index (VEI). Di antara gunung berapi di Indonesia, Gunung Merapi merupakan

salah satu gunung yang memiliki indeks letusan yang termasuk tinggi sehingga mendapatkan perhatian intensif.

Gunung Merapi terletak di sebelah utara kota Yogjakarta. Gunung tersebut memiliki ketinggian 1.700 meter dan tercatat mengalami

erupsi berkali-kali. Beberapa catatan menunjukkan indeks letusan yang tergolong tinggi. Berdasarkan 15 data yang tercatat sejak tahun

1780, setiap kali Gunung Merapi mengalami erupsi akan diikuti masa istirahat sekitar 3 – 5 tahun.
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Inti kalimat pada kalimat pertama paragraf pertama pada bacaan pada bacaan tersebut adalah…

A. Gunung berapi menarik banyak wisatawan.

B. Gunung berapi menyimpan kekuatan yang begitu dahsyat.

C. Banyak wisatawan menyukai gunung berapi.

D. Kekuatan begitu dahsyat dimiliki oleh gunung berapi.

E. Gunung berapi merupakan salah satu objek wisata.
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Gunung berapi merupakan salah satu objek wisata yang menarik banyak wisatawan namun menyimpan kekuatan yang begitu

dahsyat. Di dalamnya, gunung berapi menyimpan berbagai material, seperti batuan cair, puing-puing, dan gas yang dapat dimuntahkan

setiap saat. Apabila meletus, gunung berapi mengeluarkan lava, batu, dan abu ke udara yang dapat membahayakan lingkungan

sekitarnya. Gunung berapi yang akan meletus biasanya mengalami peningkatan suhu di sekitarnya. Selain itu, terdapat ciri-ciri lain seperti

keringnya mata air, suara gemuruh, dan migrasi hewan di sekitar gunung.

Indonesia memiliki 127 gunung berapi yang masih aktif. Dari 127 gunung berapi tersebut, sebanyak 69 gunung yang menunjukkan

aktivitas magma di dalamnya sehingga perlu mendapatkan pantauan intensif. Besarnya kekuatan letusan gunung berapi diukur melalui

suatu indeks letusan yang dinamakan Volcanic Explosivity Index (VEI). Di antara gunung berapi di Indonesia, Gunung Merapi merupakan

salah satu gunung yang memiliki indeks letusan yang termasuk tinggi sehingga mendapatkan perhatian intensif.

Gunung Merapi terletak di sebelah utara kota Yogjakarta. Gunung tersebut memiliki ketinggian 1.700 meter dan tercatat mengalami

erupsi berkali-kali. Beberapa catatan menunjukkan indeks letusan yang tergolong tinggi. Berdasarkan 15 data yang tercatat sejak tahun

1780, setiap kali Gunung Merapi mengalami erupsi akan diikuti masa istirahat sekitar 3 – 5 tahun.
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Kalimat yang tidak padu dalam teks tersebut terdapat pada ….

A. paragraf I, kalimat (1)

B. paragraf I, kalimat (2)

C. paragraf II, kalimat (3)

D. paragraf III, kalimat (1)

E. paragraf III, kalimat (2)
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Sumber Data : BPBD, BAPPENAS, BMKG

Peneliti dari Pusat Studi Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak siap

menghadapi banjir. Menurutnya, banjir yang terjadi di hari pertama pada tahun 2020, cukup membuktikan, Pemprov tidak banyak

melakukan antisipasi banjir. Jika Pemprov telah melakukan antisipasi banjir maka banjir awal 2020 tidak akan terjadi. "Hal ini dikarenakan

program penataan bantaran kali masih terhenti akibat ketidaksepakatan atau perbedaan konsep penanganan normalisasi maupun

naturalisasi," ujar Nirwono. Apabila pemprov mampu menyelesaikan penataan bantaran kali atau menyepakati konsep penanganan

normalisasi maka banjir Jakarta dapat diatasi.
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Selanjutnya, aspek teknis yang juga mendapat perhatian para peneliti adalah faktor manusia. Gusti Ayu Surtiari, peneliti Pusat

Penelitian Kependudukan LIPI menyatakan “Pembangunan BKB dan BKT sudah direncanakan sejak zaman kolonial yang menunjukkan

masalah banjir sudah menjadi kekhawatiran sejak lama, apalagi sistem drainase di perumahan, kantor-kantor, ataupun jalanan tidak terlalu

besar, juga tidak pernah ada perencanaan matang sebelum membangun fasilitas atau bangunan,”. Apabila penduduk memperhitungkan

dengan baik drainase sebelum mendirikan bangunan maka aliran resapan air akan semakin baik. Jika aliran air semakin baik maka resiko

banjir berkurang. Hal lain yang menjadi perhatian Ayu adalah perilaku masyarakat yang masih memandang sungai sebagai bagian

belakang, tempat sampah komunal. Masyarakat masih membuang sampah yang diperkirakan 0,51 – 0,8 kilogram per hari. Apabila

kegiatan membuang sampah ke sungai tidak segera dihentikan maka banjir mungkin terjadi lagi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Hamid Ponco Wibowo, mengungkap bahwa kerugian akibat banjir pada

Januari 2020 menyentuh angka Rp960 miliar. Usaha ritel mengalami kerugian 38%, usaha pangan rugi 27%, usaha tekstil rugi 15%

sisanya kerugiaan akibat infrastruktur yang rusak. Oleh sebab itu, BI DKI Jakarta menyarankan Pemprov DKI Jakarta serta Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) Jakarta sektor pangan bersiap dalam manajemen stok, demi menghadapi potensi inflasi akibat bencana banjir.

Apabila Pemprov mengambil langkah efisien atau mempersiapkan manajemen stok maka inflasi dapat dihindari
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Berdasarkan paragraf 1, “apabila pemprov mampu menyelesaikan penataan bantaran kali atau menyepakati konsep penanganan

normalisasi maka banjir Jakarta dapat diatasi, namun banjir jakarta tidak dapat diatasi. Simpulan yang paling tepat adalah....

A. pemprov mampu menyelesaikan penataan bantaran kali walaupun tidak menyepakati konsep penanganan normalisasi

B. pemprov tidak mampu menyelesaikan penataan bantaran kali dan menyepakati konsep penanganan normalisasi

C. pemprov tidak mampu menyelesaikan penataan bantaran kali meskipun mampu menyepakati konsep penanganan normalisasi

D. pemprov mampu menyelesaikan penataan bantaran kali dan menyepakati konsep penanganan normalisasi

E. pemprov mampu menyelesaikan penataan bantaran kali atau menyepakati konsep penanganan normalisasi
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Sumber Data : BPBD, BAPPENAS, BMKG

Peneliti dari Pusat Studi Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak siap

menghadapi banjir. Menurutnya, banjir yang terjadi di hari pertama pada tahun 2020, cukup membuktikan, Pemprov tidak banyak

melakukan antisipasi banjir. Jika Pemprov telah melakukan antisipasi banjir maka banjir awal 2020 tidak akan terjadi. "Hal ini dikarenakan

program penataan bantaran kali masih terhenti akibat ketidaksepakatan atau perbedaan konsep penanganan normalisasi maupun

naturalisasi," ujar Nirwono. Apabila pemprov mampu menyelesaikan penataan bantaran kali atau menyepakati konsep penanganan

normalisasi maka banjir Jakarta dapat diatasi.
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Selanjutnya, aspek teknis yang juga mendapat perhatian para peneliti adalah faktor manusia. Gusti Ayu Surtiari, peneliti Pusat

Penelitian Kependudukan LIPI menyatakan “Pembangunan BKB dan BKT sudah direncanakan sejak zaman kolonial yang menunjukkan

masalah banjir sudah menjadi kekhawatiran sejak lama, apalagi sistem drainase di perumahan, kantor-kantor, ataupun jalanan tidak terlalu

besar, juga tidak pernah ada perencanaan matang sebelum membangun fasilitas atau bangunan,”. Apabila penduduk memperhitungkan

dengan baik drainase sebelum mendirikan bangunan maka aliran resapan air akan semakin baik. Jika aliran air semakin baik maka resiko

banjir berkurang. Hal lain yang menjadi perhatian Ayu adalah perilaku masyarakat yang masih memandang sungai sebagai bagian

belakang, tempat sampah komunal. Masyarakat masih membuang sampah yang diperkirakan 0,51 – 0,8 kilogram per hari. Apabila

kegiatan membuang sampah ke sungai tidak segera dihentikan maka banjir mungkin terjadi lagi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Hamid Ponco Wibowo, mengungkap bahwa kerugian akibat banjir pada

Januari 2020 menyentuh angka Rp960 miliar. Usaha ritel mengalami kerugian 38%, usaha pangan rugi 27%, usaha tekstil rugi 15%

sisanya kerugiaan akibat infrastruktur yang rusak. Oleh sebab itu, BI DKI Jakarta menyarankan Pemprov DKI Jakarta serta Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) Jakarta sektor pangan bersiap dalam manajemen stok, demi menghadapi potensi inflasi akibat bencana banjir.

Apabila Pemprov mengambil langkah efisien atau mempersiapkan manajemen stok maka inflasi dapat dihindari
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Berdasarkan paragraf 1, jika banjir awal 2020 terjadi, maka simpulan yang paling tepat adalah ...

A. Pemprov menghentikan kegiatan antisipasi banjir

B. Pemprov tidak menyetujui kegiatan antisipasi banjir

C. Pemprov belum melakukan antisipasi banjir

D. Pemprov gagal mengantisipasi banjir

E. Pemprov belum menginstruksikan untuk melakukan antisipasi banjir
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Sumber Data : BPBD, BAPPENAS, BMKG

Peneliti dari Pusat Studi Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak siap

menghadapi banjir. Menurutnya, banjir yang terjadi di hari pertama pada tahun 2020, cukup membuktikan, Pemprov tidak banyak

melakukan antisipasi banjir. Jika Pemprov telah melakukan antisipasi banjir maka banjir awal 2020 tidak akan terjadi. "Hal ini dikarenakan

program penataan bantaran kali masih terhenti akibat ketidaksepakatan atau perbedaan konsep penanganan normalisasi maupun

naturalisasi," ujar Nirwono. Apabila pemprov mampu menyelesaikan penataan bantaran kali atau menyepakati konsep penanganan

normalisasi maka banjir Jakarta dapat diatasi.
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Selanjutnya, aspek teknis yang juga mendapat perhatian para peneliti adalah faktor manusia. Gusti Ayu Surtiari, peneliti Pusat

Penelitian Kependudukan LIPI menyatakan “Pembangunan BKB dan BKT sudah direncanakan sejak zaman kolonial yang menunjukkan

masalah banjir sudah menjadi kekhawatiran sejak lama, apalagi sistem drainase di perumahan, kantor-kantor, ataupun jalanan tidak terlalu

besar, juga tidak pernah ada perencanaan matang sebelum membangun fasilitas atau bangunan,”. Apabila penduduk memperhitungkan

dengan baik drainase sebelum mendirikan bangunan maka aliran resapan air akan semakin baik. Jika aliran air semakin baik maka resiko

banjir berkurang. Hal lain yang menjadi perhatian Ayu adalah perilaku masyarakat yang masih memandang sungai sebagai bagian

belakang, tempat sampah komunal. Masyarakat masih membuang sampah yang diperkirakan 0,51 – 0,8 kilogram per hari. Apabila

kegiatan membuang sampah ke sungai tidak segera dihentikan maka banjir mungkin terjadi lagi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Hamid Ponco Wibowo, mengungkap bahwa kerugian akibat banjir pada

Januari 2020 menyentuh angka Rp960 miliar. Usaha ritel mengalami kerugian 38%, usaha pangan rugi 27%, usaha tekstil rugi 15%

sisanya kerugiaan akibat infrastruktur yang rusak. Oleh sebab itu, BI DKI Jakarta menyarankan Pemprov DKI Jakarta serta Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) Jakarta sektor pangan bersiap dalam manajemen stok, demi menghadapi potensi inflasi akibat bencana banjir.

