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1. Isikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan 
pensil 2B, sesuai petunjuk di Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN).

2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN.
3. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.
4. Jumlah soal sebanyak 50 butir, pada setiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban.
5. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
6. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.
7. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian, bila diperlukan.
8. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, handphone, tabel matematika atau alat bantu hitung lainnya.
9. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian.
10. Lembar soal boleh dicoret-coret.
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Bahasa Indonesia

1. Bacalah paragraf berikut.

 Harga diri seseorang dapat dilihat dari seberapa besar dia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. 
Harga diri seorang pemimpin, misalnya, akan ditentukan dari seberapa besar dia dapat berbuat untuk 
lembaga yang dipimpinnya. Begitu juga harga diri seorang laki-laki. Sebagai ayah dari anak-anak dan 
suami terhadap istri, ia harus bertanggung jawab atas apa pun yang menjadi kewajibannya sebagai 
suami.

 Gagasan pokok paragraf di atas adalah . . . 
 A. Pertanggungjawaban seseorang atas perbuatannya tidak mencerminkan tinggi atau rendah harga dirinya.
 B. Seorang laki-laki harus mempertanggungjawabkan harga dirinya kepada keluarga yang dipimpinnya.
 C. Seorang suami harus bertanggung jawab atas kehidupan anak-anak, istri, dan keluarganya.
 D. Harga diri seseorang sangat ditentukan oleh perbuatan dan tanggung jawab atas perbuatannya.
 E. Harga diri seseorang merupakan bentuk tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.

2. Bacalah paragraf berikut.

 Sosialisasi Peraturan Wali Kota tentang kawasan bebas asap rokok belum dilakukan secara luas. 
Sebagian besar masyarakat belum mengetahui meskipun Perwal tersebut telah diterbitkan. Ironisnya, 
belum semua Camat menindaklanjuti Perwal itu. Justru masyarakat Kadipten Timur, Kecamatan Kraton 
telah membuat kawasan Rumbe Sapro (rumah bebas asap rokok). 

 Tanggapan logis terhadap isi paragraf di atas adalah . . . 
 A. Larangan bebas asap rokok belum ada sehingga masih ada yang merokok di sembarang tempat.
 B. Sosialisasi peraturan kawasan bebas asap rokok perlu digalakkan agar peraturan tersebut berjalan efektif.
 C. Pemerintah kota tidak berkepentingan melakukan sosialisasi berbagai peraturan yang dibuatnya.
 D. Tanpa sosialisasi, masyarakat sudah tahu kalau merokok di tempat umum dilarang oleh pemerintah.
 E. Larangan merokok ditentang oleh pencandu rokok. Oleh karena itu, pemerintah harus membuat 

alternatif baru.

3. Bacalah paragraf berikut.

 Melestarikan lingkungan hidup merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi dan bukan hanya 
tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi. 
Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan hidup di sekitar kita sesuai 
dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apa pun usaha yang kita lakukan, sangat besar manfaatnya 
bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

 Simpulan isi paragraf di atas adalah . . . 
 A. Pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab pemerintah saja.
 B. Pelestarian lingkungan hidup tidak dapat ditunda karena sangat besar manfaatnya bagi masa depan 

generasi penerus bangsa.
 C. Setiap manusia memiliki kewajiban untuk melestarikan lingkungan hidup sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing.
 D. Pelestarian lingkungan hidup harus dipikirkan oleh pemerintah atau pemimpin negara serta setiap manusia.
 E. Bumi yang layak huni dan lingkungan hidup yang lestari merupakan dambaan generasi penerus pada 

masa mendatang.
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4. Bacalah paragraf berikut. 

 Banyak penyelam dan orang-orang yang gemar menyelam datang ke bunaken. Mereka tidak hanya 
datang dari seluruh indonesia, tetapi juga dari seluruh dunia. Mereka datang karena Laut Bunaken 
memiliki biota laut yang langka dan jarang ditemukan di tempat lain. Panorama bawah laut yang 
mempesona menjadi pemikat untuk datang ke Bunaken.

