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1Sepanjang 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat terdapat

431.065 aduan tentang konten negatif, mayoritas berupa aduan untuk konten pornografi

sebanyak 244 .738, diikuti konten yang memuat fitnah 57.984. Hal ini membuat Kominfo

memblokir ribuan situs dan konten bajakan yang melanggar hak kekayaan intelektual

(HKI) pada tahun 2019 lalu. "Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate

menegaskan, pemblokiran situs yang memuat konten bermuatan pelanggaran HKI ini

dilakukan untuk menghargai hak atas kekayaan intelektual yang dimiliki bangsa Indonesia

ataupun negara lain," kata Kominfo dalam siaran pers, Jumat (10/1).
2Berdasarkan data Kominfo, terdapat 1.745 situs dan konten yang diblokir

kementerian pada periode 2017 hingga 2019. Data Kominfo menunjukkan jumlah situs

dan konten yang diblokir terus meningkat dari tahun ke tahun, terbanyak pada 2019.

Sepanjang 2017, Kominfo memblokir 190 situs dan konten bajakan, angkanya naik pada

2018 menjadi 412 situs dan konten bajakan. Jumlah situs dan konten bajakan yang

diblokir naik tajam menjadi 1.143 sepanjang 2019 lalu. Akhir tahun 2019, Kominfo

menyatakan secara tegas akan memblokir situs ilegal seperti streaming film, musik dan yang

lainnya karena dianggap melanggar ketentuan HKI.

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN PENALARAN UMUM

Bulan 2017 2018 2019

Januari 166 112 13

Februari 1 1 0

Maret 1 72 0

April 9 0 0

Mei 0 79 43

Juni 0 1 0

Juli 0 0 109

Agustus 4 1 115

September 9 19 192

Oktober 0 11 61

November 0 0 76

Desember 0 116 534

Jumlah 190 412 1143

Total 1745

Rekap Data Blokir Kategori Pelanggaran 

HKI
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3Salah satu yang menjadi sorotan adalah situs Indoxxi.com yang dikenal sebagai tempat menonton dan mengunduh film. Tapi,

pengelola situs Indoxxi menyatakan akan menutup layanan mereka per tanggal 1 Januari 2020. Situs tersebut masih bisa diakses,

namun, tidak dapat dipakai untuk menonton film. Kementerian menyatakan apresiasi untuk situs-situs yang secara mandiri menutup

layanan mereka yang ilegal tersebut. "Tindakan terseb ut diharapkan dapat membuat masyarakat lebih dewasa dan cerdas dalam

memanfaatkan internet," kata Kominfo.

(sumber :https://www.indozone.id/news/AqsQyd/sepanjang-2019-kominfo-blokir-ribuan-konten-dan-situs-ilegal/read-all)

Berdasarkan paragraf 1, manakah dibawah ini pernyataan yang BENAR?

A. Kominfo telah memblokir 431.065 situs dan konten sepanjang tahun 2019.

B. Konten fitnah merupakan aduan tentang konten negatif yang paling sedikit.

C. Konten pornografi merupakan aduan tentang konten negatif yang paling banyak.

D. Semua aduan tentang konten negatif hanya berupa pornografi dan fitnah

E. Semua konten bajakan sudah Komimfo hapus tak terkecuali.

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN PENALARAN UMUM
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1Sepanjang 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat terdapat
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dan konten yang diblokir terus meningkat dari tahun ke tahun, terbanyak pada 2019.
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2018 menjadi 412 situs dan konten bajakan. Jumlah situs dan konten bajakan yang
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3Salah satu yang menjadi sorotan adalah situs Indoxxi.com yang dikenal sebagai tempat menonton dan mengunduh film. Tapi,

pengelola situs Indoxxi menyatakan akan menutup layanan mereka per tanggal 1 Januari 2020. Situs tersebut masih bisa diakses,

namun, tidak dapat dipakai untuk menonton film. Kementerian menyatakan apresiasi untuk situs-situs yang secara mandiri menutup

layanan mereka yang ilegal tersebut. "Tindakan terseb ut diharapkan dapat membuat masyarakat lebih dewasa dan cerdas dalam

memanfaatkan internet," kata Kominfo.

(sumber :https://www.indozone.id/news/AqsQyd/sepanjang-2019-kominfo-blokir-ribuan-konten-dan-situs-ilegal/read-all)

Berdasarkan paragraf 1, apa yang simpulan PALING MUNGKIN terjadi jika tidak ada HKI?

A. Konten ilegal dapat diakses dan merajarela.

B. Tidak ada hak yang dihargai.

C. Tidak ada laporan aduan tentang konten negatif

D. Tidak ada seperangkat aturan untuk menghargai hak dan kekayaan intelektual.

E. Tidak ada situs dan konten yang diblokir.

TES SKOLASTIK
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1Sepanjang 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat terdapat

431.065 aduan tentang konten negatif, mayoritas berupa aduan untuk konten pornografi

sebanyak 244 .738, diikuti konten yang memuat fitnah 57.984. Hal ini membuat Kominfo
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3Salah satu yang menjadi sorotan adalah situs Indoxxi.com yang dikenal sebagai tempat menonton dan mengunduh film. Tapi,

pengelola situs Indoxxi menyatakan akan menutup layanan mereka per tanggal 1 Januari 2020. Situs tersebut masih bisa diakses,

namun, tidak dapat dipakai untuk menonton film. Kementerian menyatakan apresiasi untuk situs-situs yang secara mandiri menutup

layanan mereka yang ilegal tersebut. "Tindakan terseb ut diharapkan dapat membuat masyarakat lebih dewasa dan cerdas dalam

memanfaatkan internet," kata Kominfo.

(sumber :https://www.indozone.id/news/AqsQyd/sepanjang-2019-kominfo-blokir-ribuan-konten-dan-situs-ilegal/read-all)

Berdasarkan paragraf 2, manakah dibawah ini pernyataan yang BENAR?

A. Jumlah total situs dan konten yang diblokir pada tahun 2017 dan 2019 lebih banyak daripada tahun 2019.

B. Komimfo akan memblokir semua situs dan konten illegal yang melanggar kententuan HKI.

C. Pada tahun 2020 akan lebih banyak situs yang diblokir oleh Komimfo.

D. Sejak berdiri sampai 2019 Kominfo telah memblokir 1745 situs dan konten.

E. Sejak dulu jumlah situs dan konten yang diblokir selalu meningkat setiap tahunnya.
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1Sepanjang 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat terdapat
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sebanyak 244 .738, diikuti konten yang memuat fitnah 57.984. Hal ini membuat Kominfo

memblokir ribuan situs dan konten bajakan yang melanggar hak kekayaan intelektual
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dan konten yang diblokir terus meningkat dari tahun ke tahun, terbanyak pada 2019.

Sepanjang 2017, Kominfo memblokir 190 situs dan konten bajakan, angkanya naik pada

2018 menjadi 412 situs dan konten bajakan. Jumlah situs dan konten bajakan yang

diblokir naik tajam menjadi 1.143 sepanjang 2019 lalu. Akhir tahun 2019, Kominfo

menyatakan secara tegas akan memblokir situs ilegal seperti streaming film, musik dan yang

lainnya karena dianggap melanggar ketentuan HKI.
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3Salah satu yang menjadi sorotan adalah situs Indoxxi.com yang dikenal sebagai tempat menonton dan mengunduh film. Tapi,

pengelola situs Indoxxi menyatakan akan menutup layanan mereka per tanggal 1 Januari 2020. Situs tersebut masih bisa diakses,

namun, tidak dapat dipakai untuk menonton film. Kementerian menyatakan apresiasi untuk situs-situs yang secara mandiri menutup

layanan mereka yang ilegal tersebut. "Tindakan terseb ut diharapkan dapat membuat masyarakat lebih dewasa dan cerdas dalam

memanfaatkan internet," kata Kominfo.

(sumber :https://www.indozone.id/news/AqsQyd/sepanjang-2019-kominfo-blokir-ribuan-konten-dan-situs-ilegal/read-all)

Berdasarkan paragraf 3, pernyataan yang PALING BENAR tentang indoxxi adalah?

A. Akan menutup layanan pada awal tahun 2020.

B. Bisa diakses pada tahun 2020

C. Melanggar ketentuan HKI

D. Mendapat apresiasi karena menutup situs secara mandiri

E. Merupakan situs film bajakan yang paling terkenal.

TES SKOLASTIK
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1Sepanjang 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat terdapat
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ataupun negara lain," kata Kominfo dalam siaran pers, Jumat (10/1).
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dan konten yang diblokir terus meningkat dari tahun ke tahun, terbanyak pada 2019.

Sepanjang 2017, Kominfo memblokir 190 situs dan konten bajakan, angkanya naik pada

2018 menjadi 412 situs dan konten bajakan. Jumlah situs dan konten bajakan yang

diblokir naik tajam menjadi 1.143 sepanjang 2019 lalu. Akhir tahun 2019, Kominfo

menyatakan secara tegas akan memblokir situs ilegal seperti streaming film, musik dan yang
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3Salah satu yang menjadi sorotan adalah situs Indoxxi.com yang dikenal sebagai tempat menonton dan mengunduh film. Tapi,

pengelola situs Indoxxi menyatakan akan menutup layanan mereka per tanggal 1 Januari 2020. Situs tersebut masih bisa diakses,

namun, tidak dapat dipakai untuk menonton film. Kementerian menyatakan apresiasi untuk situs-situs yang secara mandiri menutup

layanan mereka yang ilegal tersebut. "Tindakan terseb ut diharapkan dapat membuat masyarakat lebih dewasa dan cerdas dalam

memanfaatkan internet," kata Kominfo.

(sumber :https://www.indozone.id/news/AqsQyd/sepanjang-2019-kominfo-blokir-ribuan-konten-dan-situs-ilegal/read-all)

Berdasarkan tabel Rekap Data Blokir Kategori Pelanggaran HKI, pada bulan  dan tahun berapakah terjadi kenaikan pemblokiran tertinggi 

kedua?

A. Januari 2018

B. Desember 2018

C. Agustus 2019

D. September 2019

E. Desember 2019

TES SKOLASTIK
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1Sepanjang 2019, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) mencatat terdapat

431.065 aduan tentang konten negatif, mayoritas berupa aduan untuk konten pornografi

sebanyak 244 .738, diikuti konten yang memuat fitnah 57.984. Hal ini membuat Kominfo
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2Berdasarkan data Kominfo, terdapat 1.745 situs dan konten yang diblokir

kementerian pada periode 2017 hingga 2019. Data Kominfo menunjukkan jumlah situs

dan konten yang diblokir terus meningkat dari tahun ke tahun, terbanyak pada 2019.

Sepanjang 2017, Kominfo memblokir 190 situs dan konten bajakan, angkanya naik pada

2018 menjadi 412 situs dan konten bajakan. Jumlah situs dan konten bajakan yang

diblokir naik tajam menjadi 1.143 sepanjang 2019 lalu. Akhir tahun 2019, Kominfo

menyatakan secara tegas akan memblokir situs ilegal seperti streaming film, musik dan yang

lainnya karena dianggap melanggar ketentuan HKI.
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3Salah satu yang menjadi sorotan adalah situs Indoxxi.com yang dikenal sebagai tempat menonton dan mengunduh film. Tapi,

pengelola situs Indoxxi menyatakan akan menutup layanan mereka per tanggal 1 Januari 2020. Situs tersebut masih bisa diakses,

namun, tidak dapat dipakai untuk menonton film. Kementerian menyatakan apresiasi untuk situs-situs yang secara mandiri menutup

layanan mereka yang ilegal tersebut. "Tindakan terseb ut diharapkan dapat membuat masyarakat lebih dewasa dan cerdas dalam

memanfaatkan internet," kata Kominfo.

(sumber :https://www.indozone.id/news/AqsQyd/sepanjang-2019-kominfo-blokir-ribuan-konten-dan-situs-ilegal/read-all)

Berdasarkan tabel Rekap Data Blokir Kategori Pelanggaran HKI, pada bulan dan tahun berapakah tidak terjadi kenaikan maupun

penurunan pemblokiran?

