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Penyakit demam berdarah dengue (DBD) kembali merebak di sejumlah wilayah di Indonesia.

Hingga 15 Maret 2020, jumlah penderita DBD telah mencapai 25.693 orang. Penyakit tersebut juga

telah merenggut 164 jiwa. Sedangkan pada awal tahun 2019 lalu data tercatat jumlah penderita DBD

sebesar 13.683 penderita, dilaporkan dari 34 Provinsi dengan 132 kasus diantaranya meninggal

dunia. Kabupaten Sikka merupakan wilayah yang mengalami kasus DBD tertinggi di Nusa Tenggara

Timur. Tak hanya di NTT, penyakit DBD juga menyerang di berbagai daerah lain, seperti Lampung,

Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa timur, Jawa Tengah, dan NTB. Bupati Sikka,

Fransiskus Roberto Diogo tak menampik bahwa penyebab utama DBD adalah lingkungan yang kotor,

termasuk dengan drainase yang bermasalah. Jika saja masyarakat Sikka lebih memperhatikan

kebersihan lingkungan maka sarang nyamuk tidak akan banyak di sana. Jika sarang nyamuk

berkurang maka jumlah penderita DBD semakin menurun.

Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kemenkes,

Siti Nadia Tarmizi, "Upaya yang dilakukan mendorong peningkatan kegiatan preventif." Kegiatan

preventif tersebut ialah pemberantasan sarang nyamuk, baik di rumah, sekolah, tempat umum

maupun rumah ibadah. Pemerintah juga berupaya memastikan logistik untuk tes DBD mencukupi di

berbagai wilayah, selain juga persediaan abate, insektisida serta larvasida, serta menggiatkan

gerakan PSN 3M Plus serentak. Nadia juga mengklaim pemerintah sudah menyiagakan rumah sakit

maka pertambahan kasus penderita DBD diberbagai wilayah dapat ditekan.
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Selain melakukan pencegahan melalui kontrol perilaku, membaca kasus DBD dalam hubungannya dengan situasi iklim (kenaikan

kasus DBD pada bulan-bulan tertentu di daerah tertentu) sesungguhnya sama pentingnya untuk diketahui publik. Dengan demikian upaya

pencegahan DBD tidak hanya soal menjaga kebersihan dan upaya preventif seperti pemberantasan sarang nyamuk, tapi juga

menggunakan proyeksi wilayah lengkap dengan deteksi sistem informasi geografis. Jika masyarakat dapat memperhatikan situasi iklim,

maka tindakan pencegahan menjadi efektif untuk mengurangi angka kasus penderita DBD. Jika tindakan pencegahan efektif maka

masyarakat Indonesia akan bebas dari DBD.

World Health Organization (WHO) dalam laporannya berjudul “WHO Global strategy for dengue prevention and control 2012–2020”

menunjukkan bahwa sebagian besar negara di Asia merupakan endemic DBD. WHO juga menjelaskan adanya pola musiman DBD di

berbagai negara. Di India, misalnya, kasus yang tinggi terjadi pada Agustus hingga November. Di Myanmar dan Sri Lanka, peningkatan

jumlah kasus dilaporkan antara Mei dan Agustus. Sementara di Indonesia peningkatan kasus memang terjadi pada Januari hingga

Februari.

Berdasarkan informasi paragraf 2, jika pemerintah tidak menyiagakan rumah sakit, maka simpulan yang paling tepat ...

A. Tidak ada sama sekali pertambahan kasus penderita DBD diberbagai wilayah.

B. Pertambahan kasus penderita DBD diberbagai wilayah semakin tinggi.

C. Pertambahan kasus penderita DBD diberbagai wilayah semakin banyak. 

D. Pertambahan kasus penderita DBD diberbagai wilayah dapat ditekan.

E. Pertambahan kasus penderita DBD diberbagai wilayah tidak dapat ditekan.
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Penyakit demam berdarah dengue (DBD) kembali merebak di sejumlah wilayah di Indonesia.

Hingga 15 Maret 2020, jumlah penderita DBD telah mencapai 25.693 orang. Penyakit tersebut juga

telah merenggut 164 jiwa. Sedangkan pada awal tahun 2019 lalu data tercatat jumlah penderita DBD

sebesar 13.683 penderita, dilaporkan dari 34 Provinsi dengan 132 kasus diantaranya meninggal

dunia. Kabupaten Sikka merupakan wilayah yang mengalami kasus DBD tertinggi di Nusa Tenggara

Timur. Tak hanya di NTT, penyakit DBD juga menyerang di berbagai daerah lain, seperti Lampung,

Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa timur, Jawa Tengah, dan NTB. Bupati Sikka,

Fransiskus Roberto Diogo tak menampik bahwa penyebab utama DBD adalah lingkungan yang kotor,

termasuk dengan drainase yang bermasalah. Jika saja masyarakat Sikka lebih memperhatikan

kebersihan lingkungan maka sarang nyamuk tidak akan banyak di sana. Jika sarang nyamuk

berkurang maka jumlah penderita DBD semakin menurun.

Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kemenkes,

Siti Nadia Tarmizi, "Upaya yang dilakukan mendorong peningkatan kegiatan preventif." Kegiatan

preventif tersebut ialah pemberantasan sarang nyamuk, baik di rumah, sekolah, tempat umum

maupun rumah ibadah. Pemerintah juga berupaya memastikan logistik untuk tes DBD mencukupi di

berbagai wilayah, selain juga persediaan abate, insektisida serta larvasida, serta menggiatkan

gerakan PSN 3M Plus serentak. Nadia juga mengklaim pemerintah sudah menyiagakan rumah sakit

maka pertambahan kasus penderita DBD diberbagai wilayah dapat ditekan.
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Selain melakukan pencegahan melalui kontrol perilaku, membaca kasus DBD dalam hubungannya dengan situasi iklim (kenaikan

kasus DBD pada bulan-bulan tertentu di daerah tertentu) sesungguhnya sama pentingnya untuk diketahui publik. Dengan demikian upaya

pencegahan DBD tidak hanya soal menjaga kebersihan dan upaya preventif seperti pemberantasan sarang nyamuk, tapi juga

menggunakan proyeksi wilayah lengkap dengan deteksi sistem informasi geografis. Jika masyarakat dapat memperhatikan situasi iklim,

maka tindakan pencegahan menjadi efektif untuk mengurangi angka kasus penderita DBD. Jika tindakan pencegahan efektif maka

masyarakat Indonesia akan bebas dari DBD.

World Health Organization (WHO) dalam laporannya berjudul “WHO Global strategy for dengue prevention and control 2012–2020”

menunjukkan bahwa sebagian besar negara di Asia merupakan endemic DBD. WHO juga menjelaskan adanya pola musiman DBD di

berbagai negara. Di India, misalnya, kasus yang tinggi terjadi pada Agustus hingga November. Di Myanmar dan Sri Lanka, peningkatan

jumlah kasus dilaporkan antara Mei dan Agustus. Sementara di Indonesia peningkatan kasus memang terjadi pada Januari hingga

Februari.

Berdasarkan paragraf 2, langkah yang diambil pemerintah untuk menghadapi wabah penyakit DBD sebagai berikut, kecuali ...

A. Pemberantasan sarang nyamuk diberbagai tempat umum.

B. Memastikan logistik untuk DBD.

C. Mencukupi persediaan abate, insektisida serta larvasida.

D. Menggiatkan gerakan PSN 3M Plus serentak.

E. Mengubah pola pemukiman penduduk pedesaan menjadi pola pemukiman perkotaan.
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Penyakit demam berdarah dengue (DBD) kembali merebak di sejumlah wilayah di Indonesia.

Hingga 15 Maret 2020, jumlah penderita DBD telah mencapai 25.693 orang. Penyakit tersebut juga

telah merenggut 164 jiwa. Sedangkan pada awal tahun 2019 lalu data tercatat jumlah penderita DBD

sebesar 13.683 penderita, dilaporkan dari 34 Provinsi dengan 132 kasus diantaranya meninggal

dunia. Kabupaten Sikka merupakan wilayah yang mengalami kasus DBD tertinggi di Nusa Tenggara

Timur. Tak hanya di NTT, penyakit DBD juga menyerang di berbagai daerah lain, seperti Lampung,

Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa timur, Jawa Tengah, dan NTB. Bupati Sikka,

Fransiskus Roberto Diogo tak menampik bahwa penyebab utama DBD adalah lingkungan yang kotor,

termasuk dengan drainase yang bermasalah. Jika saja masyarakat Sikka lebih memperhatikan

kebersihan lingkungan maka sarang nyamuk tidak akan banyak di sana. Jika sarang nyamuk

berkurang maka jumlah penderita DBD semakin menurun.

Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kemenkes,

Siti Nadia Tarmizi, "Upaya yang dilakukan mendorong peningkatan kegiatan preventif." Kegiatan

preventif tersebut ialah pemberantasan sarang nyamuk, baik di rumah, sekolah, tempat umum

maupun rumah ibadah. Pemerintah juga berupaya memastikan logistik untuk tes DBD mencukupi di

berbagai wilayah, selain juga persediaan abate, insektisida serta larvasida, serta menggiatkan

gerakan PSN 3M Plus serentak. Nadia juga mengklaim pemerintah sudah menyiagakan rumah sakit

maka pertambahan kasus penderita DBD diberbagai wilayah dapat ditekan.
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Selain melakukan pencegahan melalui kontrol perilaku, membaca kasus DBD dalam hubungannya dengan situasi iklim (kenaikan

kasus DBD pada bulan-bulan tertentu di daerah tertentu) sesungguhnya sama pentingnya untuk diketahui publik. Dengan demikian upaya

pencegahan DBD tidak hanya soal menjaga kebersihan dan upaya preventif seperti pemberantasan sarang nyamuk, tapi juga

menggunakan proyeksi wilayah lengkap dengan deteksi sistem informasi geografis. Jika masyarakat dapat memperhatikan situasi iklim,

maka tindakan pencegahan menjadi efektif untuk mengurangi angka kasus penderita DBD. Jika tindakan pencegahan efektif maka

masyarakat Indonesia akan bebas dari DBD.