Apabila Pemprov mengambil langkah efisien atau mempersiapkan manajemen stok maka inflasi dapat dihindari
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Berdasarkan paragraf 2, simpulan yang paling tepat adalah...

A. Apabila penduduk tidak memperhitungkan dengan baik drainase sebelum mendirikan bangunan maka tidak ada resiko banjir

berkurang

B. Apabila penduduk kurang memperhitungkan dengan baik drainase sebelum mendirikan bangunan atau resiko banjir berkurang

C. Apabila penduduk memperhitungkan dengan baik drainase sebelum mendirikan bangunan atau resiko banjir berkurang

D. Apabila penduduk tidak memperhitungkan dengan baik drainase sebelum mendirikan bangunan dan resiko banjir berkurang

E. Apabila penduduk memperhitungkan dengan baik drainase sebelum mendirikan bangunan maka resiko banjir berkurang
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Sumber Data : BPBD, BAPPENAS, BMKG

Peneliti dari Pusat Studi Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak siap

menghadapi banjir. Menurutnya, banjir yang terjadi di hari pertama pada tahun 2020, cukup membuktikan, Pemprov tidak banyak

melakukan antisipasi banjir. Jika Pemprov telah melakukan antisipasi banjir maka banjir awal 2020 tidak akan terjadi. "Hal ini dikarenakan

program penataan bantaran kali masih terhenti akibat ketidaksepakatan atau perbedaan konsep penanganan normalisasi maupun

naturalisasi," ujar Nirwono. Apabila pemprov mampu menyelesaikan penataan bantaran kali atau menyepakati konsep penanganan

normalisasi maka banjir Jakarta dapat diatasi.
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Selanjutnya, aspek teknis yang juga mendapat perhatian para peneliti adalah faktor manusia. Gusti Ayu Surtiari, peneliti Pusat

Penelitian Kependudukan LIPI menyatakan “Pembangunan BKB dan BKT sudah direncanakan sejak zaman kolonial yang menunjukkan

masalah banjir sudah menjadi kekhawatiran sejak lama, apalagi sistem drainase di perumahan, kantor-kantor, ataupun jalanan tidak terlalu

besar, juga tidak pernah ada perencanaan matang sebelum membangun fasilitas atau bangunan,”. Apabila penduduk memperhitungkan

dengan baik drainase sebelum mendirikan bangunan maka aliran resapan air akan semakin baik. Jika aliran air semakin baik maka resiko

banjir berkurang. Hal lain yang menjadi perhatian Ayu adalah perilaku masyarakat yang masih memandang sungai sebagai bagian

belakang, tempat sampah komunal. Masyarakat masih membuang sampah yang diperkirakan 0,51 – 0,8 kilogram per hari. Apabila

kegiatan membuang sampah ke sungai tidak segera dihentikan maka banjir mungkin terjadi lagi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Hamid Ponco Wibowo, mengungkap bahwa kerugian akibat banjir pada

Januari 2020 menyentuh angka Rp960 miliar. Usaha ritel mengalami kerugian 38%, usaha pangan rugi 27%, usaha tekstil rugi 15%

sisanya kerugiaan akibat infrastruktur yang rusak. Oleh sebab itu, BI DKI Jakarta menyarankan Pemprov DKI Jakarta serta Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) Jakarta sektor pangan bersiap dalam manajemen stok, demi menghadapi potensi inflasi akibat bencana banjir.

Apabila Pemprov mengambil langkah efisien atau mempersiapkan manajemen stok maka inflasi dapat dihindari

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN PENALARAN UMUM



8

Berdasarkan informasi di paragraf 2, apabila kegiatan membuang sampah ke sungai segera dapat dihentikan, maka simpulan yang paling

tepat adalah ....

A. banjir masih terus terjadi

B. banjir tidak mungkin terjadi lagi

C. banjir tidak dapat diatasi lagi

D. banjir pasti terjadi lagi

E. banjir hampir tidak pernah terjadi lagi

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN PENALARAN UMUM



9

Sumber Data : BPBD, BAPPENAS, BMKG

Peneliti dari Pusat Studi Perkotaan Universitas Trisakti, Nirwono Joga menilai Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak siap

menghadapi banjir. Menurutnya, banjir yang terjadi di hari pertama pada tahun 2020, cukup membuktikan, Pemprov tidak banyak

melakukan antisipasi banjir. Jika Pemprov telah melakukan antisipasi banjir maka banjir awal 2020 tidak akan terjadi. "Hal ini dikarenakan

program penataan bantaran kali masih terhenti akibat ketidaksepakatan atau perbedaan konsep penanganan normalisasi maupun

naturalisasi," ujar Nirwono. Apabila pemprov mampu menyelesaikan penataan bantaran kali atau menyepakati konsep penanganan

normalisasi maka banjir Jakarta dapat diatasi.
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Selanjutnya, aspek teknis yang juga mendapat perhatian para peneliti adalah faktor manusia. Gusti Ayu Surtiari, peneliti Pusat

Penelitian Kependudukan LIPI menyatakan “Pembangunan BKB dan BKT sudah direncanakan sejak zaman kolonial yang menunjukkan

masalah banjir sudah menjadi kekhawatiran sejak lama, apalagi sistem drainase di perumahan, kantor-kantor, ataupun jalanan tidak terlalu

besar, juga tidak pernah ada perencanaan matang sebelum membangun fasilitas atau bangunan,”. Apabila penduduk memperhitungkan

dengan baik drainase sebelum mendirikan bangunan maka aliran resapan air akan semakin baik. Jika aliran air semakin baik maka resiko

banjir berkurang. Hal lain yang menjadi perhatian Ayu adalah perilaku masyarakat yang masih memandang sungai sebagai bagian

belakang, tempat sampah komunal. Masyarakat masih membuang sampah yang diperkirakan 0,51 – 0,8 kilogram per hari. Apabila

kegiatan membuang sampah ke sungai tidak segera dihentikan maka banjir mungkin terjadi lagi.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Hamid Ponco Wibowo, mengungkap bahwa kerugian akibat banjir pada

Januari 2020 menyentuh angka Rp960 miliar. Usaha ritel mengalami kerugian 38%, usaha pangan rugi 27%, usaha tekstil rugi 15%

sisanya kerugiaan akibat infrastruktur yang rusak. Oleh sebab itu, BI DKI Jakarta menyarankan Pemprov DKI Jakarta serta Badan Usaha

Milik Daerah (BUMD) Jakarta sektor pangan bersiap dalam manajemen stok, demi menghadapi potensi inflasi akibat bencana banjir.

Apabila Pemprov mengambil langkah efisien atau mempersiapkan manajemen stok maka inflasi dapat dihindari
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Berdasarkan informasi paragraf 3, apabila Pemprov mengambil langkah efisien atau mempersiapkan manajemen stok maka inflasi dapat

dihindari, namun inflasi tetap terjadi. Simpulan yang paling tepat adalah .....

A. Pemprov mengambil langkah efisien dan mempersiapkan manajemen stok

B. Pemprov tidak mengambil langkah efisien meskipun mempersiapkan manajemen stok

C. Pemprov tidak mengambil langkah efisien dan mempersiapkan manajemen stok

D. Apabila Pemprov tidak mengambil langkah efisien namun mempersiapkan manajemen stok

E. Apabila Pemprov mengambil langkah efisien walaupun mempersiapkan manajemen stok
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Bacalah teks berikut ini !

Orang menggunakan pewarna tambahan dalam membuat makanan agar makanan kelihatan lebih menarik dan bervariasi. Bunga

rosela dan karmoisin merupakan pewarna merah yang sering digunakan, Meskipun warnanya tidak terlalu cerah, bunga rosela

mengandung protein, vitamin, mineral, anti kanker dan peluruh batu ginjal. Sedangkan karmoisin tidak mengandung nutrisi yang diperlukan

oleh tubuh, tetapi membuat makanan lebih cerah, stabil dan tahan lama. Penggunaan karmoisin yang berlebihan dapat menyebabkan

alergi dan kanker hati. Orang lebih disarankan menggunakan bunga rosela daripada karmoisin.

Berdasarkan informasi di atas, manakah pernyataan yang PASTI SALAH?

A. Makanan yang berwarna cerah dan menarik tidak memiliki nutrisi untuk tubuh.

B. Orang yang memiliki alergi sering mengonsumsi makanan dengan pewarna karmoisin.

C. Kanker hati tidak dialami oleh orang yang mengonsumsi makanan dengan pewarna rosella.

D. Orang yang mengonsumsi makanan dengan pewarna rosela secara berlebihan tidak mendapat asupan mineral.

E. Orang yang sering mengonsumsi makanan dengan pewarna karmoisin tidak mendapatkan asupan protein.
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Bacalah teks berikut ini !

Angkutan bus memiliki jadwal yang lebih tepat waktu jika dibandingkan dengan angkutan umum lainnya. Makin tinggi tingkat ketepatan

waktu suatu angkutan umum, makin besar minat masyarakat untuk menggunakannya.

Berdasarkan pernyataan di atas, manakah pernyataan yang PALING MUNGKIN menjadi akibat dari tingkat ketepatan waktu angkutan

bus?

A. Angkutan bus memiliki tingkat kenyamanan yang rendah.

B. Angkutan bus dipilih oleh banyak orang.

C. Angkutan bus menetapkan harga tiket yang mahal.

D. Angkutan bus memiliki resiko kecelakaan yang tinggi.

E. Angkutan bus dikelola secara professional.
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Dalam perayaan hari HUT RI ke – 76, panitia kemerdekaan Desa Tanjung Sari mengadakan sebuah lomba baca puisi yang diikuti oleh laki-

laki dan perempuan. Jika akan dipilih tiga orang pemenang yaitu Juara I, II dan III, manakah komposisi peserta berikut yang memiliki

peluang paling kecil untuk menghasilkan tiga pemenang perempuan?

A. Lima peserta perempuan dan lima peserta laki-laki.

B. Enam peserta perempuan dan empat peserta laki-laki.

C. Tujuh peserta perempuan dan tiga peserta laki-laki.

D. Empat peserta perempuan dan enam peserta laki-laki.

E. Tiga peserta perempuan dan tujuh peserta laki-laki.
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Pada dua perusahaan percetakan yaitu perusahaan P dan perusahaan Q memiliki 2 tipe mesin cetak. Perusahaan P memiliki 3 mesin tipe

I dan 5 mesin tipe II. Perusahaan Q memiliki 1 mesin cetak tipe I dan 1 mesin tipe II. Jika kecepatan mesin cetak tipe II adalah setengah

kali kecepatan mesin tipe I. Manakah perubahan berikut yang menyebabkan perbedaan waktu penyelesaian pekerjaan kedua perusahaan

menjadi lebih kecil?

A. Memindahkan 1 mesin cetak II dari perusahaan P ke perusahaan Q.

B. Memindahkan 1 mesin cetak II dari perusahaan Q ke perusahaan P.

C. Memindahkan 1 mesin cetak tipe I dan 2 mesin cetak tipe II dari perusahaan P ke perusahaan Q.

D. Memindahkan 1 mesin cetak tipe I dan 3 mesin cetak tipe II dari perusahaan P ke perusahaan Q.

E. Memindahkan 1 mesin cetak I dari perusahaan Q ke perusahaan P.
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Perhatikan pernyataan berikut !

Disebuah perempatan jalan CENDANA terdapat lampu merah yang menyala setiap 3 menit, lampu kuning menyala setiap 15 detik lalu di

ukuti lampu hijau setelahnya. Total lampu yang menyala adalah 5 menit. Maka berapakah lama lampu hijau menyala?

A. 1,5 menit.

B. 1,75 menit.

C. 2 menit.

D. 2,5 menit.

E. 1,5 menit.
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Dalam pembuatan suatu majalah “EDUBRAND” memerlukan lembaran-lembaran kertas dengan harga rata-rata Rp300,00 per lembar.

Pada kondisi manakah pembuatan majalah membutuhkan biaya pembelian kertas paling besar?