A. Maret 2017, Juni 2017, Juli 2018

B. Maret 2017, November 2017, April 2019

C. November 2017, Desember 2017, Februari 2019

D. Juni 2017, November 2017, Agustus 2018

E. Juni 2017, April 2019, Juli 2019

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN PENALARAN UMUM
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Pada 2017, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai hampir 262 juta jiwa.

Meskipun jumlah populasi besar, tetapi didominasi oleh usia produktif sehingga angka

ketergantungan justru cenderung menurun. Angka ketergantungan, yakni jumlah penduduk

usia tidak produktif terhadap penduduk produktif pada 2016 sebesar 48,4 persen. Angka ini

jauh lebih rendah dibanding pada 1971 yang mencapai 86,6 persen.

Berdasarkan laporan Bappenas dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, jumlah

penduduk Indonesia pada 2020 bakal mencapai 271 juta jiwa atau bertambah 10 juta dari

jumlah penduduk pada tahun lalu. Pada 2035, jumlah penduduk Indonesia akan menembus

300 juta.

Laju pertumbuhan penduduk periode 2010-2035 diprediksi akan mengalami penurunan.

Meningkatnya pendidikan masyarakat, kesadaran mengatur jarak kelahiran anak, serta

perubahan gaya hidup membuat pertumbuhan penduduk cenderung melambat. Pada periode

2010-2015, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,38 persen kemudian turun menjadi 1,19

persen pada periode 2015-2020. Pada periode 2030-2035, pertumbuhan penduduk

diperkirakan hanya kembali menurun menjadi hanya 0,62 persen pada periode 2030-2035

saat Indonesia mencapai puncak era bonus demografi.

(Diadaptasi dari www.databooks.katadata.co.id) 

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN PENALARAN UMUM
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Berdasarkan teks bacaan di atas, berapa jumlah perbandingan persentase angka ketergantungan tahun 2016 dengan tahun 1971?

A. 48,4%

B. 86,6%

C. 39,8%

D. 47,4%

E. 38,2%

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN PENALARAN UMUM
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Pada 2017, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai hampir 262 juta jiwa.

Meskipun jumlah populasi besar, tetapi didominasi oleh usia produktif sehingga angka

ketergantungan justru cenderung menurun. Angka ketergantungan, yakni jumlah penduduk

usia tidak produktif terhadap penduduk produktif pada 2016 sebesar 48,4 persen. Angka ini

jauh lebih rendah dibanding pada 1971 yang mencapai 86,6 persen.

Berdasarkan laporan Bappenas dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, jumlah

penduduk Indonesia pada 2020 bakal mencapai 271 juta jiwa atau bertambah 10 juta dari

jumlah penduduk pada tahun lalu. Pada 2035, jumlah penduduk Indonesia akan menembus

300 juta.

Laju pertumbuhan penduduk periode 2010-2035 diprediksi akan mengalami penurunan.

Meningkatnya pendidikan masyarakat, kesadaran mengatur jarak kelahiran anak, serta

perubahan gaya hidup membuat pertumbuhan penduduk cenderung melambat. Pada periode

2010-2015, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,38 persen kemudian turun menjadi 1,19

persen pada periode 2015-2020. Pada periode 2030-2035, pertumbuhan penduduk

diperkirakan hanya kembali menurun menjadi hanya 0,62 persen pada periode 2030-2035

saat Indonesia mencapai puncak era bonus demografi.

(Diadaptasi dari www.databooks.katadata.co.id) 
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Berdasarkan teks bacaan di atas, jumlah penduduk kurang dari 240 juta jiwa terjadi pada tahun?

A. 2017

B. 2018

C. 2011

D. 2013

E. 2010

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN PENALARAN UMUM
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Pada 2017, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai hampir 262 juta jiwa.

Meskipun jumlah populasi besar, tetapi didominasi oleh usia produktif sehingga angka
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jumlah penduduk pada tahun lalu. Pada 2035, jumlah penduduk Indonesia akan menembus

300 juta.

Laju pertumbuhan penduduk periode 2010-2035 diprediksi akan mengalami penurunan.

Meningkatnya pendidikan masyarakat, kesadaran mengatur jarak kelahiran anak, serta

perubahan gaya hidup membuat pertumbuhan penduduk cenderung melambat. Pada periode

2010-2015, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,38 persen kemudian turun menjadi 1,19

persen pada periode 2015-2020. Pada periode 2030-2035, pertumbuhan penduduk

diperkirakan hanya kembali menurun menjadi hanya 0,62 persen pada periode 2030-2035

saat Indonesia mencapai puncak era bonus demografi.

(Diadaptasi dari www.databooks.katadata.co.id) 

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN PENALARAN UMUM
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Berdasarkan teks bacaan di atas, pernyataan yang sesuai dengan teks bacaan adalah…

A. Tahun 2035 diproyeksikan adanya program KB dihapuskan

B. Angka pertumbuhan tahun 2030-2035 diperkirakan naik

C. Tahun 2013 jumlah penduduk lebih dari 250 juta jiwa

D. Tahun 2017 akan didominasi usia-usia produktif

E. Program KB tampaknya tidak berlaku lagi tahun 2035

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN PENALARAN UMUM
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Pada 2017, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai hampir 262 juta jiwa.

Meskipun jumlah populasi besar, tetapi didominasi oleh usia produktif sehingga angka

ketergantungan justru cenderung menurun. Angka ketergantungan, yakni jumlah penduduk

usia tidak produktif terhadap penduduk produktif pada 2016 sebesar 48,4 persen. Angka ini

jauh lebih rendah dibanding pada 1971 yang mencapai 86,6 persen.

Berdasarkan laporan Bappenas dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, jumlah

penduduk Indonesia pada 2020 bakal mencapai 271 juta jiwa atau bertambah 10 juta dari

jumlah penduduk pada tahun lalu. Pada 2035, jumlah penduduk Indonesia akan menembus

300 juta.

Laju pertumbuhan penduduk periode 2010-2035 diprediksi akan mengalami penurunan.

Meningkatnya pendidikan masyarakat, kesadaran mengatur jarak kelahiran anak, serta

perubahan gaya hidup membuat pertumbuhan penduduk cenderung melambat. Pada periode

2010-2015, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,38 persen kemudian turun menjadi 1,19

persen pada periode 2015-2020. Pada periode 2030-2035, pertumbuhan penduduk

diperkirakan hanya kembali menurun menjadi hanya 0,62 persen pada periode 2030-2035

saat Indonesia mencapai puncak era bonus demografi.

(Diadaptasi dari www.databooks.katadata.co.id) 
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Berdasarkan teks bacaan, berapa jumlah perkiraan penduduk pada tahun 2035?

A. 271 juta jiwa

B. 280 juta jiwa

C. 290 juta jiwa

D. 300 juta jiwa

E. 315 juta jiwa

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN PENALARAN UMUM
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Pada 2017, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai hampir 262 juta jiwa.

Meskipun jumlah populasi besar, tetapi didominasi oleh usia produktif sehingga angka

ketergantungan justru cenderung menurun. Angka ketergantungan, yakni jumlah penduduk

usia tidak produktif terhadap penduduk produktif pada 2016 sebesar 48,4 persen. Angka ini

jauh lebih rendah dibanding pada 1971 yang mencapai 86,6 persen.

Berdasarkan laporan Bappenas dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, jumlah

penduduk Indonesia pada 2020 bakal mencapai 271 juta jiwa atau bertambah 10 juta dari

jumlah penduduk pada tahun lalu. Pada 2035, jumlah penduduk Indonesia akan menembus

300 juta.

Laju pertumbuhan penduduk periode 2010-2035 diprediksi akan mengalami penurunan.

Meningkatnya pendidikan masyarakat, kesadaran mengatur jarak kelahiran anak, serta

perubahan gaya hidup membuat pertumbuhan penduduk cenderung melambat. Pada periode

2010-2015, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,38 persen kemudian turun menjadi 1,19

persen pada periode 2015-2020. Pada periode 2030-2035, pertumbuhan penduduk

diperkirakan hanya kembali menurun menjadi hanya 0,62 persen pada periode 2030-2035

saat Indonesia mencapai puncak era bonus demografi.

(Diadaptasi dari www.databooks.katadata.co.id) 
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Berapa tahun sensus penduduk dilakukan di Indonesia?

A. 1 tahun sekali

B. 3 tahun sekali

C. 5 tahun sekali

D. 10 tahun sekali

E. 15 tahun sekali

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN PENALARAN UMUM
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Pada 2017, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai hampir 262 juta jiwa.

Meskipun jumlah populasi besar, tetapi didominasi oleh usia produktif sehingga angka

ketergantungan justru cenderung menurun. Angka ketergantungan, yakni jumlah penduduk

usia tidak produktif terhadap penduduk produktif pada 2016 sebesar 48,4 persen. Angka ini

jauh lebih rendah dibanding pada 1971 yang mencapai 86,6 persen.

Berdasarkan laporan Bappenas dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, jumlah

penduduk Indonesia pada 2020 bakal mencapai 271 juta jiwa atau bertambah 10 juta dari

jumlah penduduk pada tahun lalu. Pada 2035, jumlah penduduk Indonesia akan menembus

300 juta.

Laju pertumbuhan penduduk periode 2010-2035 diprediksi akan mengalami penurunan.

Meningkatnya pendidikan masyarakat, kesadaran mengatur jarak kelahiran anak, serta

perubahan gaya hidup membuat pertumbuhan penduduk cenderung melambat. Pada periode

2010-2015, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,38 persen kemudian turun menjadi 1,19

persen pada periode 2015-2020. Pada periode 2030-2035, pertumbuhan penduduk

diperkirakan hanya kembali menurun menjadi hanya 0,62 persen pada periode 2030-2035

saat Indonesia mencapai puncak era bonus demografi.

(Diadaptasi dari www.databooks.katadata.co.id) 
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Berdasarkan teks bacaan, kapan perkiraan penduduk Indonesia mencapai angka 262 juta jiwa?

A. Tahun 2011

B. Tahun 2014

C. Tahun 2017

D. Tahun 2018

E. Tahun 2020

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN PENALARAN UMUM
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Pada 2017, jumlah penduduk Indonesia diperkirakan mencapai hampir 262 juta jiwa.

Meskipun jumlah populasi besar, tetapi didominasi oleh usia produktif sehingga angka

ketergantungan justru cenderung menurun. Angka ketergantungan, yakni jumlah penduduk

usia tidak produktif terhadap penduduk produktif pada 2016 sebesar 48,4 persen. Angka ini

jauh lebih rendah dibanding pada 1971 yang mencapai 86,6 persen.

Berdasarkan laporan Bappenas dalam Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, jumlah

penduduk Indonesia pada 2020 bakal mencapai 271 juta jiwa atau bertambah 10 juta dari

jumlah penduduk pada tahun lalu. Pada 2035, jumlah penduduk Indonesia akan menembus

300 juta.

Laju pertumbuhan penduduk periode 2010-2035 diprediksi akan mengalami penurunan.

Meningkatnya pendidikan masyarakat, kesadaran mengatur jarak kelahiran anak, serta

perubahan gaya hidup membuat pertumbuhan penduduk cenderung melambat. Pada periode

2010-2015, laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,38 persen kemudian turun menjadi 1,19

persen pada periode 2015-2020. Pada periode 2030-2035, pertumbuhan penduduk

diperkirakan hanya kembali menurun menjadi hanya 0,62 persen pada periode 2030-2035

saat Indonesia mencapai puncak era bonus demografi.

(Diadaptasi dari www.databooks.katadata.co.id) 
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Berdasarkan teks bacaan, apa singkatan dari bappenas?

A. Badan pembangunan nasional

B. Biro perencanaan nasional

C. Badan pembangunan perencanaan nasional

D. Badan perencanaan pembangunan nasional

E. Biro pembangunan perencanaan nasional

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN PENALARAN UMUM
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Wulandari kuliah di sebuah perguruan tinggi negeri, teman-teman sekelasnya berjumlah 30 orang. Tono adalah tetangga Wulandari. Tono

tahu benar bahwa ada teman Wulandari yang tidak lulus UAS. Simpulan yang tepat adalah ..