World Health Organization (WHO) dalam laporannya berjudul “WHO Global strategy for dengue prevention and control 2012–2020”

menunjukkan bahwa sebagian besar negara di Asia merupakan endemic DBD. WHO juga menjelaskan adanya pola musiman DBD di

berbagai negara. Di India, misalnya, kasus yang tinggi terjadi pada Agustus hingga November. Di Myanmar dan Sri Lanka, peningkatan

jumlah kasus dilaporkan antara Mei dan Agustus. Sementara di Indonesia peningkatan kasus memang terjadi pada Januari hingga

Februari.

Berikut ini merupakan provinsi yang terjangkit penyakit DBD, kecuali ...

A. NTT

B. Lampung

C. Jawa Tengah

D. Sumatra Barat

E. Jawa Timur
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Penyakit demam berdarah dengue (DBD) kembali merebak di sejumlah wilayah di Indonesia.

Hingga 15 Maret 2020, jumlah penderita DBD telah mencapai 25.693 orang. Penyakit tersebut juga

telah merenggut 164 jiwa. Sedangkan pada awal tahun 2019 lalu data tercatat jumlah penderita DBD

sebesar 13.683 penderita, dilaporkan dari 34 Provinsi dengan 132 kasus diantaranya meninggal

dunia. Kabupaten Sikka merupakan wilayah yang mengalami kasus DBD tertinggi di Nusa Tenggara

Timur. Tak hanya di NTT, penyakit DBD juga menyerang di berbagai daerah lain, seperti Lampung,

Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa timur, Jawa Tengah, dan NTB. Bupati Sikka,

Fransiskus Roberto Diogo tak menampik bahwa penyebab utama DBD adalah lingkungan yang kotor,

termasuk dengan drainase yang bermasalah. Jika saja masyarakat Sikka lebih memperhatikan

kebersihan lingkungan maka sarang nyamuk tidak akan banyak di sana. Jika sarang nyamuk

berkurang maka jumlah penderita DBD semakin menurun.

Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kemenkes,

Siti Nadia Tarmizi, "Upaya yang dilakukan mendorong peningkatan kegiatan preventif." Kegiatan

preventif tersebut ialah pemberantasan sarang nyamuk, baik di rumah, sekolah, tempat umum

maupun rumah ibadah. Pemerintah juga berupaya memastikan logistik untuk tes DBD mencukupi di

berbagai wilayah, selain juga persediaan abate, insektisida serta larvasida, serta menggiatkan

gerakan PSN 3M Plus serentak. Nadia juga mengklaim pemerintah sudah menyiagakan rumah sakit

maka pertambahan kasus penderita DBD diberbagai wilayah dapat ditekan.
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Selain melakukan pencegahan melalui kontrol perilaku, membaca kasus DBD dalam hubungannya dengan situasi iklim (kenaikan

kasus DBD pada bulan-bulan tertentu di daerah tertentu) sesungguhnya sama pentingnya untuk diketahui publik. Dengan demikian upaya

pencegahan DBD tidak hanya soal menjaga kebersihan dan upaya preventif seperti pemberantasan sarang nyamuk, tapi juga

menggunakan proyeksi wilayah lengkap dengan deteksi sistem informasi geografis. Jika masyarakat dapat memperhatikan situasi iklim,

maka tindakan pencegahan menjadi efektif untuk mengurangi angka kasus penderita DBD. Jika tindakan pencegahan efektif maka

masyarakat Indonesia akan bebas dari DBD.

World Health Organization (WHO) dalam laporannya berjudul “WHO Global strategy for dengue prevention and control 2012–2020”

menunjukkan bahwa sebagian besar negara di Asia merupakan endemic DBD. WHO juga menjelaskan adanya pola musiman DBD di

berbagai negara. Di India, misalnya, kasus yang tinggi terjadi pada Agustus hingga November. Di Myanmar dan Sri Lanka, peningkatan

jumlah kasus dilaporkan antara Mei dan Agustus. Sementara di Indonesia peningkatan kasus memang terjadi pada Januari hingga

Februari.

Berdasarkan paragraf 3, maka simpulan yang paling tepat adalah ...

A. Tindakan pencegahan menjadi efektif untuk mengurangi angka kasus penderita DBD.

B. Jika masyarakat dapat memperhatikan situasi iklim maka masyarakat Indonesia akan bebas dari DBD.

C. Tindakan pencegahan perlu dievaluasi untuk mengurangi dampak penyakit DBD.

D. Jika masyarakat tidak dapat memperhatikan situasi iklim maka masyarakat Indonesia jauh dari DBD.

E. Tindakan pencegahan justru memperbesar angka kasus penderita DBD.
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Penyakit demam berdarah dengue (DBD) kembali merebak di sejumlah wilayah di Indonesia.

Hingga 15 Maret 2020, jumlah penderita DBD telah mencapai 25.693 orang. Penyakit tersebut juga

telah merenggut 164 jiwa. Sedangkan pada awal tahun 2019 lalu data tercatat jumlah penderita DBD

sebesar 13.683 penderita, dilaporkan dari 34 Provinsi dengan 132 kasus diantaranya meninggal

dunia. Kabupaten Sikka merupakan wilayah yang mengalami kasus DBD tertinggi di Nusa Tenggara

Timur. Tak hanya di NTT, penyakit DBD juga menyerang di berbagai daerah lain, seperti Lampung,

Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa timur, Jawa Tengah, dan NTB. Bupati Sikka,

Fransiskus Roberto Diogo tak menampik bahwa penyebab utama DBD adalah lingkungan yang kotor,

termasuk dengan drainase yang bermasalah. Jika saja masyarakat Sikka lebih memperhatikan

kebersihan lingkungan maka sarang nyamuk tidak akan banyak di sana. Jika sarang nyamuk

berkurang maka jumlah penderita DBD semakin menurun.

Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kemenkes,

Siti Nadia Tarmizi, "Upaya yang dilakukan mendorong peningkatan kegiatan preventif." Kegiatan

preventif tersebut ialah pemberantasan sarang nyamuk, baik di rumah, sekolah, tempat umum

maupun rumah ibadah. Pemerintah juga berupaya memastikan logistik untuk tes DBD mencukupi di

berbagai wilayah, selain juga persediaan abate, insektisida serta larvasida, serta menggiatkan

gerakan PSN 3M Plus serentak. Nadia juga mengklaim pemerintah sudah menyiagakan rumah sakit

maka pertambahan kasus penderita DBD diberbagai wilayah dapat ditekan.
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Selain melakukan pencegahan melalui kontrol perilaku, membaca kasus DBD dalam hubungannya dengan situasi iklim (kenaikan

kasus DBD pada bulan-bulan tertentu di daerah tertentu) sesungguhnya sama pentingnya untuk diketahui publik. Dengan demikian upaya

pencegahan DBD tidak hanya soal menjaga kebersihan dan upaya preventif seperti pemberantasan sarang nyamuk, tapi juga

menggunakan proyeksi wilayah lengkap dengan deteksi sistem informasi geografis. Jika masyarakat dapat memperhatikan situasi iklim,

maka tindakan pencegahan menjadi efektif untuk mengurangi angka kasus penderita DBD. Jika tindakan pencegahan efektif maka

masyarakat Indonesia akan bebas dari DBD.

World Health Organization (WHO) dalam laporannya berjudul “WHO Global strategy for dengue prevention and control 2012–2020”

menunjukkan bahwa sebagian besar negara di Asia merupakan endemic DBD. WHO juga menjelaskan adanya pola musiman DBD di

berbagai negara. Di India, misalnya, kasus yang tinggi terjadi pada Agustus hingga November. Di Myanmar dan Sri Lanka, peningkatan

jumlah kasus dilaporkan antara Mei dan Agustus. Sementara di Indonesia peningkatan kasus memang terjadi pada Januari hingga

Februari.

Berdasarkan informasi di paragraf 4, berikut negara di Asia yang dianggap sebagai endemik DBD pada laporan “WHO Global Strategy for

dengue prevention and control 2012 – 2020”, kecuali ...
A. Singapura

B. India

C. Myanmar

D. Sri Lanka

E. Indonesia
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Penyakit demam berdarah dengue (DBD) kembali merebak di sejumlah wilayah di Indonesia.

Hingga 15 Maret 2020, jumlah penderita DBD telah mencapai 25.693 orang. Penyakit tersebut juga

telah merenggut 164 jiwa. Sedangkan pada awal tahun 2019 lalu data tercatat jumlah penderita DBD

sebesar 13.683 penderita, dilaporkan dari 34 Provinsi dengan 132 kasus diantaranya meninggal

dunia. Kabupaten Sikka merupakan wilayah yang mengalami kasus DBD tertinggi di Nusa Tenggara

Timur. Tak hanya di NTT, penyakit DBD juga menyerang di berbagai daerah lain, seperti Lampung,

Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa timur, Jawa Tengah, dan NTB. Bupati Sikka,

Fransiskus Roberto Diogo tak menampik bahwa penyebab utama DBD adalah lingkungan yang kotor,

termasuk dengan drainase yang bermasalah. Jika saja masyarakat Sikka lebih memperhatikan

kebersihan lingkungan maka sarang nyamuk tidak akan banyak di sana. Jika sarang nyamuk

berkurang maka jumlah penderita DBD semakin menurun.

Menurut Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kemenkes,

Siti Nadia Tarmizi, "Upaya yang dilakukan mendorong peningkatan kegiatan preventif." Kegiatan

preventif tersebut ialah pemberantasan sarang nyamuk, baik di rumah, sekolah, tempat umum

maupun rumah ibadah. Pemerintah juga berupaya memastikan logistik untuk tes DBD mencukupi di

berbagai wilayah, selain juga persediaan abate, insektisida serta larvasida, serta menggiatkan

gerakan PSN 3M Plus serentak. Nadia juga mengklaim pemerintah sudah menyiagakan rumah sakit

maka pertambahan kasus penderita DBD diberbagai wilayah dapat ditekan.
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Selain melakukan pencegahan melalui kontrol perilaku, membaca kasus DBD dalam hubungannya dengan situasi iklim (kenaikan

kasus DBD pada bulan-bulan tertentu di daerah tertentu) sesungguhnya sama pentingnya untuk diketahui publik. Dengan demikian upaya

pencegahan DBD tidak hanya soal menjaga kebersihan dan upaya preventif seperti pemberantasan sarang nyamuk, tapi juga

menggunakan proyeksi wilayah lengkap dengan deteksi sistem informasi geografis. Jika masyarakat dapat memperhatikan situasi iklim,

maka tindakan pencegahan menjadi efektif untuk mengurangi angka kasus penderita DBD. Jika tindakan pencegahan efektif maka

masyarakat Indonesia akan bebas dari DBD.

