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1.  Suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam 

x hari dangan biaya 20004x 160
x

 - +    ribu 

rupiah per hari.
Biaya minimum per hari penyelesaian 
pekerjaan tersebut adalah ....
A.  Rp 200.000,00 D.  Rp 600.000,00
B.  Rp 400.000,00 E.  Rp 800.000,00
C.  Rp 560.000,00

2.  Nilai 
0

Sin 2x Cos x dx = ....
p

∫

A.  4
3

-   C.  1
3

   E.  
4
3

B. 1
3

-   D.  2
3

3.  Volume benda putar yang terjadi, jika dae-
rah antara kurva y = x2 + 1 dan y = x + 3, 
diputar mengelilingi sumbu X adalah ....

A. 67
5

p satuan volume

B.  107
5

p satuan volume

C.  117
5

p satuan volume

D.  133
5

p satuan volume

E.  183
5

p satuan volume

4.  Perhatikan gambar berikut!

x = 3

y = x2 – 4x + 3

y = –x2 + 6x – 5

x

y

Luas daerah yang diarsir pada gambar 
adalah ....

A.  2
3

 satuan luas D.  26
3

 satuan luas

B.  3 satuan luas E.  9 satuan luas

C.  15
3

 satuan luas

5.  Seorang pedagang menjual buah mangga 
dan pisang dengan menggunakan gero-
bak. Pedagang tersebut membeli mangga 
dengan harga Rp 8.000,00/kg dan pisang 
Rp 6.000,00/kg. Modal yang tersedia Rp 
1.200.000,00 dan gerobaknya hanya dapat 
memuat mangga dan pisang sebanyak 180 
kg. Jika harga jual mangga Rp 9.200,00/
kg dan pisang Rp 7.000,00/kg, maka laba 
maksimum yang diperoleh adalah ....
A.  Rp 150.000,00 D.  Rp 204.000,00
B.  Rp 180.000,00 E.  Rp 216.000,00
C.  Rp 192.000,00

6.  Seorang ibu membagikan permen kepada 
5 orang anaknya menurut aturan deret  
aritmetika. Semakin muda usia anak se-
makin banyak permen yang diperolehnya. 
Jika permen yang diterima anak kedua 11 
buah, dan anak keempat 19 buah, maka 
jumlah seluruh permen adalah ....
A. 60 buah  D. 75 buah
B.  65 buah  E.  80 buah
C.  70 buah

7. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 m, 
dan memantul kembali dengan ketinggian
3
4

 kali tinggi sebelumnya, begitu seterus-
nya hingga bola berhenti. Jumlah seluruh 
lintasan bola adalah ....
A.  65 m  C.  75 m  E.  80 m
B.  70 m  D.  77 m

8.  Diketahui matriks 
3 0

A
3 5

 
=   2

,

x 1
B

y 1
- 

=     dan 
0 1

C
15 5

- 
=  - 

, 

 At  . B = C maka nilai 2x + y = ....
A.  –4   C.  1   E.  7
B.  –1   D.  5

9.  Diketahui  a 2, b 9= = dan a b 5+ =  

Besar sudut antara vektor a  dan b  adalah 
....
A.  45O   C.  120O  E.  150O

B.  60O   D.  135O
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10.  Diketahui vektor a 3 i 4 j 4k= - -  
b 2 i j 3k= - + ; dan c 4 i 3 j k= - +5k . 
Panjang proyeksi vektor ( )a b+  pada c
adalah ....

A.  3 2   C.  5 2   E.  7 2
B.  4 2   D.  6 2

11.  Persamaan bayangan garis 4x – y + 5 = 0 
oleh transformasi yang bersesuaian de-

ngan matriks 
2 0
1 3

 
 - 

 dilanjutkan pencer-

minan terhadap sumbu y adalah ....
A.  3x – 2y – 30 = 0  D.  11x + 2y – 30 = 0
B.  6x + 12y – 5 = 0  E.  11x – 2y + 30 = 0
C.  7x + 3y + 30 = 0

12.  Akar-akar persamaan 
2 . 34x – 20 . 32x +18 = 0 adalah x1 dan x2. Nilai 
x1 + x2 = ....
A.  0   C.  2   E.  4
B.  1   D.  3

13.  Nilai x yang memenuhi persamaan  
2log 2log (2x+1 + 3) = 1 + 2log x adalah ....

A.  2log 3  C.  log 2
3

  E.  8 atau 5

B.  3log 2  D.  –1 atau 3 

14.  Penyelesaian pertidaksamaan 
log (x – 4) + log (x + 8) < log (2x + 16) adalah 
....
A.  x > 6  C.  4 < x < 6 E.  6 < x < 8
B.  x > 8  D.  –8 < x < 6 

15.  Sebidang tanah berbentuk persegi panjang 
dengan luas 180 m2. Jika perbandingan 
panjang dan lebarnya sama dengan 5 se-
banding 4, maka panjang diagonal terse-
but adalah ....

A. 9 m   C.  6 41  m E.  81 m
B. 3 41  m D.  9 41  m 

16.  Suatu area berbentuk persegi panjang, di-
tengahnya terdapat kolam renang berben-
tuk persegi panjang yang luasnya 180 m2. 
Selisih panjang dan lebar kolam adalah 3. Di 
sekeliling kolam renang dibuat jalan selebar 2 
m. Maka luas jalan tersebut adalah ....
A.  24 m2  C.  68 m2  E.  124 m2

B.  58 m2  D.  108 m2

17.  Harga 2 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 1 kg 
anggur adalah Rp 70.000,00, dan harga 
1 kg mangga, 2 kg jeruk, dan 2 kg ang-
gur adalah Rp 990.000,00. Jika harga 2 kg 
mangga, 2 kg jeruk, dan 3 kg anggur Rp 
130.000,00, maka harga 1 kg jeruk adalah 
....
A.  Rp 5.000,00  D.  Rp 12.000,00
B.  Rp 7.500,00  E.  Rp 15.000,00
C.  Rp 10.000,00

18.  Dari argumentasi berikut:
Jika ibu tidak pergi maka adik senang.
Jika adik senang maka tersenyum.
Kesimpulan yang sah adalah ....
A. Ibu tidak pergi atau adik tersenyum
B.  Ibu pergi dan adik tidak  tersenyum
C.  Ibu pergi atau adik tidak tersenyum
D.  Ibu tidak pergi dan adik tersenyum
E.  Ibu pergi atau adik tersenyum

19. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan A 
dengan arah 044O sejauh 50 km. Kemudian 
berlayar lagi dengan arah 104O sejauh 40 
km ke pelabuhan C. Jarak pelabuhan A ke 
C adalah ....

A.  10 95 km  D. 10 71 km
B.  10 91 km  E.  10 61 km
C.  10 85 km

20.  Diketahui kubus ABCD.EFGH. Dari per-
nyataan berikut:
(1) AH dan BE berpotongan
(2)  AD adalah proyeksi AH pada bidang  

ABCD
(3)  DF tegak lurus bidang ACH
(4)  AG dan DF bersilangan
Yang benar adalah nomor ....
A.  (1) dan (2) saja  D.  (1) dan (3) saja
B.  (2) dan (3) saja  E. (2) dan (4) saja
C.  (3) dan (4) saja

21.  Diketahui bidang empat beraturan ABCD 
dengan panjang rusuk 8 cm. Cosinus 
sudut antara bidang ABC dan bidang ABD 
adalah ....

A.  1
3

   C.  
1 3
3

  E.  1 3
2

B.  1
2

   D.  2
3
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22.  Perhatikan gambar berikut!

10

8

6

4

49,5 54,5 59,5 64,5 69,5 74,5 79,5
Berat 

badan (kg)

frekuensi

Berat  badan siswa pada suatu kelas disa-
jikan dengan histogram seperti pada gam-
bar. Rataan berat badan tersebut adalah ....
A.  64,5 kg  C.  65,5 kg  E.  66,5 kg
B.  65 kg  D.  66 kg

23.  A, B, C, dan D akan berfoto bersama secara 
berdampingan. Peluang A dan B selalu 
berdampingan adalah ....

A.  1
12

   C.  1
3

   E.  2
3

B.  1
6

   D. 1
2

24.  Nilai Sin 105O  + Cos 15O = ....

A.  1 ( 6 2)
2

- -  D.  1 ( 3 2)
2

+

B.  1 ( 3 2)
2

-  E.  1 ( 6 2)
2

+

C.  1 ( 6 2)
2

-
 

25.  Persamaan garis singgung pada lingkaran 
x2 + y2 – 2x – 6y – 7 = 0 di titik yang berabsis 
5 adalah ....
A.  4x – y – 18 = 0 D.  4x + y – 4 = 0
B.  4x – y + 4 = 0 E.  4x + y – 15 = 0
C.  4x – y + 10 = 0 

26. Sebuah peluru ditembakkan vertikal ke 
atas dengan kecepatan awal V0 m/detik. 
Tinggi peluru setelah t detik dinyatakan 
dengan fungsi h(t) = 100 + 40t – 4t2. Tinggi 
maksimum yang dapat dicapai peluru 
tersebut adalah ....
A.  160 m  C.  340 m  E.  800 m
B.  200 m  D.  400 m

27.  Persamaan lingkaran yang pusatnya ter-
letak pada garis 2x – 4y – 4 = 0, serta me-
nyinggung sumbu x negatif dan sumbu Y 
negatif adalah ....

A.  x2 + y2 + 4x + 4y + 4 = 0
B.  x2 + y2 + 4x + 4y + 8 = 0
C.  x2 + y2 + 2x + 2y + 4 = 0
D.  x2 + y2 – 4x – 4y + 4 = 0
E.  x2 + y2 – 2x – 2y + 4 = 0

28.  Nilai 
x

4

Cos 2x
lim

Cos x Sin xp→ -
 = ....

A. 0 
B. 1 2

2
C. 1
D. 2
E. ∞

29. Turunan pertama dari f(x) = Sin4(3x2 – 2) 
adalah f’(x) = ....
A.  2 Sin2 (3x2 – 2) Sin (6x2 – 4)
B.  12x Sin2 (3x2 – 2) Sin (6x2 – 4)
C.  12x Sin2 (3x2 – 2) Cos (6x2 – 4)
D.  24x Sin3 (3x2 – 2) Cos2 (3x2 – 2)
E.  24x Sin3 (3x2 – 2) Cos (3x2 – 2)

30.  Persamaan garis singgung kurva  
3y 5 x= +  di titik dengan absis 3 adalah 

....
A.  x – 12y + 21 = 0
B.  x – 12y + 23 = 0
C.  x – 12y + 27 = 0
D.  x – 12y + 24 = 0
E.  x – 12y + 38 = 0



mata_elang_media@yahoo.co.id

PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL
MATEMATIKA

TAHUN PELAJARAN 2005/2006
1.  Fungsi biaya: 

2000B(x) 4x 160 x
x

 = - + ⋅  
B (x) = 4x2 – 160x + 2000
Biaya minimum:
B′ (x) = 0  ⇔ 8x – 160 = 0
    8x = 160 ⇔ x  = 20
B(20)  = 4 (20)2 – 160 (20) + 2000
  = 4 . 400 – 3200 + 2000 = 400

 Jadi, biaya minimum = Rp 400.000,00
 Jawaban: B

2.  
0

0

0

Sinx.Cos x dx

1 (Sin 3x Sin x) dx
2

1 1 Cos3x Cosx
2 3
1 1 1Cos3 Cos Cos0 Cos0
2 3 3

1 1 1 1
6 2 6 2

8 4
6 3

p

p

p

= +

 = - -  
    = - p - p - - -        

   = + - - -      

= =

∫

∫

Sin 2x.Cos x

Jawaban: E
3.  y1 = x2 + 1 dan y2 = x + 3

⇒  y1 = y2 ⇔ x2 + 1 = x + 3
   ⇔ x2 – x – 2 = 0
   ⇔ (x – 2) (x + 1) = 0
   ⇔ x1 = 2  x1 = –1

( )
( ) ( )( )

( )

2 2 2 2

1
2 2 4 2

1
2 4 2

1
2

5 3 2

1

5 3 2

5 3 2

V (x 3) (x 1) dx

x 6x 9 x 2x 1 dx

x x 6x 8 dx

1 1x x 3x 8x
5 3
1 1(2) (2) 3(2) 8(2)
5 3

1 1( 1) ( 1) 3( 1) 8( 1)
5 3

-

-

-

-

= p + - +

= p + + - + +

= p - - + +

 = p - - + +  
 = p - - + +  

 - - - - - + - + -  

∫
∫
∫

 

32 8 1 112 16 3 8
5 3 5 3

96 40 420 3 5 75
15 15 15 15 15 15

284 67
15 15
351
15

117
5

117
5

    = p - - + + - + + -        
    = p - - + - + -        
 = p +  

 = p   

 = p   

= p

Jawaban: C
4. y1 = x2 – 4x + 3 dan y1 = –x2 + 6x – 5

y1 = y2 ⇔ x2 – 4x + 3 = –x2 + 6x – 5
  ⇔ x2 – 4x + 3 + x2 – 6x + 5 = 0
  ⇔ 2x2 – 10x +8 = 0
  ⇔ x2 – 5x + 4 = 0
  ⇔ (x – 4) (x – 1)
  ⇔ x1 = 4 x2 = 1

x = 3

y = x2 – 4x + 3

y = –x2 + 6x – 5

x

y

3
2

1
3

3 2

1

2 2 3 2

L ( 2x 10x 8)dx

2 x 5x 8x
3
2 2.3 5.3 8.3 .1 5.1 8.1
3 3
54 245 24 5 8
3 3

23 3
3

26
3

= - + -

= - + - 
   = - + - - - + -      

   = - + - - - + -      

= +

=

∫

 Jawaban: D
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5. Misalkan x = mangga dan  y = pisang
⇒ 8000 x + 6000 y ≤ 1.200.000
 4x + 3y ≤ 600 ...  (1)
 x + y ≤ 180 ...  (2)
 x ≥, y ≥ 0 
Dari (1) dan (2) diperoleh
4x +3y  = 600 |×1| 4x + 3y = 600
x + y  = 180  |×3| 3x + 3y = 540 
           x  = 60 
x = 60  ⇒ x + y = 180  ⇔ 60 + y = 180
      ⇔ y = 120
z = 9200 . x + 700 . y 
Penjualan  = 9200 (60) + 7000 (120)
   = 552.000 + 840.000 = 1.392.000
Jadi, laba  = 1.392.000 – 1.200.000 = 192.000

  Jawaban: C
6. Diketahui u2 = 11 dan u4 = 19

u2 = 11 ⇒ a + b = 11 
u4 = 19 ⇒ a + 3b = 19 
   2b = 8 ⇔ b  = 4

b = 4  ⇒ a + b = 11 ⇔ a + 4 = 11 ⇔ a = 7

( )( )

( )( )

( )

n

5

nS 2a n 1 b
2
5S 2 7 5 1 4
2
5 14 16
2
5 30
2
75

= + -

= ⋅ + - ⋅

= +

= ⋅

=
  Jawaban: D
7. Bola mempunyai dua gerak

1.  Gerak turun   

n
10S 31

4
10 40 cm1
4

=
-

= =

2.  Gerak naik 
 

n

310.
4S 31
4

30
4 30 cm1
4

=
-

= =

Jumlah seluruh lintasan = 40 + 30 = 70 m
Jawaban: B

8.  
3 0

A
2 5

 
=   

x 1
B

y 1
- 

=   

0 1
C

15 5
- 

=  - 

t 3 2
A

0 5
 

=   

At . B = C
3 2 x 1 0 1
0 5 y 1 15 5

- -     
=     -     

3x 2y 1 0 1
5y 5 15 5
+ - -   

=   -   
5y 15

y 3
= -
= -

( )