 Penulisan kata-kata bergaris bawah pada paragraf tersebut yang tepat adalah . . . .
 A. Bunaken, Indonesia, dan mempesona 
 B. Bunaken, indonesia, dan mempesoan 
 C. bunaken, Indonesia, dan memesona
 D. bunaken, indonesia, dan memesona
 E. Bunaken, Indonesia, dan memesona

5. Cermati ilustrasi berikut. 

Siswa-siswa SMK INI memang otaknya encer. Sesulit apa pun soal yang diberikan kepada mereka 
pasti mampu dikerjakan. Maka dari itu, tidak mengherankan jika SMK INI selalu menyabet peringkat 
pertama tingkat provinsi.

 Makna ungkapan otak encer pada ilustrasi tersebut adalah . . . .
 A. cerdas 
 B. berotak cair 
 C. juara
 D. cerdik
 E. mudah

6. Bacalah paragraf berikut.

 (1) Sampah adalah sisa-sisa benda atau barang yang telah digunakan manusia. (2) Sampah dibagi 
menjadi dua bentuk, yakni sampah organik dan anorganik. (3) Sampah organik adalah sampah yang 
terbentuk dari zat-zat organik dan dapat diuraikan, misalnya sampah daun atau kertas. (4) Adapun sampah 
anorganik adalah sampah yang berasal dari benda-benda yang tidak dapat diuraikan, misalnya kaleng 
dan plastik. (5) Pengolahan limbah sampah organik relatif lebih mudah daripada sampah anorganik, 
karena cukup dibuat kompos atau dibakar dan abunya dijadikan pupuk.

 Kalimat yang menyatakan hubungan perbandingan pada paragraf tersebut ditandai nomor . . . . 
 A. (1) 
 B. (2) 
 C. (3) 
 E. (5) 
 D. (4) 
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7. Bacalah kalimat-kalimat berikut.

(1) Oleh karena itu, ketenteraman jasmani dan rohani harus seimbang.
(2) Ketenteraman hidup didambakan oleh setiap orang.
(3) Ketenteraman rohani akan terganggu jika jasmani tidak tenteram. 
(4) Ketenteraman itu meliputi jasmani dan rohani.
(5) Demikian pula sebaliknya, ketenteraman jasmani akan terganggu jika rohani tidak sehat. 
(6) Ketenteraman itu sering dijadikan tujuan hidup seseorang.

 Kalimat-kalimat di atas dapat disusun menjadi paragraf deduktif dengan urutan . . . .
 A. (2), (1), (4), (3), (6), (5)
 B. (2), (4), (3), (5), (6), (1)
 C. (2), (6), (4), (3), (5), (1)
 D. (4), (3), (6), (5), (2), (1)
 E. (6), (1), (2), (4), (3), (5)

8. Perhatikan paragraf berikut.

 (1) Saya minta semua siswa belajar lebih rajin. (2) Kewajiban Anda adalah sebaiknya dengan belajar 
yang tekun agar lulus ujian. (3) Seperti yang mana saya kemukakan berkali-kali agar penyesalan tidak 
Anda dapat. (4) Sekali gagal dalam ujian, tentu akan sangat rugi sekali. (5) Kalian tidak boleh hanya 
bermain-main saja.

 Kalimat efektif pada paragraf di atas ditandai nomor . . . .
 A. (1)  
 B. (2) 
 C. (3) 
 D. (4) 
 E. (5) 

9. Cermatilah kalimat berikut.

 Intan yang memiliki lesung pipit itu kini telah lulus sebagai sarjana muda di Fakultas Bahasa dan 
Seni. Selain memiliki karisma, ia juga cerdas dan memiliki karir yang memuaskan. Selain seorang 
penulis cerpen, ia juga seorang penasihat hukum yang profesional.