World Health Organization (WHO) dalam laporannya berjudul “WHO Global strategy for dengue prevention and control 2012–2020”

menunjukkan bahwa sebagian besar negara di Asia merupakan endemic DBD. WHO juga menjelaskan adanya pola musiman DBD di

berbagai negara. Di India, misalnya, kasus yang tinggi terjadi pada Agustus hingga November. Di Myanmar dan Sri Lanka, peningkatan

jumlah kasus dilaporkan antara Mei dan Agustus. Sementara di Indonesia peningkatan kasus memang terjadi pada Januari hingga

Februari.

Berdasarkan informasi paragraf 1, berapakah penambahan jumlah penderita dan jumlah kematian akibat DBD selama dua tahun terakhir?

A. 11.910 dan 23

B. 12.010 dan 32

C. 10.101 dan 35

D. 12.202 dan 53

E. 11.010 dan 32
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Setiap manusia berpikir dengan berbagai cara. Beberapa cara lebih efektif daripada yang lain dan tidak ada cara berpikir yang paling

tepat. Kita perlu mengetahui berbagai cara berpikir agar mampu memahami proses berpikir kita sendiri dan orang lain. Meskipun cara

berpikir sangat beragam, dua di antaranya yang paling sering digunakan yaitu:

1. Berpikir secara konseptual dilakukan dengan mencari tahu pola dan hubungan antara berbagai gagasan abstrak sehingga terbentuk

pemahaman yang benar dan menyeluruh. Contoh jika kita berpikir secara konseptual saat bermain catur: kita melihat papan catur

lalu teringat, "Konfigurasi ini tidak asing bagiku" lalu memutuskan langkah berikutnya berdasarkan pola permainan yang sudah kita

kenal.

2. Berpikir secara intuitif dilakukan berdasarkan insting (berpikir hanya menggunakan insting). Adakalanya, otak memproses informasi

lebih banyak tanpa disadari. Inilah yang disebut insting. Contohnya, kita memutuskan tidak mau berkencan dengan pria yang

terkesan menyenangkan karena mengikuti insting. Setelah beberapa waktu, kita tahu bahwa ia adalah mantan narapida kekerasan

seksual. Proses ini terjadi karena otak mampu menangkap sinyal tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh pikiran sadar.

Simpulan tentang berpikir berdasarkan teks tersebut adalah ...

A. Sebagian orang memiliki cara berpikir tidak efektif dan sebagian berpikir efektif.

B. Manusia berpikir dengan berbagai cara baik yang efektif maupun tidak efektif.

C. Sebagian manusia mempunyai cara berpikir efektif.

D. Semua manusia mempunyai cara berpikir dan tidak ada yang berpikir tepat

E. Setiap manusia mempunyai cara berpikir efektif dan tidak efektif.
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Setiap manusia berpikir dengan berbagai cara. Beberapa cara lebih efektif daripada yang lain dan tidak ada cara berpikir yang paling

tepat. Kita perlu mengetahui berbagai cara berpikir agar mampu memahami proses berpikir kita sendiri dan orang lain. Meskipun cara

berpikir sangat beragam, dua di antaranya yang paling sering digunakan yaitu:

1. Berpikir secara konseptual dilakukan dengan mencari tahu pola dan hubungan antara berbagai gagasan abstrak sehingga terbentuk

pemahaman yang benar dan menyeluruh. Contoh jika kita berpikir secara konseptual saat bermain catur: kita melihat papan catur

lalu teringat, "Konfigurasi ini tidak asing bagiku" lalu memutuskan langkah berikutnya berdasarkan pola permainan yang sudah kita

kenal.

2. Berpikir secara intuitif dilakukan berdasarkan insting (berpikir hanya menggunakan insting). Adakalanya, otak memproses informasi

lebih banyak tanpa disadari. Inilah yang disebut insting. Contohnya, kita memutuskan tidak mau berkencan dengan pria yang

terkesan menyenangkan karena mengikuti insting. Setelah beberapa waktu, kita tahu bahwa ia adalah mantan narapida kekerasan

seksual. Proses ini terjadi karena otak mampu menangkap sinyal tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh pikiran sadar.
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Dengan mempunyai kemampuan berpikir secara konseptual, maka seseorang ...

A. Dapat menentukan kesimpulan dari informasi yang kita dapat menjadi suatu yang lebih jelas dan mengidentifikasi dasar

permaslahan di dalam situasi yang kompleks.

B. Dapat mencari tahu pola dan hubungan antara berbagai gagasan abstrak sehingga terbentuk pemahaman yang cepat, spontan,

benar dan menyeluruh.

C. Jika kita berpikir secara konseptual saat bermain catur: kita melihat papan catur lalu teringat, "Konfigurasi ini tidak asing bagiku"

lalu memutuskan langkah berikutnya berdasarkan pola permainan yang sudah kita kenal.

D. Memiliki kemampauan untuk mengidentifikasi pola atau koneksi antara dua atau lebih objek yang tampaknya berbeda.

E. Mampu langsung (directly) dalam memahami masalah pada saat membaca soal dan pada saat yang bersamaan muncul pula ide

atau strategi dalam menyelesaikan masalah tersebut.
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Setiap manusia berpikir dengan berbagai cara. Beberapa cara lebih efektif daripada yang lain dan tidak ada cara berpikir yang paling

tepat. Kita perlu mengetahui berbagai cara berpikir agar mampu memahami proses berpikir kita sendiri dan orang lain. Meskipun cara

berpikir sangat beragam, dua di antaranya yang paling sering digunakan yaitu:

1. Berpikir secara konseptual dilakukan dengan mencari tahu pola dan hubungan antara berbagai gagasan abstrak sehingga terbentuk

pemahaman yang benar dan menyeluruh. Contoh jika kita berpikir secara konseptual saat bermain catur: kita melihat papan catur

lalu teringat, "Konfigurasi ini tidak asing bagiku" lalu memutuskan langkah berikutnya berdasarkan pola permainan yang sudah kita

kenal.

2. Berpikir secara intuitif dilakukan berdasarkan insting (berpikir hanya menggunakan insting). Adakalanya, otak memproses informasi

lebih banyak tanpa disadari. Inilah yang disebut insting. Contohnya, kita memutuskan tidak mau berkencan dengan pria yang

terkesan menyenangkan karena mengikuti insting. Setelah beberapa waktu, kita tahu bahwa ia adalah mantan narapida kekerasan

seksual. Proses ini terjadi karena otak mampu menangkap sinyal tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh pikiran sadar.

Saat seseorang menghadapi suatu masalah, cara berpikir bedasarkan teks tersebut adalah ...

A. Menggunakan dua pola berpikir konseptual dan intuitif agar masalah teratasi dengan tuntas

B. Pola pikir konseptual lebih logis dan masuk akal

C. Cara berpiir intuitif lebih dominan kepada pertimbangan perasaan sehingga lebih bijak

D. Tidak menggunakan cara berpikir konseptual dan intuitif karena mungkin masalahnya di luar pemikiran tersebut

E. Menggunakan salah satu cara berpikir yang sesuai
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Setiap manusia berpikir dengan berbagai cara. Beberapa cara lebih efektif daripada yang lain dan tidak ada cara berpikir yang paling

tepat. Kita perlu mengetahui berbagai cara berpikir agar mampu memahami proses berpikir kita sendiri dan orang lain. Meskipun cara

berpikir sangat beragam, dua di antaranya yang paling sering digunakan yaitu:

1. Berpikir secara konseptual dilakukan dengan mencari tahu pola dan hubungan antara berbagai gagasan abstrak sehingga terbentuk

pemahaman yang benar dan menyeluruh. Contoh jika kita berpikir secara konseptual saat bermain catur: kita melihat papan catur

lalu teringat, "Konfigurasi ini tidak asing bagiku" lalu memutuskan langkah berikutnya berdasarkan pola permainan yang sudah kita

kenal.

2. Berpikir secara intuitif dilakukan berdasarkan insting (berpikir hanya menggunakan insting). Adakalanya, otak memproses informasi

lebih banyak tanpa disadari. Inilah yang disebut insting. Contohnya, kita memutuskan tidak mau berkencan dengan pria yang

terkesan menyenangkan karena mengikuti insting. Setelah beberapa waktu, kita tahu bahwa ia adalah mantan narapida kekerasan

seksual. Proses ini terjadi karena otak mampu menangkap sinyal tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh pikiran sadar.

Jika kita berpikir secara intuitif, maka …

A. Informasi dengan cepat digunakan untuk menarik kesimpulan dan mengambil keputusan.

B. Tanpa sadar kita mampu menilai seseorang berdasarkan obrolan beberapa saat.

C. Mampu menggunakan aturan dasar, logika dan pengalaman masa lampau, pola dalam mengidentifikasi masalah.

D. Insting kita mengamati, menganalisis suatu masalah dengan cepat dan akurat.

E. Penyelesaikan masalah yang dilakukan kurang logis, dengan menduga, memprediksi dan mencoba-coba berdasarkan perasaannya.
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Setiap manusia berpikir dengan berbagai cara. Beberapa cara lebih efektif daripada yang lain dan tidak ada cara berpikir yang paling

tepat. Kita perlu mengetahui berbagai cara berpikir agar mampu memahami proses berpikir kita sendiri dan orang lain. Meskipun cara

berpikir sangat beragam, dua di antaranya yang paling sering digunakan yaitu:

1. Berpikir secara konseptual dilakukan dengan mencari tahu pola dan hubungan antara berbagai gagasan abstrak sehingga terbentuk

pemahaman yang benar dan menyeluruh. Contoh jika kita berpikir secara konseptual saat bermain catur: kita melihat papan catur

lalu teringat, "Konfigurasi ini tidak asing bagiku" lalu memutuskan langkah berikutnya berdasarkan pola permainan yang sudah kita

kenal.