A. Mungkin semua teman sekelas Wulandari tidak lulus UAS

B. Mungkin semua teman sekelas Wulandari lulus UAS

C. Tidak mungkin ada teman Wulandari yang lulus UAS

D. Tidak mungkin semua teman Wulandari dikenal oleh Tono.

E. Mungkin tidak ada teman Wulandari yang dikenal oleh Tono.

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN PENALARAN UMUM
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Mahasiswa yang pandai dalam ilmu politik lebih mudah belajar bahasa. Orang yang tinggal di luar negeri lebih lancar berbicara dalam

bahasa yang dipakai di Negara tersebut. Lusi lancar berbahasa Spanyol. Simpulan yang tepat adalah ...

A. Mungkin Lusi tidak bisa berbicara.

B. Mungkin Lusi pernah tinggal di luar negeri.

C. Tidak mungkin Lusi pernah tinggal di luar negeri

D. Tidak mungkin Lusi pandai dalam matematika.

E. Tidak mungkin Lusi belajar ilmu politik di luar negeri.

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN PENALARAN UMUM
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Sebuah kelas terdiri dari 36 orang siswa, diberikan survey kepada 36 siswa tersebut mengenai makanan kesukaan kemudian di dapatkan

hasilnya sebagai berikut :

Jika dinyatakan dalam derajat, berapa derajatkah yang menyukai mi goreng ?

A. 10o

B. 20o

C. 30o

D. 40o

E. 50o

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN PENALARAN UMUM
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Keragaman suku bangsa dan etnis yang menjadi tokoh cerita dalam katrologi Pramoedya adalah representasi multikulturalisme dan

pluralitas masyarakat di Hindia Belanda pada masa itu. Keragaman suku bangsa itu dapat dilihat dari kehadiran masyarakat pribumi,

Tionghoa, Jepang, Indo-Belanda, Perancis, Inggris, dan Eropa Totok yang digambarkan dengan konsepsi mereka mengenai dunia, sistem

nilai, organisasi sosial, sejarah, dan adat kebiasaan seperti yang disampaikan Parekh (2008) di atas. Mulai dari Bumi Manusia sampai

Rumah Kaca, tokoh dari berbagai etnis suku bangsa silih berganti hadir. Penggambaran tokohnya sangat beragam dan berlapis-lapis;

mulai dari Nyai Ontosoroh sebagai pribumi yang belajar secara otodidak hingga Minke sebagai pribumi yang terdidik secara Eropa

akhirnya menjadi musuh yang harus ditaklukan oleh tuan peradaban Eropa yang memberinya pencerahan dan ilmu pengetahuan. Juga

dilematis anak-anak Indo seperti Robert Mellema, Robert Suurhof, dan Annelies merepresentasikan kepribadian yang terbelah dan

kegamangan psikologis.

Dua bagian awal katrologi ini menurut Teeuw (1997:248) merupakan balai potret yang mempesona tentang beragam-ragam manusia

di Hindia-Belanda sekitar tahun 1900: Belanda, Indo, Cina, seniman Perancis, pelacur Jepang, dan terutama orang Indonesia dengan

tokoh sentral Minke. Dialah yang kita lihat tumbuh dari anak sekolah berlagak berani menjadi pemuda yang diwisuda oleh kesedihan dan

kepahitan; dari tunas muda priyayi yang berprivilese menjadi nasionalis yang dianggap berbahaya; dari pengagum buta Eropa sebagai

sumber segala ilmu pengetahuan dan hikmah menjadi korban dan pelawan ketidakadilan; dari tukang cerita naif tak terdidik menjadi

wartawan yang sadar akan ideologi; dari pemakai bangga bahasa Belanda sebagai alat komunikasi menjadi pencipta bahasa Melayu

sebagai alat perlawanan pribumi untuk kebebasan.

(Diadaptasi dari majalahhorison.com) 

TES SKOLASTIK

SUBTES: PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN UMUM
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Kata kegamangan dalam teks bacaan di atas diartikan sebagai…

A. Kesenangan

B. Perubahan kepribadian

C. Kekhawatiran/cemas

D. Keambrukan

E. Ketidakbaikan

TES SKOLASTIK

SUBTES: PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN UMUM
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Keragaman suku bangsa dan etnis yang menjadi tokoh cerita dalam katrologi Pramoedya adalah representasi multikulturalisme dan

pluralitas masyarakat di Hindia Belanda pada masa itu. Keragaman suku bangsa itu dapat dilihat dari kehadiran masyarakat pribumi,

Tionghoa, Jepang, Indo-Belanda, Perancis, Inggris, dan Eropa Totok yang digambarkan dengan konsepsi mereka mengenai dunia, sistem

nilai, organisasi sosial, sejarah, dan adat kebiasaan seperti yang disampaikan Parekh (2008) di atas. Mulai dari Bumi Manusia sampai

Rumah Kaca, tokoh dari berbagai etnis suku bangsa silih berganti hadir. Penggambaran tokohnya sangat beragam dan berlapis-lapis;

mulai dari Nyai Ontosoroh sebagai pribumi yang belajar secara otodidak hingga Minke sebagai pribumi yang terdidik secara Eropa

akhirnya menjadi musuh yang harus ditaklukan oleh tuan peradaban Eropa yang memberinya pencerahan dan ilmu pengetahuan. Juga

dilematis anak-anak Indo seperti Robert Mellema, Robert Suurhof, dan Annelies merepresentasikan kepribadian yang terbelah dan

kegamangan psikologis.

Dua bagian awal katrologi ini menurut Teeuw (1997:248) merupakan balai potret yang mempesona tentang beragam-ragam manusia

di Hindia-Belanda sekitar tahun 1900: Belanda, Indo, Cina, seniman Perancis, pelacur Jepang, dan terutama orang Indonesia dengan

tokoh sentral Minke. Dialah yang kita lihat tumbuh dari anak sekolah berlagak berani menjadi pemuda yang diwisuda oleh kesedihan dan

kepahitan; dari tunas muda priyayi yang berprivilese menjadi nasionalis yang dianggap berbahaya; dari pengagum buta Eropa sebagai

sumber segala ilmu pengetahuan dan hikmah menjadi korban dan pelawan ketidakadilan; dari tukang cerita naif tak terdidik menjadi

wartawan yang sadar akan ideologi; dari pemakai bangga bahasa Belanda sebagai alat komunikasi menjadi pencipta bahasa Melayu

sebagai alat perlawanan pribumi untuk kebebasan.

(Diadaptasi dari majalahhorison.com) 
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Kata pluralitas yang bercetak tebal pada teks bacaan di atas bermakna?

A. Hal yang berbeda

B. Kesamaan dalam masyarakat

C. Kemajemukan

D. Jamak

E. Lebih dari satu

TES SKOLASTIK

SUBTES: PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN UMUM
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Keragaman suku bangsa dan etnis yang menjadi tokoh cerita dalam katrologi Pramoedya adalah representasi multikulturalisme dan

pluralitas masyarakat di Hindia Belanda pada masa itu. Keragaman suku bangsa itu dapat dilihat dari kehadiran masyarakat pribumi,

Tionghoa, Jepang, Indo-Belanda, Perancis, Inggris, dan Eropa Totok yang digambarkan dengan konsepsi mereka mengenai dunia, sistem

nilai, organisasi sosial, sejarah, dan adat kebiasaan seperti yang disampaikan Parekh (2008) di atas. Mulai dari Bumi Manusia sampai

Rumah Kaca, tokoh dari berbagai etnis suku bangsa silih berganti hadir. Penggambaran tokohnya sangat beragam dan berlapis-lapis;

mulai dari Nyai Ontosoroh sebagai pribumi yang belajar secara otodidak hingga Minke sebagai pribumi yang terdidik secara Eropa

akhirnya menjadi musuh yang harus ditaklukan oleh tuan peradaban Eropa yang memberinya pencerahan dan ilmu pengetahuan. Juga

dilematis anak-anak Indo seperti Robert Mellema, Robert Suurhof, dan Annelies merepresentasikan kepribadian yang terbelah dan

kegamangan psikologis.

Dua bagian awal katrologi ini menurut Teeuw (1997:248) merupakan balai potret yang mempesona tentang beragam-ragam manusia

di Hindia-Belanda sekitar tahun 1900: Belanda, Indo, Cina, seniman Perancis, pelacur Jepang, dan terutama orang Indonesia dengan

tokoh sentral Minke. Dialah yang kita lihat tumbuh dari anak sekolah berlagak berani menjadi pemuda yang diwisuda oleh kesedihan dan

kepahitan; dari tunas muda priyayi yang berprivilese menjadi nasionalis yang dianggap berbahaya; dari pengagum buta Eropa sebagai

sumber segala ilmu pengetahuan dan hikmah menjadi korban dan pelawan ketidakadilan; dari tukang cerita naif tak terdidik menjadi

wartawan yang sadar akan ideologi; dari pemakai bangga bahasa Belanda sebagai alat komunikasi menjadi pencipta bahasa Melayu

sebagai alat perlawanan pribumi untuk kebebasan.

(Diadaptasi dari majalahhorison.com) 
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SUBTES: PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN UMUM
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Istilah representasi dalam teks bacaan di atas mempunyai makna…

A. Penggelompokkan

B. Pendampingan

C. Perwakilan

D. Orang yang presentasi

E. Apa yang mewakili

TES SKOLASTIK

SUBTES: PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN UMUM
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(1) Pertama kali dibuat pada tahun 1873, jeans awalnya dibuat untuk dipakai para pekerja tambang di Amerika Serikat. (2)Tanpa

disangka, ternyata celana jenis ini begitu diminati hingga pada tahun 1950 jadi begitu popular di kalangan anak muda Negeri Paman Sam.

(3) Sepanjang sejarah, dari awal kelahiran jeans hingga periode 2000-an awal, ada beberapa merek jeans yang begitu digemari. (4)

Salah satunya yang masih ngetren banget sampai sekarang adalah Nudie Jeans. (5) Diproduksi pertama kali pada tahun 2001, kelahiran

brand asal Swedia diawali oleh pemikiran brilian sang founder, yaitu Maria Erixon. (6) Baginya, semakin sering seseorang memakai jeans,

makin kuat pula karakter yang akan dimiliki. (7) Hal ini disebabkan karena denim merupakan jenis kain yang takkan lekang oleh waktu dan

selalu cocok diperuntukkan bagi siapapun.

(8 )Sejak pertama kali muncul, Nudie Jeans benar-benar digemari. (9) Sebagai bukti, meski di tahun 2003 mereka hanya memiliki 12

karyawan, tapi pendapatan mereka berhasil menyentuh 93 juta krona dengan laba bersih 13,6 juta krona.

(10) Menariknya, 70 persen income ternyata berasal dari luar Swedia. (11) Setahun berikutnya, tepat pada tahun 2004 laba bersih

Nudia mengalami peningkatan hingga 70 %

(12) Begitu diminatinya produk dari Nudie Jeans membuat pabrikan tersebut selalu bikin inovasi pada produk-produknya. (13) Sampai

saat ini ada banyak banget jenis-jenis jeans menarik yang sukses diproduksi oleh Nudie Jeans. (14) Beberapa tipe yang difavoritin banget

sama milenial seperti Lean Dean, Skinny Lin, Grim Tim, Fearless Freddie, Thin Finn, dan Hightop Tilde. (15) Masing-masing memiliki

kelebihan dan gaya khas yang dapat disesuaikan dengan gaya pemakainya.

TES SKOLASTIK

SUBTES: PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN UMUM
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Kalimat fakta yang terdapat pada teks tersebut adalah….

A. Kalimat (1) dan (6)

B. Kalimat (3) dan (4)

C. Kalimat (5) dan (6)

D. Kalimat (8) dan (10)

E. Kalimat (10) dan (11)

TES SKOLASTIK

SUBTES: PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN UMUM
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(1) Pertama kali dibuat pada tahun 1873, jeans awalnya dibuat untuk dipakai para pekerja tambang di Amerika Serikat. (2)Tanpa

disangka, ternyata celana jenis ini begitu diminati hingga pada tahun 1950 jadi begitu popular di kalangan anak muda Negeri Paman Sam.