 Kata tidak baku dalam kalimat di atas adalah . . . .
 A. lesung pipit 
 B. karisma 
 C. karir 
 D. penasihat
 E. profesional
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10. Bacalah paragraf berikut.

 (1) Pembinaan bidang pertanian tidak sekadar memikirkan bagaimana menaikkan produksi petani. 
(2) Cara memasarkan hasil pertanian pun harus diperhatikan. (3) Jika hal ini tidak diperhatikan, para 
petani tidak punya nilai tawar karena produksi yang berlimpah tidak meningkatkan penghasilan petani. 
(4) Menghadapi komoditi yang beragam, petani harus mengubah pola tanam secara modern sehingga 
menghasilkan produk yang berkualitas. (5) Selama ini, kesejahteraan petani memang kurang diperhatikan.

 Kalimat penjelas yang sumbang ditandai nomor . . . .
 A. (1) D. (4) 
 B. (2) E. (5) 
 C. (3)

11. Bacalah petunjuk kerja berikut.

Petunjuk pengoperasian LCD proyektor secara umum:
1. Hubungkan proyektor dengan listrik menggunakan kabel power. Apabila lampu indikator power 

menyala oranye, berarti proyektor siap dipakai. 
2. Buka tutup lensa.
3. Tekan tombol power sekitar 2 detik (di panel proyektor atau remote), tunggu sampai indikator 

berwarna hijau dan display tampil penuh selama 10–30 detik.
4. Nyalakan semua peralatan yang menjadi input (CPU, Notebook, video player, dll). 
5. Tekan source (input) untuk memilih input yang akan di-display-kan atau automatic source dalam 

kondisi ”On”, silakan menunggu 5–10 detik untuk pencarian input terdekat.

 Pernyataan yang tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan LCD proyektor tersebut adalah . . .
 A. Kabel power digunakan untuk menghubungkan proyektor dengan listrik.
 B. Sebelum menekan tombol power, tutup lensa proyektor harus dibuka dahulu.
 C. Semua peralatan input dinyalakan setelah lampu indikator menyala oranye.
 D. Lama menunggu display tampil penuh selama 10–30 detik.
 E. Untuk memilih input yang akan di-display-kan dilakukan dengan menekan tombol source.

12. Bacalah kutipan naskah drama berikut.

Gisela : Yang pasti, kita jangan bekerja kelompok di rumah Ikal. Rumah dia kecil dan kumuh. Lagi 
pula, aku tidak dibolehkan oleh orang tuaku jika bermain ke tempat kumuh. 

Joe : Iya benar sekali. Pasti rumah Ikal bau dan sempit sekali. Intinya aku tidak mau kerja kelompok 
di rumah Ikal.

Lucy : Teman-teman kalian jangan bicara seperti itu. Belum tentu apa yang kalian ucapkan itu benar. 
Lagi pula, tujuan kita untuk belajar, bukan bermain.

Ikal : Sudahlah tidak apa-apa, perkataan mereka benar. Kalau kita belajar di tempat yang tidak 
nyaman kan juga memengaruhi tugas kita. 

 Watak tokoh Lucy dalam kutipan naskah drama tersebut adalah . . . .
 A. pemarah 
 B. iri hati 
 C. sombong
 D. penakut
 E. bijaksana
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13. Bacalah kutipan novel berikut. 

Perkampungan tanpa nama selain nama pasar sayur di depannya itu berpenghuni tetap anak-anak dan 
perempuan semata. Lelaki dewasa tak pernah ada yang tinggal lama di situ. Paling-paling mereka 
datang hanya untuk meminta iuran di pasar siang-siang. Tak ada bedanya bagi Yusin yang duduk di 
luar atau tidur di dalam gubuk. Sama-sama dingin dan bernyamuk. Juga sama-sama sunyi dan intaikan 
semua kemungkinan.