3x 2y 0
3x 2y

2x y
3
2 3
3

2

+ =
=

= -

= - -

=
2x + y = 2 (2) + (–3) = 4 – 3 = 1

 Jawaban: C

9.  a 2= ; b 9= ; a b 5+ =

( )

( )

2

22

2 2

a b 5

a b 5

a 2 a b b 5

2 2 a b 9 5

2 a b 11 5

2 a b 6

+ =

+ =

+ ⋅ ⋅ + =

+ ⋅ ⋅ + =

⋅ ⋅ + =

⋅ ⋅ = -
a . b

cosq
a b

3
2. 9
3

18

=

-
=

-
=
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0

3cosq
3 2

1 2
2 2

1 2
2

q 135

-
=

= - ⋅

= -

=

Jawaban: D

10.  a 3 i 4 j 4k= - -

b 2 i 1 j 3k= - +

c 4 i 3 j 5k= - +

Panjang proyeksi vektor ( )a b+  pada c

( )

2 2 2

a b . c
d

(c)
3 2 4

4 1 3
4 3 5

4 ( 3) 5

5 4
5 3
1 5

16 9 25
5.4 ( 5).( 3) ( 1).5

50
20 15 5

5 2
30 2

5 2 2
3 2

+
=

+   
   - - -      - +   

=
+ - +

   
   - -      -   

=
+ +

+ - - + -
=

+ -
=

= ⋅

=

 

    
Jawaban: A

11. 
1 0 2 0 x 2 0 x

0 1 1 3 y 1 3 y
- -         

=         - -         

2x x
1x x
2

- = ′

= ′

x 3y y
1 x 3y y
2

1y x
2y

3

- + = ′

+ =′ ′

-′ ′
=

Persamaan bayangan: 
4x y 5 0
1y x1 24 x 5 0

2 3

16x y x 15 0
2

12x 2y x 15 0
11x 2y 30 0

- + =

 -′ ′  - - + =′    
  

- - + + =′ ′ ′

+ - - =′ ′
+ - =′ ′

11x 2y 30 0⇒ + - =

 Jawaban: D
12. 2 . 34x  – 20 . 32x + 18 = 0

2 . (32x)2 – 20 . 32x + 18 = 0
Misal

( )( )

2x

2

2

3 p
2p 20p 18 0

p 10p 9 0

p 1 p 9 0

=

- + =

- + =

- - =

p1 = 1           p2 = 9
Untuk p1 = 1  ⇒ 32x = 1
    ⇔ 32x = 30

    ⇔ 2x = 0 
    ⇔ x = 0
Untuk p1 = 1  ⇒ 32x = 9
    ⇔ 32x = 32

    ⇔ 2x = 2 
    ⇔ x = 1
Jadi, x1 + x2 = 0 + 1 = 1

  Jawaban: B
13.  2log 2log (2x+1+ 3) = 1 + 2log x

⇔ 2log 2log (2x+1 +3) = 2log 2 + 2log x
⇔ 2log 2log (2x+1 +3) = 2log 2x
⇔ 2log (2x+1 +3)  = 2x
⇔  2x+1 +3     = 22x

⇔ 22x – 2x+1 – 3  = 0
⇔ 22x – 2x . 2 – 3  = 0
⇔ (2x)2 – 2 . 2x – 3  = 0
Misalkan 2x = m, maka
m2 – 2m – 3 = 0
⇔ (m – 3) (m + 1) = 0
m1 = 3 m2 = –1
Untuk m1 = 3  ⇒ 2x = 3 ⇔ x = 2log 3  
Untuk m1 = –1  ⇒ 2x = –1 
    ⇔ x = tidak memenuhi

Jawaban: A
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14.  log  (x – 4) (x + 8) < log (2x +16)
 ⇔ (x – 4) (x + 8)  < 2x + 16
 ⇔ x2 + 4x – 32  < 2x + 16
 ⇔ x2 + 2x – 48 < 0 
 ⇔ (x + 8) (x – 6) < 0
 Pembuat nolnya: x1 = –8 x2 = 6
 Nilai x yang memenuhi: 
 –8 < x < 6    (i)
 Syarat:  (x – 4) (x + 8) > 0
 Pembuat nolnya x = 4 dan x = –8
 Nilai x yang memenuhi: 
 x < –8 atau  x > 4  (ii)
 Syarat:  (2x + 16) > 0
 Nilai x yang memenuhi: 
 x > 8     (iii)
Dari (i) dan (ii), nilai x yang memenuhi:
4 < x < 6.

  Jawaban: C

15.  L = 180 m2

4x

5x

p : l = 5 : 4
L  = p × l ⇔ 180 = 5x × 4x
   ⇔ 180 = 20x2

   ⇔ x2 = 9
   ⇔ x  = ± 3    
Jadi,  p = 5x = 5 . 3 = 15 m          
  l = 4x = 4 . 3 = 12 m

2 2pj.diagonal 15 12

225 144

369

3 41 m

= +

= +

=

=
Jawaban: B

16. x

180 m2

x – 3

Luas kolam: L p l= ⋅  
⇔180 = x (x – 3) ⇔180 = x2 – 3x 
⇔ x2 – 3x – 180 = 0
⇔ (x –15) (x + 12) = 0
     x1 = 15 atau x2 = –12 (TM)

Diperoleh ukuran kolam:
p = 15 m;  = 15 – 3 = 12 m
Ukuran area:
panjang = 19 m; lebar = 16 cm
L . jalan  = Luas area - Luas kolam
   = 19 . 16 - 15 . 12
   = 304 - 238 = 124 m2

Jawaban: E
17.  x = Mangga; y = Jeruk; z = Anggur

2x + 2y + z  = 70.000   ... (1)
x + 2y + 2z  = 90.000   ... (2)
2x + 2y + 3z = 130.000   ... (3)

Dari (1) dan (2) diperoleh 
2x + 2y + z = 70.000  |×2| 4x + 4y + 2z = 140.000
x + 2y + 2z = 90.000  |×1| x + 2y + 2z = 90.000
      3x + 2y = 50.000 ... (4)

Dari (2) dan (3) diperoleh 
x + 2y  + 2z = 90.000 |× 3| 3x + 6y + 6z = 270.000
2x + 2y + 3z = 130.000 |× 2| 4x + 4y + 6z = 260.000
      –x + 2y  = 10.000  ... (5)

Dari (4) dan (5) diperoleh 
3x + 2y = 50.000 |×1|  3x + 2y = 50.000
–x + 2y = 10.000 |×3 | –3x + 6y= 30.000 +
      8y = 80.000
       y   = 10.000

Jadi, harga 1 kg jeruk adalah Rp 10.000,00.
Jawaban: C

18.  Misalkan:  p = Ibu tidak pergi 
   q = Adik senang
   r = Adik tersenyum
p ⇒ q
q ⇒ r
Jadi p → r º ~p ∨ r 
(Ibu pergi atau adik tersenyum)

Jawaban: E
19.

104o

120o

44o

50
 km

40 km

A

B

C

( ) ( )

2 2 2

2 2 0

AC AB BC 2AB BC cos B

50 40 2 50 40 cos120
12500 1600 4000
2

4100 2000
6100

= + - ⋅

= + - ⋅ ⋅ ⋅

 = + - -  
= +
=
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AC 6100 10 10 km= =

Jawaban: E
20.  (1)  AH dan BE berpotongan (salah)

(2)  AD adalah proyeksi AH pada ABCD 
(benar)

(3) DF tegak lurus pada ACH (benar)
(4)  AG dan DF bersilangan (salah)

C

GH

E F

D

A B

Jadi yang benar (2) dan (3).
Jawaban: B

21.  Cos ∠ (ABC, ABD) 
2 2PD 8 4

64 16

48

4 3 cm

= -

= -

=

=
4PD 3
3

=′

A C
8

D

B

D′

4

p

4

8

( )

PDcos DPD
PD
4 3
3
4 3
1 A
3

′∠ =′

=

=

Jawaban: A

22.  ( ) ( )0 1 2 2 4 3x 67 5
4 6 8 10 8 4

0 4 1267 5
40

1667 5
40

67 2
65

⋅ + - ⋅ + - ⋅
= + ⋅

+ + + + +
- -

= + ⋅

= - ⋅

= -
=

Jawaban: B

23.  Banyaknya kejadian suami istri berdam-
pingan: n(A) = 12
Banyak kejadian: n(S) = 24

( ) 12p A
24
1
2

=

=

Jawaban: D

24. 

( ) ( )

( )

o o

o o o o

o o o o

o o o o

Sin105 Cos15

Sin 60 45 Cos 60 45

Sin60 .Cos45 Cos60 .Sin45
Cos60 .Sin45 Sin60 .Cos45
1 1 1 1 1 1 1 13 2 2 2 3 2
2 2 2 2 2 2 2 2
1 1 1 16 2 2 6
4 4 4 4
1 1 16 2 6 2
2 2 2

+

= + + -

= +

+ +

= + + +

= + + +

= + = +

Jawaban: E
25.  Persamaan garis singgung

Q = x2 + y2 – 2x – 6y – 7 = 0
Absis = x = 5

( )

( )( )

2 2

2

2

5 y 2 5 6y 7 0
25 y 10 6y 7 0

y 6y 8 0

y 2 y 4 0

+ - - - =

+ - - - =

- + =

- - =

y1 = 2 dan y2 = 4
Jadi, (5,2), (5,4)

( ) ( )
( ) ( )

2xdx 2ydy 2dx 6dy 0

2x 2 dx 6 2y dy 0

2x 2 dx 6 2y dy

+ - - =

- - - =

- = -

dy 2x 2
dx 6 2y

-
=

-

Persamaan garis singgung

( )1 1
dy

y y x x
dx

- = -

Di titik (5, 2)

( )

( )

2.5 2y 2 x 5
6 2.2

8y 2 x 5
2

y 2 4x 20
y 4x 18 0

4x 4y 18 0

- - = -  -

- = -

- = -
- + =
- - =
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Di titik (5,4)
2.5 2y 4 (x 5)
6 2.4
8y 4 (x 5)
2

y 4 4x 20
4x y 24 0

- - = -  -

- = -
-

- = - +
+ - =

Jadi, persamaan garis singgungnya
 4x – y – 18 = 0 

Jawaban: A
26.  h(t) = 100 + 40t – 4t2

⇒ syarat maksimum

h (5)  = 100 + 40(5) – 4 (5)2

  = 100 + 200 – 100
  = 200
Jadi, tinggi maksimum yang dicapai pelu-
ru adalah 200 m

Jawaban: B
27.  

 

 
 

P (–2,–2)

–1

2

 Persamaan lingkaran:
(x – a)2 + (y – b) = r2

(x + 2)2 + (y + 2) = 22

x2 + 4x + 4 + y2 + 4y + 4 = 4
x2 + y2 + 4x + 4y + 8 = 4
x2 + y2 + 4x + 4y + 4= 0

Jawaban: A

28. 

( )( )

( )

x
4

2 2

x
4

x
4

x
4

Cos2xlim
Cosx Sinx

Cos x Sin xlim
Cosx Sinx

Cosx Sinx Cosx Sinxlim
Cosx Sinx

lim Cosx Sinx

1 1cos sin 2 2
4 4 2 2

2

p→

p→

p→

p→

-

-
=

-

+ -
=

-

= +

p p
= + = +

=
Jawaban: D

29.  f(x)   = Sin4 (3x2 – 2)
 f′(x)  = 4 Sin3 (3x2  – 2)Cos (3x2 – 2) . 6x
  = 24x Sin3 (3x2 – 2) Cos (3x2 – 2)

Jawaban: E

30.  ( )
1

3 3y 5 x 5 x= + = +

3 3

x 3

y 5 3 8 2

=

→ = + = =

Gradien

( )

( )

2
3

2
3

1y 5 x
3
1 1 18
3 3 4
1

12

-

-

= +′

= = ⋅

=

( )

( )

y b m x a
1y 2 x 3

12

- = -

- = -

( )12 y 2 x 3
12y 24 x 3

x 12y 21 0

- = -
- = -

- + =

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

2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN.
3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
4. Laporkan kepada petugas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak 

lengkap.
5. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian bila diperlukan.
6. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, hp, tabel matematika, atau alat bantu hitung lainnya.
7. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian
8. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 
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1. Anggota partai itu ... sisa dana tahun lalu 
kepada bendahara partai.
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat 
tersebut adalah ....
A. mempertanyakan
B. memperkatakan
C. mempersedekahkan
D. mempertabungkan
E. memperbanyakkan

2. Cermatilah kalimat berikut dengan 
seksama!
  Sejak Anton beranjak dewasa 
tingkah lakunya sering meresahkan orang 
tuanya. Tiap hari dia bergaul dengan 
pemuda pengangguran yang suka mabuk-
mabukkan, dilarang tidak pernah menu-
rut. Oleh sebab itu, ayahnya naik pitam se-
tiap dia pulang ke rumah.
Ungkapan yang bercetak miring semakna 
dengan ....
A. tinggi darah
B. makan darah
C. darah bangsawan
D. naik darah
E. darah tinggi

3. Bacalah paragraf berikut dengan seksama!
  Keritik adalah tanggapan yang 
berisi uraian atau pertimbangan baik atau 
buruk dalam menilai suatu karya. Dalam 
hal ini adalah karya sastera. Keritik biasan-
ya diakhiri dengan kesimpulan analisis. 
Tujuan keritik bukan hanya menunjuk-
kan keunggulan, kelemahan, benar, dan 
salahnya sebuah karya sastera dipandang 
dari sudut tertentu, tetapi tujuan akhirnya 
adalah mendorong sastrawan untuk men-
capai penciptaan sastera setinggi-tingginya 
juga mendorong pembaca untuk mengapre-
siasi karya sastera dengan lebih baik.
Penggunaan kata tidak baku dalam para-
graf tersebut dapat diperbaiki sebagai beri-
kut ....
A. kritik, sastra, menunjukkan
B. kritikan, sastrawan, tunjukkan
C. kritik, sastraan, tunjukkan
D. kritikan, sastera, menunjukkan
E. kritik, sastera, tunjukkan

4. Bacalah dialog berikut dengan seksama!
Amira : Fah, kamu mengerti tidak akibat 

orang yang suka mengonsumsi 
narkoba?

Elifah : Tahu, Kak. Kan sudah diajarkan 
dan dijelaskan panjang lebar oleh 
dokter sekolah kami.

Amira : Tetapi, mengapa kamu tidak mela-
rang teman-teman kamu si Fatir.

Elifah : Kakak Amira saja yang memberi-
tahukan karena kalau saya, tidak 
mau menurut.

Amira : Ya, kamu jangan mencotoh dia ya. 
Kalau sudah terperangkap, me-
nyesal juga tidak ada gunanya. 
Ibarat peribahasa, “...”

Peribahasa yang tepat untuk melanjutkan 
dialog tersebut adalah ....
A. Bergantung di akar lapuk.
B. Nasi sudah menjadi bubur.
C. Menangguk di air keruh.
D. Berumah di tepi pantai.
E. Besar kapal besar gelombang.