2. Berpikir secara intuitif dilakukan berdasarkan insting (berpikir hanya menggunakan insting). Adakalanya, otak memproses informasi

lebih banyak tanpa disadari. Inilah yang disebut insting. Contohnya, kita memutuskan tidak mau berkencan dengan pria yang

terkesan menyenangkan karena mengikuti insting. Setelah beberapa waktu, kita tahu bahwa ia adalah mantan narapida kekerasan

seksual. Proses ini terjadi karena otak mampu menangkap sinyal tertentu yang tidak bisa dilakukan oleh pikiran sadar.

Berdasarkan teks tersebut “Setiap manusia berpikir”, maka ...

A. Banjir Berpikir dengan berbagai cara, baik efektif maupun tidak efektif.

B. Perlu mengetahui berbagai cara berpikir agar mampu memahami proses berpikir kita sendiri dan orang lain.

C. Mampu menyelesaikan masalah hidup, baik secara konseptual maupun intuitif.

D. Mampu menentukan pola/cara berpikir yang sesuai permasalahan, baik masalah konseptual maupun intuitif.

E. Beberapa orang berpikir dengan cara lebih efektif daripada yang lain dan tidak ada cara berpikir yang paling tepat.
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Sebuah penelitian di suatu negara selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa tidak ada peningkatan jumlah hewan yang

dipelihara di setiap rumah tangga. Penelitian lainnya pada periode waktu dan negara yang sama menunjukkan bahwa jumlah dana yang

dihabiskan rumah tangga untuk hewan peliharaannya mengalami peningkatan, terutama untuk kebutuhan kesehatan hewan peliharaan.

Berdasarkan informasi di atas, manakah kesimpulan yang PALING MUNGKIN?

A. Selama lima tahun terakhir, jumlah klinik yang memberikan layanan kesehatan bagi hewan peliharaan di negara tersebut makin

banyak.

B. Selama lima tahun terakhir, memelihara hewan peliharaan adalah trend baru di negara tersebut.

C. Selama lima tahun terakhir, angka kesejahteraan keluarga di negara tersebut meningkat.

D. Selama lima tahun terakhir, pemilik hewan peliharan di negara tersebut lebih banyak menghabiskan dana kesehatan untuk hewan

peliharaannya.

E. Selama lima tahun terakhir, harga layanan kesehatan untuk hewan peliharaan di negara tersebut mengalami peningkatan.
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Negara X adalah negara yang memiliki pendapatan produk domestik bruto (PDB) per kapita yang paling rendah di seluruh dunia.

Pendapatan PDB per kapita suatu negara yang makin rendah menunjukkan bahwa negara tersebut makin miskin.

Berdasarkan pernyataan tersebut, manakah yang PALING MUNGKIN menjadi akibat dari rendahnya pendapatan PDB per kapita Negara

X?

A. Penduduk Negara X banyak yang sulit mencari pekerjaan.

B. Angka kekayaan penduduk Negara X sangat rendah.

C. Negara X sulit memenuhi kebutuhan pangan penduduknya.

D. Negara X memiliki banyak utang pada negara lain.

E. Penduduk Negara X memiliki daya beli yang rendah.
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Data berikut menunjukkan logistik pengadaan tiga jenis baterai yaitu Zn-C, Alkalin dan Lithium (dalam jutaan) di suatu perusahaan

dari tahun 2010 sampai tahun 2014.

Berdasarkan data tersebut, manakah pernyataan berikut yang paling tepat untuk memperkirakan pengadaan baterai pada tahun 2015?

A. Pengadaan tiga jenis baterai akan lebih banyak dibandingkan tahun sbelumnya.

B. Pengadaan baterai jenis alkalin akan lebih banyak dari tahun sebelumnya.

C. Pengadaan baterai jenis lithium akan sama dengan tahun sebelumnya.

D. Pengadaan baterai jenis Zn-C akan lebih banyak dibandingkan jenis alkalin.

E. Pengadaan baterai jenis alkalin akan lebih sedikit dari tahun sebelumnya.

2010 2011 2012 2013 2014

Zn-C 75 90 96 105 90

Alkalin 144 126 114 90 75

Lithium 114 102 75 135 135
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Berikut ini adalah isi dari 2 kotak perhiasan rambut milik Rani.

Jika Santi mengambil perhiasan rambut dari kotak A dan kotak B masing-masing 1 secara acak, manakah peristiwa yang PALING

MUNGKIN terjadi?

A. Santi mendapat 2 buah karet rambut

B. Santi mendapat 2 buah jepit rambut

C. Santi mendapat 2 buah perhiasan rambut berwarna hijau

D. Santi mendapat 2 buah perhiasan rambut berwarna kuning

E. Santi mendapat 2 buah jepit rambut berwarna hijau

Jenis hiasan Rambut Kotak A (buah) Kotak B (buah)

Karet rambut hijau 1 1

Karet rambut kuning 1 3

Jepit rambut hijau 2 4

Jepit rambut kuning 1 2
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Diagram di bawah menunjukkan hasil panen padi seorang petani dalam tiga tahun berturut-turut.

Jika:

• Pada tahun 2013 seluruh padi dijal dengan harga Rp 1.100.000,00 tiap ton.

• Pada tahun 2014 seluruh padi dijual dengan harga Rp 1.200.000,00 tiap ton

• Pada tahun 2015 seluruh padi dijual dengan harga Rp 1.400.000 tiap ton

Maka pendapatan pada tahun 2015 adalah ..

A. Rp 10.200.000,00

B. Rp 11.200.000,00

C. Rp 12.600.000,00

D. Rp 13.400.000,00

E. Rp.14.500,000,00

F.

6

9

12

3

2013 2014 2015
tahun

ton
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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 khususnya anak bisa 

aman dari kasus pelecehan.

Makna konstekstual 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 khususnya anak bisa 

aman dari kasus pelecehan.

Apa topik pembicaraan paragraf ke-2?

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

pelecehan

B. Masyarakat terutama anak sekolah yang memanfaatkan jasa ojek online.

C. Fungsi dan peran ojek online bagi anak.

D. Pengelolaan ojek online sebagai transportasi bagi anak.

E. Mencegah pelecehan anak oleh pengemudi ojek online.
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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 khususnya 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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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 khususnya anak bisa 

aman dari kasus pelecehan.

Upaya yang bisa dilakukan untuk melindungi anak berdasarkan teks bacaan tersebut antara lain ...

A. Para orang tua tetap harus mendampingi putra-putrinya saat menggunakan jasa ojek online.

B. Penyedia jasa ojek online sebaiknya membuat prosedur tertulis apabila pengendara mendapat penumpang anak sekolah atau

dipesan oleh orangtua untuk menjemput atau mengantar anak.

C. Membangun kepercayaan dan persaudaraan dengan para pengendara ojek online agar terjalin hubungan baik sehingga tanggung

jawab dan etika moral terbangun.

D. Menggunakan jasa ojek online seperlunya, sebab kewajiban utama mengantarkan anak adalah para orang tua.

E. Membekali anak dengan beberapa cara jika pengendara ojek online melakukan tindakan yang tidak baik.
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Di Tasikmalaya, seorang perempuan setengah tua mencatatkan namanya dalam sejarah dengan cara yang spektakuler. Dia seorang

diri memapras bukit cadas liat yang panjangnya 45 meter. Dengan bergelantungan di tali rotan, ia memahat bukit cadas di timur laut

Gunung Galiunggung. Ia hanya bersenjatakan cangkul dan sebuah linggis. Keinginannya sederhana; ia ingin membuat saluran yang dapat

mengalirkan air dari Sungai Cilutung ke kampungnya. Keinginan itu terkabul setelah Mak Eroh, demikian nama perempuan setengah tua

dengan saraf baja itu, bekerja tanpa putus selama 47 hari. Setelah proyek itu tuntas, Mak Eroh meneruskan kemabli pekerjaannya. Kali

ini, jauh lebih gila. Ia berambisi membuat saluran air sepanjang 4,5 kilometer mengitari delapan bukit yang berkemiringan 60-90 derajat.

Kali ini pekerjaannya dibantu oleh sejumlah warga desa. Mak Eroh mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 2,5 tahun. Hasilnya jelas,

lahan pertanian di desanya Santana Mekar terairi sepanjang tahun. Dua desa tetangga pun mendapat berkah. Kedua desa itu akhirnya

terbebas dari kelangkaan air berkat jerih payah Mak Eroh. Berita tentang kegigihan Mak Eroh berhembus hingga ke Jakarta. Pada 1988,

Mak Eroh mendapat penghargaan Kalpataru dari pemerintah. Setahun kemudian, Mak Eroh mendapat penghargaan lingkungan dari PBB.

Mak Eroh adalah sebuah tamsil yang dapat kita kedepankan setiap kali kita hendak berbicara tentang bagaimana perempuan

memandang, memahami, dan memperlakukan alam semesta.
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Di Tasikmalaya, seorang perempuan sete-ngah tua mencatatkan namanya dalam sejarah dengan cara yang spektakuler. Dia seorang diri

memapras bukit cadas liat yang panjangnya 45 meter.