 Tahapan awal alur penggalan novel tersebut adalah . . . .
 A. pengungkapan peristiwa D. puncak konflik 
 B. pengenalan situasi cerita E. penyelesaian
 C. menuju pada konflik

14. Perhatikan kutipan cerita pendek berikut.

“Sebentar, Jah. Den Mulyono tidak bermaksud seperti itu. Beliau ingin agar kamu hidup tenang dengan 
tetap terus menjadi keluarga besarnya.” Mbok Jah seperti tidak peduli dengan kalimatku. “Kang, aku 
tidak mau selamanya jadi benalu, aku mau keluar dari sini. Aku harus jadi diriku sendiri setelah sekian 
lama aku kehilangan jati diri.” 

(Mbok Jah, Umar Kayam)

 Amanat yang terkandung dalam kutipan cerita pendek di atas adalah . . . 
 A. Kita harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan baru.
 B. Kita tidak harus jujur dan setia kepada keluarga terdekat.
 C. Kita harus bekerja keras demi keluarga. 
 D. Dunia petani lebih terhormat daripada priayi. 
 E. Setiap orang harus mau berubah ke arah yang lebih baik.

15. Bacalah puisi berikut. 
pesona cahaya-Mu
selalu saja memfokus jiwa raga
menembusi rongga-rongga nan gulita
mencerahkan sukma

 Majas yang terdapat dalam penggalan puisi tersebut adalah . . . .
 A. anafora D. alegori 
 B. epifora E. hiperbol 
 C. metafora

16. Cermati puisi berikut.

Keindahan tak selalu menghiasi hidupku
Kedamaian tak selalu menjadi emas untukku
Kehancuran tak selalu menjadi duri bagiku
Hari berganti hari kulalui
Takkan lengah kucari-cari
Kini kusambut hangatnya mentari
Kugapai mimpi di hari nanti
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 Tema puisi tersebut adalah . . . . 
 A. Kekecewaan dalam hidup 
 B. kesabaran dalam penderitaan
 C. keputusasaan dalam berjuang
 D. kesedihan karena kehancuran
 E. semangat mewujudkan cita-cita

17. Cermati matriks berikut.

Peminjam Buku Perpustakaan SMK INI ITU  
Bulan Mei 2015

Jenis Buku
Kelas

X XI XII

Fiksi 502 345 815

Nonfiksi 421 234 167

 Pernyataan yang sesuai dengan isi matriks tersebut adalah . . . 
 A. Buku yang dipinjam sebagai berikut. Siswa kelas X yang meminjam buku fiksi 923 orang, siswa 

kelas XII yang meminjam buku fiksi 815 orang dan nonfiksi 421 orang, sedangkan kelas XI yang 
meminjam buku fiksi 502 orang dan nonfiksi 421 orang.

 B. Selama ini total peminjam buku di perpustakaan adalah sebagai berikut. Siswa kelas X yang meminjam 
buku fiksi 421 orang dan nonfiksi 502 orang, siswa kelas XI yang meminjam buku fiksi 345 orang 
dan nonfiksi 324 orang, sedangkan kelas XII meminjam buku fiksi 815 orang dan nonfiksi 167 orang.

 C. Total peminjam Buku Perpustakaan Bulan Mei 2015 sebagai berikut. Siswa kelas X yang meminjam 
buku fiksi 502 orang dan nonfiksi 421 orang, siswa kelas XI yang meminjam buku fiksi 345 orang 
dan nonfiksi 234 orang, sedangkan kelas XII yang meminjam buku fiksi 815 orang dan nonfiksi 167 
orang.

 D. Berdasarkan pengamatan,  peminjam buku sebagai berikut. Semua siswa memang rajin membaca buku 
di perpustakaan sekolah. Ini terbukti dari jumlah pengunjung yang tiap bulannya selalu mengalami 
peningkatan.

 E. Total peminjam Buku Perpustakaan Bulan Mei 2014 sebagai berikut. Siswa kelas X yang meminjam 
buku fiksi 502 orang dan nonfiksi 421 orang, siswa kelas XI yang meminjam buku fiksi 345 orang 
dan nonfiksi 234 orang, sedangkan kelas XII yang meminjam buku fiksi 167 orang dan nonfiksi 815 
orang.