5. Bacalah paragraf berikut dengan seksama!
 Kami berempat baru saja turun dari 
kereta api di stasiun Palmerah, Jakarta 
Barat. Kami berasal dari kampung dan 
masing-masing menenteng sebuah tas 
sederhana berwarna gelap. Eh, begitu ke-
luar dari stasiun, kami digeledah di seki-
tar gedung MPR/DPR yang memang le-
taknya dekat stasiun. Gedung itu megah dan 
dibangun secara artistik. Akhirnya, polisi 
menangkap saya dan membawa ke mar-
kas. Kami diumumkan sebagai tersangka 
pembawa senjata tajam, padahal kami 
hanya pedagang benda tersebut.

Kalimat yang tepat untuk memperbaiki 
kalimat sumbang yang tercetak miring 
dalam paragraf tersebut adalah ....
A. Kami dibawa ke gedung MPR/DPR 

untuk diwawancarai oleh mereka.
B. Polisi menemukan sejumlah golok 

baru dalam tas kami.
C. Di sekitar stasiun memang rawan dan 

sering terjadi tindak kejahatan.
D. Keluar stasiun memang harus digele-

dah kalau-kalau membawa bom.
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E. Polisi melihat-lihat benda yang ada 
dalam tas dan dompet kami.

6. Cermati kalimat acak berikut!
(1) Mencari bahan-bahan tulisan yang ses-

uai dengan tema yang Anda pilih.
(2) Mengembangkan kerangka karangna 

menjadi karangan yang lengkap.
(3)  Jika Anda menulis karya ilmiah harus 

memperhatikan langkah-langkah beri-
kut.

(4) Memilih tema karangan yang mudah 
dibahas dan dipahami.

(5) Menyusun kerangka karangan sesuai 
dengan tema yang Anda pilih.

Jika kalimat-kalimat tersebut disusun 
menjadi paragraf, susunan yang paling te-
pat adalah ....
A. (3), (4), (1), (5), dan (2)
B. (3), (1), (4), (5), dan (2)
C. (3), (4), (5), (1), dan (2)
D. (3), (1), (5), (4), dan (2)
E. (3), (1), (4), (2), dan (5)

7. Bacalah paragraf berikut dengan seksama!
 Sampai akhir bulan juni, badan meteo-
rologi dan geofisika mencatat curah hujan di 
bawah normal telah terjadi di sebagian be-
sar pulau Jawa. Oleh sebab itu, disarankan 
masyarakat mengantisipasi kemungki-
nan terjadinya kelangkaan air di sebagian 
wilayah pulau jawa tersebut.
Perbaikan yang tepat untuk penulisan 
yang dicetak miring pada paragraf terse-
but adalah ....
A. Bulan juni, badan Meteorologi dan 

Geofisika, pulau Jawa
B. Bulan Juni, Badan meteorologi dan 

geofisika, Pulau jawa
C. bulan Juni, Badan meteorologi dan 

geofisika, pulau Jawa
D. bulan Juni, Badan Meteorologi dan 

Geofisika, Pulau Jawa
E. Bulan Juni, Badan Meteorologi Dan 

Geofisika, Pulau Jawa 

8. Cermati bagian surat berikut!
...
 Apabila Bapak memerlukan informasi 
tentang diri saya, saya bersedia dipanggil 
dan diwawancarai.
 Atas perhatian dan kerja sama Bapak, 
diucapkan terima kasih.

Hormat saya,
Perbaikan penutup surat tersebut yang te-
pat adalah ....
A. Atas perhatian Bapak, diucapkan teri-

ma kasih.
B. Atas perhatian dan kerja samanya saya 

ucapkan terima kasih.
C. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, 

saya ucapkan terima kasih.
D. Atas perhatian Bapak, saya mengucap-

kan terima kasih.
E. Atas kerjasama Bapak, saya ucapkan 

banyak terima kasih.

9. Bacalah paragraf berikut dengan seksama!
 Ucapan prefentifikasi penyalahgunaan 
narkoba harus diikuti dengan kemudahan 
mengomunikasikan dengan para penegak 
hukum atau LSM-LSM yang bergerak pem-
berantasan dan pemantauan penyalahgu-
naan narkoba. Misalnya, dengan menye-
barkan stikerisasi yang berisi nomor-nomor 
telepon yang bisa mengakses langsung.
Perbaikan yang tepat penggunaan istilah 
yang tercetak miring dalam paragraf terse-
but adalah ....
A. preventif, komunikasi, memberantas, 

dipantau, stiker, akses
B. preventif, berkomunikasi, diberantas, 

pemantauan, stiker, diakses
C. preventif, berkomunikasi, memberan-

tas, memantau, stiker, diakses
D. perpreventifkan, berkomunikasi, 

memberantas, memantau, stiker, akses
E. preventif, komunikasi, memberantas, 

dipantau,stiker, diakses

10. Bacalah paragraf berikut dengan seksama!
 Seorang wakil kepala sekolah bidang 
kesiswaan SMA Makmur mendapat tugas 
di luar sekolah. Sementara itu, pada waktu 
yang bersamaan beliau harus memimpin 
rapat bersama pengurus OSIS. Oleh sebab 
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itu, beliau memberikan memo untuk mem-
batalkan acara tersebut, melalui pembina 
OSIS karena beliau tidak dapat menyam-
paikan pembatalan tersebut secara lang-
sung.
Kalimat memo yang tepat sesuai ilustrasi 
adalah ....
A. Mohon informasikan kepada ketua 

OSIS bahwa rapat OSIS ditunda karena 
hari ini saya ada tugas luar.

B. Dengan sangat menyesal saya tidak 
dapat memimpin rapat hari ini, tolong 
sampaikan kepada ketua OSIS.

C. Ketua OSIS beri tahu ya, saya tidak 
sempat memimpin rapat hari ini, saya 
tugas luar.

D. Saya harap Anda memberitahukan pem-
batalan rapat hari ini kepada ketua OSIS, 
jangan lupa.

E. Karena saya ada tugas luar, beritahu-
kan segera rapat batal kepada ketua 
OSIS hari ini.

11. Bacalah paragraf berikut dengan seksama!
 Dampak merebaknya penyebaran vi-
rus sindrom pernapasan akut parah (Se-
vere Acute Respiratory Sindrome/SARS) dari 
negeri Jiran, Singapura, mulai mengancam 
bisnis perhotelan di Batam. Jumlah tamu, 
baik dari luar negeri maupun dalam neg-
eri merosot hingga tingkat hunian hotel di 
Batam berkurang hingga sepuluh persen. 
Demikian kata Public Relation Manager 
Goodway Hotel Puri Garden, Budi Purno-
mo, dan pengusaha Novotel Hotel, Anas, 
ketika dihubungi Kompas di Batam.

Ide pokok paragraf tersebut adalah ....
A. dampak penyebaran virus SARS terha-

dap bisnis perhotelan
B. penyebaran virus SARS dari negeri Ji-

ran (Singapura)
C. virus SARS mengancam bisnis perho-

telan di Singapura
D. dampak virus SARS terhadap peng-

huni hotel di Batam
E. dampak penyebaran virus SARS dira-

sakan oleh para pengusaha

Teks berikut untuk soal nomor 12 sampai 
dengan 14. 

Bacalah dengan seksama!
(1)  Merujuk pada beberapa studi perekonomi-

an, Mardjijono menyampaikan kenaikan 
satu persen pertumbuhan ekonomi nasi-
onal dapat menyerap tenaga kerja lebih 
kurang 400.000 orang.   

(2) Jateng menyumbang sekitar 10 persen 
pada pertumbuhan nasional, maka setiap 
kenaikan pertumbuhan satu persen di-
perkirakan dapat menyediakan lapangan 
kerja bagi 40.000 orang.   

(3) “Dengan tingkat pertumbuhan pada tahun 
ini sebesar 4,41 persen maka dapat terserap 
tenaga kerja 176.400 orang,” sambungnya. 

(4) Kita berharap Indonesia dapat terus me-
ningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

(5)  Dengan demikian, dapat meningkatkan 
penyerapan tenaga kerja.

12. Ringkasan artikel tersebut adalah ....
A. Jateng mnyumbang sekitar 10 persen 

pada pertumbuhan, berarti menye-
diakan lapangan kerja untuk 40.000 
orang.

B. Kenaikan pertumbuhan ekonomi nasi-
onal dapat meningkatkan penyerapan 
tenaga kerja.

C. Tahun ini tenaga kerja Jateng yang 
terserap 176.400 dan itu memberikan 
sumbangan pada pertumbuhan nasi-
onal.

D. Kenaikan satu persen di Jateng di-
perkirakan akan terus meningkat pada 
tahun-tahun mendatang.

E. Kenaikan satu persen pertumbuhan 
ekonomi nasional dan daerah berbeda 
dalam menyerap tenaga kerja.

13. Fakta yang terdapat dalam artikel tersebut 
terdapat pada kalimat nomor ....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
E. (5)



mata_elang_media@yahoo.co.id

14. Kalimat tanya yang sesuai dengan artikel 
tersebut adalah ....
A. Apakah lapangan kerja dapat tercu-

kupi melalui pertumbuhan ekonomi 
nasional?

B. Bagaimana hubungan antara pertum-
buhan ekonomi nasional terhadap la-
pangan kerja?

C. Bagaimana jika terjadi penambahan 
pengangguran setiap tahunnya?

D. Siapakah yang bertanggung jawab ter-
hadap pertumbuhan ekonomi nasional?

E. Kapan Jawa Tengah dapat memberi-
kan lapangan kerja terhadap pengang-
guran?

Teks berikut untuk soal nomor  15 s.d. 17.

Bacalah teks dengan seksama!
Tolok Ukur Kemajuan Universitas

 Buku tidak hanya berguna sebagai 
dokumentasi ilmu pengetahuan dan sumber 
pengetahuan, juga sebagai tolok ukur 
perkembangan pengetahuan. Itu pula yang 
tergambar dari jawaban responden tentang 
buku terbitan universitas. Lebih dari sepertiga 
responden setuju bahwa mutu pendidikan 
dapat dilihat dari mutu buku terbitan penerbit 
universitas atau kampus. Meskipun, tidak 
mungkin membandingkan antara penerbit 
kampus di dalam dan luar negeri, harus diakui 
penerbit kampus di Eropa dan Amerika cukup 
terkenal dengan buku-bukunya. Bahkan, 
buku pegangan mahasiswa di Indonesia 
seringkali mengacu pada buku terbitan 
kampus di luar negeri. Hal itu disebabkan 
antara lain, buku menjadi ajang bagi dosen 
untuk merepresentasikan ilmu yang mereka 
miliki meski bukan sebagai satu-satunya jalan. 
Lalu bagaimanakah kualitas buku terbitan 
universitas dalam negeri? Ternyata, hanya 
sekitar 40 persen responden yang menilai 
bahwa buku terbitan kampus dalam negeri 
baik.
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15. Bagaimana penilaian responden terhadap 
buku terbitan kampus?
Jawaban yang tepat adalah ....
A. Menjawab tidak tahu, seperempat dari 

peserta responden.
B. Yang menilai baik, hampir sama untuk 

responden di Lombok dan Kaliman-
tan.

C. Yang menilai buruk hampir separuh 
responden.

D. Masih sedikit responden yang menilai 
baik.

E. Responden berpendapat hampir baik 
di setiap pulau di Indonesia.

16. Kalimat simpulan yang sesuai dengan 
data grafik bahwa responden di Sumatera, 
Lombok, dan Kalimantan adalah ....
A. Banyak yang memberikan penilaian 

terhadap buku tersebut.
B. Yang menilai baik dan tidak tahu se-

banding.
C. Lebih separuh yang menilai baik buku 

tersebut.
D. Perbandingan tiga macam penilaian 

buku, hampir sama.
E. Yang menyatakan buruk, hampir sepa-

ruh responden.
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17. Kalimat pernyataan yang sesuai dengan 
data grafik adalah ....
A. Di wilayah Bali dan Jawa, responden 

memberikan penilaian yang sama.
B. Di Lombok memberikan penilaian 

baik lebih banyak.
C. Di wilayah Jawa responden yang pal-

ing banyak tidak tahu memberikan pe-
nilaian.

D. Responden memberikan nilai buruk 
sangat sedikit di empat wilayah terse-
but.

E. Terjadi perbedaan yang sangat be-
sar antara penilai baik dan buruk di 
wilayah Bali.

18. Bacalah paragraf berikut dengan seksama!
 (1) Penegakan hukum lingkungan 
tidak semata-mata mempertahankan 
dari pelanggaran lingkungan. Tetapi 
bagaimana mendorong agar hukum 
lingkungan dapat dilaksanakan dengan 
sebaik-baiknya. (2) Hukum lingkungan 
menekankan lingkungan sebagai bagian 
dari kesejahteraan umum berdimensi 
tunggal, yaitu mempertahankan hukum 
dari pelanggaran, dan merosotnya kualitas 
lingkungan. (5) Jadi, pemberlakuan 
hukum lingkungan bertujuan agar 
lingkungan seperti, bumi, air, dan udara 
tetap bermanfaat serta dapat menikmati 
untuk kemakmuran bersama.

Kalimat yang berupa simpulan dalam 
paragraf tersebut adalah nomor ....
A. (1)   D. (4)
B. (2)   E. (5)
C. (3)

19. Bacalah paragraf berikut dengan seksa-
ma!
 (1) Sebagai bangsa Indonesia, sudah 
semestinya kita mengenal tokoh-tokoh 
pahlawan, yaitu orang yang berjuang dan 
berjasa dalam membangun negara kita, 
Indonesia. (2) Di dalam sinetron yang 
ditayangkan di televisi, tokoh yang berjiwa 
pahlawan tidak digambarkan menurut 
semestinya. (3) Kita dapat mengenal tokoh 
pahlawan bangsa melalui berita atau 
cerita guru, buku-buku Sejarah Indonesia, 

atau biografinya. (4) Mengetahui tokoh 
dan perjuangannya dapat memberikan 
keteladanan kepada kita. (5) Di samping 
itu, untuk menambah rasa patriotik.

Kalimat sumbang dalam paragraf tersebut 
terdapat pada nomor ....
A. (1)   D. (4)
B. (2)   E. (5)
C. (3)

20. Bacalah paragraf berikut dengan seksa-
ma!
 Industri jasa internet berkembang 
sangat pesat. Perkembangan ini semakin 
membuka ruang bagi investasi di bidang 
teknologi multimedia. Hal ini untuk men-
gantisipasi penyelanggara internet tanpa 
izin merajalela.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi 
paragraf tersebut adalah ....
A. Beramai-ramai investor membuka jasa 

internet untuk bisnis.
B. Perkembangan teknologi multimedia 

harus disertai perkembangan SDM.
C. Namun demikian, pengembangan indus-

tri tersebut harus disertai penegakan hu-
kum.

D. Pengguna jasa internet harus mem-
bayar uang sewa sebesar tiga ratus ribu 
rupiah.

E. Teknik multimedia ini dapat merusak 
generasi muda jika membuka situs 
yang negatif.

Teks berikut untuk nomor 21 s.d 23.

Bacalah dengan saksama!
 Memang tidak dipungkiri gaji PNS sangat-
lah rendah. Inilah yang membuat pemerintah 
sulit untuk bisa memacu produktivitasnya. Se-
baliknya, untuk menaikkan secara signifikan 
gaji PNS, anggaran yang dibutuhkan sangat 
besar karena jumlahnya yang mencapai 3,6 
juta.
 Untuk memberikan gaji ke-13 saja peme-
rintah harus menyediakan dana Rp 7,6 triliun.
 Jawaban untuk keluar dari persoalan ini 
tidak bisa lain, kecuali melakukan reformasi 
birokrasi, terutama rasionalisasi jumlah PNS. 
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Sebab, jumlah PNS yang ada terlalu besar 
dibandingkan yang dibutuhkan.
 Dengan, adanya rasionalisasi, pemerintah 
pasti akan mempunyai kemampuan untuk 
memperbaiki sistem gaji. Bukan hanya itu, 
pemerintah lebih mungkin untuk menerapkan 
sistem reward and punishment.

