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NASKAH SOAL
SPMB REGULER UIN IMAM BONJOL PADANG

TAHUN AKAMDENIK 2018/2019
PROGRAM S.1 dan D.III

Mata Ujian
Hari/Tanggal

: Pengetahuan Umum
: Selasa, 24 juli 2018

Pukul
Waktu

: 08.00 – 10.00 WIB
: 120 Menit

Petunjuk :
1. Mulailah dengan membaca basmalah dan berdoa.
2. Jawablah soal berikut dengan cara memilih salah satu huruf a, b, c, atau d yang saudara

anggap benar dengan acara menyilangi (X) pada lembaran jawaban yang telah disediakan.

SOAL :

1. Pancasila sebagai ideologi terbuka mempunyai ciri khas tersendiri yaitu ….
a. Mengikuti ideologi lain.
b. Bersifat ekslusif.
c. Isinya bersifat operasional.
d. Nilai dan cita-citanya diambil dari budaya sendiri.

2. Dasar negara Pancasila memiliki hubungan yang erat dengan pembukaan UUD 1945.
Hubungan tersebut diantaranya …..
a. Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber penyusunan dasar Negara.
b. Pembukaan UUD 1945 merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila.
c. Pancasila memuat tujuan nasional Negara Indonesia merdeka.
d. Penyusunan pembukaan UUD 1945 bersamaan dengan penyusunan dasar negara.

3. Tiga fungsi pokok Pancasila adalah sebagai ....
a. Pandangan hidup, tujuan hidup, nilai hidup
b. Pandangan hidup, ideologi, dasar negara
c. Lambang negara, jiwa bangsa, ideologi
d. Dasar negara, lambang negara, pertahanan negara

4. Korupsi atau menggelapkan uang/barang milik negara/rakyat bertentangan dengan nilai-
nilai Pancasila, terutama sila ke - ....
a. Satu b. dua c. tiga d. empat

5. Menurut UUD 1945, kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan antara lain seperti
berikut ini, kecuali....
a. Berwenang mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
b. Membuat rancangan undang-undang
c. Membuat peraturan pemerintah
d. Mengangkat dan juga memberhentikan gubernur

6. Perilaku konstitusional dalam hidup berbangsa dan bernegara perlu diamalkan. Berikut
ini yang termasuk perilaku konstitusional adalah ….
a. Sabar menerima kenyataan hidup.
b. Partisipasi dalam kegiatan masyarakat.
c. Ikut serta gotong-royong karena ada kepentingan.
d. Taat dan tertib berlalu lintas.

7. Perhatikan pilihan di bawah ini:
1. Pelaku ekonomi berlangsung dengan praktik Korupsi dan Nepotisme.
2. Pemerintahan yang sentralistis mengakibatkan kesenjangan dengan rakyatnya.
3. Nilai agama dijadikan sumber tindakan dan sikap.
4. Hukum yang berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum.
Dampak penyelenggaraan pemerintahan yang tidak transparan adalah .....
a. 1, 2, 3
b. 1, 3, 4
c. 1, 2, 4
d. 2, 3, 4
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8. Tugas dan wewenang MPR setelah amandemen UUD 1945 kecuali ….
a. Mengubah UUD.
b. Memenetapkan UUD.
c. Melantik presiden dan wakil presiden.
d. Memilih presiden dan wakil presiden.

9. Salah satu kerugian yang paling utama ditimbulkan oleh sifat ekstrimisme
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yaitu …..
a. Tumbuhnya sikap menang sendiri.
b. Semakin kuatnya individualisme.
c. Dapat menimbulkan perpecahan.
d. Menimbulkan rasa saling curiga.

10. Lembaga negara yang berwenang memutus sengketa antar lembaga negara dan
perselisihan hasil pemilu adalah ….
a. Mahkamah Konstitusi
b. Mahkamah Agung
c. Komisi Yudisial
d. DPR

11. Dengan masuknya berbagai pengaruh dari negara lain yang dikhawatirkan dapat
membahayakan budaya bangsa, maka sikap yang harus kita lakukan yaitu …..
a. Menutup arus informasi dan komunikasi.
b. Melarang keluarga bepergian ke luar negeri.
c. Menerimanya dengan penuh selektif.
d. Melarang pembelian produk luar negeri.