Persamaan kata untuk kata yang bercetak tebal adalah…

A. Melubangi

B. Memangkas

C. Membelah

D. Menebas

E. Menggali
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Di Tasikmalaya, seorang perempuan setengah tua mencatatkan namanya dalam sejarah dengan cara yang spektakuler. Dia seorang

diri memapras bukit cadas liat yang panjangnya 45 meter. Dengan bergelantungan di tali rotan, ia memahat bukit cadas di timur laut

Gunung Galiunggung. Ia hanya bersenjatakan cangkul dan sebuah linggis. Keinginannya sederhana; ia ingin membuat saluran yang dapat

mengalirkan air dari Sungai Cilutung ke kampungnya. Keinginan itu terkabul setelah Mak Eroh, demikian nama perempuan setengah tua

dengan saraf baja itu, bekerja tanpa putus selama 47 hari. Setelah proyek itu tuntas, Mak Eroh meneruskan kemabli pekerjaannya. Kali

ini, jauh lebih gila. Ia berambisi membuat saluran air sepanjang 4,5 kilometer mengitari delapan bukit yang berkemiringan 60-90 derajat.

Kali ini pekerjaannya dibantu oleh sejumlah warga desa. Mak Eroh mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 2,5 tahun. Hasilnya jelas,

lahan pertanian di desanya Santana Mekar terairi sepanjang tahun. Dua desa tetangga pun mendapat berkah. Kedua desa itu akhirnya

terbebas dari kelangkaan air berkat jerih payah Mak Eroh. Berita tentang kegigihan Mak Eroh berhembus hingga ke Jakarta. Pada 1988,

Mak Eroh mendapat penghargaan Kalpataru dari pemerintah. Setahun kemudian, Mak Eroh mendapat penghargaan lingkungan dari PBB.

Mak Eroh adalah sebuah tamsil yang dapat kita kedepankan setiap kali kita hendak berbicara tentang bagaimana perempuan

memandang, memahami, dan memperlakukan alam semesta.
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Di Tasikmalaya, seorang perempuan sete-ngah tua mencatatkan namanya dalam sejarah dengan cara yang spektakuler.

Sinonim dari kata yang bercetak tebal, kecuali…

A. Dahsyat

B. Senyap

C. Impresif

D. Semarak

E. Sensasional
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Di Tasikmalaya, seorang perempuan setengah tua mencatatkan namanya dalam sejarah dengan cara yang spektakuler. Dia seorang

diri memapras bukit cadas liat yang panjangnya 45 meter. Dengan bergelantungan di tali rotan, ia memahat bukit cadas di timur laut

Gunung Galiunggung. Ia hanya bersenjatakan cangkul dan sebuah linggis. Keinginannya sederhana; ia ingin membuat saluran yang dapat

mengalirkan air dari Sungai Cilutung ke kampungnya. Keinginan itu terkabul setelah Mak Eroh, demikian nama perempuan setengah tua

dengan saraf baja itu, bekerja tanpa putus selama 47 hari. Setelah proyek itu tuntas, Mak Eroh meneruskan kemabli pekerjaannya. Kali

ini, jauh lebih gila. Ia berambisi membuat saluran air sepanjang 4,5 kilometer mengitari delapan bukit yang berkemiringan 60-90 derajat.

Kali ini pekerjaannya dibantu oleh sejumlah warga desa. Mak Eroh mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 2,5 tahun. Hasilnya jelas,

lahan pertanian di desanya Santana Mekar terairi sepanjang tahun. Dua desa tetangga pun mendapat berkah. Kedua desa itu akhirnya

terbebas dari kelangkaan air berkat jerih payah Mak Eroh. Berita tentang kegigihan Mak Eroh berhembus hingga ke Jakarta. Pada 1988,

Mak Eroh mendapat penghargaan Kalpataru dari pemerintah. Setahun kemudian, Mak Eroh mendapat penghargaan lingkungan dari PBB.

Mak Eroh adalah sebuah tamsil yang dapat kita kedepankan setiap kali kita hendak berbicara tentang bagaimana perempuan

memandang, memahami, dan memperlakukan alam semesta.

TES SKOLASTIK

SUBTES: PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN UMUM



23

Mak Eroh adalah sebuah tamsil yang dapat kita kedepankan setiap kali kita hendak berbicara tentang bagaimana perempuan

memandang, memahami, dan memper-lakukan alam semesta.

Persamaan makna dengan kata yang bercetak tebal adalah…

A. Contoh

B. Hikmah

C. Pembelajaran

D. Pengandaian

E. Tolak ukur
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Di Tasikmalaya, seorang perempuan setengah tua mencatatkan namanya dalam sejarah dengan cara yang spektakuler. Dia seorang

diri memapras bukit cadas liat yang panjangnya 45 meter. Dengan bergelantungan di tali rotan, ia memahat bukit cadas di timur laut

Gunung Galiunggung. Ia hanya bersenjatakan cangkul dan sebuah linggis. Keinginannya sederhana; ia ingin membuat saluran yang dapat

mengalirkan air dari Sungai Cilutung ke kampungnya. Keinginan itu terkabul setelah Mak Eroh, demikian nama perempuan setengah tua

dengan saraf baja itu, bekerja tanpa putus selama 47 hari. Setelah proyek itu tuntas, Mak Eroh meneruskan kemabli pekerjaannya. Kali

ini, jauh lebih gila. Ia berambisi membuat saluran air sepanjang 4,5 kilometer mengitari delapan bukit yang berkemiringan 60-90 derajat.

Kali ini pekerjaannya dibantu oleh sejumlah warga desa. Mak Eroh mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 2,5 tahun. Hasilnya jelas,

lahan pertanian di desanya Santana Mekar terairi sepanjang tahun. Dua desa tetangga pun mendapat berkah. Kedua desa itu akhirnya

terbebas dari kelangkaan air berkat jerih payah Mak Eroh. Berita tentang kegigihan Mak Eroh berhembus hingga ke Jakarta. Pada 1988,

Mak Eroh mendapat penghargaan Kalpataru dari pemerintah. Setahun kemudian, Mak Eroh mendapat penghargaan lingkungan dari PBB.

Mak Eroh adalah sebuah tamsil yang dapat kita kedepankan setiap kali kita hendak berbicara tentang bagaimana perempuan

memandang, memahami, dan memperlakukan alam semesta.
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Pada 1988, Mak Eroh mendapat penghar-gaan Kalpataru dari pemerintah.

Makna dari kata yang bercertak tebal dalam kalimat tersebut adalah…

A. Penghargaan pemerintah untuk masyarakat yang memelihara hutan dan tumbuhan

B. Penghargaan pemerintah untuk masyarakat yang memelihara lingkungan tempat tinggalnya

C. Penghargaan pemerintah untuk orang yang berjasa memperbaiki kerusakan lingkungan

D. Penghargaan pemerintah untuk orang yang membantu kepentingan masyarakat luas

E. Penghargaan pemerintah untuk orang yang telah memelihara kelestarian lingkungan
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Kalimat yang memenuhi kaidah EYD adalah …

A. Akibat krisis global, banyak buruh pabrik di PHK

B. Hujan semakin lebat, ia tetap pergi juga.

C. Para karyawan itu digaji Rp. 500.000,00 /bulan.

D. Peristiwa bom meledak itu sampai sekarang belum ada pihak yang menyatakan bertanggungjawab

E. Seluruh warga yang tinggal di sepanjang tepi sungai Ciliwung diungsikan karena banjir melanda daerah tersebut.
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Makna sinestesia terdapat pada kalimat ...

A. Ia telah merasakan pahitnya jamu tradi-sional yang terkenal itu.

B. Kepalaku pusing memikirkan kelakuan anak itu.

C. Manis sekali rasa buah anggur ini.

D. Untuk memperoleh hasil yang memuaskan diperlukan kerja keras.

E. Wajahnya manis seperti ibunya saat muda dahulu.
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Transformasi kalimat Mereka datang adalah…. kecuali…

A. Mereka akan datang hari ini jika tidak ada perubahan jadwal.

B. Mereka yang memenuhi syarat yang diajukan panitia datang lebih awal.

C. Saat mereka datang, suasana menjadi ramai sekali.

D. Tadi malam setelah persiapan penyam-butan selesai, mereka datang.

E. Walaupun hujan deras tiada henti, mereka tetap akan datang pada acara ini.
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Kementerian Perindustrian mendukung penuh kepada perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia yang dapat

membangun ekosistem inovasi. Hal ini guna mengembangkan teknologi digital sebagai solusi masa depan dalam upaya peningkatan

daya saing industri nasional.

“Untuk mengimplementasikan industri 4.0, salah satu faktor pendukung utamanya adalah ketersediaan infrastruktur digital. Salah

satunya adalah internet of things (IoT),” kata

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peresmian Laboratorium IoT (IoT Lab) bernama X-CAMP yang dibangun oleh PT

XL Axiata Tbk di Jakarta, Selasa (13/11).

IoT merujuk pada jaringan perangkat fisik, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan barang-barang lainnya yang di tanami

perangkat elektronik, perangkat lunak, sensor,

aktuator, dan konektifitas yang memungkinkan untuk terhubung dengan jaringan internet maupun mengumpulkan dan bertukar

data. Sebuah konsep dimana suatu objek yang memiliki kemampuan mentransfer data melalui jaringan IoT tanpa memerlukan

interaksi manusia dan computer.

Di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, salah satu program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah membangun

infrastruktur digital nasional. Bahkan, berdasarkan penelitian dari McKinsey & Company, infrastruktur digital di Indonesia akan

menciptakan peluang bisnis baru hingga USD150-200 miliar pada tahun 2025-2030.

”Apalagi, Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan pengguna internet tertinggi di dunia, yang mencapai 143,26 juta orang

atau lebih dari 50 persen total penduduk di Indonesia,” tutur Airlangga. Oleh karena itu, guna mencapai target Making Indonesia 4.0,

diperlukan 17 juta tenaga kerja yang dapat menguasai teknologi digital.
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“Aspirasi besarnya adalah optimisme masa depan, dengan target pada tahun 2030, Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara yang

memiliki perekonomian terkuat di dunia. Dengan catatan, produktivitas naik dua kali lipat,nett ekspor mencapai 10 persen, dan anggaran

riset hingga dua persen,” paparnya.

Berdasarkan penjelasan arti IoT di paragraf ketiga, berikut ini yang merupakan contoh IoT adalah ...