21. Penggalan tajuk rencana tersebut meng-
ungkapkan masalah ....
A. gaji PNS sangat rendah
B. solusi untuk menaikkan gaji
C. rasionalisasi jumlah PNS
D. Jumlah PNS terlalu besar
E. produktivitas PNS sangat kurang

22. Simpulan isi penggalan tajuk rencana 
tersebut adalah ....
A. Agar dapat menaikkan gaji PNS secara 

signifikan, pemerintah perlu melaku-
kan reformasi birokrasi dan rasional-
isasi jumlah PNS.

B. Pemerintah mendapat kesulitan untuk 
menaikkan gaji PNS karena jumlahnya 
terlalu banyak.

C. Untuk memberikan gaji ke-13 saja 
pemerintah memerlukan dana sampai 
Rp 7,6 triliun.

D. Dengan rasionalisasi jumlah PNS 
pemerintah akan mempunyai kemam-
puan memperbaiki gaji PNS.

E. Pemerintah seharusnya dapat mene-
rapkan sistem reward and punishment 
terhadap PNS.

23. Opini/pendapat penulis yang terdapat 
dalam penggalan tajuk rencana tersebut 
adalah ....
A. Memang tidak bisa dipungkiri, gaji 

PNS sangatlah rendah apalagi diban-
dingkan dengan harga kebutuhan po-
kok saat ini.

B. Untuk menaikkan secara signifikan 
gaji PNS, anggaran yang dibutuhkan 
sangat besar karena jumlah PNS 3,6 
juta.

C. Jawaban persoalan ini tidak lain harus 
melakukan reformasi agar masalah ti-
dak berlarut-larut.

D. Dengan adanya rasionalisasi, pemer-
intah pasti akan mempunyai kemam-
puan untuk mengelola pemerintahan.

E. Dengan adanya rasionalisasi, peme-
rintah akan mempunyai kemampuan 
untuk menggaji PNS lebih tinggi dan 
memberdayakan.

24. Bacalah paragraf berikut dengan seksama!
 (1) Salah satu penyebab terjadinya un-
juk rasa karena ketidakpercayaan terha-
dap pelaksanaan berbagai aturan. (2) Para 
pengunjuk rasa tidak menemukan pelam-
piasan atas ketidakpuasan yang dira-
sakannya. (3) Tekanan amarah yang tidak 
menemukan celah untuk keluar akhirnya 
menjadi amuk masa. (4) Hal-hal tersebut 
mengakibatkan berbagai unjuk rasa sering 
berujung pada anarkisme masa jika aspira-
si mereka tidak tersalurkan. (5) Mereka in-
gin reaksi mereka diperhatikan.
Kalimat yang tidak merupakan sebab 
dalam paragraf tersebut adalah ....
A. (1)    D. (4)
B. (2)    E. (5)
C. (3)

25. Bacalah paragraf berikut dengan seksama!
 Di sekolah saya, setelah diumumkan 
hasil ujian nasional, siswa kelas IPA 
yang berjumlah satu kelas, lulus semua. 
Sementara kelas IPS berjumlah empat 
kelas yang tidak lulus sejumlah lima puluh 
tiga orang. Ketidaklulusan mereka dengan 
data sebagai berikut:
 Kelas IPS 1 yang tidak lulus mata 
uji pelajaran bahasa Inggris dua orang, 
Ekonomi tujuh orang. Kelas IPS 2 yang 
tidak lulus mata pelajaran bahasa Inggris 
satu orang, Ekonomi sebelas orang. Kelas 
IPS 3 yang tidak lulus mata uji bahasa 
Inggris tiga orang, Ekonomi lima belas 
orang. kelas IPS 4 yang tidak lulus mata 
uji bahasa Inggris satu orang, Ekonomi 
sebelas orang sedangkan untuk pelajaran 
bahasa Indonesia, lulus semua.

Kalimat simpulan yang tepat untuk 
generalisasi tersebut adalah ....
A. Maka, persentase siswa yang IPS yang 

sedikit tidak lulus adalah dalam mata 
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uji pelajaran bahasa Indonesia.
B. Dengan demikian, presentase siswa 

IPS yang tidak lulus banyak  dalam 
mata uji pelajaran bahasa Inggris.

C. Dapat dikatakan bahwa presentase 
siswa IPS yang tidak lulus setiap kelas, 
paling sedikit dalam mata uji pelajaran 
Ekonomi.

D. Jadi, persentase siswa IPS yang tidak 
lulus, terbanyak dalam mata uji pela-
jaran ekonomi.

E. Oleh sebab itu, pantaslah siswa IPS 
tersebut tidak lulus dalam mata uji pe-
lajaran bahasa Inggris.

26. Bacalah paragraf berikut dengan seksama!
 (1) Menabung di bank banyak positif-
nya. (2) Uang yang disimpan aman dari 
tangan yang tidak bertanggung jawab. (3) 
Semakin lama, uang yang ditabung ber-
tambah dan berbunga. (4) Apabila ingin 
belanja, uang tabungan tidak perlu diam-
bil ke bank, cukup dengan memakai ATM. 
(5) Yang paling penting, pemilik uang, ti-
dak akan kehilangan uangnya.

Kalimat yang merupakan pernyataan 
umum dalam paragraf tersebut terdapat 
pada kalimat nomor ....
A. (1)   D. (4)
B. (2)   E. (5)
C. (3)

Teks berikut untuk soal nomor 27 dan 28! 
Bacalah dengan saksama!
(1)  Kenaikan tarif BBM merupakan pilihan 

yang harus diambil dalam rangka peng-
hematan konsumsi bahan bakar minyak 
(BBM).

(2)  Sebab, tanpa langkah penghematan, kon-
sumsi BBM akan mencapai 65 juta kilome-
ter per tahun atau 10 persen dari jatah yang 
ditetapkan DPR, sebesar 59,6 juta kiloliter 
per tahun.

(3) Penjualan mobil tahun 2005 mencapai 
550.000 unit.

(4) Kalau dikurangi 10.000 – 20.000 unit saja, 
itu tidak berarti.

(5) Kebijakan ini lebih baik karena mendorong 
produksi mobil yang lebih hemat energi. 
Kenaikan tarif BBM ini hanya akan efektif 

menurunkan konsumsi BBM jika disam-
bungkan dengan kebijakan penghematan 
lainnya, yakni batasan temperatur pendingin 
udara dan pengurangan jam siar televisi. 
Kalau yang dilihat hanya satu bagian, pasti 
tidak efektif karena yang dikenali hanya 
masyarakat tertentu, yakni pemilik mobil 
antara 1.500 cc hingga 3.000 cc.

27. Topik yang dibicarakan dalam teks terse-
but adalah ....
A. penghematan BBM
B. kenaikan PPnBM
C. produksi mobil hemat energi
D. pengurangan jam siar televisi
E. PPnBM untuk pemilik mobil 1.500 cc – 

3.000 cc

28. Kalimat yang menyatakan alasan dalam 
paragraf satu pada teks tersebut terdapat 
pada nomor ....
A. (1)   D. (4)
B. (2)   E. (5)
C. (3)

29.  (1) Istilah rangkuman, sinopsis, dan 
ringkasan sudah tidak asing dalam bidang 
tulis-menulis. (2) Semua hal tersebut bisa 
ada dalam karya tulis. (3) Salah satu ben-
tuk yang akan kita bicarakan yaitu ring-
kasan. (4) Ringkasan merupakan penyajian 
singkat dari suatu karangan asli yang tetap 
mempertahankan urutan isi. (5) Ringkasan 
adalah gambaran kecil isi teks yang pan-
jang.
Kalimat utama paragraf tersebut terletak 
pada nomor ....
A. (1)   D. (4)
B. (2)   E. (5)
C. (3)

Teks berikut untuk soal nomor 30 dan 31.

Bacalah dengan cermat kutipan teks pidato 
berikut!
 (1) Saudara-saudara sebangsa dan setanah 
air, pemerintah telah melakukan berbagai upa-
ya untuk meningkatkan pemerataan kesempa-
tan belajar bagi masyarakat dan meningkatkan 
mutu pendidikan semua jenjang, jalur, dan 
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jenis pendidikan. (2) Usaha itu, merupakan 
pengembangan seluruh potensi peserta didik 
agar mampu menguasai ilmu pengetahuan, 
teknologi, dan seni (IPTEK), berakhlak mu-
lia, berbudi luhur, serta memiliki kesehatan 
jasmani, dan rohani. (3) Sehubungan dengan-
hal itu, hendaknya guru dalam proses belajar 
mengajar mampu memberikan inovatif. (4) 
Berilah orientasi pendidikan kecakapan hidup 
(life skill). (5) Sejalan dengan itu, kegiatan pem-
belajaran hendaknya dijaga agar tetap dalam 
suasana menyenangkan, mengasyikkan, dan 
mencerdaskan.

30. Isi pokok kutipan tersebut adalah ....
A. Keberhasilan suatu pendidikan sangat 

bergantung pada kecakapan hidup.
B. Pendidikan merupakan usaha un-

tuk mengembangkan seluruh potensi 
peserta didik.

C. Peserta didik di masa datang harus 
menguasai pengetahuan teknologi dan 
seni.

D. Meningkatkan pemerataan kesempa-
tan belajar bagi masyarakat Indonesia.

E. Pemerintah berupaya untuk mening-
katkan mutu pendidikan di Indonesia.

31. Kalimat persuasi dalam kutipan teks terse-
but, terlihat pada nomor ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (1), (3), dan (4)
C. (2), (3), dan (4)
D. (2), (4), dan (3)
E. (3), (4), dan (5)

Teks berikut untuk soal nomor 32 sampai 
dengan 34.

Bacalah teks sastra Melayu klasik Cerita Pu-
tri Seri Laut dengan cermat!

 (1) Dengan tiba-tiba, Seri Laut duduk 
menyembah kaki Anggun Dewa. “Ampun 
hamba pada kakak, usahlah hati dipermalu-
kan, jangan bicara diperpanjang, hamba tahu, 
hamba arif”. (2) Kata kakak, kata menyindir, 
ngilu tulangku mendengarkannya. (3) Dosa 
hamba seberat bukit, kesalahan sebesar bumi, 
bagaimana hamba akan menurut, bagaimana 

hamba akan pulang, menentang kakak, hamba 
malu. (4) Bukanlah kakak yang celaka, untung 
hamba kiranya. (5) Jangan suka mendengar 
asut petenah, buah bicara orang penghasut, 
akhirnya, badan yang menanggung, menang-
gung dendam siang malam, hidup bagai han-
tu rimba,” demikianlah kata Seri Laut sambil 
menangis. (6) “Manalah Tuan Seri laut, jangan 
Tuan panjang bicara. (7) Hari hampir berjuak 
malam, matahari hampir terbenam. (8) Bawa 
hamba ke tempat Tuan, menjemput inang 
dan pengasuh, mari kita pulang ke rumah, 
menjelang ayah dengan bunda.”

32. Kalimat yang berisi amanat bahwa men-
dengarkan hasutan orang akan mencelaka-
kan diri sendiri adalah nomor ....
A. (1)   D. (4)
B. (2)   E. (5)
C. (3)

33. Nilai moral baik yang terkandung dalam 
kutipan tersebut adalah ....
A. Perbuatan menyembah kepada orang 

yang lebih tua merupakan suatu per-
buatan yang tidak manusiawi.

B. Kita perlu meminta maaf atas 
kesalahan yang telah dilakukan.

C. Menyindir seseorang yang terlalu 
berlebihan sehingga membuat orang 
menangis.

D. Perbuatan menyesali nasib buruk yang 
menimpa diri secara berlebihan.

E. Memperlakukan orang sebagai inang 
dan pengasuh yang harus tunduk 
perintah.

34. Karakteristik sastra Melayu klasik dalam 
kutipan tersebut yang merupakan istana 
sentris (bersifat kerajaan) terlihat pada 
kata dalam kalimat nomor ....
A. (1)   D. (6)
B. (2)   E. (8)
C. (4)
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Kutipan berikut untuk soal nomor 35 dan 36.
Bacalah kutipan dengan seksama! 

 “Oo, kau marah, Pak Tua? Ah, sudah tua 
suka marah-marah!”
 “Huss! Apakah kau anggap aku ini pak 
tuamu?”
 “Aku bukan kangmasmu!” bentak kakek-
kakek itu lagi.
 “Oo, iya! Tentunya aku harus memanggil-
mu mbah, ya! Aku lupa, sungguh. Tapi sebetul-
nya awal tadi telah aku ingatkan jika aku 
bersalah. Siapa bersalah wajib diingatkan. Jika 
tidak demikian? Coba gambarkan, betapa banyak 
kesalahan yang akan kuperbuat selanjutnya.”
 Kakek itu tertunduk. Wajahnya berubah 
terang. Lalu bicara dengan suara yang tak ber-
daya. “Betulkah bicaramu? Aku sudah tampak 
sangat tua?”
 “Mengapa?”
 “Pantas kau panggil mbah?”
 “Hi-hi-hi! Pertanyaanmu itu! Kau seka-
rang kentara sekali merasa sedih! Mengapa? 
Apakah karena umurmu yang lanjut, apa kare-
na tidak tahu bahwa kau sudah tua?”
 “Jangan bersenda gurau, Kenes, aku betul-
betul bertanya!”

Tikungan di Dekat Bendungan
oleh St. Ismariasita

35. Konflik yang tergambar dalam kutipan 
cerpen tersebut tentang ....
A. panggilan yang disampaikan kepada 

kakek dengan kata mbah dan mas
B. kecemasan tokoh kakek akan ketuaan 

usianya
C. ketidakcocokan penggunaan kata sa-

paan dengan realitas
D. tokoh Kenes menentukan usia se-

seorang, sudah tua ataukah masih 
muda

E. kakek dan Kenes memperebutkan sa-
paan mbah dan mas

36. Watak tokoh kakek dalam kutipan cerpen 
tersebut adalah ....
A. pemarah  D. penyabar
B. pendendam E. perasa
C. pemalu

37. Bacalah paragraf berikut dengan seksama!
 Kemudian Pak Balam membuka 
matanya dan memandang mencari muka 
Wak Katok. Ketika pandangan mereka 
bertaut, pak Balam berkata kepada Wak 
Katok, “Akuilah dosa-dosamu, Wak Katok, 
dan sujudlah ke hadirat Tuhan. Mintalah 
ampun kepada Tuhan Yang Maha 
Penyayang dan maha Pengampun, akuilah 
dosa-dosamu, juga supaya kalian dapat 
selamat keluar dari rimba ini, terjatuh dari 
bahaya yang dibawa harimau ... biarlah 
aku yang jadi korban ...”
Harimau! Harimau!, Muchtar Lubis

Nilai agama yang terungkap dalam 
kutipan tersebut adalah ....
A. menasihati orang-orang yang telah 

berbuat kejahatan
B. melakukan tobat dan meminta ampun 

atas dosa-dosa
C. meminta ampun kepada Tuhan de-

ngan cara bersujud selalu
D. mengakui kesalahan dan dosa-dosa 

yang dilakukan
E. berbicara dengan membuka mata dan 

memandang lawan bicara

38. Bacalah kutipan berikut dengan seksama!
 “Ne khabar?” tanya Hadji Murat kepa-
da lelaki tua tersebut, artinya, “Ada berita 
apa?”
 “Khabar yok – tidak ada,” jawab lelaki 
tua tadi, memandang dengan matanya 
yang merah dan lesu bukan ke wajah Had-
ji Murat, tapi ke dadanya. “Aku tinggal di 
kebun lebah, aku baru mengunjungi putra-
ku hari ini. Dia yang tahu.”
 Hadji Murat tahu bahwa lelaki tua itu 
tidak mau mengatakan apa yang diketahui 
dan apa yang perlu diketahui Hadji Murat, 
dan dengan mengangguk kecil dia tidak 
bertanya lagi.
“Hadji Murat”

Isi yang tersirat dalam penggalan novel 
terjemahan tersebut adalah ....
A. Hadji Murat bertamu kepada sahabat-

nya.
B. Orang kaya yang menindas orang 

miskin.
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C. Lelaki tua tidak mau menceritakan 
sesuatu yang diketahuinya kepada 
Hadji Murat.