(3) Sepanjang sejarah, dari awal kelahiran jeans hingga periode 2000-an awal, ada beberapa merek jeans yang begitu digemari. (4)

Salah satunya yang masih ngetren banget sampai sekarang adalah Nudie Jeans. (5) Diproduksi pertama kali pada tahun 2001, kelahiran

brand asal Swedia diawali oleh pemikiran brilian sang founder, yaitu Maria Erixon. (6) Baginya, semakin sering seseorang memakai jeans,

makin kuat pula karakter yang akan dimiliki. (7) Hal ini disebabkan karena denim merupakan jenis kain yang takkan lekang oleh waktu dan

selalu cocok diperuntukkan bagi siapapun.

(8 )Sejak pertama kali muncul, Nudie Jeans benar-benar digemari. (9) Sebagai bukti, meski di tahun 2003 mereka hanya memiliki 12

karyawan, tapi pendapatan mereka berhasil menyentuh 93 juta krona dengan laba bersih 13,6 juta krona.

(10) Menariknya, 70 persen income ternyata berasal dari luar Swedia. (11) Setahun berikutnya, tepat pada tahun 2004 laba bersih

Nudia mengalami peningkatan hingga 70 %

(12) Begitu diminatinya produk dari Nudie Jeans membuat pabrikan tersebut selalu bikin inovasi pada produk-produknya. (13) Sampai

saat ini ada banyak banget jenis-jenis jeans menarik yang sukses diproduksi oleh Nudie Jeans. (14) Beberapa tipe yang difavoritin banget

sama milenial seperti Lean Dean, Skinny Lin, Grim Tim, Fearless Freddie, Thin Finn, dan Hightop Tilde. (15) Masing-masing memiliki

kelebihan dan gaya khas yang dapat disesuaikan dengan gaya pemakainya.

TES SKOLASTIK

SUBTES: PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN UMUM
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Kata cocok pada kalimat (7) teks tersebut berantonim dengan kata…..

A. Disharmonis

B. Ekuivalen

C. Setakar

D. Eksak

E. Serasi

TES SKOLASTIK

SUBTES: PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN UMUM
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(1) Pertama kali dibuat pada tahun 1873, jeans awalnya dibuat untuk dipakai para pekerja tambang di Amerika Serikat. (2)Tanpa

disangka, ternyata celana jenis ini begitu diminati hingga pada tahun 1950 jadi begitu popular di kalangan anak muda Negeri Paman Sam.

(3) Sepanjang sejarah, dari awal kelahiran jeans hingga periode 2000-an awal, ada beberapa merek jeans yang begitu digemari. (4)

Salah satunya yang masih ngetren banget sampai sekarang adalah Nudie Jeans. (5) Diproduksi pertama kali pada tahun 2001, kelahiran

brand asal Swedia diawali oleh pemikiran brilian sang founder, yaitu Maria Erixon. (6) Baginya, semakin sering seseorang memakai jeans,

makin kuat pula karakter yang akan dimiliki. (7) Hal ini disebabkan karena denim merupakan jenis kain yang takkan lekang oleh waktu dan

selalu cocok diperuntukkan bagi siapapun.

(8 )Sejak pertama kali muncul, Nudie Jeans benar-benar digemari. (9) Sebagai bukti, meski di tahun 2003 mereka hanya memiliki 12

karyawan, tapi pendapatan mereka berhasil menyentuh 93 juta krona dengan laba bersih 13,6 juta krona.

(10) Menariknya, 70 persen income ternyata berasal dari luar Swedia. (11) Setahun berikutnya, tepat pada tahun 2004 laba bersih

Nudia mengalami peningkatan hingga 70 %

(12) Begitu diminatinya produk dari Nudie Jeans membuat pabrikan tersebut selalu bikin inovasi pada produk-produknya. (13) Sampai

saat ini ada banyak banget jenis-jenis jeans menarik yang sukses diproduksi oleh Nudie Jeans. (14) Beberapa tipe yang difavoritin banget

sama milenial seperti Lean Dean, Skinny Lin, Grim Tim, Fearless Freddie, Thin Finn, dan Hightop Tilde. (15) Masing-masing memiliki

kelebihan dan gaya khas yang dapat disesuaikan dengan gaya pemakainya.
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Makna kata laba bersih yang terdapat pada kalimat (9) teks tersebut adalah…

A. Keuntungan yang diperoleh dalam masa perang

B. Hasil penjualan bersih dikurangi biaya produksi

C. Selisih antara jumlah keseluruhan pendapatan dan jumlah keseluruhan biaya dalam jangka waktu tertentu

D. Laba berdasarkan tingkat selisih antara biaya produksi dan harga jual di pasar

E. Keuntungan korporasi yang tidak dibagikan kepada anggota untuk memperbesar modal atau menutup keuangan

TES SKOLASTIK
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(1) Pertama kali dibuat pada tahun 1873, jeans awalnya dibuat untuk dipakai para pekerja tambang di Amerika Serikat. (2)Tanpa

disangka, ternyata celana jenis ini begitu diminati hingga pada tahun 1950 jadi begitu popular di kalangan anak muda Negeri Paman Sam.

(3) Sepanjang sejarah, dari awal kelahiran jeans hingga periode 2000-an awal, ada beberapa merek jeans yang begitu digemari. (4)

Salah satunya yang masih ngetren banget sampai sekarang adalah Nudie Jeans. (5) Diproduksi pertama kali pada tahun 2001, kelahiran

brand asal Swedia diawali oleh pemikiran brilian sang founder, yaitu Maria Erixon. (6) Baginya, semakin sering seseorang memakai jeans,

makin kuat pula karakter yang akan dimiliki. (7) Hal ini disebabkan karena denim merupakan jenis kain yang takkan lekang oleh waktu dan

selalu cocok diperuntukkan bagi siapapun.

(8 )Sejak pertama kali muncul, Nudie Jeans benar-benar digemari. (9) Sebagai bukti, meski di tahun 2003 mereka hanya memiliki 12

karyawan, tapi pendapatan mereka berhasil menyentuh 93 juta krona dengan laba bersih 13,6 juta krona.

(10) Menariknya, 70 persen income ternyata berasal dari luar Swedia. (11) Setahun berikutnya, tepat pada tahun 2004 laba bersih

Nudia mengalami peningkatan hingga 70 %

(12) Begitu diminatinya produk dari Nudie Jeans membuat pabrikan tersebut selalu bikin inovasi pada produk-produknya. (13) Sampai

saat ini ada banyak banget jenis-jenis jeans menarik yang sukses diproduksi oleh Nudie Jeans. (14) Beberapa tipe yang difavoritin banget

sama milenial seperti Lean Dean, Skinny Lin, Grim Tim, Fearless Freddie, Thin Finn, dan Hightop Tilde. (15) Masing-masing memiliki

kelebihan dan gaya khas yang dapat disesuaikan dengan gaya pemakainya.
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Kalimat yang maknanya sejajar dengan kata inovasi pada kalimat (12) adalah….

A. Malia mengerutkan keningnya karena dia tidak tahu harus menanggapi perkataan temannya yang selalu memusingkan

B. Produk daur ulang merupakan produk yang telah beredar sebelumnya, tetapi ada pembaruan baik dari nama atau produk itu

sendiri

C. Sungai-sungai di daerah Kalimantan seiring berjalannya waktu semakin menyusut karena kemarau yang terlalu lama

D. Kesehatan pecandu rokok itu tidak mengalami perkembangan yang baik

E. Haru tidak berfikir panjang untuk menemui teman-temannya yang setelah bertahun-tahun akhirnya kembali ke Indonesia
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(1) Sikap polos, empati dan kemanusiaan yang besar biasanya terlihat dari sikap anak-anak, hal ini karena mereka masih belum

terpengaruh oleh hal-hal buruk, termasuk dengan anak-anak dari Meksiko. (2) Di sekolah dasar Institut Pendidikan Zacatecas di Meksiko,

35 anak-anak membangun tempat penampungan atau rumah bagi anjing-anjing liar, menggunakan bahan daur ulang yang mereka miliki

di rumah. (3) Kegiatan ini menyebar di jejaring sosial dan membuat orang takjub serta ingin tahu bagaimana mereka mendapatkan ide

tersebut.

(4)Dikutip dari Brightside Minggu (13/10/2019), menjelang akhir tahun sekolah, para anak sekolah ini merancang sebuah proyek

dengan tujuan menghasilkan dampak yang baik bagi masyarakat. (5) Dipandu dengan guru mereka, anak-anak ini mendeteksi masalah

yang terjadi di umum, khususnya di jalanan, dan mereka menemukan para anjing liar. (6) Dari fenomena ini, mereka memutuskan untuk

membangun rumah bagi anjing-anjing yang bisa berfungsi untuk tempat perlindungan mereka dari hawa dingin atau hujan. (7) Selain itu,

proyek ini juga ditujukan untuk memberdayakan budaya daur ulang. (8) Mereka membangunnya dengan dari benda-benda seperti kayu,

botol plastik, ember, dan lain-lain. Yang terbaik adalah, mereka menggunakan semua imajinasi dan kreatifitas mereka untuk mewarnai dan

menghias rumah-rumah anjing tersebut, (9) Dengan demikian mereka menyediakan tempat yang nyaman dan aman bagi para hewan liar

itu.

(Dikutip dari www. m.iputan6.com)
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Kalimat utama paragraf kedua teks tersebut terletak pada….

A. Kalimat (4)

B. Kalimat (5)

C. Kalimat (6)

D. Kalimat (7)

E. Kalimat (8)
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(1) Sikap polos, empati dan kemanusiaan yang besar biasanya terlihat dari sikap anak-anak, hal ini karena mereka masih belum

terpengaruh oleh hal-hal buruk, termasuk dengan anak-anak dari Meksiko. (2) Di sekolah dasar Institut Pendidikan Zacatecas di Meksiko,

35 anak-anak membangun tempat penampungan atau rumah bagi anjing-anjing liar, menggunakan bahan daur ulang yang mereka miliki

di rumah. (3) Kegiatan ini menyebar di jejaring sosial dan membuat orang takjub serta ingin tahu bagaimana mereka mendapatkan ide

tersebut.

(4)Dikutip dari Brightside Minggu (13/10/2019), menjelang akhir tahun sekolah, para anak sekolah ini merancang sebuah proyek

dengan tujuan menghasilkan dampak yang baik bagi masyarakat. (5) Dipandu dengan guru mereka, anak-anak ini mendeteksi masalah

yang terjadi di umum, khususnya di jalanan, dan mereka menemukan para anjing liar. (6) Dari fenomena ini, mereka memutuskan untuk

membangun rumah bagi anjing-anjing yang bisa berfungsi untuk tempat perlindungan mereka dari hawa dingin atau hujan. (7) Selain itu,

proyek ini juga ditujukan untuk memberdayakan budaya daur ulang. (8) Mereka membangunnya dengan dari benda-benda seperti kayu,

botol plastik, ember, dan lain-lain. Yang terbaik adalah, mereka menggunakan semua imajinasi dan kreatifitas mereka untuk mewarnai dan

menghias rumah-rumah anjing tersebut, (9) Dengan demikian mereka menyediakan tempat yang nyaman dan aman bagi para hewan liar

itu.

(Dikutip dari www. m.iputan6.com)
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Kalimat fakta yang terdapat pada teks tersebut adalah….

A. Kalimat (1)

B. Kalimat (2)

C. Kalimat (3)

D. Kalimat (7)

E. Kalimat (9)
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(1) Sikap polos, empati dan kemanusiaan yang besar biasanya terlihat dari sikap anak-anak, hal ini karena mereka masih belum

terpengaruh oleh hal-hal buruk, termasuk dengan anak-anak dari Meksiko. (2) Di sekolah dasar Institut Pendidikan Zacatecas di Meksiko,

35 anak-anak membangun tempat penampungan atau rumah bagi anjing-anjing liar, menggunakan bahan daur ulang yang mereka miliki

di rumah. (3) Kegiatan ini menyebar di jejaring sosial dan membuat orang takjub serta ingin tahu bagaimana mereka mendapatkan ide

tersebut.