12. Dua kelompok masyarakat yang berbeda kebudayaan, kemudian saling melakukan kontak
sosial secara intensif sehingga terjadi pembaharuan budaya namun tidak menghilangkan
budaya asli masing-masing disebut ….
a. Akulturasi c. Kooperasi
b. Asimilasi d. Akomodasi

13. Dalam upaya menyelesaikan konflik sosial, pihak-pihak yang berkonflik mengirimkan
perwakilan untuk berunding sehingga tercapai kesepakatan bagi penyelesaian konflik
tersebut. Kasus tersebut merupakan contoh penyelesaian konflik dengan cara ….
a. Ajudikasi c. Konsiliasi
b. Arbitrasi d. Koersi

14. Perbedaan jenis suku bangsa maupun agama yang dianut masyarakat tidak berpengaruh
terhadap tingkat kedudukan sosial individu. Gejala sosial tersebut menunjukkan adanya
keragaman kelompok sosial yang bersifat ….
a. Statis c. Dinamis
b. Vertikal d. Horizontal

15. Tingginya tingkat curah hujan, kelembapan, dan temperature di Indonesia menyebabkan
cepatnya proses pelapukan batuan sehingga banyak proses pengikisan dan terbentuknya
Dataran Tinggi (Plato) juga Peneplain. Prinsip geografi yang berkaitan dengan fenomena
tersebut adalah ….
a. Prinsip deskripsi c. Prinsip Kronologi
b. Prinsip distribusi d. Prinsip Interelasi

16. Angin putting beliung yang terjadi di wilayah Indonesia merupakan fenomena alam yang
berkaitan dengan perbedaan ….
a. Arah angin dan suhu udara
b. Tekanan dan stabilitas udara d. Suhu dan kelembaban udara

17. Terjadinya pengangkatan daratan yang ditandai seolah-olah permukaan laut mengalami
penurunan adalah akibat tenaga ….
a. Orogenetik
b. Seismic
c. tebal tipisnya awan
d. Epirogenetik Negatif
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18. Subjektivitas dalam penulisan sejarah disebabkan oleh beberapa faktor, kecuali....
a. Perbedaan latar belakang penulisnya
b. Pandangan hidup yang berbeda
c. Prasangka kelompok
d. Tingkat ekonomi dan kehidupan yang berbeda

19. Alasan pembentukan Pemerintah Darurat Republik Indonesia yang dipimpin Sjafruddin
Prawiranegara adalah....
a. Soekarno-Hatta tidak dapat menjalankan pemerintahan akibat agresi militer Belanda II.
b. Kabinet Hatta sedang mengalami demisioner.
c. Pemerintah kolonial Belanda sedang menerapkan keadaan darurat.
d. Serangan militer Belanda didukung oleh sekutu

20. Sumber lisan digunakan oleh sejarahwan untuk....
a. Mengungkapkan fakta berdasarkan temuan hasil peninggalan arkeologi
b. Mengungkapkan peristiwa masa lampau berdasarkan informasi pelaku dan/saksi

sejarah
c. Mengungkapkan peristiwa sejarah berdasarkan temuan aktivitas masyarakat secara

turun temurun
d. Menungkapkan peristiwa masa lampau pada manusia berdasarkan keyakinan

masyarakat tertentu
21. Industri operator seluler di Indonesia merupakan contoh pasar berstruktur ….

a. Persaingan sempurna c. Persaingan murni
b. Oligopoli d. Monopoli

22. Pranata yang saling terkait (tatanan) untuk memecahkan masalah dasar ekonomi dalam
suatu Negara disebut ….
a. Organisasi ekonomi c. Sistem ekonomi
b. Aktivitas ekonomi d. Motif Ekonomi

23. Negara berkembang merupakan target pasar potensial bagi Negara maju karena
mempunyai ciri ….
a. Pendapat besar dan pola hidup konsumtif
b. Jumlah penduduk besar dan pola hidup konsumtif
c. Pendapatan besar dan jumlah kebutuhan import besar
d. Impor barang tinggi dan pola hidup konsumtif

24. Kelengkapan organisasi koperasi terdiri atas ….
a. Rapat anggota, pengurus, dan badan pemeriksa
b. Rapat pengurus, manajer, badan pemeriksa
c. Ketua, sekretaris, dan bendahara
d. Dewan pengurus, dinas koperasi, badan pemeriksa