18. Penulisan catatan kaki dari buku Pembelajaran Mikro Bahasa Indonesia karangan Suprapto Handoyo yang 
diterbitkan oleh Skolastika, Tahun 2009 di Semarang, halaman 6, yang benar adalah . . . 

 A. Suprapto Handoyo, 2009. Pembelajaran Mikro Bahasa Indonesia, Semarang: Skolastika, hlm. 6.
 B. Handoyo, Suprapto. 2009. Pembelajaran Mikro Bahasa Indonesia. Semarang: Skolastika, hlm. 6.
 C. Handoyo, Suprapto, Pembelajaran Mikro Bahasa Indonesia. 2009, Semarang: Skolastika, hlm. 6.
 D. Handoyo, Suprapto, Pembelajaran Mikro Bahasa Indonesia, (Semarang: Skolastika, 2009), hlm. 6.
 E. Suprapto Handoyo, Pembelajaran Mikro Bahasa Indonesia, (Semarang: Skolastika, 2009), hlm. 6.
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19. Cermati grafik hasil sidak tentang SIM siswa SMK IKI berikut. 
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 Pernyataan yang sesuai dengan isi grafik tersebut adalah . . . 
 A. Kesadaran membawa SIM siswa SMK IKI selama tiga tahun terakhir semakin meningkat.
 B. Siswa SMK IKI yang mempunyai SIM lebih banyak dibandingkan dengan yang tidak mempunyai SIM.
 C. Siswa SMK IKI yang tidak membawa SIM selama tiga tahun terakhir sebanyak 61 orang.
 D. Siswa SMK IKI yang tidak memiliki SIM selama tiga tahun terakhir adalah 3.400 orang.
 E. Selama tiga tahun terakhir siswa SMK IKI yang tidak mempunyai SIM semakin banyak.

20. Perhatikan penulisan alamat surat berikut.

Kepada
Yth: Dr. Ririe Sam
 Direktur PT Amyra
 Jln. Pancoran no. 1
 Jakarta-Selatan

 Perbaikan penulisan alamat surat tersebut yang tepat adalah . . . .
 A. Kepada Yth. Dr. Ririe Sam 
  Direktur PT Amyra  
  Jln. Pancoran no. 1  
  Jakarta Selatan   
 B. Yth. Ibu Dr. Ririe Sam 
  Direktur PT Amyra  
  Jln Pancoran no. 1  
  Jakarta Selatan   
 C. Yth. Dr. Ririe Sam
  Direktur PT Amyra
  Jalan Pancoran 1
  Jakarta Selatan 
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 D. Kepada Ibu Dr. Ririe Sam
  Direktur PT Amyra
  Jln. Pancoran no. 1
  Jakarta Selatan
 E. Dr. Ririe Sam
  Direktur PT Amyra
  Jln Pancoran no. 1
  Jakarta Selatan

Bahasa Inggris

Questions 21 to 23 refer to the following text.

PT Alfa Retailindo Tbk engages in general trading, including distribution, dealership and wholesale 
activities in Indonesia. The company operates stores under the name of Alfa Supermarket and Alfa 
Toko Gudang Rabat. The products include food, beverages, household electronic products, appliances, 
cosmetics, health products, toys, baby products, paper, apparels and accessories. 
It also operates hypermarkets and supermarkets. As of December 31, 2009, the company had 16 
hypermarkets under the ‘Carrefour’ name; 12 supermarkets under the ‘Carrefour Express’ name; and 3 
supermarkets under the ‘Carrefour Market’ name. PT Alfa Retailindo Tbk was founded in 1989 and is 
headquartered in Jakarta, Indonesia. It operates as a subsidiary of Carrefour SA.   
                                                                                                                    

Source: http://www.securities.com

21.  How many hypermarkets does the company have?
 A. Three.
 B. Twelve.
 C. Sixteen.
 D. Thirty one.

22. “… engages in general trading … .” (Paragraph 1) 
 The synonym of the underlined word is . . . . 
 A. pursue
 B. insert
 C. attract
 D. enable

23. “It also operates hypermarkets and supermarkets.” (Paragraph 2)
 The underlined word refers to . . . .
 A. products
 B. paper
 C. PT Alfa
 D. toys
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Questions 24 and 25 refer to the following text.