A. 25 majalah yang masing-masing membutuhkan 65 kertas.

B. 30 majalah yang masing-masing membutuhkan 70 kertas.

C. 35 majalah yang masing-masing membutuhkan 55 kertas.

D. 45 majalah yang masing-masing membutuhkan 40 kertas.

E. 20 majalah yang masing-masing membutuhkan 65 kertas.
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Sekelompok karyawan pabrik “SEPATU SUKSES” yang terdiri atas beberapa dengan pendapatan yang sama. Manakah peristiwa berikut

yang memiliki peluang paling kecil?

A. Empat dari dua puluh lima karyawan memiliki pendapatan yang sama.

B. Lima dari tiga puluh karyawan memiliki pendapatan yang sama.

C. Enam dari tiga puluh lima karyawan memiliki pendapatan yang sama.

D. Tujuh dari lima belas karyawan memiliki pendapatan yang sama.

E. Sembilan dari lima belas karyawan memiliki pendapatan yang sama.
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Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis dan sumbangan dari hutan

hujan (rain forest) Kalimantan dan Papua. Menurut data Forest Watch Indonesia (FWI), sebuah lembaga independen pemantau hutan

Indonesia, sejumlah 82 hektare luas daratan Indonesia masih tertutup hutan. Ini merupakan satu prestasi membanggakan mengingat hutan

merupakan salah satu pendukung yang sangat penting bagi keseimbangan alam. Hutan tropis di Indonesia menyimpan banyak potensi

energi mikrobiologi yang sangat diperlukan dunia.

Senior Advisor for Terresterial Policy, The Nature Conservancy, Wahjudi Wardoyo mengatakan energi mikrobiologi sebagai generasi

kedua dan ketiga sumber energi di dunia. Energi mikrobiologi hanya dapat ditemukan di hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati.

Melihat betapa pentingnya hutan bagi masa depan, namun betapa memprihatinkan mengingat laju kehilangan hutan di Indonesia begitu

cepat. Data kehilangan tutupan pohon tahun 2015 yang diolah oleh Laboratorium Global Land Analysis & Discovery (GLAD) dari

Universitas Maryland, menunjukkan bahwa kehilangan tutupan pohon di Indonesia tetap tinggi antara tahun 2001 dan 2015. Angka

kehilangan tutupan pohon ini bahkan belum mempertimbangkan secara keseluruhan data kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi

di penghujung tahun 2015.

https://www.goodnewsfromindonesia.id
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Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi paragraf ke-2 adalah …

A. Indonesia merupakan negara penyumbang terbesar energi mikrobiologi.

B. Kebakaran hutan dan lahan gambut antara tahun 2001 – 2015 menyebabkan hilangnyya tutupan pohon di Indonesia.

C. Tutupan pohon tahun 2015 yang diolah oleh Laboratorium Global Land Analysis & Discovery (GLAD) dari Universitas Maryland

menunjukkan penting hutan bagi kehidupan dunia.

D. Hutan sangat penting bagi kehidupan masa depan mengalami gangguan dengan terjadinya laju kehilangan hutan 4 tahun terakhir.

E. Setiap hutan mengandung energi mikrobiologi dan keanekaragaman hayati.
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Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis dan sumbangan dari hutan

hujan (rain forest) Kalimantan dan Papua. Menurut data Forest Watch Indonesia (FWI), sebuah lembaga independen pemantau hutan

Indonesia, sejumlah 82 hektare luas daratan Indonesia masih tertutup hutan. Ini merupakan satu prestasi membanggakan mengingat hutan

merupakan salah satu pendukung yang sangat penting bagi keseimbangan alam. Hutan tropis di Indonesia menyimpan banyak potensi

energi mikrobiologi yang sangat diperlukan dunia.

Senior Advisor for Terresterial Policy, The Nature Conservancy, Wahjudi Wardoyo mengatakan energi mikrobiologi sebagai generasi

kedua dan ketiga sumber energi di dunia. Energi mikrobiologi hanya dapat ditemukan di hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati.

Melihat betapa pentingnya hutan bagi masa depan, namun betapa memprihatinkan mengingat laju kehilangan hutan di Indonesia begitu

cepat. Data kehilangan tutupan pohon tahun 2015 yang diolah oleh Laboratorium Global Land Analysis & Discovery (GLAD) dari

Universitas Maryland, menunjukkan bahwa kehilangan tutupan pohon di Indonesia tetap tinggi antara tahun 2001 dan 2015. Angka

kehilangan tutupan pohon ini bahkan belum mempertimbangkan secara keseluruhan data kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi

di penghujung tahun 2015.

https://www.goodnewsfromindonesia.id
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Penjelasan istilah gambut pada paragraf ke-2 adalah …

A. Bentukan tanah dari akumulasi sisa-sisa tumbuhan yang setengah membusuk.

B. Jenis tanah yang berada di sekitaran gunung berapi.

C. Tanah yang sangat subur terbentuk dari lapukan daun dan batang pohon di hutan hujan tropis yang lebat.

D. Tanah yang warnanya tampak gelap, yakni coklat kehitaman dan juga mempunyai tekstur yang gembur.

E. Gambut menyimpan banyak air. Di musim kemarau, tanah gambut melepaskan air secara perlahan-lahan untuk menyediakan

pasokan air sehingga sangat membantu pemadaman saat terjadi kebakaran hutan.

TES SKOLASTIK

SUBTES: PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN UMUM



19

Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis dan sumbangan dari hutan

hujan (rain forest) Kalimantan dan Papua. Menurut data Forest Watch Indonesia (FWI), sebuah lembaga independen pemantau hutan

Indonesia, sejumlah 82 hektare luas daratan Indonesia masih tertutup hutan. Ini merupakan satu prestasi membanggakan mengingat hutan

merupakan salah satu pendukung yang sangat penting bagi keseimbangan alam. Hutan tropis di Indonesia menyimpan banyak potensi

energi mikrobiologi yang sangat diperlukan dunia.

Senior Advisor for Terresterial Policy, The Nature Conservancy, Wahjudi Wardoyo mengatakan energi mikrobiologi sebagai generasi

kedua dan ketiga sumber energi di dunia. Energi mikrobiologi hanya dapat ditemukan di hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati.

Melihat betapa pentingnya hutan bagi masa depan, namun betapa memprihatinkan mengingat laju kehilangan hutan di Indonesia begitu

cepat. Data kehilangan tutupan pohon tahun 2015 yang diolah oleh Laboratorium Global Land Analysis & Discovery (GLAD) dari

Universitas Maryland, menunjukkan bahwa kehilangan tutupan pohon di Indonesia tetap tinggi antara tahun 2001 dan 2015. Angka

kehilangan tutupan pohon ini bahkan belum mempertimbangkan secara keseluruhan data kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi

di penghujung tahun 2015.

https://www.goodnewsfromindonesia.id
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Bagaimana dampak berkurangnya lahan hutan Indonesia?

A. Berpindahnya populasi burung ke tempat lain bahkan ke negara lain di dunia.

B. Punahnya semua hewan yang ada di hutan karena kehilangan habitat.

C. Keanekaragaman hayati terancam dan mengalami penurunan jumlah.

D. Terjadi penangkapan besar-besaran hewan yang dilindungi untuk diperjualbelikan.

E. Kehidupan hayati hutan mengalami pergeseran dan beradaptasi dengan alam.
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Hutan Indonesia merupakan hutan yang menduduki urutan ketiga terluas di dunia dengan hutan tropis dan sumbangan dari hutan

hujan (rain forest) Kalimantan dan Papua. Menurut data Forest Watch Indonesia (FWI), sebuah lembaga independen pemantau hutan

Indonesia, sejumlah 82 hektare luas daratan Indonesia masih tertutup hutan. Ini merupakan satu prestasi membanggakan mengingat hutan

merupakan salah satu pendukung yang sangat penting bagi keseimbangan alam. Hutan tropis di Indonesia menyimpan banyak potensi

energi mikrobiologi yang sangat diperlukan dunia.

Senior Advisor for Terresterial Policy, The Nature Conservancy, Wahjudi Wardoyo mengatakan energi mikrobiologi sebagai generasi

kedua dan ketiga sumber energi di dunia. Energi mikrobiologi hanya dapat ditemukan di hutan hujan tropis dan keanekaragaman hayati.

Melihat betapa pentingnya hutan bagi masa depan, namun betapa memprihatinkan mengingat laju kehilangan hutan di Indonesia begitu

cepat. Data kehilangan tutupan pohon tahun 2015 yang diolah oleh Laboratorium Global Land Analysis & Discovery (GLAD) dari

Universitas Maryland, menunjukkan bahwa kehilangan tutupan pohon di Indonesia tetap tinggi antara tahun 2001 dan 2015. Angka

kehilangan tutupan pohon ini bahkan belum mempertimbangkan secara keseluruhan data kebakaran hutan dan lahan gambut yang terjadi

di penghujung tahun 2015.

https://www.goodnewsfromindonesia.id
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Antonim kata pendukung dalam pargraf pertama adalah …

A. Penghambat

B. Perusak

C. Pendorong

D. Musuh

E. Penghancur
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Menurut survei dunia, orang-orang Indonesia tidak suka membaca buku. Minat baca anak-anak bangsa ini terpuruk di level bawah.

Data-data tentang literasi berikut ini sering diulang untuk menunjukkan parahnya minat baca masyarakat Indonesia.. Yang pertama, hasil

penelitian Program for International Student Assessment (PISA) rilisan Organisation for Economic Co-Operation and Develompent (OECD)

tahun 2015. Yang kedua, peringkat literasi bertajuk 'World's Most Literate Nations' yang diumumkan pada Maret 2016, produk dari Central

Connecticut State University (CCSU).

Penelitian PISA menunjukkan rendahnya tingkat literasi Indonesia dibanding negara-negara di dunia. Ini adalah hasil penelitian

terhadap 72 negara. Respondennya adalah anak-anak sekolah usia 15 tahun, jumlahnya sekitar 540 ribu anak 15. Sampling error-nya

kurang lebih 2 hingga 3 skor. Indonesia berada pada ranking 62 dari 70 negara yang disurvei (bukan 72 karena 2 negara lainnya yakni

Malaysia dan Kazakhstan tak memenuhi kualifikasi penelitian). Indonesia masih mengungguli Brazil namun berada di bawah Yordania.

Skor rata-rata untuk sains adalah 493, untuk membaca 493 juga, dan untuk matematika 490. Skor Indonesia untuk sains adalah 403, untuk

membaca 397, dan untuk matematika 386.
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Hal-hal berikut terkait dengan kata membaca pada paragraf pertama, kecuali …

A. Kegiatan meresepsi, menganalisis, dan menginterpretasi untuk memperoleh pesan/informasi.

B. Suatu proses komunikasi antara pembaca dan penulis dengan bahasa tulis.

C. Pengembangan keterampilan, mulai dari keterampilan memahami kata-kata, kalimat-kalimat, paragraf-paragraf.

D. Kegiatan mengamati dan memahami kata-kata yang tertulis dan memberikan makna terhadap kata-kata tersebut berdasarkan

pengetahuan dan pengalaman yang telah dipunyai

E. Suatu proses berpikir imajinatif yang terjadi melalui proses mempersepsi dan memahami informasi serta memberikan makna

terhadap bacaan.
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Menurut survei dunia, orang-orang Indonesia tidak suka membaca buku. Minat baca anak-anak bangsa ini terpuruk di level bawah.

Data-data tentang literasi berikut ini sering diulang untuk menunjukkan parahnya minat baca masyarakat Indonesia.. Yang pertama, hasil

penelitian Program for International Student Assessment (PISA) rilisan Organisation for Economic Co-Operation and Develompent (OECD)

tahun 2015. Yang kedua, peringkat literasi bertajuk 'World's Most Literate Nations' yang diumumkan pada Maret 2016, produk dari Central

Connecticut State University (CCSU).