25. Indonesia melakukan ekspor udang ke Jepang dan Australia. Kegiatan ini dicatat dalam
neraca perdagangan sebagai transaksi ….
a. Kredit
b. Debit
c. Piutang
d. Aset

26 Berikut ini ciri-ciri tumbuhan
(1) akar serabut
(2) tulang daun sejajar
(3) batang berkambium
(4) perhiasan bunga 3 atau kelipatannya
(5) mengalami pertumbuhan sekunder
Yang merupakan ciri dari kelas monokotil adalah
a. 1, 2, 3
b. 1, 2, 4
c. 2, 3, 4
d. 3, 4, 5
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27. Perhatikan gambar sistem organ pencernaan manusia berikut:

Proses pencernaan secara kimiawi dengan bantuan enzim amilase dan enzim pepsin
secara berurutan terjadi pada organ … .
a. X dan W
b. W dan X
c. Y dan X
d. Y dan Z

28. Pada proses respirasi, oksigen masuk ke dalam tubuh melalui proses difusi. Proses difusi
oksigen terjadi pada…
a. bronchus
b. alveolus
c. larynk
d. pleura

29. Perhatikan tabel hasil pengamatan pertumbuhan kecambah kacang hijau berikut:

Kecambah Air Hormon Nutrisi Temperatur Cahaya Ket. Tumbuh
1 + + + – + subur
2 + + + – – kurang
3 + – + – – kurang
4 + + – + + subur

Berdasarkan data tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur utama yang mempengaruhi
pertumbuhan dan perkembangan kecambah adalah ... .
a. air, hormon dan nutrisi
b. air, temperatur dan cahaya
c. air, hormon dan cahaya
d. hormon, temperatur dan cahaya

30. Perhatikan gambar berikut!

Organel yang berfungsi untuk mensintesis lisosom dan metabolisme sel secara berurutan
ditunjukkan oleh gambar nomor … .
a. 1 dan 4
b. 1 dan 3
c. 4 dan 5
d. 5 dan 4
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31. Perhatikan peta pedigree di samping ini

Genotipe parental A dan B adalah … .
a. X*Y dan XX
b. XY dan X*X
c. X*Y dan X*X
d. X*Y dan X*X*

32. Dalam surat Ar-Rum ayat 41-42 dijelaskan tentang kerusakan alam akibat perbuatan
manusia. Penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan banjir dan longsor. Upaya
biokonversi sumber daya alam dan air dapat dilakukan secara vegetatif untuk menekan
laju erosi tanah dan air, yang dapat dilakukan dengan cara
a. pengaturan pengolahan tanah
b. pembuatan terasering
c. pembuatan saluran pembuatan air
d. penanaman dengan tanaman penutup tanah

33. Kebakaran hutan di Riau dan Kalimantan selain menyebabkan gangguan pada sistem
pernapasan manusia juga mengakibatkan terakumulasinya CO2 di udara. Hal ini
menyebabkan terjadinya … .
a. hujan asam
b. eutrofikasi
c. pemanasan global
d. penipisan lapisan ozon

34. Besi yang dipanaskan seperti pada gambar berikut merupakan perpindahan kalor
secara ….

a. konduksi
b. konveksi
c. radiasi
d. electromagnet

35. Diantara bahan-bahan berikut yang merupakan penghantar kalor paling baik adalah ……
a. Gas c. Kayu
b. Zat cair d. Logam

36. Bahan yang ditarik lemah oleh magnet disebut
a. Ferromagnetik c. diamagnetik
b. Hipomagnetik d. paramagnetik

37. Seorang mahasiswa menggunakan lensa kacamata berkekuatan 0,5 dioptri. Titik dekat
mahasiswa tersebut adalah
a. 13,4 cm
b. 25,7 cm
c. 28,6 cm
d. 32,1 cm
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38. Gelombang elektromagnetik yang digunakan pada remote televisi adalah……
a. Sinar-X
b. Sinar inframerah
c. Gelombang radio
d. Gelombang mikro

39. Hasil pengukuran diamater pipa kecil dengan menggunakan mikrometer sekrup
ditunjukkan seperti gambar. Hasil pengukurannya adalah … mm.