(4)Dikutip dari Brightside Minggu (13/10/2019), menjelang akhir tahun sekolah, para anak sekolah ini merancang sebuah proyek

dengan tujuan menghasilkan dampak yang baik bagi masyarakat. (5) Dipandu dengan guru mereka, anak-anak ini mendeteksi masalah

yang terjadi di umum, khususnya di jalanan, dan mereka menemukan para anjing liar. (6) Dari fenomena ini, mereka memutuskan untuk

membangun rumah bagi anjing-anjing yang bisa berfungsi untuk tempat perlindungan mereka dari hawa dingin atau hujan. (7) Selain itu,

proyek ini juga ditujukan untuk memberdayakan budaya daur ulang. (8) Mereka membangunnya dengan dari benda-benda seperti kayu,

botol plastik, ember, dan lain-lain. Yang terbaik adalah, mereka menggunakan semua imajinasi dan kreatifitas mereka untuk mewarnai dan

menghias rumah-rumah anjing tersebut, (9) Dengan demikian mereka menyediakan tempat yang nyaman dan aman bagi para hewan liar

itu.

(Dikutip dari www. m.iputan6.com)
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Makna kata proyek pada kalimat (4) teks tersebut adalah….

A. Kegiatan yang sifatnya spesifik dengan mempergunakan alat-alat pemprosesan data

B. Kegiatan untuk melakukan penelitian dengan sasaran yang ditentukan

C. Kegiatan untuk mencipatakan produk baru dengan bergabung dengan rencana kegiatan yang lain

D. Dilaksanakan sebagai percobaan untuk pekerjaan yang lebih besar

E. Rencana pekerjaan dengan sasaran khusus dan dengan saat penyesuaian yang tegas
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(1) Sikap polos, empati dan kemanusiaan yang besar biasanya terlihat dari sikap anak-anak, hal ini karena mereka masih belum

terpengaruh oleh hal-hal buruk, termasuk dengan anak-anak dari Meksiko. (2) Di sekolah dasar Institut Pendidikan Zacatecas di Meksiko,

35 anak-anak membangun tempat penampungan atau rumah bagi anjing-anjing liar, menggunakan bahan daur ulang yang mereka miliki

di rumah. (3) Kegiatan ini menyebar di jejaring sosial dan membuat orang takjub serta ingin tahu bagaimana mereka mendapatkan ide

tersebut.

(4)Dikutip dari Brightside Minggu (13/10/2019), menjelang akhir tahun sekolah, para anak sekolah ini merancang sebuah proyek

dengan tujuan menghasilkan dampak yang baik bagi masyarakat. (5) Dipandu dengan guru mereka, anak-anak ini mendeteksi masalah

yang terjadi di umum, khususnya di jalanan, dan mereka menemukan para anjing liar. (6) Dari fenomena ini, mereka memutuskan untuk

membangun rumah bagi anjing-anjing yang bisa berfungsi untuk tempat perlindungan mereka dari hawa dingin atau hujan. (7) Selain itu,

proyek ini juga ditujukan untuk memberdayakan budaya daur ulang. (8) Mereka membangunnya dengan dari benda-benda seperti kayu,

botol plastik, ember, dan lain-lain. Yang terbaik adalah, mereka menggunakan semua imajinasi dan kreatifitas mereka untuk mewarnai dan

menghias rumah-rumah anjing tersebut, (9) Dengan demikian mereka menyediakan tempat yang nyaman dan aman bagi para hewan liar

itu.

(Dikutip dari www. m.iputan6.com)
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Kata ganti mereka pada kalimat (6) merujuk kepada……

A. Anak-anak

B. Guru anak-anak

C. Anjing-anjing liar

D. Anjing-anjing peliharaan

E. Hewan liar
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(1) Penanggulangan kemiskinan baru disahakan menjadi Undang-undang (UU) tanggal 21 Juli 2011. (2) UU Nomor 13 tentang

penanganan fakir miskin tersebut mengarahkan pembangunan nasional agar berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan

berkelanjutan. (3) Namun, hingga saat ini pengentasan kemiskinan masih terbentur berbagai masalah seperti kelembagaan. (4) Belum

ada integrasi antar lembaga sedangkan sering terlihat ironi dan kontradiksi yang menyayat hati. (5) Ada Lembaga yang “menghamburkan

anggaran” dengan mempercantik gedung, sementara di sekitarnya terdapat rumah-rumah kumuh. (6) Ada lagi yang membangun rumah

dinas, tetapi tidak dihuni sementara orang miskin tidak tahu mau tinggal di mana.

(7) Sejatinya, selain Kementrian Sosial sebagai loading sector, ada wakil presiden dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan (TNP2K). (8) Selain itu, masyarakat ikut diberdayakan melalui Program Nasional Masyarakat Mandiri (PNPM). (9) Namun,

beberapa penelitian menemukan bahwa program tersebut dimanfaatkan oleh orang yang belum kaya dan belum menyentuh orang miskin.

(10) Akibatnya, kesenjangan antara si miskin dan si kaya meningkat.

(Diadaptasi dari : 33 Judul Kumpulan Artikel 11 Bulan)
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Apa kata yang tepat untuk mengganti kata hubung sedangkan pada kalimat (4)?

A. Dengan

B. Sehingga

C. Agar

D. Dan

E. atau
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(1) Penanggulangan kemiskinan baru disahakan menjadi Undang-undang (UU) tanggal 21 Juli 2011. (2) UU Nomor 13 tentang

penanganan fakir miskin tersebut mengarahkan pembangunan nasional agar berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan

berkelanjutan. (3) Namun, hingga saat ini pengentasan kemiskinan masih terbentur berbagai masalah seperti kelembagaan. (4) Belum

ada integrasi antar lembaga sedangkan sering terlihat ironi dan kontradiksi yang menyayat hati. (5) Ada Lembaga yang “menghamburkan

anggaran” dengan mempercantik gedung, sementara di sekitarnya terdapat rumah-rumah kumuh. (6) Ada lagi yang membangun rumah

dinas, tetapi tidak dihuni sementara orang miskin tidak tahu mau tinggal di mana.

(7) Sejatinya, selain Kementrian Sosial sebagai loading sector, ada wakil presiden dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan (TNP2K). (8) Selain itu, masyarakat ikut diberdayakan melalui Program Nasional Masyarakat Mandiri (PNPM). (9) Namun,

beberapa penelitian menemukan bahwa program tersebut dimanfaatkan oleh orang yang belum kaya dan belum menyentuh orang miskin.

(10) Akibatnya, kesenjangan antara si miskin dan si kaya meningkat.

(Diadaptasi dari : 33 Judul Kumpulan Artikel 11 Bulan)
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Terletak di kalimat berapakah kalimat utama paragraf pertama teks tersebut ?

A. Kalimat (5)

B. Kalimat (4)

C. Kalimat (3)

D. Kalimat (2)

E. Kalimat (1)
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(1) Penanggulangan kemiskinan baru disahakan menjadi Undang-undang (UU) tanggal 21 Juli 2011. (2) UU Nomor 13 tentang

penanganan fakir miskin tersebut mengarahkan pembangunan nasional agar berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan

berkelanjutan. (3) Namun, hingga saat ini pengentasan kemiskinan masih terbentur berbagai masalah seperti kelembagaan. (4) Belum

ada integrasi antar lembaga sedangkan sering terlihat ironi dan kontradiksi yang menyayat hati. (5) Ada Lembaga yang “menghamburkan

anggaran” dengan mempercantik gedung, sementara di sekitarnya terdapat rumah-rumah kumuh. (6) Ada lagi yang membangun rumah

dinas, tetapi tidak dihuni sementara orang miskin tidak tahu mau tinggal di mana.

(7) Sejatinya, selain Kementrian Sosial sebagai loading sector, ada wakil presiden dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan (TNP2K). (8) Selain itu, masyarakat ikut diberdayakan melalui Program Nasional Masyarakat Mandiri (PNPM). (9) Namun,

beberapa penelitian menemukan bahwa program tersebut dimanfaatkan oleh orang yang belum kaya dan belum menyentuh orang miskin.

(10) Akibatnya, kesenjangan antara si miskin dan si kaya meningkat.

(Diadaptasi dari : 33 Judul Kumpulan Artikel 11 Bulan)
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Berdasarkan teks tersebut, manakah yang termasuk kalimat fakta ?

A. Kesenjangan antara si miskin dan si kaya meningkat

B. Belum ada integrasi antar lembaga sehingga sering terlihat ironi dan kontradiksi.

C. Pengentasan kemiskinan masuk masih terbentur berbagai masalah.

D. Ada lembaga yang “menghamburkan anggaran” dengan mempercantik gedung, sementara disekitarnya terdapat rumah-rumah kumuh.

E. Penanggulangan kemiskinan disahkan menjadi Undang-Undang (UU) tanggal 21 Juli 2011
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(1) Penanggulangan kemiskinan baru disahakan menjadi Undang-undang (UU) tanggal 21 Juli 2011. (2) UU Nomor 13 tentang

penanganan fakir miskin tersebut mengarahkan pembangunan nasional agar berpihak pada fakir miskin secara terencana, terarah, dan

berkelanjutan. (3) Namun, hingga saat ini pengentasan kemiskinan masih terbentur berbagai masalah seperti kelembagaan. (4) Belum

ada integrasi antar lembaga sedangkan sering terlihat ironi dan kontradiksi yang menyayat hati. (5) Ada Lembaga yang “menghamburkan

anggaran” dengan mempercantik gedung, sementara di sekitarnya terdapat rumah-rumah kumuh. (6) Ada lagi yang membangun rumah

dinas, tetapi tidak dihuni sementara orang miskin tidak tahu mau tinggal di mana.

(7) Sejatinya, selain Kementrian Sosial sebagai loading sector, ada wakil presiden dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan

Kemiskinan (TNP2K). (8) Selain itu, masyarakat ikut diberdayakan melalui Program Nasional Masyarakat Mandiri (PNPM). (9) Namun,

beberapa penelitian menemukan bahwa program tersebut dimanfaatkan oleh orang yang belum kaya dan belum menyentuh orang miskin.

(10) Akibatnya, kesenjangan antara si miskin dan si kaya meningkat.

(Diadaptasi dari : 33 Judul Kumpulan Artikel 11 Bulan)

TES SKOLASTIK

SUBTES: PENGETAHUAN DAN PEMAHAMAN UMUM

Manakah yang merupakan makna kata integrasi pada kalimat (4) teks tersebut ?

A. Pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat

B. Penggabungan atau pengambilalihan pemasukan oleh distributor.

C. Penyatuan berbagai kelompok budaya dan social ke dalam kesatuan wilayah.

D. Penyesuaian perbedaan tingkah laku warga suatu kelompok bersangkutan

E. Proses penggabungan produk yang berbeda untuk menciptakan suatu system.
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Dampak globalisasi adalah makin melemahnya pengaruh politik dan daya tawar ekonomi serikat buruh. Pasar global dan perusahaan

TNC cenderung disertai pasar tenaga kerja dunia yang terbuka pula. Namun, operasi pasar tenaga kerja dunia bukan dalam bentuk lalu

lintas tenaga kerja dari suatu Negara ke Negara lain, tetapi dalam bentuk arus modal yang bergerak memilih lokasi-lokasi terbaik dari sisi

upah buruh dan pasokan tenaga kerja. Karena itu, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang sangat terampil dan

produktif mungkin akan tetap beroperasi di negara-negara maju dengan segala kelebihannya, karena perusahaan-perusahaan itu tidak

semata-mata mencari buruh murah.

Kecendrungan modal bergerak dengan bebas dari negara satu ke negara lain, sementara angkatan kerja tetap berada di negara

masing menguntungkan negara-negara maju yang memiliki angkatan kerja paling siap meskipun biaya overhead dan jaminan sosial yang

tinggi dilihat dari kompetisi keterampilan dan motivasi kerja. Karena itu strategi “demokrasi sosial” untuk memperbaiki kondisi kerja dapat

berjalan hanya jika strategi itu menjamin bahwa tenaga kerja memang unggul, tanpa mengurangi hak perusahaan untuk mengatur

penggunaan tenaga kerja, dan tanpa menyebabkan biaya pajak naik lebih besar daripada biaya pajak rata-rata yang berlaku di negara-

negara maju.