Penelitian PISA menunjukkan rendahnya tingkat literasi Indonesia dibanding negara-negara di dunia. Ini adalah hasil penelitian

terhadap 72 negara. Respondennya adalah anak-anak sekolah usia 15 tahun, jumlahnya sekitar 540 ribu anak 15. Sampling error-nya

kurang lebih 2 hingga 3 skor. Indonesia berada pada ranking 62 dari 70 negara yang disurvei (bukan 72 karena 2 negara lainnya yakni

Malaysia dan Kazakhstan tak memenuhi kualifikasi penelitian). Indonesia masih mengungguli Brazil namun berada di bawah Yordania.

Skor rata-rata untuk sains adalah 493, untuk membaca 493 juga, dan untuk matematika 490. Skor Indonesia untuk sains adalah 403, untuk

membaca 397, dan untuk matematika 386.
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Sinonim kata minat pada paragraf pertama adalah …

A. Kecanduan

B. Keinginan

C. Semangat

D. Kemampuan

E. Hobi
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Menurut survei dunia, orang-orang Indonesia tidak suka membaca buku. Minat baca anak-anak bangsa ini terpuruk di level bawah.

Data-data tentang literasi berikut ini sering diulang untuk menunjukkan parahnya minat baca masyarakat Indonesia.. Yang pertama, hasil

penelitian Program for International Student Assessment (PISA) rilisan Organisation for Economic Co-Operation and Develompent (OECD)

tahun 2015. Yang kedua, peringkat literasi bertajuk 'World's Most Literate Nations' yang diumumkan pada Maret 2016, produk dari Central

Connecticut State University (CCSU).

Penelitian PISA menunjukkan rendahnya tingkat literasi Indonesia dibanding negara-negara di dunia. Ini adalah hasil penelitian

terhadap 72 negara. Respondennya adalah anak-anak sekolah usia 15 tahun, jumlahnya sekitar 540 ribu anak 15. Sampling error-nya

kurang lebih 2 hingga 3 skor. Indonesia berada pada ranking 62 dari 70 negara yang disurvei (bukan 72 karena 2 negara lainnya yakni

Malaysia dan Kazakhstan tak memenuhi kualifikasi penelitian). Indonesia masih mengungguli Brazil namun berada di bawah Yordania.

Skor rata-rata untuk sains adalah 493, untuk membaca 493 juga, dan untuk matematika 490. Skor Indonesia untuk sains adalah 403, untuk

membaca 397, dan untuk matematika 386.
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Gagasan utama paragraph ke-2 adalah…..

A. Indonesia berada pada ranking 62 minat baca dari 70 negara.

B. Rendahnya tingkat literasi Indonesia dibanding negara-negara di dunia.

C. Penelitian PISA menunjukkan rendahnya tingkat literasi Indonesia dibanding negara-negara di dunia.

D. Indonesia masih mengungguli Brazil namun berada di bawah Yordania tentang minat baca.

E. Hasil penelitian tentang tingkat minat baca beberapa dunia.
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Menurut survei dunia, orang-orang Indonesia tidak suka membaca buku. Minat baca anak-anak bangsa ini terpuruk di level bawah.

Data-data tentang literasi berikut ini sering diulang untuk menunjukkan parahnya minat baca masyarakat Indonesia.. Yang pertama, hasil

penelitian Program for International Student Assessment (PISA) rilisan Organisation for Economic Co-Operation and Develompent (OECD)

tahun 2015. Yang kedua, peringkat literasi bertajuk 'World's Most Literate Nations' yang diumumkan pada Maret 2016, produk dari Central

Connecticut State University (CCSU).

Penelitian PISA menunjukkan rendahnya tingkat literasi Indonesia dibanding negara-negara di dunia. Ini adalah hasil penelitian

terhadap 72 negara. Respondennya adalah anak-anak sekolah usia 15 tahun, jumlahnya sekitar 540 ribu anak 15. Sampling error-nya

kurang lebih 2 hingga 3 skor. Indonesia berada pada ranking 62 dari 70 negara yang disurvei (bukan 72 karena 2 negara lainnya yakni

Malaysia dan Kazakhstan tak memenuhi kualifikasi penelitian). Indonesia masih mengungguli Brazil namun berada di bawah Yordania.

Skor rata-rata untuk sains adalah 493, untuk membaca 493 juga, dan untuk matematika 490. Skor Indonesia untuk sains adalah 403, untuk

membaca 397, dan untuk matematika 386.
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Mengapa membaca penting bagi sebuah bangsa?

A. Dengan budaya membaca, seseorang menjadi kreatif karena terbiasa mengimajinasikan dan memprediksi apa yang kita baca.

B. Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara dalam hal minat membaca, Indonesia berada di bawah Thailand (59) dan di

atas Botswana (61).

C. Kemajuan suatu bangsa dan negara bisa dilihat dari kemajuan perpustakaan dan budaya membaca rakyatnya.

D. Membaca dapat meningkatkan pemahaman dan memori otak, yang semula tidak mereka mengerti menjadi lebih jelas setalah

membaca.

E. Mengasah kemampuan seseorang menulis dan menambah wawasan serta ilmu pengetahuan.
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Ojek online kini menjadi transportasi andalan banyak orang, termasuk untuk antar jemput anak ke sekolah. Namun ada hal yang

perlu diperhatikan. Seluruh pengendara ojek online harus mematuhi etika perlindungan anak. Kebutuhan anak Indonesia di ruang publik

adalah keamanan dan perlindungan. Kedua hal itu bisa dicapai ketika masyarakatnya punya kepatuhan kode etik perlindungan anak. Jika

pengendara ojek online mematuhi kode etik perlindungan anak, maka akan tercipta keamanan dan perlindungan.

Saat ini banyak masyarakat terutama anak sekolah yang memanfaatkan jasa ojek online. Oleh sebab itu, saat di luar pengawasan

orang tua, keamanan dan keselamatan anak menjadi tanggung jawab pengendara ojek. Selain itu, para pengendara ojek juga harus

mengetahui tindakan dalam memperlakukan anak, misalnya bagaimana menyentuh anak, di area yang mana, dan lainnya. Dengan adanya

pemahaman dari pengendara ojek, tidak akan ada lagi kasus-kasus pelecehan seksual kepada anak yang dilakukan oleh pengendara ojek

online. Perusahaan transportasi online untuk membuat inovasi agar memastikan para penumpang khsusnya anak bisa aman dari kasus

pelecehan.

Makna kontekstual kata etika pada paragraf pertama adalah ... .

A. nilai-nilai dan norma-norma moral

B. tingkah laku manusia yang bermoral baik

C. hak dan kewajiban moral

D. perilaku yang benar dalam suatu profesi

E. bagaimana kita mengikuti suatu ajaran moral
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Ojek online kini menjadi transportasi andalan banyak orang, termasuk untuk antar jemput anak ke sekolah. Namun ada hal yang

perlu diperhatikan. Seluruh pengendara ojek online harus mematuhi etika perlindungan anak. Kebutuhan anak Indonesia di ruang publik

adalah keamanan dan perlindungan. Kedua hal itu bisa dicapai ketika masyarakatnya punya kepatuhan kode etik perlindungan anak. Jika

pengendara ojek online mematuhi kode etik perlindungan anak, maka akan tercipta keamanan dan perlindungan.

Saat ini banyak masyarakat terutama anak sekolah yang memanfaatkan jasa ojek online. Oleh sebab itu, saat di luar pengawasan

orang tua, keamanan dan keselamatan anak menjadi tanggung jawab pengendara ojek. Selain itu, para pengendara ojek juga harus

mengetahui tindakan dalam memperlakukan anak, misalnya bagaimana menyentuh anak, di area yang mana, dan lainnya. Dengan adanya

pemahaman dari pengendara ojek, tidak akan ada lagi kasus-kasus pelecehan seksual kepada anak yang dilakukan oleh pengendara ojek

online. Perusahaan transportasi online untuk membuat inovasi agar memastikan para penumpang khsusnya anak bisa aman dari kasus

pelecehan.

Pernyataan yang sesuai dengan isi paragraf pertama adalah …

A. Ojek online kini menjadi transportasi utama banyak orang.

B. Tidak mudah membiarkan anak-anak diantar oleh ojek online, orang yang tidak kita kenal.

C. Para pengendara ojek online mengambil peran besar dalam hal keselamatan dan pengawasan anak.

D. Jika mengalami gelagat aneh pada konsumen anak-anak, segera lapor ke polisi atau rumah sakit terdekat.

E. Sebaiknya dibangun aplikasi dan sistem yang menjamin keselamatan konsumen anak-anak.
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Bacaan 1

Perekonomian AS menunjukkan tanda-tanda pulih. Setidaknya, inilah yang dirasakan oleh para miliarder AS. Hasil studi dari

Spectrem Group, jumlah miliarder di AS bertambah hingga 7 persen atau 640.000 orang menjadi 9,63 juta pada tahun lalu. Hal ini

menandakan jumlah miliarder AS menembus rekor tertinggi sejak Spectrem mulai merilis data ini pada 1997 silam. Ini juga merupakan

pertama kalinya populasi miliarder AS berhasil melampaui jumlah miliarder sebelum terjadinya krisis pada 2007 lalu yang mencapai 9,2 juta

orang. Data yang sama menunjukkan, jumlah rumah tangga yang bernilai 5 juta dollar AS atau lebih juga melampaui data sebelum

terjadinya krisis untuk kali pertama, dengan naik 100.000 menjadi 1,24 juta rumah tangga. Sedangkan jumlah rumah tangga yang bernilai

25 juta dollar AS atau lebih naik sebesar 15.000 menjadi 132.000 rumah tangga. Meski demikian, jumlah rumah tangga yang bernilai

500.000 dollar AS belum pulih benar. Hal itu dapat diketahui dari perbandingan jumlah rumah tangga 500.000 dollar AS saat ini dengan

masa sebelum krisis.

Bacaan 2

Setiap tahun, majalah Forbes mengumumkan daftar orang terkaya di dunia, termasuk orang-orang terkaya di tanah air. Ada 19 warga

negara Indonesia yang masuk dalam daftar orang terkaya versi majalah tersebut. Mereka di antaranya pemilik Djarum dan BCA, R. Budi

Hartono dan Michael Hartono, serta pengusaha Chairul Tanjung, pemilik CT Corp. Apa makna pengumuman daftar nama orang terkaya itu

bagi kepentingan masyarakat Indonesia? Apakah ini menunjukkan kepulihan perekonomian Indonesia? Masyarakat sesungguhnya

berharap, dengan semakin banyak orang-orang kaya, penerimaan pajak dari kegiatan usaha ataupun Pajak Penghasilan (PPh) badan para

pengusaha itu bisa ikut meningkat. Dengan demikian, diharapkan kesenjangan pendapatan dalam masyarakat bisa dikurangi meskipun hal

itu sulit bisa diwujudkan secara ideal.
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Apakah persamaan isi kedua bacaan tersebut?

A. Daftar orang-orang terkaya.

B. Pulihnya perekonomian

C. Kesenjangan perekonomian pada sebuah negara.

D. Dampak miliarder bagi perekonomian.

E. Pertambahan jumlah daftar orang-orang terkaya.
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Bacaan 1

Perekonomian AS menunjukkan tanda-tanda pulih. Setidaknya, inilah yang dirasakan oleh para miliarder AS. Hasil studi dari

Spectrem Group, jumlah miliarder di AS bertambah hingga 7 persen atau 640.000 orang menjadi 9,63 juta pada tahun lalu. Hal ini

menandakan jumlah miliarder AS menembus rekor tertinggi sejak Spectrem mulai merilis data ini pada 1997 silam. Ini juga merupakan

pertama kalinya populasi miliarder AS berhasil melampaui jumlah miliarder sebelum terjadinya krisis pada 2007 lalu yang mencapai 9,2 juta

orang. Data yang sama menunjukkan, jumlah rumah tangga yang bernilai 5 juta dollar AS atau lebih juga melampaui data sebelum

terjadinya krisis untuk kali pertama, dengan naik 100.000 menjadi 1,24 juta rumah tangga. Sedangkan jumlah rumah tangga yang bernilai

25 juta dollar AS atau lebih naik sebesar 15.000 menjadi 132.000 rumah tangga. Meski demikian, jumlah rumah tangga yang bernilai

500.000 dollar AS belum pulih benar. Hal itu dapat diketahui dari perbandingan jumlah rumah tangga 500.000 dollar AS saat ini dengan

masa sebelum krisis.