 Lionel Andrés Messi born 24 June 1987, is an Argentine footballer who plays for La Liga club FC 
Barcelona and is the captain of Argentina national team, playing mainly as a forward. He is Barcelona’s 
all-time top scorer in all official club competitions. By the age of 21, Messi had received Ballon d’Or 
and FIFA World Player of the Year nominations. The following year, in 2009, he won the Ballon d’Or  
and FIFA World Player of the Year, and the inaugural FIFA Ballon d’Or in 2010 and 2011. He also 
won the 2010 – 2011 UEFA Best Player in Europe Award.
 Messi is the second player to win three consecutive Ballon d’Or. In 2012, Messi made UEFA 
Champions League history by becoming the first player to score five goals in one match. He also 
matched José Altafini’s record of 14 goals in a single Champions League season. He also became the 
first player to top-score in four successive Champions League campaigns. He set the world record for 
most goals scored in a season during the 2011 – 2012 season, with 73 goals. 
 Messi was the top scorer of the 2005 FIFA World Youth Championship with six goals. In 2006, he 
became the youngest Argentine to play in the FIFA World Cup and he won a runners-up medal at the 
Copa América tournament the following year, in which he was elected young player of the tournament.  
His playing style and stature have drawn comparisons to Diego Maradona, who himself declared Messi 
as his “successor”.

Source: en.wikipedia.org

24.  What award did Messi win in the year 2010–2011?
 A.  Best player in the world.
 B.  Best player in Europe.
 C. Barcelona’s best scorer.
 D.  Diego Maradona successor.

25. When did the first time he get Ballon d’Or?
 A. 2007
 B.  2008
 C.  2009
 D. 2010

For Questions 26 to 29, choose the appropriate expression to complate the dialog.

26. Alan : I have a headache, but I’ve just taken two aspirins about an hour ago.
 Andi : I think you . . . take anymore. Lie down instead.
 Alan : Thanks for your suggestion.
 A. have to 
 B. shouldn’t
 C. may 
 D. would

27. Mika : Shall I phone the restaurant to reserve a table?
 Billy : . . .  
 A. No, it’s quite expensive.
 B. Sure, the food is fantastic.
 C. No, I’ve already done it.
 D. No, I want to go to the kitchen.
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28.  Jenny  : Good morning. Can I speak to Simon, please?
 Operator : Hold the line, please . . .  
 Jenny : Thank you.
  A. I’m connecting you.
  B. Who’s speaking?
 C. Can I tell him who’s calling?
  D. I’m sorry, he’s out now.

29. Susi : What are you going to do this weekend?
 Kaka  : I haven’t decided yet. I . . . go to Lombok.     
 A. can 
 B. might
 C. must
 D. will

For questions 30 to 32, complete the following text with the words provided.

IMPORTANT NOTICE

All passengers who are nationals of countries other than the United States must complete an immigration 
form before arrival in the U.S. Fill out one for each family member. Do not write on the back. Write in 
English in all capital letter. Keep the form until your departure from the United States. Use the white 
I-94 form if you have a (30) _____ U.S visa. All passengers are required to (31) _____ a Custom 
Declaration Form prior (32) _____ arrival.

Source: Complete Guide to The TOEIC Test, p.213, Thomson

30. A. validation
 B. validate
 C. valid
 D. validity

31. A. complete     
 B. completes         
 C. completing          
 D. completed  

32. A. on
 B. in
 C. to
 D. of



Try Out Ujian Nasional 2017 SMK/MAK12

For questions 33 to 35, complete the following text with the words provided.