D. Lelaki tua tidak mau membuka rahasia 
Hadji Murat.

E. Hadji Murat sedang menyelidiki apa 
yang dirahasiakan oleh lelaki tua.

39. Bacalah kutipan resensi berikut dengan 
seksama!
 Cerita ini baik dan mudah ditangkap. 
Pengarang menyajikan masalah yang ak-
tual dan sering kita jumpai sehari-hari. 
Semuanya dapat diterima akal sehat serta 
tidak membosankan. Pengarang men-
guraikan secara panjang lebar karakter 
tokoh-tokohnya. Jadi, ceritanya tidak  ka-
bur. Sayang, pengarang sering mengulang-
ulang kisah yang porno. Dalam satu buku, 
mungkin lebih dari empat kisah.

Kalimat resensi yang mengungkapkan 
keunggulan buku adalah ....
A. Cerita dapat akal sehat dan tidak mem-

bosankan.
B. Karakter tidak tergambar dengan cepat 

dan membaca berulang-ulang.
C. Pengarang menghidupkan cerita den-

gan cerita porno dan mengulanginya.
D. Cerita diungkapkan seperti lazimnya 

cerita yang lain.
E. Kebosanan dapat diatasi oleh pembaca 

buku ini.

40. Bacalah puisi berikut dengan seksama!

Kau
Kau ajari aku memetik gitar kehidupan
Agar tercipta kasih yang lama tak
Kudengarkan
Kau yang ajari aku mengenal nama  
Tuhan
Yang lama tersingkir dalam benak
(Tahukah kau? Semua itu membuat 
kekagumanku tandas untukmu)
Kau izinkan aku duduk di beranda hatimu
Agar cukup kudongakkan kepalaku
Untuk melihat apa yang tersimpan di sana
Dan mengambil sebongkah cinta untukku
Kau yang ajari aku sisa hidup
Menghitung karunia yang tak terhingga

Bersama sapu tangan jingga di langit biru
Dalam sisa usia yang semakin luas
Dan
Mari kita bersandar
Di tiang kasih yang kita tegakkan
Mari kita berteduh
Di bawah pilar kebersamaan yang kita bangun

Suparmiati
 
Gaya romantisme pengarang dalam puisi 
tersebut tergambar secara dominan pada 
bait ....
A. pertama 
B. kedua
C. ketiga
D. keempat
E. seluruh larik

41. Bacalah paragraf berikut dengan seksama!
 Satelit sepanjang lima meter itu 
menempuh jarak tiga ratus kilometer dari 
bumi untuk mengintai komet Wild-2. 
Stardust yang diluncurkan kurang lebih 
lima tahun yang lalu itu memang ditugasi 
untuk mengintai komet yang berbentuk 
seperti bulat batu dan es berkawah 
berdiameter lebih dari lima kilometer. ... 
dan telah mencatat 72 gambar komet yang 
direkam oleh kamera Stardust.

Kalimat yang tepat untuk melengkapi 
paragraf tersebut adalah ....
A. Begitu debunya tertangkap, sebuah alat 

pengumpul yang berbentuk seperti kulit 
kerang bekerja.

B. Stardust juga sudah mengirimkan 
beragam data ke bumi.

C. Alat ini akan mengamankan sampel 
sampai pendaratan nanti.

D. Debu itu dijaring dengan alat penangkap 
partikel yang berbentuk raket tenis.

E. Satelit ini bekerja melintasi kumpulan 
debu yang menyelimuti inti komet.

42. Bacalah topik dan urutan kalimat penjelas 
berikut!
Topik: Keperingkatan Bangsa Amerika
Kalimat penjelas:
(1) Indonesia mengirim pemuda belajar 

untuk belajar di Amerika demi kema-
juan Indonesia di masa depan.
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(2) Dalam dunia bisnis Amerika men-
duduki berbagai peringkat.

(3) Majalah terkenal seperti Fortune atau 
US News sering menampilkan pering-
kat perusahaan milik Amerika dan 
keuntungannya.

(4) Salah satu ciri khas bangsa Amerika 
adalah kesukaannya meningkatkan 
peringkat prestasi dalam bidang apa-
pun.

(5) Di indonesia, bangsa Amerika banyak 
melakukan bisnis.

Kalimat penjelas yang berhubungan de-
ngan topik adalah ....
A. (1), (2), dan (3)
B. (2), (3), dan (4)
C. (3), (4), dan (5)
D. (4), (2), dan (5)
E. (5), (4), dan (3)

43. Cermati silogisme berikut dengan seksama!
 Semua pantai di wilayah Indonesia 
berpotensi untuk menjadi objek pariwisa-
ta. Bunaken merupakan salah satu pantai 
di wilayah Indonesia.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi silo-
gisme tersebut adalah ....
A. Jadi, Bunaken salah satu objek pariwi-

sata di Indonesia.
B. Maka, salah satu objek pariwisata 

adalah Bunaken.
C. Tentu, Bunaken berpotensi untuk men-

jadi objek pariwisata. 
D. Pasti objek pariwisata Bunaken di 

wilayah Indonesia.
E. Untuk itu, Bunaken salah satu objek 

pariwisata berpotensi bagi Indonesia.

44. Cermatilah paragraf berikut dengan seksama!
 Rendahnya (1) pendidikan perempuan 
Indonesia tidak terlepas dari (2) budaya (3) 
patriarki, di mana laki-laki selalu mendapat 
(4) prioritas dalam memperoleh segala hal 
termasuk pendidikan. Untuk itu perlu (5) 
perubahan (6) paradigma tentang kesempat-
an memperoleh pendidikan seluas-luas-
nya.
Jika kata-kata yang tercetak miring dalam 
paragraf tersebut disusun menjadi kamus 
kecil, urutan yang paling benar adalah ....

A. (2), (3), (6), (1), (4), dan (5) 
B. (2), (1), (6), (3), (4), dan (5)
C. (2), (6), (1), (3), (5), dan (4)
D. (2), (3), (4), (6), (1), dan (5)
E. (2), (6), (5), (1), (5), dan (4)

45. Bacalah paragraf berikut dengan seksama!
 Betapa sulitnya seorang pecandu ro-
kok untuk menghentikan kebiasaan mero-
koknya. Seberapa mahal pun harga rokok 
tidak dapat menghentikan mereka. Misal-
nya, di Malaysia, harga 20 batang rokok 
dapat setara dengan lima persen pendapat-
an buruh kasar. Di Shanghai, Cina, petani 
perokok menghabiskan uang untuk mem-
beli rokok lebih banyak dari pada yang 
dipakai untuk membeli gandum, daging, 
dan buah-buah sebagai kebutuhan utama 
mereka.
Kalimat persuasi yang tepat untuk me-
lengkapi paragraf tersebut adalah ....
A. Biarkan mereka yang perokok me-

nikmati hidupnya asal merokok tidak 
mengganggu kesehatan.

B. Hentikan merokok sebelum candu ro-
kok melekat pada diri Anda.

C. Selama uang mereka ada, biarkanlah 
mereka merokok karena rokok juga 
kebutuhan manusia.

D. Jadi, bila rokok telah mencandu pada 
seseorang akan sangat sukar untuk 
menghentikannya.

E. Begitulah keadaan perokok yang su-
dah tercandu berat terhadap rokok.

46. Cermati kutipan puisi berikut dengan 
seksama!
Andai esok tak ada lagi mentari
Arah langkah terhenti seketika
Langit berubah warna kelabu
....
Bunga-bunga mendadak layu

Kalimat bermajas yang tepat untuk me-
lengkapi bagian rumpang puisi tersebut 
adalah ....
A. Gerimis pun mulai reda lagi.
B. Udara dingin sekali.
C. Angin dan embun pagi berhenti menyapa.
D. Tanpa lentera akan gelap sekali.
E. pembawa berita bercerita.
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47. Dengan hormat,
 Dengan ini, ketua OSIS SMA Asisco  
Bandung Angkatan XII mengundang selu-
ruh pengurus OSIS SMA Asisco Bandung 
untuk mengikuti rapat persiapan bazar 
yang akan dilaksanakan pada,
 ....
 Mengingat acara rapat tersebut sangat 
penting, kami mengharapkan kehadiran 
Saudara-saudara tepat waktu.
 Ketua,     Sekretaris,

Rahmat Aditya       Ashfa Zahrafah

Penulisan perincian yang tepat untuk me-
lengkapi kutipan surat undangan tersebut 
adalah ....
A. hari, tanggal : Senin, 9 Mei 2006
 waktu   : pukul 13.00
 tempat   : ruang OSIS
B. Hari, tanggal : Senin, 9 Mei 2006
 Waktu   : pukul 13.00
 Tempat   : ruang OSIS
C. HARI, TANGGAL : SENIN, 9 MEI 2006
 WAKTU  : PUKUL 13.00
 TEMPAT  : RUANG OSIS
D. Hari, Tanggal : Senin, 9 Mei 2006
 waktu   : pukul 13.00
 tempat   : Ruang OSIS
E. Hari, Tanggal : Senin, 9 Mei 2006
 Waktu   : pukul 13.00
 Tempat   : Ruang OSIS

48. Bacalah iklan berikut ini dengan seksama!
DIBUTUHKAN SEGERA
Perusahaan industri komponen otomotif 
roda 2 dan 4 yang berkembang pesat mem-
butuhkan tenaga kerja sebagai berikut:
Salesman Sepeda Motor Box
a. Pria, max. 27 thn SMA/sederajat memi-

liki Sim C.
b. Menyukai tugas lapangan & pengalam-

an bid. Consumer Goods/Med. Rep/
Sparepart min. 1 thn.

Ruko Cempaka Mas Blok Q -5
Jl. Letjend Suprapto Jakarta Pusat
Paling lambat 10 hari setelah iklan ini dimuat.
Kompas, 27 Mei 2005

Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan 
yang sesuai dengan iklan tersebut adalah 
....
A. Dengan surat ini, saya melamar pe-

kerjaan di iklan yang dimuat di harian 
Kompas, 27 Mei 2005.

B. Berdasarkan penjelasan iklan di harian 
Kompas, 27 Mei 2005, saya mengajukan 
lamaran terhadap saudara.

C. Sesuai dengan iklan, 27 Mei 2005 
tersebut, saya ingin sekali bekerja di 
perusahaan ini. Maka saya menulis 
lamaran pekerjaan ....

D. Iklan di harian Kompas, 27 Mei 2005 
telah menarik keinginan saya untuk 
bekerja di perusahaan Saudara, oleh 
sebab itu saya mengajukan lamaran 
kerja.

E. Sehubungan dengan iklan yang dimuat 
pada harian Kompas, 27 Mei 2005, den-
gan ini saya mengajukan lamaran kerja 
pada perusahaan Saudara.

49. Cermati paragraf berikut dengan seksama!
 Daging hewan berkaki empat seperti 
kambing dapat memicu munculnya penya-
kit hipertensi bagi yang suka mengonsum-
si secara berlebihan. Penggemar makanan 
yang asin atau banyak mengandung ga-
ram juga memberi kesempatan penyakit 
hipertensi mudah timbul. Di samping itu 
, ada kalanya penyakit hipertensi disebab-
kan oleh faktor keturunan.

Simpulan yang tepat untuk melengkapi 
paragraf tersebut adalah ....
A. Makanan berlemak dan banyak men-

gandung garam bebahaya.
B. Penyakit hipertensi dapat dicegah jika 

tahu penyebabnya.
C. Banyak hal yang dapat menyebabkan 

munculnya hipertensi.
D. Penyebab hipertensi harus dihindari 

melalui pola makan sehari-hari.
E. Penyebab hipertensi adalah pola 

makan dan faktor keturunan.



mata_elang_media@yahoo.co.id

50. Cermati data buku berikut!
 Novel ini membuka nuansa baru pada 
zamannya. Sutan Takdir Alisyahbana mem-
bawa pembaruan di bidang masalah yang 
diungkapkan. Wanita zaman sebelumnya 
adalah pengabdi dalam keluarga yang 
bertanggung jawab kepada rumah 
tangga, alias penunggu rumah. Namun, 
Sutan Takdir Alisyahbana menampilkan 
kedudukan wanita setara dengan pria 
bekerja, aktif di luar rumah dan memajukan 
kaumnya yang diwakilkan tokoh Tuti. 
Tokoh ini sebagai teladan di masa sekarang 
dan para pelajar (tokoh masa depan).

Berdasarkan data buku tersebut jika 
disusun menjadi kalimat resensi tentang 
keunggulan novel adalah ....

A. Wajarlah novel Layar Terkembang wajib 
dibaca oleh para siswa.

B. Memang sepantasnya novel ini men-
dapat penghargaan dari dunia pendi-
dikan.

C. Masalah perjuangan emansipasi wani-
talah yang membawa novel ini wajib 
dikenal di dunia pendidikan.

D. Sutan Takdir Alisyahbana seorang 
yang ahli mengemukakan permasala-
han dalam dunia pendidikan.

E. Memang masih jarang novel yang 
membahas emansipasi dan perjuangan 
kaum wanita.
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PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL
BAHASA INDONESIA
TAHUN PELAJARAN 2005/2006

1. Kata berimbuhan yang tepat untuk 
melengkapi kalimat pada soal adalah kata 
mempertanyakan.

Jawaban: A
2. Ungkapan naik pitam mempunyai makna 

cepat marah. Ungkapan naik pitam semakna 
dengan ungkapan naik darah.

Jawaban: D
3. Kata tidak baku yaitu kata yang tidak 

sesuai dengan kaidah EYD (ejaan yang 
disempurnakan). Dari paragraf pada soal, 
yang termasuk kata yang tidak baku:
sastera, keritik, menujukan.
Seharusnya:
- sastera seharusnya sastra
- keritik seharusnya kritik
- menujukan seharusnya menunjukan.

Jawaban: A
4. Peribahasa yang tepat untuk melanjutkan 

dialog terebut adalah nasi sudah menjadi 
bubur. Arti peribahasa tersebut adalah 
segala sesuatu yang sudah terlanjur terjadi 
tidak dapat dibatalkan dan diperbaiki lagi.

Jawaban: B
5. Kalimat sumbang: 

Gedung itu megah dan dibangun secara artistik. 
Kalimat tersebut diganti dengan kalimat :
Polisi menemukan sejumlah golok baru dalam 
tas kami.