Bacaan 2

Setiap tahun, majalah Forbes mengumumkan daftar orang terkaya di dunia, termasuk orang-orang terkaya di tanah air. Ada 19 warga

negara Indonesia yang masuk dalam daftar orang terkaya versi majalah tersebut. Mereka di antaranya pemilik Djarum dan BCA, R. Budi

Hartono dan Michael Hartono, serta pengusaha Chairul Tanjung, pemilik CT Corp. Apa makna pengumuman daftar nama orang terkaya itu

bagi kepentingan masyarakat Indonesia? Apakah ini menunjukkan kepulihan perekonomian Indonesia? Masyarakat sesungguhnya

berharap, dengan semakin banyak orang-orang kaya, penerimaan pajak dari kegiatan usaha ataupun Pajak Penghasilan (PPh) badan para

pengusaha itu bisa ikut meningkat. Dengan demikian, diharapkan kesenjangan pendapatan dalam masyarakat bisa dikurangi meskipun hal

itu sulit bisa diwujudkan secara ideal.
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Perbedaan isi teks di atas adalah …

A. Teks 1 berisi kepulihan perekonomian AS, teks 2 berisi bertambahnya daftar orang-orang terkaya di Indonesia.

B. Teks 1 berisi informasi banyaknya miliarder di AS, teks 2 berisi informasi orang-orang terkaya di Indonesia.

C. Teks 1 berisi kepulihan perekonomian AS, teks 2 berisi informasi orang-orang terkaya di Indonesia.

D. Teks 1 berisi informasi pertambahan daftar miliarder di AS, teks 2 berisi informasi orang-orang terkaya di Indonesia.

E. Teks 1 berisi kepulihan perekonomian AS, teks 2 berisi pengumuman daftar orang terkaya di Indonesia.
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(1) Penelitian terbaru menyatakan bahwa larva nyamuk yang menelan mikroplastik dapat menyebarkan mikroplastik ke rantai

makanan manusia. (2) Diketahui mikroplastik, potongan kecil plastik yang terpecah dari produk buatan manusia, seperti pakaian sintetis,

ban mobil, dan lensa kontak, memenuhi lautan dunia saat ini. (3) Karena sulit dideteksi, mikroplastik dapat menimbulkan masalah serius

bagi hewan laut.

Baru-baru ini para peneliti dari Universitas Reading menemukan bukti yang menunjukan bagaimana mikroplastik dapat memasuki

ekosistem manusia melalui nyamuk dan serangga terbang lainnya. (5) Tim peneliti tersebut mengamati larva nyamuk yang menelan

microbeads–jenis mikroplastik yang biasa ditemukan pada produk kosmetik–sebelum mengamati siklus kehidupannya. (6) Mereka

menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang [...] ke tubuh nyamuk dewasa.

Judul yang paling tepat untuk teks tersebut adalah …

A. Serangga Pemakan Mikroplastik.

B. Bahaya Mikroplastik bagi Tubuh Manusia.

C. Penyebaran Mikroplastik oleh Serangga.

D. Mikroplastik, Serangga, Makhluk Hidup.

E. Cara Baru Penyebaran Mikroplastik.
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(1) Penelitian terbaru menyatakan bahwa larva nyamuk yang menelan mikroplastik dapat menyebarkan mikroplastik ke rantai

makanan manusia. (2) Diketahui mikroplastik, potongan kecil plastik yang terpecah dari produk buatan manusia, seperti pakaian sintetis,

ban mobil, dan lensa kontak, memenuhi lautan dunia saat ini. (3) Karena sulit dideteksi, mikroplastik dapat menimbulkan masalah serius

bagi hewan laut.

Baru-baru ini para peneliti dari Universitas Reading menemukan bukti yang menunjukan bagaimana mikroplastik dapat memasuki

ekosistem manusia melalui nyamuk dan serangga terbang lainnya. (5) Tim peneliti tersebut mengamati larva nyamuk yang menelan

microbeads–jenis mikroplastik yang biasa ditemukan pada produk kosmetik–sebelum mengamati siklus kehidupannya. (6) Mereka

menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang [...] ke tubuh nyamuk dewasa.

Simpulan yang tepat pada bacaan di atas adalah ...

A. Jadi, mikroplastik dapat ditelan oleh larva nyamuk atau serangga terbang lainnya.

B. Dengan demikian, mikroplastik dapat memengaruhi ekosistem manusia yang penyebarannya melalui larva nyamuk atau serangga

terbang lainnya.

C. Oleh karena itu, kita harus membasmi larva nyamuk agar tidak menyebarkan mikroplastik.

D. Jadi, ekosistem manusia dapat ditemukan banyak mikroplastik.

E. Sehingga mikroplastik perlu dihanguskan agar tidak memasuki ekosistem manusia.

TES SKOLASTIK

SUBTES: PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN UMUM



31

(1) Penelitian terbaru menyatakan bahwa larva nyamuk yang menelan mikroplastik dapat menyebarkan mikroplastik ke rantai

makanan manusia. (2) Diketahui mikroplastik, potongan kecil plastik yang terpecah dari produk buatan manusia, seperti pakaian sintetis,

ban mobil, dan lensa kontak, memenuhi lautan dunia saat ini. (3) Karena sulit dideteksi, mikroplastik dapat menimbulkan masalah serius

bagi hewan laut.

Baru-baru ini para peneliti dari Universitas Reading menemukan bukti yang menunjukan bagaimana mikroplastik dapat memasuki

ekosistem manusia melalui nyamuk dan serangga terbang lainnya. (5) Tim peneliti tersebut mengamati larva nyamuk yang menelan

microbeads–jenis mikroplastik yang biasa ditemukan pada produk kosmetik–sebelum mengamati siklus kehidupannya. (6) Mereka

menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang [...] ke tubuh nyamuk dewasa.

Kata yang paling tepat untuk melengkapi titik-titik pada kalimat 6 adalah …

A. Tergantikan

B. Tertransfer

C. Berpindah

D. Teralihkan

E. Berubah
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(1) Penelitian terbaru menyatakan bahwa larva nyamuk yang menelan mikroplastik dapat menyebarkan mikroplastik ke rantai

makanan manusia. (2) Diketahui mikroplastik, potongan kecil plastik yang terpecah dari produk buatan manusia, seperti pakaian sintetis,

ban mobil, dan lensa kontak, memenuhi lautan dunia saat ini. (3) Karena sulit dideteksi, mikroplastik dapat menimbulkan masalah serius

bagi hewan laut.

Baru-baru ini para peneliti dari Universitas Reading menemukan bukti yang menunjukan bagaimana mikroplastik dapat memasuki

ekosistem manusia melalui nyamuk dan serangga terbang lainnya. (5) Tim peneliti tersebut mengamati larva nyamuk yang menelan

microbeads–jenis mikroplastik yang biasa ditemukan pada produk kosmetik–sebelum mengamati siklus kehidupannya. (6) Mereka

menemukan fakta bahwa banyak sekali partikel plastik yang [...] ke tubuh nyamuk dewasa.

Yang menunjukkan makna alat dapat ditemukan pada kalimat nomor ... .

A. (1)

B. (2)

C. (3)

D. (4)

E. (5)
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Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial,

dan ekonomis. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya penanggulangan, dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan

pemeriksaan, pengobatan dan/atau perawatan termasuk kehamilan, dan persalinan. Pendidikan kesehatan adalah proses membantu

seseorang, dengan bertindak secara sendiri-sendiri ataupun secara kolektif, untuk membuat keputusan berdasarkan pengetahuan

mengenai hal-hal yang memengaruhi kesehatan pribadinya, dan orang lain. Definisi yang bahkan lebih sederhana diajukan oleh Larry

Green, dan para koleganya yang menulis bahwa pendidikan kesehatan adalah kombinasi pengalaman belajar yang dirancang untuk

mempermudah adaptasi sukarela terhadap perilaku yang kondusif bagi kesehatan.

Data terakhir menunjukkan bahwa saat ini lebih dari 80 persen rakyat Indonesia tidak mampu mendapat jaminan kesehatan dari

lembaga atau perusahaan di bidang pemeliharaan kesehatan, seperti Askes, Taspen, dan BPJS. Golongan masyarakat yang dianggap

'teranaktirikan' dalam hal jaminan kesehatan adalah mereka dari golongan masyarakat kecil, dan pedagang. Dalam pelayanan kesehatan,

masalah ini menjadi lebih pelik, berhubung dalam manajemen pelayanan kesehatan tidak saja terkait beberapa kelompok manusia, tetapi

juga sifat yang khusus dari pelayanan kesehatan itu sendiri.

Jika masyarakat sudah mempunyai pengetahuan mengenai hal-hal yang mempengaruhi kesehatan pribadinya, dan orang lain, maka …

A. Tidak akan ada masyarakat yang terganggu kesehatannya.

B. Masyarakat akan hidup sejahtera.

C. Pemerintah berhasil memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat.

D. Proses pendidikan kesehatan berhasil, berjalan dengan baik

E. Pemerintah berhasil menjamin kesehatan masyarakat.
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Tsunami ("ombak besar di pelabuhan") adalah gelombang air besar yang disebabkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa

bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600–900 km/jam.

Awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil (umumnya 30–60 cm) sehingga tidak terasa di laut lepas, tetapi amplitudonya

membesar saat mendekati pantai. Saat mencapai pantai, tsunami kadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa (terutama pada

tsunami-tsunami besar), tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Kenaikan permukaan air dapat

mencapai 15–30 meter, menyebabkan banjir dengan kecepatan arus hingga 90 km/jam, menjangkau beberapa kilometer dari pantai, dan

menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar.

Penyebab tsunami yang paling umum adalah gempa bumi bawah laut, terutama yang terjadi di zona penunjaman dengan kekuatan

7,0 skala magnitudo momen atau lebih. Penyebab lainnya adalah longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke

dalam air. Secara geografis, hampir seluruh tsunami terjadi di kawasan Lingkaran Api Pasifik dan kawasan Palung Sumatra di Samudra

Hindia. Risiko tsunami dapat dideteksi dengan sistem peringatan dini tsunami yang mengamati gempa-gempa berkekuatan besar dan

melakukan analisis data perubahan air laut yang terjadi setelahnya. Jika dianggap ada risiko tsunami, pihak berwenang dapat memberi

peringatan atau mengambil tindakan seperti evakuasi. Risiko kerusakan juga dapat dikurangi dengan rancangan tahan tsunami, seperti

membuat bangunan dengan ruang luas, serta penggunaan bahan beton bertulang, maupun dengan penyuluhan kepada masyarakat

tentang cara menyelamatkan diri dari tsunami, seperti pentingnya mengungsi dan menyiapkan rencana darurat dari jauh-jauh hari.

https://bpbd.palikab.go.id/web/kontent/26/tsunami
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Judul teks bacaan tersebut yang tepat adalah ...

A. Tsunami dan Cara Penggulangannya

B. Proses Terjadinya Tsunami

C. Penyebab Terjadinya Tsunami

D. Dampak Tsunami

E. Penanggulangan Dampak Tsunami
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Tsunami ("ombak besar di pelabuhan") adalah gelombang air besar yang disebabkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa

bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600–900 km/jam.

Awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil (umumnya 30–60 cm) sehingga tidak terasa di laut lepas, tetapi amplitudonya

membesar saat mendekati pantai. Saat mencapai pantai, tsunami kadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa (terutama pada

tsunami-tsunami besar), tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Kenaikan permukaan air dapat

mencapai 15–30 meter, menyebabkan banjir dengan kecepatan arus hingga 90 km/jam, menjangkau beberapa kilometer dari pantai, dan

menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar.