A. Gawai

B. Kulkas

C. Lampu merah

D. Pendingin ruangan

E. Sistem E-Tilang
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Kementerian Perindustrian mendukung penuh kepada perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia yang dapat

membangun ekosistem inovasi. Hal ini guna mengembangkan teknologi digital sebagai solusi masa depan dalam upaya peningkatan

daya saing industri nasional.

“Untuk mengimplementasikan industri 4.0, salah satu faktor pendukung utamanya adalah ketersediaan infrastruktur digital. Salah

satunya adalah internet of things (IoT),” kata

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peresmian Laboratorium IoT (IoT Lab) bernama X-CAMP yang dibangun oleh PT

XL Axiata Tbk di Jakarta, Selasa (13/11).

IoT merujuk pada jaringan perangkat fisik, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan barang-barang lainnya yang di tanami

perangkat elektronik, perangkat lunak, sensor,

aktuator, dan konektifitas yang memungkinkan untuk terhubung dengan jaringan internet maupun mengumpulkan dan bertukar

data. Sebuah konsep dimana suatu objek yang memiliki kemampuan mentransfer data melalui jaringan IoT tanpa memerlukan

interaksi manusia dan computer.

Di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, salah satu program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah membangun

infrastruktur digital nasional. Bahkan, berdasarkan penelitian dari McKinsey & Company, infrastruktur digital di Indonesia akan

menciptakan peluang bisnis baru hingga USD150-200 miliar pada tahun 2025-2030.

”Apalagi, Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan pengguna internet tertinggi di dunia, yang mencapai 143,26 juta orang

atau lebih dari 50 persen total penduduk di Indonesia,” tutur Airlangga. Oleh karena itu, guna mencapai target Making Indonesia 4.0,

diperlukan 17 juta tenaga kerja yang dapat menguasai teknologi digital.
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“Aspirasi besarnya adalah optimisme masa depan, dengan target pada tahun 2030, Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara yang

memiliki perekonomian terkuat di dunia. Dengan catatan, produktivitas naik dua kali lipat,nett ekspor mencapai 10 persen, dan anggaran

riset hingga dua persen,” paparnya.

Impian dari perkembangan teknologi digital di Indonesia adalah ...

A. Indonesia dapat masuk dalam jajaran 10 negara dengan perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030

B. Pemberdayaan sumber daya manusia di Indonesia

C. Peningkatan daya saing industri nasional

D. Terbukanya peluang bisnis baru di Indonesia

E. Semua jawaban benar
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Kementerian Perindustrian mendukung penuh kepada perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia yang dapat

membangun ekosistem inovasi. Hal ini guna mengembangkan teknologi digital sebagai solusi masa depan dalam upaya peningkatan

daya saing industri nasional.

“Untuk mengimplementasikan industri 4.0, salah satu faktor pendukung utamanya adalah ketersediaan infrastruktur digital. Salah

satunya adalah internet of things (IoT),” kata

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peresmian Laboratorium IoT (IoT Lab) bernama X-CAMP yang dibangun oleh PT

XL Axiata Tbk di Jakarta, Selasa (13/11).

IoT merujuk pada jaringan perangkat fisik, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan barang-barang lainnya yang di tanami

perangkat elektronik, perangkat lunak, sensor,

aktuator, dan konektifitas yang memungkinkan untuk terhubung dengan jaringan internet maupun mengumpulkan dan bertukar

data. Sebuah konsep dimana suatu objek yang memiliki kemampuan mentransfer data melalui jaringan IoT tanpa memerlukan

interaksi manusia dan computer.

Di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, salah satu program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah membangun

infrastruktur digital nasional. Bahkan, berdasarkan penelitian dari McKinsey & Company, infrastruktur digital di Indonesia akan

menciptakan peluang bisnis baru hingga USD150-200 miliar pada tahun 2025-2030.

”Apalagi, Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan pengguna internet tertinggi di dunia, yang mencapai 143,26 juta orang

atau lebih dari 50 persen total penduduk di Indonesia,” tutur Airlangga. Oleh karena itu, guna mencapai target Making Indonesia 4.0,

diperlukan 17 juta tenaga kerja yang dapat menguasai teknologi digital.
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“Aspirasi besarnya adalah optimisme masa depan, dengan target pada tahun 2030, Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara yang

memiliki perekonomian terkuat di dunia. Dengan catatan, produktivitas naik dua kali lipat,nett ekspor mencapai 10 persen, dan anggaran

riset hingga dua persen,” paparnya.

Judul yang paling tepat untuk melengkapi tulisan di atas adalah ...

A. Apa Itu IoT?

B. Aplikasi IoT dalam Kehidupan Sehari Hari

C. Making Indonesia 4.0

D. Pentingnya Perkembangan Infrastruktur Digital di Indonesia

E. Perkembangan Industri 4.0 di Indonesia
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Kementerian Perindustrian mendukung penuh kepada perusahaan operator telekomunikasi di Indonesia yang dapat

membangun ekosistem inovasi. Hal ini guna mengembangkan teknologi digital sebagai solusi masa depan dalam upaya peningkatan

daya saing industri nasional.

“Untuk mengimplementasikan industri 4.0, salah satu faktor pendukung utamanya adalah ketersediaan infrastruktur digital. Salah

satunya adalah internet of things (IoT),” kata

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto pada peresmian Laboratorium IoT (IoT Lab) bernama X-CAMP yang dibangun oleh PT

XL Axiata Tbk di Jakarta, Selasa (13/11).

IoT merujuk pada jaringan perangkat fisik, kendaraan, peralatan rumah tangga, dan barang-barang lainnya yang di tanami

perangkat elektronik, perangkat lunak, sensor,

aktuator, dan konektifitas yang memungkinkan untuk terhubung dengan jaringan internet maupun mengumpulkan dan bertukar

data. Sebuah konsep dimana suatu objek yang memiliki kemampuan mentransfer data melalui jaringan IoT tanpa memerlukan

interaksi manusia dan computer.

Di dalam peta jalan Making Indonesia 4.0, salah satu program prioritas yang perlu dilaksanakan adalah membangun

infrastruktur digital nasional. Bahkan, berdasarkan penelitian dari McKinsey & Company, infrastruktur digital di Indonesia akan

menciptakan peluang bisnis baru hingga USD150-200 miliar pada tahun 2025-2030.

”Apalagi, Indonesia juga menjadi salah satu negara dengan pengguna internet tertinggi di dunia, yang mencapai 143,26 juta orang

atau lebih dari 50 persen total penduduk di Indonesia,” tutur Airlangga. Oleh karena itu, guna mencapai target Making Indonesia 4.0,

diperlukan 17 juta tenaga kerja yang dapat menguasai teknologi digital.
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“Aspirasi besarnya adalah optimisme masa depan, dengan target pada tahun 2030, Indonesia masuk dalam jajaran 10 negara yang

memiliki perekonomian terkuat di dunia. Dengan catatan, produktivitas naik dua kali lipat,nett ekspor mencapai 10 persen, dan anggaran

riset hingga dua persen,” paparnya.

Kata mengimplementasikan di paragraf kedua dapat diganti dengan ...

A. dibiarkan

B. dilakukan

C. melaksanakan

D. memenuhi

E. mencapai
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Keterampilan membaca kamus merupakan keterampilan yang penting dimiliki. Keterampilan itu akan sangat membantu Anda dalam

mencari dan menemukan arti kata secara cepat. Jika hal itu tidakdimiliki, bisa jadi Anda menghabiskan waktu setengah jam atau lebih

hanya untuk mencari arti sebuah kata.

Kalimat berikut yang tepat untuk mengakhiri paragraf tersebut adalah …

A. Dengan demikian, keberadaan kamus di perpustakaan sekolah sangat penting.

B. Dengan demikian, milikilah kamus dan biasakan membaca kamus dengan cermat.

C. Jadi, Anda perlu mengoleksi berbagai kamus agar mudah mencari arti kata.

D. Oleh karena itu, beli dan milikilah kamus agar mudah menemukan arti kata.

E. Oleh sebab itu, biasakanlah membaca kamus secara tepat dan cepat.
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Penulisan kalimat yang baku terdapat pada kalimat …

A. Dia mengklaim, harga premium di Indonesia masih yang terendah di Asia. Bahkan dengan Malaysia yang telah menurunkan

empat kali, harga premium Rp 5.500 masih lebih rendah.

B. “Gejolak ekonomi global sudah pasti melemahkan ekonomi kita. Karena itu, perlu antisipasi guna menetralisasi beban

masyarakat,” katanya.

C. Pemerintah menurunkan harga premium bersubsidi sebesar Rp. 500 per liter dari harga saat ini Rp. 6.000 per liter.

D. Penurunan harga premium bersubsidi ini kata Sri Mulyani, menyikapi terus melemahnya harga minyak dunia.

E. Presiden Joko Widodo dapat mene-rima dasar alasan dipilihnya 65 tahun sebagai batas usia pensiun hakim agung.
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(1) Pembicaraan terhadap karya Pramoedya yang menulisnya semasa berada dari pulau Buru yakni Bumi Manusia (1980), Anak

Semua Bangsa (1980), Jejak Langkah (1981), dan Rumah Kaca (1986) dan selanjutnya disebut sebagai katrologi mengikuti istilah yang

digunakan […] Apsanti Djokosuyatno (2004) tidak pernah selesai dilakukan. (2) Disebut katrologi […] keempat karya memiliki hubungan

yang ketat, keutuhan narasi dan naratif dalam arti; tokoh, ruang, dan waktu mempunyai kaitan-kaitan yang kuat dan alur disatukan oleh

tema yang erat.

(3) Meski sudah banyak tulisan yang membahas katrologi Pramoedya ini, seperti yang pernah ditulis oleh A. Teeuw (1997), Tineke

Hellwig (2003), Apsanti Djokosujatno (2004), Sudibyo (2007), Razif Bahari (2007), dan Carl Niekerk (2011), tetap saja katrologi ini memiliki

daya tarik dan menyimpan berbagai kemungkinan yang dapat didedahkan melalui pembacaan yang teliti (close reading). (4) Sebagai teks

sastra maka katrologi ini adalah teks yang terbuka. (5) Memiliki beragam kemungkinan penafsiran yang dapat dijelaskan kembali. (6)

Dengan kata lain, menurut Jacques Derrida (1974) bahwa tidak ada […] definitif terhadap satu teks karena teks tidak mempunyai asal-usul

yang pasti, identitas, atau penutup. (7) Alih-alih memberikan sebuah definisi, Derrida menyarankan bahwa sebaiknya membiarkan teks ini

/tetap terbuka dan tidak buru-buru mengatakan bahwa inilah makna sebenarnya yang tunggal dan ahistoris yang berlaku universal,

kapanpun, di mana pun, dan oleh siapanpun.