Jawaban: B
6. Susunan kalimat agar menjadi paragraf 

yang padu: (3), (4), (1), (5), dan (2)
Jawaban: A

7. Huruf kapital dyang seharusnya:
bulan Juni, Badan Meteorologi dan Geo-
fisika, Pulau Jawa

Jawaban: D
8. Surat biasanya terdiri dari pembuka, isi 

surat, penutup. Kalimat penutup dalam 
surat merupakan simpulan dan kunci 

isi surat. Selain itu, penutup surat juga 
mengandung harapan penulis surat 
atau berisi ucapan terima kasih kepada 
penerima surat. Perbaikan penutup surat 
tersebut yang tepat adalah:
Atas perhatian Bapak, Saya mengucapkan 
terima kasih.

Jawaban: D
9. - Kata preventifikasi  preventif.
 - Kata mengkomunikasikan  berkomunikasi.

- Kata pemberatantasan  memberantas.
- Kata pemantauan  memantau.
- Kata stikerisasi  stiker.
- Kata mengakses  diakses.

Jawaban: C
10. Memo yaitu sejenis surat yang dipergunakan 

dalam surat menyurat intern sebuah 
kantor. Kalimat memo harus singkat dan 
jelas karena berisi intruksi singkat yang 
langsung pada persoalan.
Kalimat memo yang tepat sesuai ilustrasi 
adalah:
Karena saya ada tugas luar, beritahukan segera 
rapat batal kepada ketua OSIS hari ini.

Jawaban: E
11. Ide pokok atau kalimat utama adalah gagasan 

yang menjadi pengembangan sebuah 
paragraf, yang letaknya bisa diawal, di 
akhir atau di awal dan di akhir paragraf.
Ide pokok paragraf paragraf pada soal 
adalah dampak penyebaran virus SARS terha-
dap bisnis perhotelan.

Jawaban: A
12. Ringkasan merupakan penyajian singkat 

dari suatu karangan asli. Ringkasan tetap 
mempertahankan urutan isi dan sudut 
pengarang asli. Ringkasan artikel pada soal 
adalah kenaikan pertumbuhan ekonomi nasional 
dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja.

Jawaban: B
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13. Fakta merupakan sesuatu yang berupa 
kenyataan, sesuatu yang benar-benar ada 
atau terjadi. Fakta yang terdapat pada 
artikel pada soal, terdapat pada nomor tiga 
(3).

Jawaban: C
14. Kalimat tanya yang sesuai dengan isi 

artikel pada soal adalah 
Bagaimana hubungan antara pertumbuhan 
ekonomi nasional terhadap lapangan kerja?

Jawaban: B
15. Grafik adalah penyajian data dengan 

menggunakan garis-garis atau batang. 
Jawaban yang tepat sesuai dengan grafik:
Yang menilai baik, hampir sama untuk respon-
den di Lombok dan Kalimantan.

Jawaban: B
16. Kalimat simpulan yang sesuai dengan 

grafik tersebut bahwa responden di 
Sumatra, Lombok, dan Kalimantan adalah 
lebih separuh yang menilai baik buku tersebut.

Jawaban: C
17. Sesuai dengan data pada grafik tersebu 

adalah di Lombok yang memberikan penilaian 
baik lebih banyak.

Jawaban: B
18. Kesimpulan adalah hasil yang diperoleh 

dengan menggunakan metode berpikir 
induktif dan deduktif. Kalimat yang 
berupa simpulan pada paragraf pada soal 
terdapat pada kalimat nomor lima (5).

Jawaban: E
19. Kalimat sumbang dalam paragraf tersebut 

terdapat pada nomor:
Di dalam sinetron yang ditayangkan di televisi 
tokoh yang berjiwa pahlawan tidak digambar-
kan menurut semestinya.

Jawaban: B
20. Dalam melengkapi sebuah paragraf, 

harus diperhatikan kalimat sebelum 
dan sesudahnya. Hal ini agar diperoleh 
hubungan antara kalimat yang satu dengan 
yang lainnya. Kalimat yang tepat untuk 
melengkapi paragraf tersebut adalah 
Namun demikian, pengembangan industri 
tersebut harus disertai penegakan hukum.

Jawaban: C

21. Tajuk rencana adalah suatu pandangan 
redaksi terhadap suatu masalah. 
Penggalan tajuk rencana tersebut meng-
ungkapkan masalah rasionalisasi jumlah PNS.

Jawaban: C
22. Simpulan isi penggalan tajuk rencana 

tersebut adalah:
Agar dapat menaiki gaji PNS secara signifi-
kan, pemerintah perlu reformasi birokasi dan 
rasionalisasi, tinggi dan memberdayakannya.

Jawaban: A
23. Opini adalah pendapat atau pemikiran 

seseorang terhadap suatu fakta/wacana. 
Yang merupakan opini dalam tajuk 
rencana tersebut adalah 
Dengan adanya rasionalisasi, pemerintah akan 
mempunyai kemampuan untuk menggaji PNS 
lebih tinggi dan memberdayakannya.

Jawaban: E
24. Kalimat yang tidak merupakan sebab 

dalam paragraf pada soal adalah kalimat 
nomor empat, karena kalimat nomor 4 
merupakan akibat dari unjuk rasa tersebut.

Jawaban: D
25. Kalimat simpulan yang tepat untuk 

generalisasi tersebut adalah 
Jadi, persentase siswa IPS yang tidak lulus, 
terbanyak dalam mata ujian pelajaran ekonomi.

Jawaban: D
26. Pernyataan umum bersifat umum. 

Oleh karenanya, kalimat tersebut harus 
dijelaskan lagi oleh pernyataan-pernyataan 
yang lebih khusus atau kalimat khusus. 
Kalimat yang merupakan pernyataan 
umum dalam paragraf tersebut adalah
Menabung di bank banyak positifnya.

Jawaban: A
27. Topik adalah pokok pembicaraan suatu 

karangan. Topik yang dibicarakan dalam 
teks pada soal adalah penghematan BBM.

Jawaban: A
28. Kalimat yang menyatakan alasan dalam 

paragraf satu pada teks tersebut terdapat 
pada nomor 1, yakni Kenaikan tarif BBM 
merupakan pilihan yang harus diambil dalam 
rangka penghematan konsumsi bahan bakar 
minyak (BBM).

Jawaban: A
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29. Letak kalimat utama pada paragraf pada 
soal adalah nomor satu.

Jawaban: A
30. Isi pokok masalah kutipan tersebut adalah 

Pemerintah berupaya untuk meningkatkan 
mutu pendidikan di Indonesia.

Jawaban: E
31. Kalimat persuasi adalah kalimat yang berisi  

ajakan kepada seseorang dan sifatnya 
menarik.

 Kalimat persuasif dalam kutipan teks 
tersebut terlihat pada nomor tiga (3), 
empat (4), dan lima (5).

Jawaban: E
32. Amanat adalah pesan yang disampaikan 

pengarang melalui karangan atau karya 
sastra. Kalimat yang berisi amanat terdapat 
pada nomor lima (5).

Jawaban: E
33. Nilai moral yaitu hal-hal yang berhubungan 

dengan budi pekerti, perbuatan (baik atau 
buruk), sikap, dan kesusilaan. Nilai moral 
baik yang terkandung dalam kutipan 
tersebut adalah kita perlu meminta maaf atas 
kesalahan yang telah dilakukan.

Jawaban: B
34. Karakteristik atau ciri-ciri khusus sastra 

Melayu klasik dalam kutipan tersebut 
terlihat pada kata dalam kalimat nomor 
delapan (8), yaitu dengan adanya kata 
inang dan pengasuh.

Jawaban: E
35. Konflik adalah bagian cerita yang  berisi 

ketegangan atau pertentangan pada diri 
tokoh. Konflik yang tergambar dalam 
kutipan cerpen tersebut tentang kecemasan 
tokoh kakek akan ketentuan usianya.

Jawaban: B
36. Watak adalah sifat tokoh dalam cerita. 

Watak dapat ditunjukan melalui perkataan 
tokoh, tingkah laku tokoh, maupun 
deskripsi pengarang. Watak tokoh kakek 
dalam kutipan cerpen tersebut adalah 
perasa.

Jawaban: E
37. Nilai adalah sifat-sifat atau hal-hal yang 

penting bagi kemanusiaan. 

Nilai agama yang terungkap dalam 
kutipan tersebut adalah melakukan tobat 
dan meminta ampun atas dosa-dosa.

Jawaban: B
38. Isi yang tersirat pada penggalan tersebut 

adalah keingintahuan Haji Murat tentang apa 
yang dirahasiakan oleh lelaki tua itu.

Jawaban: E
39. Resensi adalah suatu ulasan mengenai isi 

dari suatu buku atau karya sastra. Resensi 
berisi keunggulan dan kelemahan dari 
buku/karya sastra. Kalimat resensi yang 
mengungkapkan keunggulan buku adalah 
cerita dapat diterima akal sehat dan tidak 
membosankan.

Jawaban: A
40. Gaya romantisme (bersifat mesra) penga-

rang dalam puisi tersebut tergambar 
secara dominan pada bait ketiga.

Jawaban: C
41. Dalam melengkapi sebuah paragraf 

harus diperhatikan kalimat sebelumdan 
sesudahnya. Hal ini dikarenakan antara 
kalimat yang satu dengan yang lainnya 
harus berhubungan. Kalimat yang tepat 
untuk melengkapi paragraf tersebut adalah 
Stardust juga sudah mengirimkan beragam data 
ke Bumi.

Jawaban: B
42. Kalimat penjelas berfungsi untuk 

menjelaskan gide pokok atau kalimat 
utama. Kalimat penjelas yang berhubungan 
dengan topik adalah kalimat nomor dua 
(2), tiga (3), dan empat (4).

Jawaban: B
43. Dalam silogisme memerlukan dua premis 

(pernyataan), yaitu premis umum dan 
premis khusus. Dari kedua premis tersebut 
diperoleh kesimpulan. Kalimat yang tepat 
untuk melengkapi silogisme tersebut 
adalah
Tentu, Bunaken berpotensi untuk menjadi ob-
jek pariwisata.

Jawaban: C
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44. Dalam menyusun kamus kecil harus 
diperhatikan urutan huruf secara alfabetis. 
Jika huruf pertamanya sama maka yang 
dicari huruf kedua begitu seterusnya.
- Budaya
- Pendidikan berasal dari kata didik
- Paradigma
- Patriartki
- Prioritas
- Perubahan beradal dari kata ubah.
Urutannya: (2), (1), (6), (3), (4), dan (5)

Jawaban: B
45. Kalimat persuasi yang tepat untuk meleng-

kapi paragraf tersebut adalah: 
Hentikan merokok sebelum candu rokok me-
lekat pada diri Anda.

Jawaban: B
46. Kalimat bermajas yang tepat untuk 

melengkapi bagian yang rumpang puisi 
tersebut adalah 
Angin dan embun pagi berhenti menyapa.
Majas tersebut merupakan majas personi-
fikasi.

Jawaban: C
47. Penulisan hari, tanggal, waktu, dan 

tempat menggunakan huruf kecil karena 
merupakan kelanjutan dari kalimat 
sebelumnya. Jawaban yang tepat:
hari, tanggal : Senin, 9 Mei 2006
waktu   : pukul 13.00
tempat   : ruang OSIS

Jawaban: A

48. Surat lamaran terdiri dari pembuka, isi 
surat, dan penutup. Dalam membuat 
kalimat pembuka sebuah surat lamaran 
pekerjaan, sebaiknya dimulai dengan 
menyebutkan sumber informasi lowongan 
pekerjaan tersebut diperoleh. Apabila 
informasi diperoleh berdasarkan iklan di 
media massa, maka nama media masa, 
tanggal, tahun pemberitaan disebutkan. 
Selain itu, gunakanlah kalimat efektif (jelas, 
singkat, dan tepat sesuai dengan EYD), 
serta menyatakan maksud menulis lamaran 
secara sederhana (tidak berlebihan).
Kalimat pembuka yang tepat:
Sehubungan dengan iklan yang dimuat 
pada harian Kompas, 27 Mei 2005, dengan 
ini saya mengajukan lamaran kerja pada 
perusahaan Saudara.

Jawaban: E
49. Simpulan yang tepat untuk melengkapi 

paragraf tersebut adalah penyebab hipertensi 
adalah pola makan dan faktor keturunan.

Jawaban: E
50. Kalimat resensi tentang keunggulan novel 

berdasarkan data buku yang diberikan 
adalah masalah perjuangan emansipasi 
wanitalah yang membawa novel ini wajib 
dikenal di dunia pendidikan.

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

2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN.
3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya.
4. Laporkan kepada petugas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak 

lengkap.
5. Mintalah kertas buram kepada pengawas ujian bila diperlukan.
6. Tidak diizinkan menggunakan kalkulator, hp, tabel matematika, atau alat bantu hitung lainnya.
7. Periksalah pekerjaan Anda sebelum diserahkan kepada pengawas ujian
8. Lembar soal tidak boleh dicoret-coret. 

Mata Pelajaran : BAHASA INGGRIS
Jenjang Pendidikan : SMA/MA
Hari/Tanggal  : Kamis, 18 Mei 2006
Waktu   : 120 menit 

UJIAN NASIONAL
SMA/MA

PROGRAM STUDI IPA

Tahun Pelajaran 2005/2006

Petunjuk Umum
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Listening Section

 In this section of the test, you will have the 
chance to show how well you understand spo-
ken English. There are 2 parts to this section, 
with special directions for each parts.

Part I
Questions 1 to 9.

Direction:
 In this part of the test, you will hear some 
dialogues or questions spoken in English. The 
dialogues or question will be spoken two times. 
They will not be printed in your test book, so 
you must listen carefully to understand what 
the speaker say.
 After your hear a dialogue and the ques-
tions about it, read the four possible answers 
and decide which one would be the best an-
swer to the question you have heard. Now lis-
ten to a sample question.

Diperdengarkan:
Man   : How about exercising tomorrow 

morning?
Woman : Alright. Pick me up at six.

Pertanyaan diperdengarkan:
Narator : What will man do?

Ditulis dilembar soal siswa:
A. Come to her house
B. Give an exercising book to her
C. Leave the woman alone
D. Greet the woman

The best answer to the question is “Come to 
her house”. 
Therefore, you should choose answer. (A) 

1. A. It’s very hot
B. It’s very cold
C. It’s pretty mild
D. It’s just perfect

2.  A. Give the woman a lift
B. Lift the box for the woman
C. Put the box away
D. Make the woman lift the box

3.  A. A chair, a table, a couch
B. Teapot, plates, cups
C. Vase, paintings, flowers
D. Curtain, bed sheets, pillow cases

4.  A. I wish I could
B. That will be nice
C. That’s alright
D. That’s the right think to do

5.  A. At home
B. At a factory
C. At a hospital
D. At school

6.  A. At a hospital
B. At a library
C. At a bookstore
D. At a post office

7.  A. To suggest that they find food
B. To show the food is nice
C. To find something valuable
D. To make something edible

8.  A. At home
B. At a store
C. At an office
D. At a market

9.  A. Alright, I’ll meet Rudy
B. It’s really wonderful, Rudy
C. Hi, nice to meet you Rudy
D. You’re very nice, rudy

Part II
Questions 10 to 15.

Direction:
 In this parts of the test. You will hear sev-
eral monologues. Each monologue will be spo-
ken two times. They will not be printed in your 
test book, so you must listen carefully to un-
derstand what the speaker say.
 After you hear a monologue and the ques-
tions about it, read the four possible answers 
and decide which one would be the best an-
swer to the questions you have heard.