Diadaptasi dari globalisasi adalah mitos, (Hirst Paul dan Grahame Thompson : 21 – 22)
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Topik bacaan tersebut adalah…

A. Globalisasi adalah bagian dari melemahnya perekonomian

B. Strategi sosial adalah solusi untuk globalisasi

C. Dampak globalisasi bagi serikat buruh

D. Pajak yang dibebankan pada serikat buruh

E. Cara menanggulangi dampak globalisasi
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Dampak globalisasi adalah makin melemahnya pengaruh politik dan daya tawar ekonomi serikat buruh. Pasar global dan perusahaan

TNC cenderung disertai pasar tenaga kerja dunia yang terbuka pula. Namun, operasi pasar tenaga kerja dunia bukan dalam bentuk lalu

lintas tenaga kerja dari suatu Negara ke Negara lain, tetapi dalam bentuk arus modal yang bergerak memilih lokasi-lokasi terbaik dari sisi

upah buruh dan pasokan tenaga kerja. Karena itu, perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja yang sangat terampil dan

produktif mungkin akan tetap beroperasi di negara-negara maju dengan segala kelebihannya, karena perusahaan-perusahaan itu tidak

semata-mata mencari buruh murah.

Kecendrungan modal bergerak dengan bebas dari negara satu ke negara lain, sementara angkatan kerja tetap berada di negara

masing menguntungkan negara-negara maju yang memiliki angkatan kerja paling siap meskipun biaya overhead dan jaminan sosial yang

tinggi dilihat dari kompetisi keterampilan dan motivasi kerja. Karena itu strategi “demokrasi sosial” untuk memperbaiki kondisi kerja dapat

berjalan hanya jika strategi itu menjamin bahwa tenaga kerja memang unggul, tanpa mengurangi hak perusahaan untuk mengatur

penggunaan tenaga kerja, dan tanpa menyebabkan biaya pajak naik lebih besar daripada biaya pajak rata-rata yang berlaku di negara-

negara maju.

Diadaptasi dari globalisasi adalah mitos, (Hirst Paul dan Grahame Thompson : 21 – 22)
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Kata cenderung pada teks tersebut berpadanan dengan kata :

A. ragib

B. ringan

C. sepele

D. renek

E. pandak
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Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya, adat istiadat, kepercayaan, dan

kekayaan intelektual yang begitu kaya. Semuanya melebur menjadi satu dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dari

berbagai macam aspek tersebut, tidak dapat [1dipungkiri] bahwa seni arsitektur telah menjadi bagian yang tidak [2pisah] keberadaannya.

Hal ini dapat dirasakan hingga saat ini ketika perkembangan seni arsitektur dan budaya terus menerus mengalami evolusi dengan

hadirnya langgam-langgam arsitektur baru hasil perkembangan dari konsep arsitektur tradisional maupun konsep aritektur modern

(kebudayaan asing) yang saling [ 3… ].

Seperti diketahui bahwa arsitektur tradisional adalah buah karya manusia yang sarat akan konsepsi budaya dan filosofinya. [4 … ]

konsep-konsep arsitektur modern lebih mengutamakan fungsionalitas, kesederhanaan yang cenderung simpel atau ringkas. Kini

konsep arsitektur bergerak secara perlahan berubah sesuai kondisi zaman, demikian pula dengan keberadaan karya arsitektur yang

juga berubah. Kondisi ini dapat ditemui hampir di setiap kota-kota besar di Indonesia yang banyak sekali bermunculan rumah, ataupun

bangunan yang masih mengatasnamakan bangunan bertemakan arsitektur tradisional namun telah [5dipadupadankan] dengan

konsep-konsep arsitektur modern. Dengan kata lain, banyak dijumpai adanya langgam arsitektur baru hasil perpaduan antara

tradisional Indonesia yang berfilosofi dan memiliki hierarki tertentu di dalam setiap detail rancangannya dengan kebebasan

arsitektur modern yang terkadang jauh dari konsep maupun filosofinya.

Sumber:  Suharjanto,  G.  (2014).  Konsep  arsitektur  tradisional  Sunda  masa  lalu  dan  masa kini. Comtech, 5(1), 505—521.
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Imbuhan yang tepat untuk kata bernomor (2) agar sesuai dengan konteks kalimat adalah .….

A. ber

B. di

C. di-kan

D. ter

A. ter-kan
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Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya, adat istiadat, kepercayaan, dan

kekayaan intelektual yang begitu kaya. Semuanya melebur menjadi satu dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dari

berbagai macam aspek tersebut, tidak dapat [1dipungkiri] bahwa seni arsitektur telah menjadi bagian yang tidak [2pisah] keberadaannya.

Hal ini dapat dirasakan hingga saat ini ketika perkembangan seni arsitektur dan budaya terus menerus mengalami evolusi dengan

hadirnya langgam-langgam arsitektur baru hasil perkembangan dari konsep arsitektur tradisional maupun konsep aritektur modern

(kebudayaan asing) yang saling [ 3… ].

Seperti diketahui bahwa arsitektur tradisional adalah buah karya manusia yang sarat akan konsepsi budaya dan filosofinya. [4 … ]

konsep-konsep arsitektur modern lebih mengutamakan fungsionalitas, kesederhanaan yang cenderung simpel atau ringkas. Kini

konsep arsitektur bergerak secara perlahan berubah sesuai kondisi zaman, demikian pula dengan keberadaan karya arsitektur yang

juga berubah. Kondisi ini dapat ditemui hampir di setiap kota-kota besar di Indonesia yang banyak sekali bermunculan rumah, ataupun

bangunan yang masih mengatasnamakan bangunan bertemakan arsitektur tradisional namun telah [5dipadupadankan] dengan

konsep-konsep arsitektur modern. Dengan kata lain, banyak dijumpai adanya langgam arsitektur baru hasil perpaduan antara

tradisional Indonesia yang berfilosofi dan memiliki hierarki tertentu di dalam setiap detail rancangannya dengan kebebasan

arsitektur modern yang terkadang jauh dari konsep maupun filosofinya.

Sumber:  Suharjanto,  G.  (2014).  Konsep  arsitektur  tradisional  Sunda  masa  lalu  dan  masa kini. Comtech, 5(1), 505—521.
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Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya, adat istiadat, kepercayaan, dan kekayaan

intelektual yang begitu kaya. Semuanya melebur menjadi satu dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Hal yang harus diperbaiki pada pada bagian yang bercetak miring agar sesuai dengan kaidah penulisan dan menjadi kalimat efektif adalah

....

A. menambahkan tanda baca titIk dua setelah kata “keanekaragaman”

B. mengganti kata “masyarakat” menjadi “bermasyarakat”

C. menghilangkan kata “berbagai macam”

D. menghilangkan kata “menjadi satu”

E. mengubah kata “keanekaragaman” menjadi “beraneka ragam”
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Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya, adat istiadat, kepercayaan, dan

kekayaan intelektual yang begitu kaya. Semuanya melebur menjadi satu dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dari

berbagai macam aspek tersebut, tidak dapat [1dipungkiri] bahwa seni arsitektur telah menjadi bagian yang tidak [2pisah] keberadaannya.

Hal ini dapat dirasakan hingga saat ini ketika perkembangan seni arsitektur dan budaya terus menerus mengalami evolusi dengan

hadirnya langgam-langgam arsitektur baru hasil perkembangan dari konsep arsitektur tradisional maupun konsep aritektur modern

(kebudayaan asing) yang saling [ 3… ].

Seperti diketahui bahwa arsitektur tradisional adalah buah karya manusia yang sarat akan konsepsi budaya dan filosofinya. [4 … ]

konsep-konsep arsitektur modern lebih mengutamakan fungsionalitas, kesederhanaan yang cenderung simpel atau ringkas. Kini

konsep arsitektur bergerak secara perlahan berubah sesuai kondisi zaman, demikian pula dengan keberadaan karya arsitektur yang

juga berubah. Kondisi ini dapat ditemui hampir di setiap kota-kota besar di Indonesia yang banyak sekali bermunculan rumah, ataupun

bangunan yang masih mengatasnamakan bangunan bertemakan arsitektur tradisional namun telah [5dipadupadankan] dengan

konsep-konsep arsitektur modern. Dengan kata lain, banyak dijumpai adanya langgam arsitektur baru hasil perpaduan antara

tradisional Indonesia yang berfilosofi dan memiliki hierarki tertentu di dalam setiap detail rancangannya dengan kebebasan

arsitektur modern yang terkadang jauh dari konsep maupun filosofinya.

Sumber:  Suharjanto,  G.  (2014).  Konsep  arsitektur  tradisional  Sunda  masa  lalu  dan  masa kini. Comtech, 5(1), 505—521.
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Pertimbangkan apakah kata bernomor (1) perlu diperbaiki atau tidak .....

A. dimungkiri

B. memungkiri

C. mepungkiri

D. terpungkiri

E. tidak perlu diperbaiki
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Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya, adat istiadat, kepercayaan, dan

kekayaan intelektual yang begitu kaya. Semuanya melebur menjadi satu dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dari

berbagai macam aspek tersebut, tidak dapat [1dipungkiri] bahwa seni arsitektur telah menjadi bagian yang tidak [2pisah] keberadaannya.

Hal ini dapat dirasakan hingga saat ini ketika perkembangan seni arsitektur dan budaya terus menerus mengalami evolusi dengan

hadirnya langgam-langgam arsitektur baru hasil perkembangan dari konsep arsitektur tradisional maupun konsep aritektur modern

(kebudayaan asing) yang saling [ 3… ].

Seperti diketahui bahwa arsitektur tradisional adalah buah karya manusia yang sarat akan konsepsi budaya dan filosofinya. [4 … ]

konsep-konsep arsitektur modern lebih mengutamakan fungsionalitas, kesederhanaan yang cenderung simpel atau ringkas. Kini

konsep arsitektur bergerak secara perlahan berubah sesuai kondisi zaman, demikian pula dengan keberadaan karya arsitektur yang

juga berubah. Kondisi ini dapat ditemui hampir di setiap kota-kota besar di Indonesia yang banyak sekali bermunculan rumah, ataupun

bangunan yang masih mengatasnamakan bangunan bertemakan arsitektur tradisional namun telah [5dipadupadankan] dengan

konsep-konsep arsitektur modern. Dengan kata lain, banyak dijumpai adanya langgam arsitektur baru hasil perpaduan antara

tradisional Indonesia yang berfilosofi dan memiliki hierarki tertentu di dalam setiap detail rancangannya dengan kebebasan

arsitektur modern yang terkadang jauh dari konsep maupun filosofinya.

Sumber:  Suharjanto,  G.  (2014).  Konsep  arsitektur  tradisional  Sunda  masa  lalu  dan  masa kini. Comtech, 5(1), 505—521.
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Kata yang paling tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada nomor (3) adalah

A. berasimilasi

B. berpadu

C. bersatu

D. berkolaborasi

E. berkoordinasi

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS



38

Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya, adat istiadat, kepercayaan, dan

kekayaan intelektual yang begitu kaya. Semuanya melebur menjadi satu dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dari

berbagai macam aspek tersebut, tidak dapat [1dipungkiri] bahwa seni arsitektur telah menjadi bagian yang tidak [2pisah] keberadaannya.

Hal ini dapat dirasakan hingga saat ini ketika perkembangan seni arsitektur dan budaya terus menerus mengalami evolusi dengan

hadirnya langgam-langgam arsitektur baru hasil perkembangan dari konsep arsitektur tradisional maupun konsep aritektur modern

(kebudayaan asing) yang saling [ 3… ].

Seperti diketahui bahwa arsitektur tradisional adalah buah karya manusia yang sarat akan konsepsi budaya dan filosofinya. [4 … ]

konsep-konsep arsitektur modern lebih mengutamakan fungsionalitas, kesederhanaan yang cenderung simpel atau ringkas. Kini

konsep arsitektur bergerak secara perlahan berubah sesuai kondisi zaman, demikian pula dengan keberadaan karya arsitektur yang

juga berubah. Kondisi ini dapat ditemui hampir di setiap kota-kota besar di Indonesia yang banyak sekali bermunculan rumah, ataupun

bangunan yang masih mengatasnamakan bangunan bertemakan arsitektur tradisional namun telah [5dipadupadankan] dengan

konsep-konsep arsitektur modern. Dengan kata lain, banyak dijumpai adanya langgam arsitektur baru hasil perpaduan antara

tradisional Indonesia yang berfilosofi dan memiliki hierarki tertentu di dalam setiap detail rancangannya dengan kebebasan

arsitektur modern yang terkadang jauh dari konsep maupun filosofinya.