a. 4,07
b. 4,10
c. 4,12
d. 4,04

40. Jika sebuah bus di rem secara mendadak, penumpang yang duduk didalamnya akan
terhempas ke depan. Peristiwa ini adalah contoh berlakunya ….
a. Hukum I Newton
b. Hukum II Newton
c. Hukum III Newton
d. Hukum IV Newton

41. Perhatikan gambar planet dan pernyataan berikut ini

(1) Termasuk planet luar
(2) Planet terbesar
(3) Berada pada urutan ke-6 dari matahari
(4) Mempunyai satu satelit
Pernyataan yang sesuai untuk planet seperti pada gambar tersebut adalah . . .
a. (1) dan (2)
b. (1) dan (3)
c. (2) dan (3)
d. (3) dan (4)

42. Seekor anak kucing berlari ke arah timur sejauh 9 m, kemudian berbelok ke selatan dan
berlari lagi sejauh 12 m. Perpindahan yang dialami kucing tersebut adalah… .
a. 9 m
b. 12 m
c. 15 m
d. 25 m

43. Pada gambar di bawah dan benda yang massanya 3 kg meluncur pada bidang miring licin
sepanjang 16 m (g = 10 m.s-2).

Usaha yang dilakukan benda setelah bergerak dari A hingga B adalah ... .

https://3.bp.blogspot.com/-TvUEAi1YbWM/WA5CfQHE4SI/AAAAAAAAAF8/uKzUxJsugvoG5J94JcI6DVuACsS2vLd2wCLcB/s1600/Screenshot_17.png
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a. 24 J c. 120 J
b. 64 J d. 360 J

44. Kelompok unsur yang termasuk golongan alkali tanah adalah...
a. Ca, Sr, dan Ba
b. Li, Na, dan K
c. F, Cl, dan Ar
d. Fe, Co, dan Ni

45. Unsur berikut 2A ; 4B ; 12C ; dan 30D yang terletak dalam satu golongan adalah…
a. Unsur A dan B
b. Unsur B dan C
c. Unsur A dan C
d. Unsur C dan D

46. Sebanyak 19,6 gram CH3COOK (Mr = 98) dilarutkan ke dalam air hingga volumenya
menjadi 500 ml. Jika Ka CH3COOH = 10-5, maka pH larutan CH3COOK adalah...
a. 5 + log 2
b. 5 – log 2
c. 9 + log 2
d. 9 – log 2

47. Perhatikan data percobaan daya hantar listrik berikut

No Larutan Nyala Lampu Pengamatan Lain
1. Spiritus Tidak Nyala Tidak Ada Gelembung Gas
2. Cuka Tidak Nyala Ada Gelembung Gas
3. Garam dapur Nyala Gelembung Gas Banyak
4. Gula Tidak Nyala Tidak Ada Gelembung Gas

Larutan yang termasuk elektrolit kuat, elektrolit lemah dan non elektrolit secara berurutan
adalah... .
a. 1, 2, 3
b. 1, 3, 4
c. 3, 1, 2
d. 3, 2, 4

48. Reaksi berikut merupakan reaksi redoks, kecuali...
a. Ca(s) + Cl2(g) → CaCl2(s)
b. Al2O3(s) + 3H2SO4(aq) → Al2(SO4)3(aq) + 3 H2O(l)
c. 2H2(g) + O2(g) → 2H2O(l)
d. Mg(s) + 2HCl(aq) → MgCl2(aq) + H2(g)

49. Pasangan senyawa berikut yang memiliki ikatan kovalen adalah...
a. NaCl dan HCl
b. H2S dan Na2S
c. MgCl2 dan CH4
d. NH3 dan HCl

50. Sebanyak 88 g propona dibakar dengan oksigen membentuk karbondioksida dan air.
Banyaknya gas CO2 yang terbentuk adalah (Ar C=12, H=1, O=16)
a. 44 g
b. 66 g
c. 264 g
d. 396 g

51. Pada dasarnya operasi beda jantung merupakan suatu operasi yang mempunyai standar
prosedur yang jelas, dan bila dijalankan dengan benar dan baik mempunyai resiko yang
relatif kecil. Operasi beda jantung bukanlah suatu titik akhir dari pengobatan penyakit
jantung, tetapi merupakan salah satu alternatif dari jenis pengobatan penyakit jantung.
Memang, pada kasus seperti kelainan jantung bawaan, operasi merupakan satu-satunya
cara pengobatan.
Simpulan yang sesuai dengan teks di atas adalah.…
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a. Operasi beda jantung memiliki standar prosedur yang jelas.
b. Operasi beda jantung merupakan salah satu alternatif pengobatan.
c. Operasi beda jantung hanya dilakukan pada kelainan jantung bawaan.
d. Oprasai beda jantung merupakan satu-satunya pengobatan.