10.  A. England
B. The United Kingdom
C. Great Britain
D. Scotland
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11.  A. 38%
B. 53%
C. 83%
D. 93%

12.  A. Clean
B. Quiet
C. Attractive
D. Dangerous

13.  A. Very tall
B. Very dry
C. Very green
D. Very dangerous

14.  A. President
B. Mayor
C. Governor
D. Headmaster

15.  A. 16 
B. 17
C. 18
D. 19

Reading Section

Text 1
This text is for questions 16 to 19.

 The sense of taste is one a person’s five 
senses. We taste with the help of taste-buds in 
the tongue.
 There are four main kinds of taste: sweet, 
sour, salty, and bitter. All other taste are just 
mixtures of two or more of these main types.
The surface of the tongue has more than fif-
teen thousand taste-buds (or cells). These are 
connected to the brain by special nerves which 
send the so-called taste messages.
 When the tongue comes into contact with 
food of any kind, the taste-buds will pick up 
the taste. The nerves then send a message to 
the brain. This will make us aware of the taste. 
All this happens in just a few second.
There are four kinds of taste buds, each of 
which is sensitive to only a particular taste.
These four groups are located in different part 
of the tongue.
 The taste-buds for salty and sweet tastes 
are found round the tip of the tongue and 
along its sides. Sour tastes can be picked up 

only at the sides of the tongue. The taste-buds 
for the bitter taste are found at the inner most 
edge of the tongue. There are taste-buds a the 
centre of the tongue.
 The sense of smell and sight can affect 
taste. The good smell of food increases its taste. 
Similarly, attractive colors can make food ap-
pear tastier and more delicious. If food does 
not smell good or is dull-coloured, it will look 
tasty and may not taste good at all.
 Very hot or cold sensations can make the 
taste-buds insensitive. Food that is too hot or 
too cold, when placed in the mouth, will have 
no taste at all. 

16.  We can taste any kind of food because of 
….
A. the good smell of food the four 
B. the four main kind of taste
C. the taste-buds in the tongue 
D. the sense of smell good 
E. the taste-buds round the tip of the 

tongue

 17. When we eat very hot or cold food, ….
A. the food will lose its taste
B. the food won’t smell good
C. the taste of the food increases
D. the taste-buds will be sensitive
E. the taste-buds will be very responsive

18.  The senses of smell and sight ….
A. increase the taste of the food
B. affect the taste of the food 
C. make food more delicious 
D. make the food look good
E. make the food attractive

19.  The purpose of the text is ….
A. to explain how we can taste any food in 

the mouth
B. to give a report a report about the sense 

of taste 
C. to inform how important the tongue is 
D. to describe the use of the tongue 
E. to tell the taste of the food
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Text 2
This text is for questions 20 to 24.

 Fires rage across four Australian states 
MELBROUNE  Jan 22 (UPI) – Fire authorities 
in four Australian states are to control bush-
fires fanned strong winds and searing tem-
peratures.
 The Australian reported Sunday that blaz-
es continued to bum in South that blazes con-
tinued to bum in South Australia, Tasmania, 
Western Australia and Victoria, where up to 
six homes ‘have been destroyed. In South Aus-
tralia, much of Adelaide is engulfed in thick 
smoke. The firefighters who are confronted by 
blast-furnace winds try to bring the flames un-
der control.
 At Robertstown in the state’s mid-North, 
more than 2,500 acres have already burned. 
Another bushfire, started by lightning, charred 
the earth near Mouth Flat on the southern side 
of kangaroo Island, while Ngarkat Conserva-
tion Park, in the state’s upper-southeast, is also 
a blaze.
 A 7,500-acres fire at Mouth Agnew in Zee-
han, in the state’s west, broke containment 
lines Saturday afternoon, jumping a road and 
coming close to homes.
The most serious fires were in Victoria, where 
up to six homes were destroyed by a fire near 
the town of Anakie, 36 miles west of Mel-
bourne.  
In Tasmania, falling temperatures and patchy 
rain brought some relief to firefighters, who 
continued to monitor 222 blazes across the 
state.

20.  The writer wrote the text to …. readers 
about news worthy events in four Austra-
lian states.
A. Entertain  D. Inform
B. Persuade  E. Amuse
C. Explain

21.  What is the text about?
A. fires in some areas of Australia
B. Weather effect on fire
C. The effect of fires
D. The danger of fire
E. The cause of fire

22.  The fires increasingly happened in some 
parts of Australia because of ….
A. strong winds and searing temperatures 
B. falling temperatures
C. thick smoke
D. heavy rain
E. lightning

23.  The reporter most likely got the informa-
tion from ….
A. visitors   D. fire fighters
B. tourists   E. homeless people
C. commuters

24.  “….while Ngarkat Conservation Park, in 
the state’s upper-southeast, is also a blaze. 
(Paragraph 3) What do the underlined 
words means?
A. dangerous   D. on fire
B. covered  E. at risk
C. isolated

Text 3
This text is or questions 25 to 27.

 Lyme Regis is a beautiful old seaside town, 
with a lively little harbour, beaches, lovely 
walks, either by the sea or in the country near-
by. For children there is the Marine Aquarium 
and Dinosaurus land, and in summer you can 
escape from the crowds and relax in the Jane 
Austen Garden with beautiful views over the 
sea. There are many interesting old streets 
with cafes and restaurants. The best restaurant 
is the Pilot Boat down by the beach, which has 
very good food and excellent wine.

25.  The purpose of the text is ….
A. to describe Lyme Regis
B. to describe the way people live 
C. to describe-how Lyme Regis is
D. to inform some beautiful places 
E. to amuse readers with a beautiful ob-

ject

26.  Many tourists are interested in coming to 
Lime Regis. This means that Lime Regis is ….
A. Amazing  D. Delightful
B. Excellent  E. Advantageous
C. Attractive 
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27.  “ …. And in summer you can escape from 
the crowds ….” The underlined phrase 
means ….
A. Find  D. Avoid
B. Keep  E. Release
C. Loose

Text 4
This text is for questions 28 to 31.

 “Koko where are you?” Hamid called soft-
ly to his cat.
 “He may have wandered to the harbour,” 
said Hamid’s friend, Muchtar.  
 Soon, the boys were at the harbour,s gate, 
marked ‘Gate 6’, of Priok Harbour. Two police-
men were guarding the gate. The boys moved 
quietly so that the policemen would not see 
them. The boys knew the policemen would 
chase them away if they saw them.
 The boys knew Koko was somewhere near 
the gate because they had heard him meowing. 
The sound seemed to have come from a taxi 
that was parked near by. Hamid and Muchtar 
saw two men standing beside the taxi. The 
men were talking in low tones. Then, one of 
them opened the car boot, and Hamid saw 
Koko crouching among some bags.
 Not long after that, the men left. Hamid 
quickly ran to the taxi. “Finding the boot un-
locked, Hamid lifted the lid. What a shock! 
There were bags of explosive! At the mo-
ment, Hamid heard the men coming back. He 
swept Koko into his arms and ran back to were 
Muchtar was keeping watch.
 “Those men are smugglers trying to bring 
explosive into the harbour,” Hamid whispered 
to Muchtar.
 “What shall we do?” asked Muchtar fear-
fully.
 “we must alert the policemen at the gate,” 
Hamid said.
 The boys moved cautiously until they 
reached the policemen did not really believe 
him, but they went with see the men taking the 
bags of explosive out of the boot. 
 The policemen quickly stopped the men 
and handcuffed them.

28.  Where did the two boys see smugglers?
A. Somewhere near the harbour
B. At the guarded gate
C. At Priok harbour
D. Near a taxi
E. At gate 6

29.  The purpose of the text is to ….
A. tell past events
B. entertain readers
C. describe the muggers
D. report an event to the police
E. in from readers about events of the day

30.  Hamid …. When he saw bags of explosive 
inside the boot.
A. ran back to Muchtar’s place
B. swept Koko into his arms
C. found the boot unlocked 
D. left the taxi quickly 
E. was very shocked

31.  “The policemen quickly stopped the men 
and handcuffed them.” (The last para-
graph) This part of the text is called ….
A. Resolution
B. Orientation
C. Description
D. Reorientation
E. Complication

Text 5
This text is for questions 32 to 34.

 Silkworms live for only two or three days 
after laying eggs. About 36,000 to 50,000 eggs 
are laid, and these are carefully stored at the 
silkworm farm until they are ready to hatch. 
The eggs hatch into caterpillars, which feed 
on mulberry leaves. Soon, the caterpillars are 
ready to spin their cocoons. Not all caterpillars 
can spin silk cocoons. Only the caterpillars of a 
silkworm moth known as ‘Bombyx mori’ can 
do such spinning.
 This caterpillars has special glands which 
secrete liquid silk through its lower lip. The 
liquid produced later cocoons using these 
strands. The threads on the outside of the co-
coon are rough, while those inside are soft and 
smooth.
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 Some fully-spun cocoons are heated. This 
kills the pupa inside. The cocoons are then put 
into hot water to loosen the fine threads. Final-
ly, these threads are reeled off the cocoons.
 The length of unbroken thread produced 
by a single cocoon measures about one-and-a-
half kilometers. Being twisted together several 
of these threads make single woven materials.

32.  What is the purpose of the text?
A. To persuade readers to buy silk
B. To put silk into different categories
C. To entertain readers with the know-

ledge
D. To present some points of view about 

silk
E. To describe how silk comes into exis-

tence

33.  How are the threads on the outside of the 
cocoon?
A. Fine   D. Strong
B. Soft   E. Smooth
C. Rough

34.  What are mulberry leaves for?
A. Feeding caterpillars
B. Spinning cocoons
C. Storing threads
D. Hatching eggs
E. Laying eggs

Text 6
This text is for question 35 to 39.

 Once upon a time there was a poor widow 
who had an only son named Jack. They were 
so poor that they didn’t have anything except 
a cow. When the cow had grown too old, his 
mother sent Jack to the market to  sell it. On 
the to the market, Jack met a butcher who had 
some beautiful beans were of great value and 
persuaded the silly lad to sell the cow to the 
beans.
 Jack brought them happily. When he told 
his mother about this, his mother became so 
angry that she threw the beans out of window.
When Jack woke up in the morning, he felt the 
sun shining into a part of his room, but all the 
rest was quite dark and shady.

So he jumped to the window. What did he see? 
The beanstalk grew up quite close past, Jack’s 
window. He opened the window and jumped 
to the beanstalk which ran up just like a big 
ladder.
 He climbed … and climbed till at last he 
reached the sky. While looking around, he saw 
a very huge castle. He was very amazed.
 Then Jack walked along the path leading 
to the castle. There was a big tall women on the 
doorstep. Jack greeted her and asked for the gi-
antess’ mercy to give him breakfast, because he 
felt very hungry. Although the giantess’ mercy 
to give him grumbled at firs, finally she give 
Jack a hunk of bread and a jug of milk.
 Jack hadn’t finished when the when the 
whole house began to tremble with the noise 
of someone’s coming. “Oh! It’s my husband!” 
cried the giantess. “What on earth shall I do?” 
 Hastily, the giantess opened a very big 
cupboard and hid Jack there.

35.  Where did Jack sell his cow?
A. At a castle.
B. At the market.
C. At the giant’s castle
D. At the butcher’s castle
E. On the way to the market

36.  What is the story about?
A. Jack and the butcher.
B. Jack and the giantess.
C. Jack and the bean stalk.
D. A poor window and his son.
E. The giantess and her husband.

37. “Oh! It’s my husband!” cried the giantess. 
(Paragraph 7) “What on earth shall li do?” 
From the sentence we know that the giant-
ess is … her husband.
A. afraid of   D. annoyed with
B. angry with  E. displeased with
C. fed up with

38.  Jack’s mother looked very furious when 
Jack told that ….
A. the beans were precious
B. the butcher bought his cow
C. he had sold his cow to a butcher 
D. he traded his cow for the beans
E. he met a butcher on the way to the market
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39.  What do we learn from the text?
A. sincerity makes Jack get got something 

precious.
B. Jack’s mother was a furious mother.
C. Poverty makes people hopeless.
D. The giantess took pity on Jack.
E. Jack was an innocent boy.

Text 7
This text is for questions 40 to 43.

 To improve comfort and cleanliness at our 
school, a number of dust bins should be in-
creased.
 When we look at classrooms, school corri-
dors and school yard, there are papers, mineral 
water cups, straws, and napkins here and there. 
The condition of uncleanliness and discomfort 
really hinders learning and teaching environ-
ment. Litters thrown carelessly cause disease, 
especially empty plastic cups or glasses. They 
can be filled out with water coming from the 
rain. This can be placed for dengue mosquitoes 
to spread out. Beside, these rubbish can dete-
riorate the scene. Well painted wall and green 
school yard do not mean anything if litters are 
scattered everywhere.
 Anyway I notice that most of the student 
in our school have responsibilities for their 
school environment. They put their litters on 
the proper places. But some are not diligent 
enough to find the dust bins. The number of 
dust bins should be put beside each of steps, 
outside of the classrooms, and some more 
along the corridors. Probably one dust bin 
should be in every ten matters. So when stu-
dents want to throwaway their litters, they can 
find the dust bins easily.
 When school is equipped with sufficient 
dust bins, we do not have problems of filth and 
discomfort any more. Our school will be very 
clean and become a nice place to study.

40.  What is the writes intention? To … readers 
to do something good.
A. inform.   D. Entertain.
B. Explain.  E. Persuade. 
C. Describe.

41.  According to the writer, more dust bins … 
in every ten matters.
A. should be decorated
B. should be painted 
C. should be placed
D. are unnecessary 
E. are not required

42.  What is the writer’s argument on a suffi-
cient number of dust bins? 
A. They can prevent litters
B. They can save janitor’s energy
C. Students are asked to clean them 
D. They make school environment neat
E. Students can throw garbage away 

easily

43.  What is the writer’s suggestion?
A. To buy more dust bins
B. To hire more gardeners
C. To use dustbins efficiently
D. To ask parents to give more dust bins
E. To clean school environment

Text 8
This text is for questions 44 to 46.

FILM INTACT
2002 Juan Carlos Fresnadillo,
 Federico and Sam are two lucky men, 
Federico survived an earthquake and has the 
power to wrench fortune from those around 
him: he has the gift, Sam is a survivor of the 
Jewish holocaust and manages a casino in 
the middle of a lava desert. One day Federico 
called Sam, who expels him from paradise, 
taking his gift from him.
 Years” later, Federico thinks that he has 
found in Tomas, he only survivor of an air 
accident, the instrument of his vengeance. By 
teaching him to control fortune, he can use 
him to return the casino and challenge the god 
of fortune. Together they begin a journey of 
initiation, a succession of ever more strange 
others; luck, which in this game is captured 
in a simple photograph. Everything goes well 
until Sara, a policewomen who survives a 
car accident which kills her family, becomes 
obsessed with discovering what is behind 
these clandestine games in which death and 
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luck become enmeshed. In which only one can 
remain intact. This film is rally worth watching.

44.  The purpose of the text is …
A. to describe a film
B. to describe how a film is made
C. to inform readers about a good film
D. to entertain readers by telling a story 
E. to review a film for a public audience

45.  After reading the review, how would you 
judge this film?
A. Bad   D. Mediocre
B. Fair   E. Excellent
C. Not bad

46.  What does the writer suggest to the audi-
ence?
A. The film is forgettable
B. They should watch the film
C. They should neglect the film 
D. They should make another film
E. The writer should promote the film

Text 8
This text is for questions 47 to 50.

How Does PacAtta Signature Pursuit Help 
You?