Sumber:  Suharjanto,  G.  (2014).  Konsep  arsitektur  tradisional  Sunda  masa  lalu  dan  masa kini. Comtech, 5(1), 505—521.
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Konjungsi yang paling tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada nomor (4) adalah .….

A. Akan tetapi

B. Meskipun

C. Oleh karena itu

D. Sedangkan

E. Walaupun
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Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya, adat istiadat, kepercayaan, dan

kekayaan intelektual yang begitu kaya. Semuanya melebur menjadi satu dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dari

berbagai macam aspek tersebut, tidak dapat [1dipungkiri] bahwa seni arsitektur telah menjadi bagian yang tidak [2pisah] keberadaannya.

Hal ini dapat dirasakan hingga saat ini ketika perkembangan seni arsitektur dan budaya terus menerus mengalami evolusi dengan

hadirnya langgam-langgam arsitektur baru hasil perkembangan dari konsep arsitektur tradisional maupun konsep aritektur modern

(kebudayaan asing) yang saling [ 3… ].

Seperti diketahui bahwa arsitektur tradisional adalah buah karya manusia yang sarat akan konsepsi budaya dan filosofinya. [4 … ]

konsep-konsep arsitektur modern lebih mengutamakan fungsionalitas, kesederhanaan yang cenderung simpel atau ringkas. Kini

konsep arsitektur bergerak secara perlahan berubah sesuai kondisi zaman, demikian pula dengan keberadaan karya arsitektur yang

juga berubah. Kondisi ini dapat ditemui hampir di setiap kota-kota besar di Indonesia yang banyak sekali bermunculan rumah, ataupun

bangunan yang masih mengatasnamakan bangunan bertemakan arsitektur tradisional namun telah [5dipadupadankan] dengan

konsep-konsep arsitektur modern. Dengan kata lain, banyak dijumpai adanya langgam arsitektur baru hasil perpaduan antara

tradisional Indonesia yang berfilosofi dan memiliki hierarki tertentu di dalam setiap detail rancangannya dengan kebebasan

arsitektur modern yang terkadang jauh dari konsep maupun filosofinya.

Sumber:  Suharjanto,  G.  (2014).  Konsep  arsitektur  tradisional  Sunda  masa  lalu  dan  masa kini. Comtech, 5(1), 505—521.
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Pertimbangkan apakah kata bernomor (5) harus diperbaiki atau tidak …

A. dipadankan

B. dipadukan

C. memadukan

D. memadupadankan

E. tidak perlu diperbaiki
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Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya, adat istiadat, kepercayaan, dan

kekayaan intelektual yang begitu kaya. Semuanya melebur menjadi satu dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dari

berbagai macam aspek tersebut, tidak dapat [1dipungkiri] bahwa seni arsitektur telah menjadi bagian yang tidak [2pisah] keberadaannya.

Hal ini dapat dirasakan hingga saat ini ketika perkembangan seni arsitektur dan budaya terus menerus mengalami evolusi dengan

hadirnya langgam-langgam arsitektur baru hasil perkembangan dari konsep arsitektur tradisional maupun konsep aritektur modern

(kebudayaan asing) yang saling [ 3… ].

Seperti diketahui bahwa arsitektur tradisional adalah buah karya manusia yang sarat akan konsepsi budaya dan filosofinya. [4 … ]

konsep-konsep arsitektur modern lebih mengutamakan fungsionalitas, kesederhanaan yang cenderung simpel atau ringkas. Kini

konsep arsitektur bergerak secara perlahan berubah sesuai kondisi zaman, demikian pula dengan keberadaan karya arsitektur yang

juga berubah. Kondisi ini dapat ditemui hampir di setiap kota-kota besar di Indonesia yang banyak sekali bermunculan rumah, ataupun

bangunan yang masih mengatasnamakan bangunan bertemakan arsitektur tradisional namun telah [5dipadupadankan] dengan

konsep-konsep arsitektur modern. Dengan kata lain, banyak dijumpai adanya langgam arsitektur baru hasil perpaduan antara

tradisional Indonesia yang berfilosofi dan memiliki hierarki tertentu di dalam setiap detail rancangannya dengan kebebasan

arsitektur modern yang terkadang jauh dari konsep maupun filosofinya.

Sumber:  Suharjanto,  G.  (2014).  Konsep  arsitektur  tradisional  Sunda  masa  lalu  dan  masa kini. Comtech, 5(1), 505—521.
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Kata yang tidak baku pada teks di atas adalah ....

A. Hierarki

B. Konsepsi

C. Langgam

D. Simple

E. Zaman
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Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya, adat istiadat, kepercayaan, dan

kekayaan intelektual yang begitu kaya. Semuanya melebur menjadi satu dalam setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat. Dari

berbagai macam aspek tersebut, tidak dapat [1dipungkiri] bahwa seni arsitektur telah menjadi bagian yang tidak [2pisah] keberadaannya.

Hal ini dapat dirasakan hingga saat ini ketika perkembangan seni arsitektur dan budaya terus menerus mengalami evolusi dengan

hadirnya langgam-langgam arsitektur baru hasil perkembangan dari konsep arsitektur tradisional maupun konsep aritektur modern

(kebudayaan asing) yang saling [ 3… ].

Seperti diketahui bahwa arsitektur tradisional adalah buah karya manusia yang sarat akan konsepsi budaya dan filosofinya. [4 … ]

konsep-konsep arsitektur modern lebih mengutamakan fungsionalitas, kesederhanaan yang cenderung simpel atau ringkas. Kini

konsep arsitektur bergerak secara perlahan berubah sesuai kondisi zaman, demikian pula dengan keberadaan karya arsitektur yang

juga berubah. Kondisi ini dapat ditemui hampir di setiap kota-kota besar di Indonesia yang banyak sekali bermunculan rumah, ataupun

bangunan yang masih mengatasnamakan bangunan bertemakan arsitektur tradisional namun telah [5dipadupadankan] dengan

konsep-konsep arsitektur modern. Dengan kata lain, banyak dijumpai adanya langgam arsitektur baru hasil perpaduan antara

tradisional Indonesia yang berfilosofi dan memiliki hierarki tertentu di dalam setiap detail rancangannya dengan kebebasan

arsitektur modern yang terkadang jauh dari konsep maupun filosofinya.

Sumber:  Suharjanto,  G.  (2014).  Konsep  arsitektur  tradisional  Sunda  masa  lalu  dan  masa kini. Comtech, 5(1), 505—521.
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Kondisi ini dapat ditemui hampir di setiap kota-kota besar di Indonesia yang banyak sekali bermunculan rumah, ataupun

bangunan yang masih mengatasnamakan bangunan bertemakan arsitektur tradisional namun telah [5dipadupadankan] dengan

konsep-konsep arsitektur modern.

Hal yang harus diperbaiki pada kalimat bercetak tebal agar sesuai dengan kaidah dan menjadi kalimat efektif adalah ....

A. menambahkan tanda baca titik setelah kata “tradisional” dan huruf n pada kata “namun” ditulis kapital

B. mengubah kata “ataupun” menjadi “atau” dan mengganti kata “namun” menjadi “dan”

C. mengubah kata “bertemakan” menjadi “bertema” dan “konsep-konsep” menjadi “konsep”

D. menghapus tanda baca koma dan menambahkan tanda baca titik setelah kata “tradisional”

E. menghapus tanda baca koma dan mengganti kata “namun” menjadi “tetapi”

TES SKOLASTIK

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS
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Garuda Indonesia meraih penghargaan sebagai [1Maskapai Penerbangan Regional Terbaik Di Dunia] yang diberikan oleh

Skytrax. Terbang untuk pertama kalinya di tahun 1949, saat ini Garuda Indonesia membawa lebih dari [225 juta] penumpang setiap

tahunnya. [3PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.] memutuskan untuk go public dan menerbitkan saham perdananya pada 11

Februari 2011. Dengan harga jual saham per lembar sebesar Rp750,00. Harga saham perdana PT. Garuda Indonesia ini

mengambil harga terendah dari harga yang ditawarkan yaitu [4Rp.750-Rp.1100]. [5 ... ] dalam kurun waktu lima tahun terakhir,

setelah melakukan [6initial public offering] di Bursa Efek Indonesia, PT. Garuda Indonesia Tbk. memiliki permasalahan yang

signifikan dalam aktivitas perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaannya.

Sumber:  Rizal,  M.  (2017).  Analisis  Kinerja  PT.  Garuda  Indonesia  Tbk. Jurnal  Serambi Ekonomi dan Bisnis, 4(1).

TES SKOLASTIK

Pertimbangkan apakah frasa bernomor (1) perlu diperbaiki atau tidak ....

A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI

B. "Maskapai Penerbangan Regional Terbaik di Dunia"

C. "Maskapai Penerbangan Regional Terbaik Di Dunia"

D. Maskapai Penerbangan Regional Terbaik di dunia

E. Maskapai Penerbangan Regional Terbaik di Dunia

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS
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Garuda Indonesia meraih penghargaan sebagai [1Maskapai Penerbangan Regional Terbaik Di Dunia] yang diberikan oleh

Skytrax. Terbang untuk pertama kalinya di tahun 1949, saat ini Garuda Indonesia membawa lebih dari [225 juta] penumpang setiap

tahunnya. [3PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.] memutuskan untuk go public dan menerbitkan saham perdananya pada 11

Februari 2011. Dengan harga jual saham per lembar sebesar Rp750,00. Harga saham perdana PT. Garuda Indonesia ini

mengambil harga terendah dari harga yang ditawarkan yaitu [4Rp.750-Rp.1100]. [5 ... ] dalam kurun waktu lima tahun terakhir,

setelah melakukan [6initial public offering] di Bursa Efek Indonesia, PT. Garuda Indonesia Tbk. memiliki permasalahan yang

signifikan dalam aktivitas perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaannya.

Sumber:  Rizal,  M.  (2017).  Analisis  Kinerja  PT.  Garuda  Indonesia  Tbk. Jurnal  Serambi Ekonomi dan Bisnis, 4(1).

TES SKOLASTIK

Pertimbangkan apakah frasa bernomor (2) perlu diperbaiki atau tidak ....

A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI

B. dua puluh lima juta

C. 25.000.000,00

D. Rp.25.000.000

E. Rp.25.000.000,00

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS
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Garuda Indonesia meraih penghargaan sebagai [1Maskapai Penerbangan Regional Terbaik Di Dunia] yang diberikan oleh

Skytrax. Terbang untuk pertama kalinya di tahun 1949, saat ini Garuda Indonesia membawa lebih dari [225 juta] penumpang setiap

tahunnya. [3PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.] memutuskan untuk go public dan menerbitkan saham perdananya pada 11

Februari 2011. Dengan harga jual saham per lembar sebesar Rp750,00. Harga saham perdana PT. Garuda Indonesia ini

mengambil harga terendah dari harga yang ditawarkan yaitu [4Rp.750-Rp.1100]. [5 ... ] dalam kurun waktu lima tahun terakhir,

setelah melakukan [6initial public offering] di Bursa Efek Indonesia, PT. Garuda Indonesia Tbk. memiliki permasalahan yang

signifikan dalam aktivitas perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaannya.

Sumber:  Rizal,  M.  (2017).  Analisis  Kinerja  PT.  Garuda  Indonesia  Tbk. Jurnal  Serambi Ekonomi dan Bisnis, 4(1).

TES SKOLASTIK

Pertimbangkan apakah frasa bernomor (3) perlu diperbaiki atau tidak ....