LADY LIBERTY HARBOR CRUISE

See all the sights of NEW YORK harbor within ONE HOUR. No lines. No waiting. It (33) _____ 
from historic pier A in Battery Park, breezes up past the South Street Seaport to the Brooklyn Bridge, 
around Governor’s island, and then out to the Statue Liberty and Ellis Island, before sailing past the 
World Finance Center and returning to pier A. The boat sits (34) _____ front of the Statue of Liberty 
for eight to ten minutes, allowing you to get GREAT PHOTOS. (35) _____  photographers are also on 
board, if you would like them to take a shot of your family or group.

Adult : $15    Children: $10    Students w/ ID: $12
MONDAY – SUNDAY: 10:00 am, 11:00 am, 12:00 pm, 1:00 pm, 2:00 pm

SATURDAY & SUNDAY ONLY: There is an additional 5:00 pm cruise
Source: A brochure of NY Waterway Tours

33. A. leaves
 B. leaving
 C.  leave
 D.  left

34.  A. on
 B.  at
 C. in
 D.  by

35. A. Profession
 B. Professional
 C. Profesionality
 D. Profesionalism

Matematika

36. Diketahui sistem persamaan linear 2y = 8 – 3x dan 2x = y + 10. Jika x dan y merupakan 
penyelesaian dari sistem persamaan tersebut, nilai   3 __ 2  x – 2y adalah . . . . 

 A. –6 
 B. –4 
 C. 6
 D. 8
 E. 10
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37. Fitri mempunyai uang Rp450.000,00. Dengan uang tersebut, ia membeli 2 celana panjang dan 
3 baju batik dengan sisa uang sebesar Rp25.000,00. Jika ia membeli 3 celana panjang dan 3 baju batik, 
ia kekurangan uang sebesar Rp75.000,00. Banyak celana panjang dan baju batik yang dapat ia beli dari 
uang yang ia miliki adalah . . . .

 A. 4 celana panjang dan 3 baju batik
 B. 3 celana panjang dan 2 baju batik 
 C. 2 celana panjang dan 4 baju batik
 D. 1 celana panjang dan 6 baju batik 
 E. 1 celana panjang dan 5 baju batik

38. Perhatikan grafik berikut.

 

–4 1 X

Y

(0, –1)
O

 Persamaan grafik fungsi kuadrat tersebut adalah . . . .

 A.  y =   3 __ 4  x2 +   1 __ 2  x – 1

 B.  y =   1 __ 4  x2 +   3 __ 4  x – 1 

 C.  y =   1 __ 4  x2 –   3 __ 4  x + 1 

 D.  y = –   1 __ 4  x2 +   3 __ 4  x – 1

 E.  y = –  1 __ 4  x2 –   3 __ 4  x + 1 

39. Diketahui matriks A = ( –3a –b
	a	+	b	 1 ),  B = ( 6 2c

	2	 1 ), dan BT adalah transpos dari matriks B. 

 Jika A	=	BT, nilai –2abc	= . . . .
 A. –64  
 B. –32 
 C. –16
 D. 16
 E. 32  
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40. Diketahui matriks 1
2A = 

3
2 2

1 1
. Invers matriks A adalah A–1 = . . . .

 A. 
1 –2

–1 3
2

 

 B. 
–1

2 2

1 –1
2

 

 C. 
–1 2

1 –3
2

 D. 
–1 2
1
2 –3

2

 E. 
–1 1

1 –3
2

41. Diketahui barisan aritmetika dengan suku ke-3 adalah 14 dan jumlah suku ke-6 dan suku ke-4 
adalah 48. Suku ke-18 dari barisan tersebut adalah . . . .

 A. 84 
 B. 86 
 C. 89
 D. 92
 E. 94  

42. Keuntungan seorang pedagang bertambah setiap bulan dengan besar yang sama. Jika besar keuntungan pada 
bulan keempat adalah Rp620.000,00 dan pada bulan kedelapan adalah Rp940.000,00; besar keuntungan 
pada bulan kedelapan belas adalah . . . .