PacAtta Signature is a Web-based service that 
provides improved tracking and delivery in-
formation. These new features can help stream-
line your billing tasks, improve customer ser-
vice, and Control costs. PacAtta offers you;
• Proof of Delivery (P.O.D) with signature   

images 
• Full delivery address
• Cost of Delivery (C.O.D) information
• Reference number information

PacAtta saves you time and is easy too use be-
cause:
• USP Signature Tracking is always available 

– 24 hours a day, 7 days a week
• Web access to P.O.D is much faster than 

phoning or waiting to receive a P.O.D via 
Faxor regular mail.

• Printable P.O.D saves the user $2 fee per 
P.O.D request 

47.  The purpose of the text is ….
A. to inform what PacAtta Signature Pur-

suit is 
B. to share amusing events of the day with 

readers 
C. to explain how PacAtta Signature Pur-

suit help you
D. to announce readers to join PacAtta 

Signature pursuit
E. to inform readers how to join PacAtta 

Signature Pursuit

48.  The text is about ….
A. a mailing system 
B. C.O.D information 
C. USP signature tracking 
D. The cost of delivery system 
E. an announcement from PacAtta S.P

49.  C.O.D information is ….
A. the cost of delivery 
B. the reference number information 
C. the cite of  destination of the package 
D. information about customer payment 
E. the weigh and dimensions of a package

50.  ‘These new features can help streamline 
your billing tasks, …”
The underlined word means ….
A. Idea
B. Aspect 
C. Opinion 
D. Though 
E. Phenomena
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PEMBAHASAN UJIAN NASIONAL
BAHASA INGGRIS

TAHUN PELAJARAN 2005/2006
1. Due to the heavy snow are closed.

Narrator : How is the weather today?
Jawaban : It’s very cold.
Kata kunci adalah heavy snow.

Jawaban: B
2.  Women : Can you help me to lift this 

box?
 Man  : Sure, no problem.
 Narrator : What will the man probably 

do?
Jawaban: lift the box for the women.

Jawaban: B
3.  Women : I’ve just bought a set of 

furniture 
 Man  : What are all furniture is still 

good?
 Narrator : What will the women 

probably buy?
 Narrator : What will the women 

probably buy?
Kata kuncinya: a set of furniture, chair, table,  
and couch.

Jawaban: A
4.  Women : Mr. Hendra, would you sent 

my letter to Mr. Smitt 
 Narrator : What would Mr. Hendra 

answer to refuse the request?
I wish I cloud artinya seandainya saya bisa, 
yang merupakan penolakan secara halus. 

Jawaban: A
5.  Women : Would you carry this book to 

the theacher’s room for me?
 Men  :  I’d be glad to mam.
 Narrator : Where does the conversation 

most likely take place?
Kata kunci = teacher’s room
Jadi, percakapan terjadi di at school.

Jawaban: D
6.  Women : How long can I borrow the 

book?
 Man  : You may borrow it for one 

week. I’ll mark the date for you 

 Narrator : Where does the man work.
Kata kunci = borrow the book and mark the 
date for you. 
Perbincangan terjadi di perpustakaan (library). 

Jawaban: B
7.  Women :  How about finding something 

to eat?
 Man  : That sounds great
 Narrator : What does the women mean?

Kata kunci = finding something to eat
Jadi wanita itu menyarankan bagaimana 
kalau mencari makan dulu (To suggest that 
they find food).

Jawaban: A
8.  Women :  I accidentally deleted the file. 

I really apologized
 Man  : No problem, I have kept all 

the data on my flash disk, just 
continue you work.

 Narrator :  Where does the conversation 
most likely take place?

Kata kunci = the file flash disk, just and 
continue your work. 
Jadi perbincangan terjadi di tempat kerja 
(office).

Jawaban: C
9.  Women :  Fred, this is Rudy.
 Narrator :  What is the best response to 

the statement?
Respon yang tepat tentang pernyataan 
tersebut adalah: Hi, nice to meet you, Rudy.

Jawaban:  C

 The United Kingdom has some constituent 
countries. One of them is England. England is 
the larges constituent country with the larges 
population, 8,3% of United Kingdom popu-
lation lives in England. England occupies a 
round two third of great Britain island, Eng-
land share border with Scotland and Wales, it 
is also bordered by the sea.
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10.  What country is the speaker talking about?
 Informasi pada dialog menjelaskan tentang 

England. 
Jawaban: A

11.  Regarding the population in UK. What 
percentage is the population of England?

 Dalam monolog pada soal diperdengarkan 
bahwa “England is the larges constituent 
country with the larges population, 83% of 
United Kingdom population lives in England.” 

 Jawaban: C

Welcome to New South wales, here you find a 
lot of amazing attraction and beautiful tourist 
resort in the mountain you can sky, on the coast 
you can surf: you can enjoy beautiful beaches, 
and the wonderful scenery of Australia’s tour-
ist mountain, mount kosiyosko.

12.  How are thh beaches in New South Wales?
 Dalam monolog diperdengarkan bahwa 

“here you find amazing attraction”. 
Jawaban yang tepat adalah attractive (me-
narik).

Jawaban: C
13.  How do you describe mount kosiyosko?
 Dalam monolog pada soal diperdengarkan 

bahwa –  you can enjoy beautiful beaches, and 
the wonderful scenery of Australia’s tourist 
mountain, mount kosiyosko.
Umumnya, untuk menyatakan keindahan 
sebuah gunung dengan ungkapan Green 
atau hijau. Jadi, jawaban yang tepat untuk 
menggambarkannya adalah pilihan C, very 
green.

Jawaban: C

Hills Dale, a city in Michigan has the young-
est mayor in the country. Michael session is 
just eighteen years old. He is still in senior high 
school. He became the mayor after beating the 
setting mayor by 670 votes to 668. in the morn-
ing he has to attend classes and in the after-
noon has to do mayoralties stuff.

14.  What offers does Michael session hold?
 Dalam monolog pada soal diperdengarkan 

bahwa “Hills dale, a city in Michigan has 

the youngest mayor in the country. Michael 
session is just eighteen years old. He is still 
in senior high school. Michael session is the 
youngest mayor in the country”.

 Jawaban: B
15.  How old is Michael session?
 Dalam monolog disebutkan bahwa ia 

berusia eighteen years old (18 tahun).
Jawaban: C

16.  Jawabannya jelas terletak pada paragraf 
pertama, yakni pada kalimat: “We taste it 
the help of taste buds in the tangue.”

Jawaban: C
17.  Jawabannya dapat dipahami dari paragraf 

terakhir “Very hot or cold sensation can make 
the taste buds insensitive. Food that is too hot 
or too cold. When placed in the mouth, will 
have no taste at all.” Jawabannya A karena 
kalimat itu sama artinya dengan will have 
no taste at all. Jawaban D bertentangan 
dengan teks insensitive.

Jawaban: A
18. Jawabannya terdapat pada paragraf 7 baris 

pertama: “the senses of smell and sight can 
affect taste.”

 Jawaban: B
19.  Secara keseluruhan teks ini menjelaskan ten-

tang bagaimana kita bisa mengecap berbagai 
rasa dari makanan yang dimasukkan ke da-
lam mulut. Maka jawaban yang tepat adalah 
A.

Jawaban: A
20.  Dapat kita pahami bahwa berita adalah 

sarana “informasi”. Oleh karenanya,  
maksud penulis membuat teks ini adalah 
menginformasikan tentang berita beberapa 
peristiwa di negara bagian Australia. Maka 
jawabannya adalah inform.

 Jawaban: D
21.  Kita bisa memahaminya dari judul teks 

ini “Fires rage across four Australian states” 
maka jawaban yang tepat adalah A Fires in 
some areas of Australia.

Jawaban: A
22.  Jawaban ditunjukkan pada pengantar teks, 

Fire Authorities in four Australian states 
are to control bushfire fanned by strong 
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winds and searing temperatures.
Jawaban: A

23.  Pada paragraf pertama ada kata fire 
authorities artinya para ahli kebakaran, 
jadi jawaban yang tepat adalah fire fighter 
(orang ahli dalam memadamkan api atau 
pemadam kebakaran).

Jawaban: D
24.  Arti dari a blaze sama artinya dengan 

burn on fire atau bisa dilihat dari kata also 
yang menunjukkan kesamaan keadaan 
dengan kalimat sebelumnya yaitu burned 
(terbakar).

Jawaban: D
25.  Teks ini menjelaskan tentang bagaimana 

Lyme Regis itu. Jawaban A, terlalu umum 
meskipun sama-sama menggambarkan 
Lyme Regis. Yang paling tepat adalah C, 
sangat spesifik, yaitu menggambarkan 
“Bagaimana sih Lyme Regis Itu”.

Jawaban: C
26.  Meskipun semua jawaban menunjukkan 

sifat Lyme Regis, yang paling tepat adalah 
attractive (sangat menarik) karena pada 
kalimat “Many tourist are interested in 
coming to Lyme Regis”. Interested ini artinya 
tertarik maka pasti ada hal yang membuat 
tourist itu tertarik adalah kalimat Attractive.

Jawaban: C
27.  Escaped from sama artinya dengan release 

(melepaskan atau membebeskan diri) 
maka jawaban yang tepat adalah E (release).

Jawaban: E
28.  Near a taxi, dapat dipahami dari kalimat 

pada paragraf empat: “Hamid sand 
Muchtar was two men standing beside the 
taxi”, semua jawaban pada pilihan tersebut 
adalah benar, tetapi yang menunjukkan 
keberadaan smuggler ketika dilihat oleh 
Hamid dan Muchtar adalah dekat taxi, di 
pelabuhan Tanjung Priok pada gerbang yang 
dijaga, yaitu gerbang 6 dan menunjukkan di 
suatu tempat di pelabuhan tersebut.

Jawaban: D
29.  Tujuan dari teks ini adalah memberitahukan 

kepada pembaca tentang kejadian yang 
terjadi pada waktu itu (inform reader about 
the events of the day). Meskipun peristiwanya 

terjadi pada waktu yang lampau. Jadi, 
jawaban E adalah yang paling tepat.

Jawaban: E
30.  Jelas sekali ditunjukkan pada paragraf 

lima baris kedua, kalimat “what a shock” 
(alangkah terkejutnya). Maka jawaban 
yang paling benar adalah E.

Jawaban: E
31.  - Resolution = pemecahannya

- Orientation = tujuan
- Description = deskripsi atau gambaran
- Reorientatio = membuat orientasi kem-

bali 
- complication = kesulitan, komplikasi, 

atau rintangan
Jawaban yang paling benar tepat adalah 
polisi menangkap smuggler atau penyelun-
dup itu adalah sebagai pemecahan dari 
laporan Hamid dan Muchtar.

Jawaban: A
32.  Dari keseluruhan teks ini menjelaskan 

bagaimana sutera itu ada. Maka jawaban 
yang tepat adalah E.

Jawaban: E
33.  Jawabannya jelas tertera pada paragraf 

kedua: “The threads on the out side of the 
cocoon are rough”.

Jawaban: C
34.  Jawabannya dapat dipahami dari paragraf 

pertama: “The eggs hatch into caterpillars, 
which feeds on mulberry leaves”. Dari 
kalimat ini dapat disimpulkan bahwa 
daun mulberry. Adalah makanan untuk 
caterpillar.

Jawaban: A
35.  Jawabannya tertera jelas pada paragraf 

pertama: “On the way to the market, Jack meet 
butcher persuaded the still lad to sell the cow 
for the beans”. Maka jawaban yang tepat 
adalah E.

Jawaban: E
36.  Karena cerita ini menerangkan keajaiban 

Bean Stalk yang dimiliki oleh Jack. Maka 
jawaban yang paling tepat adalah C. 
Meskipun dalam cerita itu ada raksasa dan 
ibunya Jack tapi karakter utama dalam 
cerita ini adalah Jack dan Tangkai Buncis 
(Bean Stalk).
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Jawaban: C
37. Dia merasa sangat takut ketika suaminya 

datang sehingga ia mengatakan “What 
on earth shall I do” (apa yang harus saya 
lakukan) supaya tidak ketahuan oleh 
suaminya. Jelas ia merasa khawatir dan 
takut suaminya mengetahui kedatangan 
si Jack.

Jawaban: A
38.  Dapat disimpulkan dari paragraf kedua 

“Her mother became so angry that the threw 
the beans out the window”. Furious sama 
artinya dengan angry.

Jawaban: D
39.  Karena dalam teks menjelaskan tentang 

ketulusan hati si Jack untuk menukar 
sapi dengan beans. Karena menurutnya 
sangat berharga dan dapat mendatangkan 
keuntungan.

Jawaban: A
40.  Jawaban dari pertanyaan ini tercantum 

pada alur teks tersebut. Penulis pertama 
menjelaskan kondisi riil di sekolah, 
kemudian ia memberikan contoh dan 
solusi serta yang terakhir hasil dari 
menjalankan apa yang dianjurkan penulis. 
Dari alur tersebut jelas bahwa penulis ingin 
merangsang atau membujuk para siswa 
untuk membersihkan lingkungan sekolah. 
Jawaban yang tepat adalah persuade.

Jawaban: E
41.  Jawaban bisa dipahami pada paragraf 

kedua, “More dust bin should be put … probably 
one dust bin should be in every ten meters”.

 Jawaban C adalah yang paling tepat karena 
memiliki makna yang sama dengan placed, 
artinya ditempatkan atau diletakkan.

Jawaban: C
42.  Jawabannya bisa dipahami pada paragraf 

terakhir: “When the school is equipped with 
sufficient dust buns, we do not have problems 
of filth and discomfort … our, school willl be 
very clean and became a nice place to study”. 
Kata clean and nice serta discomfort bisa di 
wakili oleh kata Neat yang maknanya rapi, 
bersih, dan nyaman.

Jawaban: D

43.  Dalam teks ini penulis banyak menyebut-
kan dust bin, dan cara meletakkan dust 
bin tersebut jadi penulis cenderung me-
nganjukan kepada siswa untuk mengguna-
kan dust bin seefesien mungkin. Maka 
jawaban yang tepat adalah C. To use dust bin 
efficiently.

Jawaban: C
44.  Kita bisa melihat jawabannya dari alur 

teks: “After reading the review”. Maka 
jawaban yang tepat adalah E.

Jawaban: E
45.  - Bad = buruk

- Fair = biasa saja
- Not bad = sedang
- Mediocre = sedang
- Excellent = istimewa/hebat
Penulis menjelaskan kelebihan-kelebihan 
film. Terdapat kalimat: “This film is really 
worth watching”. Dengan demikian film 
yang dijabarkan excellent.

Jawaban: E
46.  “This film is really worth watching”, 

menunjukkan bahwa si penulis menganjur-
kan kita supaya nonton, jadi jawaban yang 
tepat adalah B, “They should watch the film”.

Jawaban: B
47.  Hal ini bisa dipahami dari judul “How does 

PacAtto Signature Pursuit help you”. Jadi bisa 
disimpulkan bahwa jawaban yang tepat 
adalah C, menjelaskan bagaimana PacAtto 
signature pursuit itu membantu Anda.

Jawaban: C
48.  Pemahaman jawaban ini bisa dilihat dari 

keseluruhan dan bentuk teks tersebut, 
yaitu tentang pemberitahuan dari PacAtta 
S.P. Jawaban A, B, C, D, adalah bagian 
dari pengumuman PacAtta S.P. tersebut 
meskipun kelihatannya benar.

Jawaban: E
49  C.O.D adalah singkatan dari Cost Of 

Delivery. Maka jawabannya A.
 Jawaban: A
50.  Features bermakna sama dengan aspect. 

Maka jawaban tepat adalah B.
Jawaban: B