Penyebab tsunami yang paling umum adalah gempa bumi bawah laut, terutama yang terjadi di zona penunjaman dengan kekuatan

7,0 skala magnitudo momen atau lebih. Penyebab lainnya adalah longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke

dalam air. Secara geografis, hampir seluruh tsunami terjadi di kawasan Lingkaran Api Pasifik dan kawasan Palung Sumatra di Samudra

Hindia. Risiko tsunami dapat dideteksi dengan sistem peringatan dini tsunami yang mengamati gempa-gempa berkekuatan besar dan

melakukan analisis data perubahan air laut yang terjadi setelahnya. Jika dianggap ada risiko tsunami, pihak berwenang dapat memberi

peringatan atau mengambil tindakan seperti evakuasi. Risiko kerusakan juga dapat dikurangi dengan rancangan tahan tsunami, seperti

membuat bangunan dengan ruang luas, serta penggunaan bahan beton bertulang, maupun dengan penyuluhan kepada masyarakat

tentang cara menyelamatkan diri dari tsunami, seperti pentingnya mengungsi dan menyiapkan rencana darurat dari jauh-jauh hari.

https://bpbd.palikab.go.id/web/kontent/26/tsunami
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Gagasan utama paragraf pertama adalah …

A. Pengertian tsunami

B. Proses terjadinya tsunami

C. Tsunami merupakan adalah gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi

D. Gempa menjadi penyebab utama terjadinya tsunami

E. Kerusakan akibat tsunami di sepanjang pantai
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Tsunami ("ombak besar di pelabuhan") adalah gelombang air besar yang disebabkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa

bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600–900 km/jam.

Awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil (umumnya 30–60 cm) sehingga tidak terasa di laut lepas, tetapi amplitudonya

membesar saat mendekati pantai. Saat mencapai pantai, tsunami kadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa (terutama pada

tsunami-tsunami besar), tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Kenaikan permukaan air dapat

mencapai 15–30 meter, menyebabkan banjir dengan kecepatan arus hingga 90 km/jam, menjangkau beberapa kilometer dari pantai, dan

menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar.

Penyebab tsunami yang paling umum adalah gempa bumi bawah laut, terutama yang terjadi di zona penunjaman dengan kekuatan

7,0 skala magnitudo momen atau lebih. Penyebab lainnya adalah longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke

dalam air. Secara geografis, hampir seluruh tsunami terjadi di kawasan Lingkaran Api Pasifik dan kawasan Palung Sumatra di Samudra

Hindia. Risiko tsunami dapat dideteksi dengan sistem peringatan dini tsunami yang mengamati gempa-gempa berkekuatan besar dan

melakukan analisis data perubahan air laut yang terjadi setelahnya. Jika dianggap ada risiko tsunami, pihak berwenang dapat memberi

peringatan atau mengambil tindakan seperti evakuasi. Risiko kerusakan juga dapat dikurangi dengan rancangan tahan tsunami, seperti

membuat bangunan dengan ruang luas, serta penggunaan bahan beton bertulang, maupun dengan penyuluhan kepada masyarakat

tentang cara menyelamatkan diri dari tsunami, seperti pentingnya mengungsi dan menyiapkan rencana darurat dari jauh-jauh hari.

https://bpbd.palikab.go.id/web/kontent/26/tsunami
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Paragraf kedua membicarakan...

A. Dampak tsunami dan cara menanggulanginya

B. Penyebab tsunami dan upaya mengurangi risiko dampak tsunami

C. Penyebab tsunami dan upaya pihak berwenang menanggulangi terjadinya tsunami

D. Tsunami bisa dideteksi sehingga upaya mencegahnya bisa dilakukan sedini mungkin

E. Secara geografis, hampir seluruh tsunami terjadi di kawasan Lingkaran Api Pasifik dan kawasan Palung Sumatra di Samudra

Hindia
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Tsunami ("ombak besar di pelabuhan") adalah gelombang air besar yang disebabkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa

bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600–900 km/jam.

Awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil (umumnya 30–60 cm) sehingga tidak terasa di laut lepas, tetapi amplitudonya

membesar saat mendekati pantai. Saat mencapai pantai, tsunami kadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa (terutama pada

tsunami-tsunami besar), tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Kenaikan permukaan air dapat

mencapai 15–30 meter, menyebabkan banjir dengan kecepatan arus hingga 90 km/jam, menjangkau beberapa kilometer dari pantai, dan

menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar.

Penyebab tsunami yang paling umum adalah gempa bumi bawah laut, terutama yang terjadi di zona penunjaman dengan kekuatan

7,0 skala magnitudo momen atau lebih. Penyebab lainnya adalah longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke

dalam air. Secara geografis, hampir seluruh tsunami terjadi di kawasan Lingkaran Api Pasifik dan kawasan Palung Sumatra di Samudra

Hindia. Risiko tsunami dapat dideteksi dengan sistem peringatan dini tsunami yang mengamati gempa-gempa berkekuatan besar dan

melakukan analisis data perubahan air laut yang terjadi setelahnya. Jika dianggap ada risiko tsunami, pihak berwenang dapat memberi

peringatan atau mengambil tindakan seperti evakuasi. Risiko kerusakan juga dapat dikurangi dengan rancangan tahan tsunami, seperti

membuat bangunan dengan ruang luas, serta penggunaan bahan beton bertulang, maupun dengan penyuluhan kepada masyarakat

tentang cara menyelamatkan diri dari tsunami, seperti pentingnya mengungsi dan menyiapkan rencana darurat dari jauh-jauh hari.

https://bpbd.palikab.go.id/web/kontent/26/tsunami
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Pronomina –nya pada kata amplitudonya paragraf pertama merujuk pada ... .

A. Laut

B. Gempa

C. Kecepatan bumi

D. Gelombang

E. Proses terjadinya tsunami
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Tsunami ("ombak besar di pelabuhan") adalah gelombang air besar yang disebabkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa

bumi. Gangguan ini membentuk gelombang yang menyebar ke segala arah dengan kecepatan gelombang mencapai 600–900 km/jam.

Awalnya gelombang tersebut memiliki amplitudo kecil (umumnya 30–60 cm) sehingga tidak terasa di laut lepas, tetapi amplitudonya

membesar saat mendekati pantai. Saat mencapai pantai, tsunami kadang menghantam daratan berupa dinding air raksasa (terutama pada

tsunami-tsunami besar), tetapi bentuk yang lebih umum adalah naiknya permukaan air secara tiba-tiba. Kenaikan permukaan air dapat

mencapai 15–30 meter, menyebabkan banjir dengan kecepatan arus hingga 90 km/jam, menjangkau beberapa kilometer dari pantai, dan

menyebabkan kerusakan dan korban jiwa yang besar.

Penyebab tsunami yang paling umum adalah gempa bumi bawah laut, terutama yang terjadi di zona penunjaman dengan kekuatan

7,0 skala magnitudo momen atau lebih. Penyebab lainnya adalah longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke

dalam air. Secara geografis, hampir seluruh tsunami terjadi di kawasan Lingkaran Api Pasifik dan kawasan Palung Sumatra di Samudra

Hindia. Risiko tsunami dapat dideteksi dengan sistem peringatan dini tsunami yang mengamati gempa-gempa berkekuatan besar dan

melakukan analisis data perubahan air laut yang terjadi setelahnya. Jika dianggap ada risiko tsunami, pihak berwenang dapat memberi

peringatan atau mengambil tindakan seperti evakuasi. Risiko kerusakan juga dapat dikurangi dengan rancangan tahan tsunami, seperti

membuat bangunan dengan ruang luas, serta penggunaan bahan beton bertulang, maupun dengan penyuluhan kepada masyarakat

tentang cara menyelamatkan diri dari tsunami, seperti pentingnya mengungsi dan menyiapkan rencana darurat dari jauh-jauh hari.

https://bpbd.palikab.go.id/web/kontent/26/tsunami
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Simpulan yang sesuai berdasarkan bacaan tersebut adalah ...

A. Tsunami terjadi karena naiknya gelombang air yang sangat tinggi menghantam daratan sepanjang pantai.

B. Penyebab tsunami gempa bumi bawah laut, longsor, letusan gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor ke dalam air

sehingga terjadinya bisa dideteksi guna penyelamatan warga.

C. Tsunami merupakan gelombang air besar yang diakibatkan oleh gangguan di dasar laut, seperti gempa bumi, longsor, letusan

gunung, dan jatuhnya benda besar seperti meteor yang mengantam kawasan sepanjang pantai sehingga perlu upaya pihak

berwenang meminimalisasi kerusakan atau korban jiwa

D. Tsunami merupakan fenomena alam, naiknya gelombang laut ke daratan karena sebab tertentu, seperti gempa yang bisa

mengakibatkan kerusakan bangunan dan korban jiwa warga sepanjang pantai sehingga perlu langkah penanggulangan terjadinya

tsunami agar kerusakan dan korban jiwa bisa diminimalisasi.
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(1) Perguruan tinggi adalah tahap akhir opsional pada pendidikan 6formil. (2) biasanya disampaikan dalam bentuk unviversitas,

akademi, colleges, seminari, sekolah music, dan institut teknologi. (3) Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan

tenaga pendidiknya disebut dosen

(4) Di Indonesia perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, institute, 7politehnik, sekolah tinggi dan universitas. Perguruan tinggi

dapat (…..) pendidikan 8akademis, profesi, dan vokasi dengan program pendidikan diploma (D1, D2, D3, D4), sarjana (S1), megister (S2),

doctor (S3) dan spesialis.

(5) Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak diberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris

causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa – jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu

pengetahuan, teknologi,kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan atau seni.

(6) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di

perguruan tinggi.

(7) Pengelola dan regulasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (8)

Rektor perguruan tinggi Negeri merupakan pejabat eselon di bawah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (9) Selain itu juga

terdapat perguruan tinggi yang dikelola oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang umumnya merupakan

perguruan tinggi kedinasan, misalnya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. (10) Berdasarkan

undang-undang yang berlaku, setiap perguruan tinggi di Indonesia harus memiliki Badan Hukum Pendidikan yang berfungsi memberikan

pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan

pendidikan nasional.

https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
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Berdasarkan teks tersebut ada 3 butir pertanyaan. Pertimbangkan apakah kata atau kalimat pada setiap nomor bercetak tebal TIDAK

PERLU DIPERBAIKI (A) atau diganti dengan pilihan lain yang tersedia (B, C, D, atau E).

Kata bercetak tebal nomor 6

A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI

B. Formalitas

C. Formal

D. Informal

E. Non formal
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(1) Perguruan tinggi adalah tahap akhir opsional pada pendidikan 6formil. (2) biasanya disampaikan dalam bentuk unviversitas,

akademi, colleges, seminari, sekolah music, dan institut teknologi. (3) Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan

tenaga pendidiknya disebut dosen

(4) Di Indonesia perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, institute, 7politehnik, sekolah tinggi dan universitas. Perguruan tinggi

dapat (…..) pendidikan 8akademis, profesi, dan vokasi dengan program pendidikan diploma (D1, D2, D3, D4), sarjana (S1), megister (S2),

doctor (S3) dan spesialis.

(5) Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak diberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris

causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa – jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu

pengetahuan, teknologi,kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan atau seni.

(6) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di

perguruan tinggi.

(7) Pengelola dan regulasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (8)

Rektor perguruan tinggi Negeri merupakan pejabat eselon di bawah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (9) Selain itu juga

terdapat perguruan tinggi yang dikelola oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang umumnya merupakan

perguruan tinggi kedinasan, misalnya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. (10) Berdasarkan

undang-undang yang berlaku, setiap perguruan tinggi di Indonesia harus memiliki Badan Hukum Pendidikan yang berfungsi memberikan

pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan

pendidikan nasional.

https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
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Berdasarkan teks tersebut ada 3 butir pertanyaan. Pertimbangkan apakah kata atau kalimat pada setiap nomor bercetak tebal TIDAK

PERLU DIPERBAIKI (A) atau diganti dengan pilihan lain yang tersedia (B, C, D, atau E).