 A. Rp1.240.000,00
 B. Rp1.310.000,00
 C. Rp1.540.000,00
 D. Rp1.610.000,00
 E. Rp1.740.000,00

43. Diketahui suatu barisan geometri dengan suku kelima adalah 648 dan suku kedelapan adalah 24. Suku 
kedua barisan tersebut adalah . . . .

 A. 17.496 
 B. 17.246 
 C. 12.456
 D. 5.832
 E. 5.612
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44. Perhatikan grafik berikut.

 

Y

X4O–3

4

2

x = 3

III
II

I

IV

V
3

 Daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear x + y ≥ 4; 2x – 3y ≥ –6;  0 ≤ x ≤ 3; x ≥ 0; 
dan y ≥ 0 ditunjukkan oleh nomor . . . .

 A. I D. IV 
 B. II E. V 
 C. III

45. Sari akan membuat puding buah dan es buah. Untuk membuat puding buah, Sari membutuhkan 3 kg 
mangga dan 2 kg melon. Untuk membuat es buah, Sari membutuhkan 1,5 kg mangga dan 4 kg melon. 
Sari mempunyai persediaan 12 kg mangga dan 16 kg melon. Jika x menyatakan banyak puding buah dan 
y menyatakan banyak es buah, model matematika yang tepat untuk permasalahan tersebut adalah . . . .

 A. 3x + 2y ≤ 12; 3x + 8y ≤ 32; x ≥ 0; dan y ≥ 0
 B. 3x + 2y ≤ 12; 2x + 8y ≥ 32; x ≥ 0; dan y ≥ 0
 C. 2x + 3y ≤ 8; x + 2y ≥ 8; x ≥ 0; dan y ≥ 0
 D. 2x + y ≥ 8; x + 2y ≤ 8; x ≥ 0; dan y ≥ 0
 E. 2x + y ≤ 8; x + 2y ≤ 8; x ≥ 0; dan y ≥ 0 

46. Banyak produksi pada 4 bulan terakhir di suatu pabrik tersaji pada diagram batang berikut. 

 
Bulan

April

Ba
ny

ak
 P

ro
du

ks
i (

un
it)

400

500

FebruariJanuari

300

Maret

450

 Persentase kenaikan produksi tertinggi sebesar . . . .
 A. 9,09% D. 50,00%
 B. 11,11% E. 60,00%
 C. 33,33%
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47. Rata-rata nilai ulangan Bahasa Indonesia dari 12 siswa laki-laki kelas XII Pemasaran adalah 74,0. Jika 
rata-rata di kelas tersebut adalah 75 dan rata-rata nilai dari siswa perempuan adalah 75,75; banyak siswa 
perempuan di kelas tersebut adalah . . . .

 A. 12 orang 
 B. 14 orang 
 C. 16 orang
 D. 18 orang
 E. 20 orang

48. Data nilai ulangan Matematika Kelas XII Akuntansi 1 disajikan pada tabel berikut.

Nilai Frekuensi

30 – 35 5
36 – 41 7
42 – 47 20
48 – 53 12
54 – 59 6
60 – 65 3
66 – 71 2

 Modus dari data tersebut adalah . . . .
 A. 45,21 
 B. 45,75 
 C. 46,15
 D. 46,72
 E. 47,12 

49. Simpangan rata-rata dari data 77, 79, 76, 78, 81, dan 83 adalah . . . .
 A. 0 
 B. 1 
 C. 2
 D. 3
 E. 4

50. Sebuah kotak berisi 5 bola merah dan 3 bola putih. Dari kotak itu diambil 2 bola sekaligus. Peluang 
terambil 1 bola merah dan 1 bola putih adalah . . . .

 A. 1
15 

 B. 1
4 

 C. 1
3

 D. 1
2

 E. 15
28