A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI

B. PT Garuda Indonesia (Persero) tbk

C. PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk.

D. PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk

E. PT. Garuda Indonesia (Persero) tbk.

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS
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Garuda Indonesia meraih penghargaan sebagai [1Maskapai Penerbangan Regional Terbaik Di Dunia] yang diberikan oleh

Skytrax. Terbang untuk pertama kalinya di tahun 1949, saat ini Garuda Indonesia membawa lebih dari [225 juta] penumpang setiap

tahunnya. [3PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.] memutuskan untuk go public dan menerbitkan saham perdananya pada 11

Februari 2011. Dengan harga jual saham per lembar sebesar Rp750,00. Harga saham perdana PT. Garuda Indonesia ini

mengambil harga terendah dari harga yang ditawarkan yaitu [4Rp.750-Rp.1100]. [5 ... ] dalam kurun waktu lima tahun terakhir,

setelah melakukan [6initial public offering] di Bursa Efek Indonesia, PT. Garuda Indonesia Tbk. memiliki permasalahan yang

signifikan dalam aktivitas perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaannya.

Sumber:  Rizal,  M.  (2017).  Analisis  Kinerja  PT.  Garuda  Indonesia  Tbk. Jurnal  Serambi Ekonomi dan Bisnis, 4(1).

TES SKOLASTIK

Pertimbangkan apakah penulisan bilangan pada bagian bernomor (4) perlu diperbaiki atau tidak ....

A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI

B. Rp 750-Rp 1.100

C. Rp.750-Rp.1.100

D. Rp.750,00-Rp.1100,00

E. Rp750,00-Rp1.100,00

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS
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Garuda Indonesia meraih penghargaan sebagai [1Maskapai Penerbangan Regional Terbaik Di Dunia] yang diberikan oleh

Skytrax. Terbang untuk pertama kalinya di tahun 1949, saat ini Garuda Indonesia membawa lebih dari [225 juta] penumpang setiap

tahunnya. [3PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.] memutuskan untuk go public dan menerbitkan saham perdananya pada 11

Februari 2011. Dengan harga jual saham per lembar sebesar Rp750,00. Harga saham perdana PT. Garuda Indonesia ini

mengambil harga terendah dari harga yang ditawarkan yaitu [4Rp.750-Rp.1100]. [5 ... ] dalam kurun waktu lima tahun terakhir,

setelah melakukan [6initial public offering] di Bursa Efek Indonesia, PT. Garuda Indonesia Tbk. memiliki permasalahan yang

signifikan dalam aktivitas perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaannya.

Sumber:  Rizal,  M.  (2017).  Analisis  Kinerja  PT.  Garuda  Indonesia  Tbk. Jurnal  Serambi Ekonomi dan Bisnis, 4(1).

TES SKOLASTIK

Konjungsi yang tepat untuk mengisi bagian rumpang pada nomor (5) adalah ....

A. TIDAK PERLU DITAMBAH KONJUNGSI

B. Namun

C. Oleh karena itu

D. Tapi

E. Tetapi

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS
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Garuda Indonesia meraih penghargaan sebagai [1Maskapai Penerbangan Regional Terbaik Di Dunia] yang diberikan oleh

Skytrax. Terbang untuk pertama kalinya di tahun 1949, saat ini Garuda Indonesia membawa lebih dari [225 juta] penumpang setiap

tahunnya. [3PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.] memutuskan untuk go public dan menerbitkan saham perdananya pada 11

Februari 2011. Dengan harga jual saham per lembar sebesar Rp750,00. Harga saham perdana PT. Garuda Indonesia ini

mengambil harga terendah dari harga yang ditawarkan yaitu [4Rp.750-Rp.1100]. [5 ... ] dalam kurun waktu lima tahun terakhir,

setelah melakukan [6initial public offering] di Bursa Efek Indonesia, PT. Garuda Indonesia Tbk. memiliki permasalahan yang

signifikan dalam aktivitas perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaannya.

Sumber:  Rizal,  M.  (2017).  Analisis  Kinerja  PT.  Garuda  Indonesia  Tbk. Jurnal  Serambi Ekonomi dan Bisnis, 4(1).

TES SKOLASTIK

Pertimbangkan apakah frasa bernomor (6) perlu diperbaiki atau tidak ....

A. TIDAK PERLU DIPERBAIKI

B. "initial public offering"

C. "Initial Public Offering"

D. Initial public offering

E. Initial Public Offering

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS
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Garuda Indonesia meraih penghargaan sebagai [1Maskapai Penerbangan Regional Terbaik Di Dunia] yang diberikan oleh

Skytrax. Terbang untuk pertama kalinya di tahun 1949, saat ini Garuda Indonesia membawa lebih dari [225 juta] penumpang setiap

tahunnya. [3PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.] memutuskan untuk go public dan menerbitkan saham perdananya pada 11

Februari 2011. Dengan harga jual saham per lembar sebesar Rp750,00. Harga saham perdana PT. Garuda Indonesia ini

mengambil harga terendah dari harga yang ditawarkan yaitu [4Rp.750-Rp.1100]. [5 ... ] dalam kurun waktu lima tahun terakhir,

setelah melakukan [6initial public offering] di Bursa Efek Indonesia, PT. Garuda Indonesia Tbk. memiliki permasalahan yang

signifikan dalam aktivitas perusahaan untuk meningkatkan laba perusahaannya.

Sumber:  Rizal,  M.  (2017).  Analisis  Kinerja  PT.  Garuda  Indonesia  Tbk. Jurnal  Serambi Ekonomi dan Bisnis, 4(1).

TES SKOLASTIK

Kesalahan kalimat bercetak tebal pada teks di atas adalah ....

A. kalimat belum selesai dan menggantung karena hanya mengisi fungsi keterangan

B. konjungsi kata dengan yang tidak tepat dengan konteks kalimat

C. penulisan Rp.750,00 harusnya ditulis Rp. 750.

D. penulisan kata per harusnya ditulis menggunakan simbol garis miring (/)

E. tidak diletakkannya tanda titik setelah penulisan Rp

SUBTES: KEMAMPUAN MEMAHAMI BACAAN DAN MENULIS
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Nilai dari:

= ….

TES SKOLASTIK

A. 7

B. 8

C. 9

D. 10

E. 11

SUBTES: PENGETAHUAN KUANTITATIF

3
68

156

927

927
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Jika 3a = 7b = 441, maka nilai
𝑎𝑏

𝑎+𝑏
adalah ….

TES SKOLASTIK

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

E. 5

SUBTES: PENGETAHUAN KUANTITATIF
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Daerah yang diarsir merupakan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ….

TES SKOLASTIK

A. 2x – y < 4; x – 2y < 6; x > 0; y > 0;

B. 2x – y > 4; x – 2y > 6; x > 0; y > 0;

C. 2x + y > 4; x + 2y > 6; x > 0; y > 0;

D. 2x + y < 4; x + 2y < 6; x > 0; y > 0;

E. 2x + y < 4; x + 2y > 6; x > 0; y > 0;

SUBTES: PENGETAHUAN KUANTITATIF

3

4

2 6

y

x
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Jika f(x) = 4x + 2, g(x) = 2 – x2 dan h(x) =
1

2
𝑥. Maka nilai dari (g o h o f)(1) adalah …

TES SKOLASTIK

A. 0

B. –1

C. –4

D. –7

E. –9

SUBTES: PENGETAHUAN KUANTITATIF



53

Perhatikan gambar di bawah!

Berapakah panjang EF ?.

AB = 16

BC = 6

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

TES SKOLASTIK

A. Pernyataan (1) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernya-taan (2) saja tidak cukup.

B. Pernyataan (2) SAJA cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi per-nyataan (1) saja tidak cukup.

C. DUA pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab pernyataan, tetapi SATU 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.

SUBTES: PENGETAHUAN KUANTITATIF

A BF

E

C

D

12
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Pada sebuah kumpulan data N yang sudah terurut yaitu (x – 2, x + 1, x + 2, x + 6, x + 8). Jika nilai median = 8. Maka hubungan yang

benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan.

Maka manakah dibawah ini yang benar ?

TES SKOLASTIK

A. P = Q

B. P > Q

C. P < Q

D. P + Q = 10

E. Tidak dapat ditentukan nilai P dan Q

SUBTES: PENGETAHUAN KUANTITATIF

P Q
Rata-rata hitung dari N 9
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Diketahui 𝑓 𝑥 = 𝑙𝑜𝑔
𝑥+2

𝑥
; 𝑥 > 0 maka maka f–1(x) adalah....

TES SKOLASTIK

A.
2

10𝑥−1

B.
2

10𝑥+1

C.
2

1−10𝑥

D.
2

10𝑥+2

E.
2

10𝑥−2

SUBTES: PENGETAHUAN KUANTITATIF
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Perhatikan gambar di bawah ini !

Jika luas tanah pada peta 125 cm2 dengan skala 1 : 250.000. Maka luas tanah jika menggunakan skala 1 : 500.000 adalah…..

TES SKOLASTIK

A. 31,25 cm2

B. 40,25 cm2

C. 52,55 cm2

D. 62,25 cm2

E. 75,25 cm2

SUBTES: PENGETAHUAN KUANTITATIF

Skala = 1 : 250.000

Luas tanah = 125 cm2
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Brian mengendarai sebuah mobil ke Kota Solo. Jika kecepatan mobilnya adalah 60 km/jam, dia memperkirakan tiba di Kota Solo pada

pukul 16.00. Namun jika kecepatan mobilnya 75 km/jam maka dia memperkirakan tiba di Kota Solo pada pukul 14:00. Jika dia

menginginkan tiba di Kota Solo pukul 15:00 maka dia harus mengendarai mobilnya dengan kecepatan...

TES SKOLASTIK

A. 62 km/jam

B. 63
2

3
km/jam

C. 65 km/jam

D. 66
2

3
km/jam

E. 70 km/jam

SUBTES: PENGETAHUAN KUANTITATIF
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Anto sedang mengikuti simulasi ujian UTBK 2022. Peluang Anto menebak jawaban benar dalam soal tes UTBK adalah
1

3
untuk setiap soal.

Jika Anto menebak 6 soal. Berapa peluang Anto menjawab 4 soal yang benar ?

TES SKOLASTIK

A.
18

243

B.
20

243

C.
22

243

D.
24

243

E.
26

243

SUBTES: PENGETAHUAN KUANTITATIF
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Perhatikan gambar di bawah ini!

Nilai X adalah…

TES SKOLASTIK

A. 120o

B. 124o

C. 134o

D. 145o

E. 160o

SUBTES: PENGETAHUAN KUANTITATIF

A BO

C

D

E

71O

140O

x

65O

130o
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Jika x1 dan x2 merupakan penyelesaian dari : 𝑙𝑜𝑔
2𝑥+5

10
= (2𝑥+5)𝑙𝑜𝑔100, memiliki hubungan P dan Q.

Maka manakah dibawah ini yang benar ?

TES SKOLASTIK

A. P < Q

B. P > Q

C. P = Q

D. P + Q = 10

E. Tidak dapat ditentukan nilai P dan Q

SUBTES: PENGETAHUAN KUANTITATIF

P Q

x1 + x2 35,55
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Dalam suatu keluarga, tiga orang kakak beradik yaitu Anton, Basri dan Chaca memiliki perbandingan umur 5 : 3 : 7. Jika selisih umur Basri

dan Chaca adalah 16 tahun. Berapakah jumlah umur mereka bertiga ?

TES SKOLASTIK

A. 50 tahun

B. 60 tahun

C. 90 tahun

D. 100 tahun

E. 110 tahun

SUBTES: PENGETAHUAN KUANTITATIF
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Diketahui matriks–matriks 𝐴 =
−𝑐 2
1 0

, B =
4 𝑎

𝑏 + 5 −6
, C =

−1 3
0 2

, dan D =
4 𝑏
−2 3

. Jika 2A – B = CD, memiliki hubungan P dan

Q.

Maka manakah dibawah ini yang benar ?

TES SKOLASTIK

A. P < Q

B. P > Q

C. P = Q

D. P + Q = 10

E. Tidak dapat ditentukan nilai P dan Q

SUBTES: PENGETAHUAN KUANTITATIF

P Q

a + b + c -1
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Perhatikan gambar dibawah ini !

Jika lingkaran yang besar memiliki jari-jari lingkaran sebesar 1 cm, maka jari-jari lingkaran kecil adalah…..

TES SKOLASTIK

SUBTES: PENGETAHUAN KUANTITATIF

1 cm

A.
1

3
𝑐𝑚

B.
1

5
𝑐𝑚

C.
1

7
𝑐𝑚

D.
1

8
𝑐𝑚

E.
1

9
𝑐𝑚