Diadaptasi dari majalahhorison.com
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Penggunaan kata ganti yang kurang tepat terdapat pada kalimat ke ....

A. (2)

B. (3)

C. (5)

D. (6)

E. (7)
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(1) Pembicaraan terhadap karya Pramoedya yang menulisnya semasa berada dari pulau Buru yakni Bumi Manusia (1980), Anak

Semua Bangsa (1980), Jejak Langkah (1981), dan Rumah Kaca (1986) dan selanjutnya disebut sebagai katrologi mengikuti istilah yang

digunakan […] Apsanti Djokosuyatno (2004) tidak pernah selesai dilakukan. (2) Disebut katrologi […] keempat karya memiliki hubungan

yang ketat, keutuhan narasi dan naratif dalam arti; tokoh, ruang, dan waktu mempunyai kaitan-kaitan yang kuat dan alur disatukan oleh

tema yang erat.

(3) Meski sudah banyak tulisan yang membahas katrologi Pramoedya ini, seperti yang pernah ditulis oleh A. Teeuw (1997), Tineke

Hellwig (2003), Apsanti Djokosujatno (2004), Sudibyo (2007), Razif Bahari (2007), dan Carl Niekerk (2011), tetap saja katrologi ini memiliki

daya tarik dan menyimpan berbagai kemungkinan yang dapat didedahkan melalui pembacaan yang teliti (close reading). (4) Sebagai teks

sastra maka katrologi ini adalah teks yang terbuka. (5) Memiliki beragam kemungkinan penafsiran yang dapat dijelaskan kembali. (6)

Dengan kata lain, menurut Jacques Derrida (1974) bahwa tidak ada […] definitif terhadap satu teks karena teks tidak mempunyai asal-usul

yang pasti, identitas, atau penutup. (7) Alih-alih memberikan sebuah definisi, Derrida menyarankan bahwa sebaiknya membiarkan teks ini

/tetap terbuka dan tidak buru-buru mengatakan bahwa inilah makna sebenarnya yang tunggal dan ahistoris yang berlaku universal,

kapanpun, di mana pun, dan oleh siapanpun.

Diadaptasi dari majalahhorison.com

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS
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Penggunaan kata depan yang kurang tepat terdapat pada kalimat ke…

A. (4)

B. (6)

C. (7)

D. (1)

E. (3)

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS
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(1) Pembicaraan terhadap karya Pramoedya yang menulisnya semasa berada dari pulau Buru yakni Bumi Manusia (1980), Anak

Semua Bangsa (1980), Jejak Langkah (1981), dan Rumah Kaca (1986) dan selanjutnya disebut sebagai katrologi mengikuti istilah yang

digunakan […] Apsanti Djokosuyatno (2004) tidak pernah selesai dilakukan. (2) Disebut katrologi […] keempat karya memiliki hubungan

yang ketat, keutuhan narasi dan naratif dalam arti; tokoh, ruang, dan waktu mempunyai kaitan-kaitan yang kuat dan alur disatukan oleh

tema yang erat.

(3) Meski sudah banyak tulisan yang membahas katrologi Pramoedya ini, seperti yang pernah ditulis oleh A. Teeuw (1997), Tineke

Hellwig (2003), Apsanti Djokosujatno (2004), Sudibyo (2007), Razif Bahari (2007), dan Carl Niekerk (2011), tetap saja katrologi ini memiliki

daya tarik dan menyimpan berbagai kemungkinan yang dapat didedahkan melalui pembacaan yang teliti (close reading). (4) Sebagai teks

sastra maka katrologi ini adalah teks yang terbuka. (5) Memiliki beragam kemungkinan penafsiran yang dapat dijelaskan kembali. (6)

Dengan kata lain, menurut Jacques Derrida (1974) bahwa tidak ada […] definitif terhadap satu teks karena teks tidak mempunyai asal-usul

yang pasti, identitas, atau penutup. (7) Alih-alih memberikan sebuah definisi, Derrida menyarankan bahwa sebaiknya membiarkan teks ini

/tetap terbuka dan tidak buru-buru mengatakan bahwa inilah makna sebenarnya yang tunggal dan ahistoris yang berlaku universal,

kapanpun, di mana pun, dan oleh siapanpun.

Diadaptasi dari majalahhorison.com

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS
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Penggunaan kata berimbuhan yang kurang tepat terdapat pada kalimat ke ...

A. (6)

B. (5)

C. (4)

D. (3)

E. (1)

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS
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(1) Pembicaraan terhadap karya Pramoedya yang menulisnya semasa berada dari pulau Buru yakni Bumi Manusia (1980), Anak

Semua Bangsa (1980), Jejak Langkah (1981), dan Rumah Kaca (1986) dan selanjutnya disebut sebagai katrologi mengikuti istilah yang

digunakan […] Apsanti Djokosuyatno (2004) tidak pernah selesai dilakukan. (2) Disebut katrologi […] keempat karya memiliki hubungan

yang ketat, keutuhan narasi dan naratif dalam arti; tokoh, ruang, dan waktu mempunyai kaitan-kaitan yang kuat dan alur disatukan oleh

tema yang erat.

(3) Meski sudah banyak tulisan yang membahas katrologi Pramoedya ini, seperti yang pernah ditulis oleh A. Teeuw (1997), Tineke

Hellwig (2003), Apsanti Djokosujatno (2004), Sudibyo (2007), Razif Bahari (2007), dan Carl Niekerk (2011), tetap saja katrologi ini memiliki

daya tarik dan menyimpan berbagai kemungkinan yang dapat didedahkan melalui pembacaan yang teliti (close reading). (4) Sebagai teks

sastra maka katrologi ini adalah teks yang terbuka. (5) Memiliki beragam kemungkinan penafsiran yang dapat dijelaskan kembali. (6)

Dengan kata lain, menurut Jacques Derrida (1974) bahwa tidak ada […] definitif terhadap satu teks karena teks tidak mempunyai asal-usul

yang pasti, identitas, atau penutup. (7) Alih-alih memberikan sebuah definisi, Derrida menyarankan bahwa sebaiknya membiarkan teks ini

/tetap terbuka dan tidak buru-buru mengatakan bahwa inilah makna sebenarnya yang tunggal dan ahistoris yang berlaku universal,

kapanpun, di mana pun, dan oleh siapanpun.

Diadaptasi dari majalahhorison.com
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Kata berimbuhan yang sesuai untuk mengisi titik kalimat keenam ialah ...

A. Laut

B. Gempa

C. Kecepatan bumi

D. Gelombang

E. Proses terjadinya tsunami

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS
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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. (4) 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

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS
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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. (4) 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.

Apa makna dari kata mikroplastik pada paragraf di atas?

A. Potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan.

B. Organisme mikroskopis bersel tunggal seperti bakteri dan jamur.

C. Zat tunggal yang masih bisa diuraikan menjadi dua unsur atau lebih.

D. Kelompok makhluk hidup yang berukuran sangat kecil, yaitu bersel tunggal sehingga untuk melihatnya harus menggunakan bantuan

mikroskop.

E. Benda atau bagian benda yang sangat kecil dan berdimensi.

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS
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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. (4) 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.

Penggunaan kata ganti mereka pada paragraf kedua merujuk pada ...

A. Larva nyamuk

B. Peneliti

C. Manusia

D. Serangga

E. Nyamuk dewasa

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS
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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. (4) 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.

Kesalahan penggunaan kata dalam kalimat di atas adalah ...

A. Menemukan, seharusnya ditemukan

B. Banyak sekali, seharusnya banyak

C. Ke tubuh seharusnya ketubuh

D. Fakta seharusnya pakta

E. Berpindah seharusnya beralih

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS
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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. (4) 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.

Inti kalimat dari Tim peneliti tersebut mengamati larva nyamuk yang menelan microbeads- jenis mikroplastik yang biasa ditemukan pada

produk kosmetik-sebelum mengamati siklus kehidupannya adalah ...

A. Tim peneliti tersebut mengamati larva yang menelan microbeads

B. Tim peneliti tersebut mengamati

C. Tim peneliti mengamati larva

D. Tim peneliti mengamati larva jenis mikroplastik

E. Tim peneliti tersebut mengamati larva nyamuk yang menelan microbeads- jenis mikroplastik yang biasa ditemukan pada produk

kosmetik-sebelum mengamati siklus kehidupannya

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS
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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. (4) 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.

Kalimat di bawah ini yang diketahui memiliki pola yang sama dengan kalimat (1) Penelitian terbaru menyatakan bahwa larva nyamuk yang

menelan mikroplastik dapat menyebarkan mikroplastik ke rantai makanan manusia adalah ...

A. Kau harus mengembalikan buku itu pada tempatnya semula.

B. Dia bergembira pada pesta ulang tahunnya.

C. Mereka menonton konser musik di lapangan.

D. Menurut ahli kimia itu menyatakan bahwa tiroksin adalah zat yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan.

E. Pembangunan pertanian tidak hanya membatasi pada pengembangan tanaman tradisional.

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS
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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. (4) 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 berimbuhan yang salah digunakan pada paragraf 2 adalah ….

A. Menemukan

B. Menunjukan

C. Memasuki

D. Menelan

E. mengamati

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS
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Pemeriksaan ibu hamil, [1nipas], ibu menyusui, bayi, dan anak balita yang dilakukan oleh bidan atau dokter merupakan sebagian dari

pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh oleh seluruh masyarakat Indonesia yang telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional

[2JKN] sesuai dengan isi [3Permenkes No. 28 tahun 2014 tentang] Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pemerintah [4Propinsi] Sumatera Selatan juga telah mengeluarkan program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta

(Jamsoskes Sumsel Semesta) yang merupakan program Jaminan kesehatan Daerah yang menjamin seluruh masyarakat Sumatera

Selatan yang belum dijamin oleh sistem asuransi kesehatan yang lain sesuai dengan isi Peraturan Daerah Sumatera Selatan.