Kata bercetak tebal nomor 7

A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI

B. Politeknik

C. Politekhnik

D. Poli Teknik

E. Politeknika

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS



41

(1) Perguruan tinggi adalah tahap akhir opsional pada pendidikan 6formil. (2) biasanya disampaikan dalam bentuk unviversitas,

akademi, colleges, seminari, sekolah music, dan institut teknologi. (3) Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan

tenaga pendidiknya disebut dosen

(4) Di Indonesia perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, institute, 7politehnik, sekolah tinggi dan universitas. Perguruan tinggi

dapat (…..) pendidikan 8akademis, profesi, dan vokasi dengan program pendidikan diploma (D1, D2, D3, D4), sarjana (S1), megister (S2),

doctor (S3) dan spesialis.

(5) Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak diberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris

causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa – jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu

pengetahuan, teknologi,kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan atau seni.

(6) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di

perguruan tinggi.

(7) Pengelola dan regulasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (8)

Rektor perguruan tinggi Negeri merupakan pejabat eselon di bawah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (9) Selain itu juga

terdapat perguruan tinggi yang dikelola oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang umumnya merupakan

perguruan tinggi kedinasan, misalnya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. (10) Berdasarkan

undang-undang yang berlaku, setiap perguruan tinggi di Indonesia harus memiliki Badan Hukum Pendidikan yang berfungsi memberikan

pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan

pendidikan nasional.

https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
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Berdasarkan teks tersebut ada 3 butir pertanyaan. Pertimbangkan apakah kata atau kalimat pada setiap nomor bercetak tebal TIDAK

PERLU DIPERBAIKI (A) atau diganti dengan pilihan lain yang tersedia (B, C, D, atau E).

Kata bercetak tebal nomor 8

A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI

B. Akademika

C. Akademisi

D. Akademik

E. Akademi
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(1) Perguruan tinggi adalah tahap akhir opsional pada pendidikan 6formil. (2) biasanya disampaikan dalam bentuk unviversitas,

akademi, colleges, seminari, sekolah music, dan institut teknologi. (3) Peserta didik perguruan tinggi disebut mahasiswa, sedangkan

tenaga pendidiknya disebut dosen

(4) Di Indonesia perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, institute, 7politehnik, sekolah tinggi dan universitas. Perguruan tinggi

dapat (…..) pendidikan 8akademis, profesi, dan vokasi dengan program pendidikan diploma (D1, D2, D3, D4), sarjana (S1), megister (S2),

doctor (S3) dan spesialis.

(5) Universitas, institut, dan sekolah tinggi yang memiliki program doktor berhak diberikan gelar doktor kehormatan (doktor honoris

causa) kepada setiap individu yang layak memperoleh penghargaan berkenaan dengan jasa – jasa yang luar biasa dalam bidang ilmu

pengetahuan, teknologi,kemasyarakatan, keagamaan, kebudayaan atau seni.

(6) Sebutan guru besar atau profesor hanya dipergunakan selama yang bersangkutan masih aktif bekerja sebagai pendidik di

perguruan tinggi.

(7) Pengelola dan regulasi perguruan tinggi di Indonesia dilakukan oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (8)

Rektor perguruan tinggi Negeri merupakan pejabat eselon di bawah Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. (9) Selain itu juga

terdapat perguruan tinggi yang dikelola oleh kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang umumnya merupakan

perguruan tinggi kedinasan, misalnya Sekolah Tinggi Akuntansi Negara yang dikelola oleh Kementerian Keuangan. (10) Berdasarkan

undang-undang yang berlaku, setiap perguruan tinggi di Indonesia harus memiliki Badan Hukum Pendidikan yang berfungsi memberikan

pelayanan yang adil dan bermutu kepada peserta didik, berprinsip nirlaba, dan dapat mengelola dana secara mandiri untuk memajukan

pendidikan nasional.

https://id.wikipedia.org/wiki/Perguruan_tinggi
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Berdasarkan teks tersebut ada 3 butir pertanyaan. Pertimbangkan apakah kata atau kalimat pada setiap nomor bercetak tebal TIDAK

PERLU DIPERBAIKI (A) atau diganti dengan pilihan lain yang tersedia (B, C, D, atau E).

Kata imbuhan yang tidak tepat digunakan pada paragraf ke-3 teks tersebut adalah ... .

A. Pengelola

B. Perguruan

C. Dilakukan

D. Kementrian

E. Pendidikan
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Sedemikian rendahkah kualitas SDM kita? Masih hangat terdengar, bahkan sempat menjadi polemik tentang upaya menggaet WNA

sebagai rektor perguruan tinggi. Disinyalir, daya saing bangsa kita masih lemah. Bank Dunia dalam pertemuan di Bali tahun lalu merilis

Indeks Pembangunan Manusia Indonesia berada pada peringkat 87 dari 157 negara. Jauh dari peringkat negara-negara tetangga.

Hasil laporan World Economic Forum (WEF) 2018 menunjukkan Indonesia berada pada posisi 45 dari 140 negara. Hanya naik dua

peringkat dari tahun sebelumnya (2017 peringkat 47). Laporan dari WEF dengan judul Global Competitiveness Report 4.0 menunjukkan

ada 98 indikator yang diasumsikan menjadi faktor penggerak dan faktor efisiensi iklim usaha ekonomi suatu negara. Sebanyak 98 indikator

itu dirangkum dalam 12 pilar: institusi, infrastruktur, adopsi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), stabilitas makroekonomi, kesehatan,

kemampuan, pasar produk, pasar tenaga kerja, sistem finansial, ukuran pasar, dinamisme bisnis, dan kapabilitas inovasi. Indonesia

memiliki keunggulan dalam stabilitas makroekonomi, ukuran pasar, dan kesehatan. Namun masih banyak indikator lain yang perlu

dibenahi.

Berbicara daya saing, banyak aspek yang seyogianya menjadi perhatian. Perlu penataan dalam peningkatan daya saing nasional,

seperti produktivitas, nilai tambah, dan logistik. Terkait produktivitas, hal utama yang perlu ditata adalah kualitas sumber daya manusia.

Nilai tambah industri pun masih rendah, demikian juga logistik dalam negeri yang harganya lebih mahal dibandingkan luar negeri.

Data hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Februari 2019 menunjukkan penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas yang

bekerja lebih dari separuhnya berpendidikan SMP ke bawah (58,27%). Sebagian besar mereka (42,74%) terserap pada lapangan usaha

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan. Sebarannya hampir merata antara perkotaan dan perdesaan. Hal ini sejalan dengan rata-rata lama

sekolah penduduk Indonesia yang baru mencapai 8,17 tahun (setara kelas 8 SMP).

https://news.detik.com/kolom/d-4692939/keniscayaan-daya-saing-sdm
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Pertanyaan yang jawabannya tidak ditemukan dalam teks tersebut adalah ….

A. Bagaimana dampak rendahnya kualitas SDM bagi bangsa Indonesia?

B. Apa saja tanggung jawab pemerintah dalam meningkatkan daya saing SDM terhadap negara-negara lain?

C. Berapa persenkah jumlah tenaga kerja penduduk seluruh Indonesia yang terserap pada lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan

Perikanan?

D. Bagaimana kondisi SDM bangsa Indonesia berdasarkan rilis Bank Dunia?

E. Apa sajakah pilar yang diasumsikan menjadi faktor penggerak dan faktor efisiensi iklim usaha ekonomi suatu negara?
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Ruang penguatan rupiah menipis. Mata uang Asia melemah pada perdagangan di awal minggu, namun rupiah masih menguat. Ruang

penguatan itu hari ini terlihat mengecil seiring kenaikan indeks dollar AS. Setelah data ekspor Cina diumumkan memburuk, hampir seluruh

mata uang di Asia melemah terhadap dollar AS sampai sore kemarin. Akan tetapi rupiah yang sempat melemah berganti arah menjadi

menguat. Lelang SUN valas yang dilaksanakan kemarin menarik minat investor melihat penawaran yang mencapai dua kali dari target

awal. Riset Samuel Sekuritas Indonesia melihat optimisme dari perekonomian domestik masih ada, namun ruang penguatan semakin

terbatas. Dolar indeks mulai merangkak naik sampai dini hari tadi walaupun hanya tipis. Rupiah masih melemah 17 persen secara

tahunan, tetapi membaik dari posisi Desember yang melemah 26 persen secara tahunan akibat perbaikan fundamental. Antara lain inflasi

yang turun, defisit transaksi berjalan (current account deficit) yang menipis, dan prtumbuhan di atas 5,7 persen secara tahunan. Riset Trust

Securities menyatakan laju rupiah masih di bawah level resisten di Rp 11.374 per dolar AS. Hari ini diproyeksikan rupiah ada di rentang Rp

11.464-11.374 per dolar AS (kurs tengah BI).

Lelang SUN valas yang dilaksanakan kemarin menarik minat investor melihat penawaran yang mencapai dua kali dari target awal. Kalimat

tersebut merupakan perluasan dari kalimat inti …

A. Lelang SUN valas dilaksanakan kemarin.

B. Lelang SUN yang dilakukan kemarin.

C. Lelang SUN valas menarik minat investor.

D. Penawaran mencapai dua kali dari target awal.

E. Lelang dilaksanakan kemarin.

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS



45

Ruang penguatan rupiah menipis. Mata uang Asia melemah pada perdagangan di awal minggu, namun rupiah masih menguat. Ruang

penguatan itu hari ini terlihat mengecil seiring kenaikan indeks dollar AS. Setelah data ekspor Cina diumumkan memburuk, hampir seluruh

mata uang di Asia melemah terhadap dollar AS sampai sore kemarin. Akan tetapi rupiah yang sempat melemah berganti arah menjadi

menguat. Lelang SUN valas yang dilaksanakan kemarin menarik minat investor melihat penawaran yang mencapai dua kali dari target

awal. Riset Samuel Sekuritas Indonesia melihat optimisme dari perekonomian domestik masih ada, namun ruang penguatan semakin

terbatas. Dolar indeks mulai merangkak naik sampai dini hari tadi walaupun hanya tipis. Rupiah masih melemah 17 persen secara

tahunan, tetapi membaik dari posisi Desember yang melemah 26 persen secara tahunan akibat perbaikan fundamental. Antara lain inflasi

yang turun, defisit transaksi berjalan (current account deficit) yang menipis, dan prtumbuhan di atas 5,7 persen secara tahunan. Riset Trust

Securities menyatakan laju rupiah masih di bawah level resisten di Rp 11.374 per dolar AS. Hari ini diproyeksikan rupiah ada di rentang Rp

11.464-11.374 per dolar AS (kurs tengah BI).

Penulisan kalimat berikut ini benar, kecuali …

A. Mata uang Asia melemah pada perdagangan di awal minggu, namun rupiah masih menguat.

B. Setelah data ekspor Cina diumumkan memburuk, hampir seluruh mata uang di Asia melemah terhadap dollar AS sampai sore

kemarin.

C. Akan tetapi rupiah yang sempat melemah berganti arah menjadi menguat.

D. Rupiah masih melemah 17 persen secara tahunan, tetapi membaik dari posisi Desember yang melemah 26 persen secara tahunan

akibat perbaikan fundamental.