Sumber: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan, Volume 3, No. 1, Januari 2016: 355-362

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 1

A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI

B. nifas

C. nipaz

D. nipase

E. nivas

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS
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Pemeriksaan ibu hamil, [1nipas], ibu menyusui, bayi, dan anak balita yang dilakukan oleh bidan atau dokter merupakan sebagian dari

pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh oleh seluruh masyarakat Indonesia yang telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional

[2JKN] sesuai dengan isi [3Permenkes No. 28 tahun 2014 tentang] Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pemerintah [4Propinsi] Sumatera Selatan juga telah mengeluarkan program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta

(Jamsoskes Sumsel Semesta) yang merupakan program Jaminan kesehatan Daerah yang menjamin seluruh masyarakat Sumatera

Selatan yang belum dijamin oleh sistem asuransi kesehatan yang lain sesuai dengan isi Peraturan Daerah Sumatera Selatan.

Sumber: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan, Volume 3, No. 1, Januari 2016: 355-362

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 2

A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI

B. JkN

C. Jkn

D. JKn

E. jKN

TES SKOLASTIK
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Pemeriksaan ibu hamil, [1nipas], ibu menyusui, bayi, dan anak balita yang dilakukan oleh bidan atau dokter merupakan sebagian dari

pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh oleh seluruh masyarakat Indonesia yang telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional

[2JKN] sesuai dengan isi [3Permenkes No. 28 tahun 2014 tentang] Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pemerintah [4Propinsi] Sumatera Selatan juga telah mengeluarkan program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta

(Jamsoskes Sumsel Semesta) yang merupakan program Jaminan kesehatan Daerah yang menjamin seluruh masyarakat Sumatera

Selatan yang belum dijamin oleh sistem asuransi kesehatan yang lain sesuai dengan isi Peraturan Daerah Sumatera Selatan.

Sumber: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan, Volume 3, No. 1, Januari 2016: 355-362

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 3

A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI

B. Permendikbud

C. Permen

D. Permenkesma

E. Permensos

TES SKOLASTIK
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Pemeriksaan ibu hamil, [1nipas], ibu menyusui, bayi, dan anak balita yang dilakukan oleh bidan atau dokter merupakan sebagian dari

pelayanan kesehatan yang dapat diperoleh oleh seluruh masyarakat Indonesia yang telah menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional

[2JKN] sesuai dengan isi [3Permenkes No. 28 tahun 2014 tentang] Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional.

Pemerintah [4Propinsi] Sumatera Selatan juga telah mengeluarkan program Jaminan Sosial Kesehatan Sumatera Selatan Semesta

(Jamsoskes Sumsel Semesta) yang merupakan program Jaminan kesehatan Daerah yang menjamin seluruh masyarakat Sumatera

Selatan yang belum dijamin oleh sistem asuransi kesehatan yang lain sesuai dengan isi Peraturan Daerah Sumatera Selatan.

Sumber: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan, Volume 3, No. 1, Januari 2016: 355-362

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 4

A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI

B. Profinsi

C. Propinsi

D. Provinsi

E. Provien

TES SKOLASTIK
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Nilai yang memenuhi dari persamaan: 𝑥 +
12

𝑥+3
= 1 +

4𝑥

𝑥−3
adalah….

A. x = 5 dan x = 3

B. x = 5 dan x = –3

C. x = –5 danx = –3

D. x = 4 dan x = 3

E. x = –4 dan x = 3

TES SKOLASTIK

SUBTES: PENGETAHUAN KUANTITATIF
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Jika 9𝑥+4 =
1

243

2−𝑥
, memiliki hubungan kuantitas M dan N,

Maka manakah dibawah ini yang benar ?

A. M < N

B. M > N

C. M = N

D. M + N = 10

E. Tidak dapat ditentukan nilai M dan N

M N

2x2 – x + 10 75
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Berapakah nilai a2 – 2ab + b2 ?

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

(1) 3a – 2b = b + 12

(2) 𝑎 − 𝑏 =
16

𝑎−𝑏

A. Penyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup

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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Pada gambar di bawah ini ada 3 buah persegi:

Tentukan luas lingkaran M!

A. 124 cm2

B. 134 cm2 

C. 154 cm2

D. 212 cm2

E. 234 cm2

5 cm

4 cm

23 cm

M
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Dinding tembok tepi jalan akan di cat oleh 42 orang pekerja dengan target pekerjaan selesai dalam waktu 36 hari. Pada hari ke-7

pekerjaan dihentikan karena hujan selama total 3 hari. Kemudian, pada hari ke-20 pekerjaan dihentikan lagi selama 2 hari karena

kehabisan material. Jika pekerjaan itu harus selesai sesuai target awal, maka jumlah pekerja yang harus di tambahkan adalah …

A. 11 Orang

B. 12 Orang

C. 13 Orang

D. 14 Orang

E. 15 Orang
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Jika f(x + 3) = x + 6 dan g(x) = x2 – 4x, maka nilai (f–1 o g)(2) adalah ...

A. 3

B. 4

C. 7

D. -3

E. -7
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Seorang siswa dari EDUBRAND ingin membuat sebuah persamaan linear sebagai berikut : 4x + 2y = 80.000 dan 3x + 2y = 60.000, maka

salah satu bentuk kalimat yang benar adalah ….

A. Dua orang siswa membeli buku gambar dan buku cerita seharga Rp.80.000,00. Salah seorang siswa tersebut membeli buku gambar

dan tiga buku cerita seharga Rp.60.000,00.

B. Tiga orang siswa membeli buku gambar dan tiga buah buku cerita seharga Rp80.000,00. Selain itu, dia juga membeli dua buah

pulpen dan sebuah buku tulis untuk adiknya seharga Rp.60.000,00.

C. Seorang siswa akan membeli dua buah pulpen dan tiga buah buku tulis. Siswa tersebut memiliki uang Rp.80.000,00.

D. Seorang siswa akan membeli tiga buah pulpen dan lima buah buku tulis. Siswa tersebut memiliki uang Rp.80.000,00.

E. Seorang siswa membeli empat buah buku gambar dan dua buah buku cerita seharga Rp.80.000,00. Selain itu, dia juga membeli tiga

buah buku gambar dan dua buah buku cerita untuk adiknya seharga Rp. 60.000,00.
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Perhatikan gambar di bawah ini!

Sebuah kerangka yang terbuat dari kayu berbentuk segitiga siku-siku seperti terlihat pada gambar di atas. Jika panjang QR = 4QS.

Berapakah panjang ST? Putuskan pernyataan (1) atau (2) berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut.

(1) ST + PR = 16

(2) PQ = 16

A. Penyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan (2) SAJA tidak cukup

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

P Q

R

S

T
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Diketahui matriks A =
2𝑥 1
𝑎 𝑥

dan B =
3𝑥 𝑥
5 𝑥

. Jika x1 dan x2 akar-akar persamaan A = B dan
1

𝑥1
+

1

𝑥2
= 10 , memiliki hubungan

quantitas 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

2a + 3 3,5
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Diketahui garis P1 sejajar dengan P2 dan garis P3 sejajar dengan P4

Besar nilai 2y – x = ...

A. 90o

B. 115o

C. 120o

D. 135o

E. 160o

P1

P2

P3
P4

y

x

60o

110o

35o
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Diketahui (g−1 ∘ f−1)(x) = −2x + 4. Dengan f−1 dan g−1 berturut-turut adalah invers fungsi f dan g. Jika 𝑓 𝑥 =
−𝑥−2

2𝑥−10
, x ≠ 5 memiliki

hubungan quantitas 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

g(6) 12
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Pada sekolah SMA Edu Brand memiliki 5 kelas dengan banyak siswa pada setiap kelas adalah 15 pria dan 15 wanita. Jika untuk

kepengurusan OSIS dipilih satu orang dari setiap kelas, maka peluang 2 orang pria yang menjadi pengurus OSIS adalah ....

A.
5

16

B.
6

16

C.
7

16

D.
9

16

E.
11

16
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Seorang pedagang IKAN SEGAR selama Corona di pasar induk mengeluhkan pendapatan dagangannya selama bulan Januari 2020

menurun 20% dibanding bulan sebelumnya dan selama bulan Februari 2020 menurun 25% dibanding bulan sebelumnya. Jika diketahui

selama bulan Maret 2020 turun 15% dibanding bulan sebelumnya sehingga pendapatannya menjadi Rp510.000,00 maka pernyataan

berikut yang benar adalah ...

A. Pendapatan bulan desember 2019 sebesar Rp900.000,00

B. Pendapatan bulan Januari 2020 sebesar Rp700.000,00

C. Pendapatan bulan Februari 2020 sebesar Rp850.000,00

D. Pendapatan bulan Maret 2020 sebesar Rp650.000,00

E. Pendapatan bulan desember 2019 sebesar Rp1.000.000,00
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Diketahui x = −1. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan?

Maka manakah dibawah ini yang benar ?

A. P > Q

B. Q > P

C. P = 2Q

D. P = Q

E. Informasi yang diberikan tidak cukup untuk memutuskan salah satu dari tiga pilihan di atas

P Q

𝑥4 − 𝑥3 + 𝑥2

𝑥 − 1
−
1

2
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Team pelatnas bulu tangkis Indonesia untuk kejuaran THOMAS CUP 2021 yang terdiri dari 7 anggota. Akan ditentukan 3 orang untuk

bermain tunggal dan 2 pasang untuk bermain ganda. Jika peraturan yang dipakai bahwa pemain tunggal boleh bermain ganda sekali,

maka banyak pilihan yang bisa dibentuk adalah…..

A. 630

B. 640

C. 480

D. 360

E. 330
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