E. Antara lain inflasi yang turun, defisit transaksi berjalan yang menipis, dan pertumbuhan di atas 5,7 persen secara tahunan.
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Ruang penguatan rupiah menipis. Mata uang Asia melemah pada perdagangan di awal minggu, namun rupiah masih menguat. Ruang

penguatan itu hari ini terlihat mengecil seiring kenaikan indeks dollar AS. Setelah data ekspor Cina diumumkan memburuk, hampir seluruh

mata uang di Asia melemah terhadap dollar AS sampai sore kemarin. Akan tetapi rupiah yang sempat melemah berganti arah menjadi

menguat. Lelang SUN valas yang dilaksanakan kemarin menarik minat investor melihat penawaran yang mencapai dua kali dari target

awal. Riset Samuel Sekuritas Indonesia melihat optimisme dari perekonomian domestik masih ada, namun ruang penguatan semakin

terbatas. Dolar indeks mulai merangkak naik sampai dini hari tadi walaupun hanya tipis. Rupiah masih melemah 17 persen secara

tahunan, tetapi membaik dari posisi Desember yang melemah 26 persen secara tahunan akibat perbaikan fundamental. Antara lain inflasi

yang turun, defisit transaksi berjalan (current account deficit) yang menipis, dan prtumbuhan di atas 5,7 persen secara tahunan. Riset Trust

Securities menyatakan laju rupiah masih di bawah level resisten di Rp 11.374 per dolar AS. Hari ini diproyeksikan rupiah ada di rentang Rp

11.464-11.374 per dolar AS (kurs tengah BI).

Ide pokok teks tersebut adalah … .

A. Rupiah malemah di perdagangan Asia.

B. Rupiah melemah terhadap dollar AS.

C. Rupiah mengalami penguatan walaupun tipis.

D. Ruang penguatan rupiah melampaui target awal.

E. Ruang penguatan rupiah menipis.
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Ruang penguatan rupiah menipis. Mata uang Asia melemah pada perdagangan di awal minggu, namun rupiah masih menguat. Ruang

penguatan itu hari ini terlihat mengecil seiring kenaikan indeks dollar AS. Setelah data ekspor Cina diumumkan memburuk, hampir seluruh

mata uang di Asia melemah terhadap dollar AS sampai sore kemarin. Akan tetapi rupiah yang sempat melemah berganti arah menjadi

menguat. Lelang SUN valas yang dilaksanakan kemarin menarik minat investor melihat penawaran yang mencapai dua kali dari target

awal. Riset Samuel Sekuritas Indonesia melihat optimisme dari perekonomian domestik masih ada, namun ruang penguatan semakin

terbatas. Dolar indeks mulai merangkak naik sampai dini hari tadi walaupun hanya tipis. Rupiah masih melemah 17 persen secara

tahunan, tetapi membaik dari posisi Desember yang melemah 26 persen secara tahunan akibat perbaikan fundamental. Antara lain inflasi

yang turun, defisit transaksi berjalan (current account deficit) yang menipis, dan prtumbuhan di atas 5,7 persen secara tahunan. Riset Trust

Securities menyatakan laju rupiah masih di bawah level resisten di Rp 11.374 per dolar AS. Hari ini diproyeksikan rupiah ada di rentang Rp

11.464-11.374 per dolar AS (kurs tengah BI).

Pengertian kata “defisit transaksi berjalan” pada bacaan tersebut adalah … .

A. Kondisi keuangan negara dengan angka pertumbuhan impor yang lebih tinggi daripada angka pertumbuhan ekspor.

B. Angka pertumbuhan ekspor lebih tinggi bila dibandingkan dengan angka pertumbuhan impor.

C. Kondisi keuangan pemerintah mulai mengalami kekurangan diakibatkan oleh adanya naiknya nilai dolar AS.

D. Kondisi keuangan negara dengan angka pertumbuhan impor mengalami fluktuasi sedangkan angka pertumbuhan ekspor

mengalami stagnan.

E. Kondisi naiknya harga-harga barang dalam negeri diakibatkan adanya resesi yang dialami suatu negara.
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Ruang penguatan rupiah menipis. Mata uang Asia melemah pada perdagangan di awal minggu, namun rupiah masih menguat. Ruang

penguatan itu hari ini terlihat mengecil seiring kenaikan indeks dollar AS. Setelah data ekspor Cina diumumkan memburuk, hampir seluruh

mata uang di Asia melemah terhadap dollar AS sampai sore kemarin. Akan tetapi rupiah yang sempat melemah berganti arah menjadi

menguat. Lelang SUN valas yang dilaksanakan kemarin menarik minat investor melihat penawaran yang mencapai dua kali dari target

awal. Riset Samuel Sekuritas Indonesia melihat optimisme dari perekonomian domestik masih ada, namun ruang penguatan semakin

terbatas. Dolar indeks mulai merangkak naik sampai dini hari tadi walaupun hanya tipis. Rupiah masih melemah 17 persen secara

tahunan, tetapi membaik dari posisi Desember yang melemah 26 persen secara tahunan akibat perbaikan fundamental. Antara lain inflasi

yang turun, defisit transaksi berjalan (current account deficit) yang menipis, dan prtumbuhan di atas 5,7 persen secara tahunan. Riset Trust

Securities menyatakan laju rupiah masih di bawah level resisten di Rp 11.374 per dolar AS. Hari ini diproyeksikan rupiah ada di rentang Rp

11.464-11.374 per dolar AS (kurs tengah BI).

Pertanyaan yang jawabannya dapat ditemukan dalam paragraf di atas, yaitu …

A. Bagaimana cara menguatkan rupiah di bursa saham?

B. Mengapa rupiah yang sempat melemah berganti arah menjadi menguat?

C. Apa penyebab ekspor Cina memburuk?

D. Apakah akibat melemahnya nilai rupiah terhadap dolar AS?

E. Bagaimanakah rupiah dapat diproyeksikan rupiah ada di rentang Rp 11.464-11.374 per dolar AS (kurs tengah BI)?
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Tentukan nilai dari:

A. 0,5

B. 1

C. 1,5

D. 3

E. 3,5

20162017

10081009

22

44




= …

TES SKOLASTIK

SUBTES: PENGETAHUAN KUANTITATIF



50

Diketahui persamaan:

Nilai x + y – z = …

A. -5

B. -3

C. 1

D. 5

E. 9
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2zyx

1x

41
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Tentukan nilai x dari persamaan logaritma berikut !

log (x – 3) = log x – log 3

Persamaan berikut memiliki hubungan kuantitas P dan Q:

Maka manakah dibawah ini yang benar ?

A. 𝑃 < 𝑄
B. 𝑃 > 𝑄
C. 𝑃 = 𝑄
D. P + Q = 10

E. Tidak dapat ditentukan nilai P dan Q

P Q

x 3,5
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Jika A dan B adalah bilangan positif, apakah 2𝐴𝐵 adalah bilangan bulat ?

(1) 𝐴 =
18

𝐵

(2) A + B = 11, A – B = 7

A. Pernyataan 1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2) SAJA tidak cukup B.

B. Pernyataan 2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1) SAJA tidak cukup.

C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup

D. Pernyataan 1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2) SAJA cukup.

E. Pernyataan 1) dan pernyataan 2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.
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Jika x2y – xy2 = 40, maka berapakah nilai dari(x – y)3?

Putuskan apakah pernyataan (1) dan (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.

(1) xy = 10

(2) x < y

A. Pernyataan 1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2) SAJA tidak cukup B.

B. Pernyataan 2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 1) SAJA tidak cukup.

C. DUA pernyataan BERSAMA-SAMA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi SATU pernyataan SAJA tidak cukup

D. Pernyataan 1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan dan pernyataan 2) SAJA cukup.

E. Pernyataan 1) dan pernyataan 2) tidak cukup untuk menjawab pertanyaan.
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Perhatikan persamaan dibawah!

Persamaan tersebut memiliki hubungan kuantitas P dan Q.

Maka manakah dibawah ini yang benar ?

A. 𝑃 < 𝑄
B. 𝑃 > 𝑄
C. 𝑃 = 𝑄
D. P + Q = 10

E. Tidak dapat ditentukan nilai P dan Q
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P Q

(x + y)2 4,5
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Sebuah persegi yang diarsir berada di dalam segitiga siku-siku ABC seperti terlihat pada gambar berikut.

Jika panjang AC = 5 cm, AB = 4 cm dan BC = 3 cm maka luas pesrsegi pada gambar tersebut adalah….

A.
3600

1569
𝑐𝑚2

B.
3600

1369
𝑐𝑚2

C.
3600

1269
𝑐𝑚2

D.
3500

1369
𝑐𝑚2

E.
3500

1269
𝑐𝑚2

A B

C

4 cm

5 cm
3 cm
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Jika 𝑓−1(2x + 6) = 10x + 20 Maka tentukan domain fungsi dari 𝑓(𝑥) …

A. Hanya bilangan bulat

B. x < −3

C. x = 10

D. x ≥ 9

E. semua bilangan real
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Pada sebuah TOKO BUKU EDUBRAND seorang pelajar bernama Arya ingin membeli sebuah buku gambar tebal dan buku gambar tipis.

Halaman isi setiap buku gambar tebal sebanyak 80 lembar. Halaman isi setiap buku gambar tipis sebanyak 60 lembar. Dengan uang yang

ia punya, Arya ingin memperoleh paling sedikit 40 buku. jumlah halamannya yang ia inginkan paling sedikit 900 lembar. Sistem

pertidaksamaan linear dua variabel dari permasalahan tersebut jika buku gambar tebal = x dan buku gambar tipis = y adalah…..

A. 3x + 4y ≥ 45 ; x + y ≥ 40 ; x ≥ 0 ; y ≥ 0

B. 4x + 3y ≤ 45 ; x + y ≥ 40 ; x ≥ 0 ; y ≥ 0

C. 4x + 3y ≥ 45 ; x + y ≤ 40 ; x ≥ 0 ; y ≥ 0

D. 4x + 3y ≤ 45 ; x + y ≤ 40 ; x ≥ 0 ; y ≥ 0

E. 4x + 3y ≥ 45 ; x + y ≥ 40 ; x ≥ 0 ; y ≥ 0
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Perhatikan gambar di bawah ini!

Nilai x2 + 5y = ...

A. 39

B. 40

C. 41

D. 42

E. 43

A

B

C

D

E

105o
45o

y

4
4

x

5
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Dalam sebuah keluarga ada 3 orang bersaudara yaitu Parto, Qori dan Roro dengan perbandingan umur 7 : 6 : 5. Jika jumlah umur Parto

dan Qori adalah 39 tahun, maka selisih umur Parto dan Qori adalah….

A. 2 tahun

B. 3 tahun

C. 4 tahun

D. 5 tahun

E. 6 tahun
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Jika 50 pengikut tes masuk “EDU BRAND” ada 35 calon lulus Matematika, 20 calon lulus TWK, 10 calon lulus Matematika dan TWK, maka

banyak calon pengikut yang tidak lulus kedua mata pelajaran itu adalah....

A. 1 orang

B. 5 orang

C. 10 orang

D. 15 orang

E. 20 orang
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Mesin pompa merk BAGUS dapat mengisi penuh satu tangki air dengan kapasitas 100 liter dalam waktu 15 menit. Sedangkan, Mesin

pompa merk MANJUR dapat mengisi penuh satu tangki air dengan kapasitas 200 liter dalam waktu 24 menit. Dalam berapa menit dapat

terisi penuh satu tangki dengan kapasitas 180 liter, jika mesin pompa merk BAGUS dan mesin pompa merk MANJUR digunakan bersama-

sama….menit

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

E. 12
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Sebuah kotak berisi 20 bola yang diberi nomor 1 sampai 20 jika diambil 2 bola bernomor ganjil dan tidak dikembalikan, kemudian diambil

lagi 3 bola bernomor genap juga tidak dikembalikan. Pengambilan ketiga diambil satu bola secara acak. Jika pada pengambilan ketiga, M

peluang terambil bola bernomor genap dan N peluang terambil bola bernomor ganjil. Maka hubungan M dan N adalah…

A. M>N

B. M ≥ N

C. M ≤ N

D. M<N

E. M=N
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Perhatikan gambar di bawah ini!

Jika sepuluh lingkaran diatas memiliki jari-jari yang sama yakni 12 cm maka berapakah total luas dari daerah yang diarsir?

A. 70𝜋
B. 80𝜋
C. 125𝜋
D. 135𝜋
E. 144𝜋
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