52. Ungkapan yang dicetak miring pada kalimat berikut mempunyai makna yang jauh dari
makna kata-kata pembentukannya, kecuali....
a. Ia gugur sebagai kusuma bangsa.
b. Perkara itu harus dibawa ke meja hijua.
c. Piala binaraga sudah menumpuk di lemari.
d. Di negara demokrasi orang bebas berunjuk gigi.

53. Dalam kehidupan masyarakat apa yang dibutuhkan seseorang belum tentu sama dengan
apa yang dibutuhkan orang lain. Di samping itu, suatu kebutuhan yang dapat dicapai oleh
seseorang belum tentu dapat dicapai orang lain. Kenyataan seperti itu dari waktu ke waktu
akan selalu ada.
Kalimat berikut yang cocok untuk melanjutkan paragraf di atas adalah...
a. Sehingga dengan demikian kita harus dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
b. Oleh karena itu, kita harus siap menghadapi kebutuhan-kebutuhan tersebut.
c. Selanjutnya, kemungkinan terjadi konflik akibat perbedaan itu pun akan selalu ada.
d. Oleh karena itu, kemungkinan terjadinya konflik akibat perbedaan pendapat itu pun

akan selalu ada.
54. Susunlah keenam kalimat berikut menjadi paragraf yang utuh dan padu!

1. Padahal, potensi produksi kakao adalah 400.000 ton.
2. Selain penurunan volume produksi, kualitas buah yang panen juga merosot tajam.
3. Serangan hama penggerek buah kakao semakin meluas.
4. Keadaan ini mengakibatkan produksi kakao nasional setiap tahunnya akan menyusut

minimal 20 persen.
5. Hampir seluruh pelosok Indonesia mengalaminya.
6. Dapat dipastikan, sulit bagi petani kakao untuk bersaing di pasar internasional.
Urutan kalimat yang benar adalah:
a. 3-5-4-1-6-2 c. 3-5-6-4-1-2
b. 3-4-5-1-2-6 d. 3-5-6-1-4-2

55. Bacalah kutipan cerpen berikut!
Aku bersyukur kepada Tuhan karena dia telah berubah. Aku pun memaafkannya,
meskipun sampai saat ini aku belum bertemu dia lagi. Aku berharap suatu hari nanti kami
akan menjalin persahabatan lagi.
Penggalan cerpen di atas merupakan bagian....
a. Resolusi c. Kompilasi
b. Orientasi d. Krisis

56. Cermatilah paragraf teks berita berikut!
(1) Hamas telah menerbitkan buku teks pelajaran baru yang berisi materi perlawanan
terhadap Israel. (2) Buku itu bergambar masjid Al-Aqsa di Yerussalem dan Gua para leluhur
di Hebron dua situs lokasi bentrokan antara umat Islam dengan Yahudi. (3) Isinya tentang
politik dan sejarah Palestina secara tegas dan tidak mengakui negara Israel. (4) Hamas, dalam
buku ini disejajarkan dengan pahlawan nasional Yasser Arafat. (5) Sejarah Mukhtahir juga
dicantumkan dalam buku tersebut, seperti serangan militer Israel ke jalur Gaza pada musim
dingin 2008-2009 dan November 2009.

Ide pokok paragraf tersebut adalah:
a. Terbitnya buku teks pelajaran baru.
b. Pengakuan negara Israel terhadap buku.
c. Kesejajaran pendiri Hamas dengan Yasser Arafat.
d. Gambar sampul buku teks pelajaran baru.

57. Kalimat yang tepat untuk melengkapi bagian pembuka surat di bawah ini adalah...
a. Bersama surat ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri rapat pada...
b. Dengan surat ini kami mengundang Saudara untuk menghadiri rapat pada ...
c. Kami mengundang Saudara untuk menghadiri rapat pada....
d. Kami mengundang Saudara hadir untuk rapat...
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58. Seiring dengan semakin meningkatnya minat peserta didik lulusan SMU melanjutkan ke
perguruan tinggi tanpa disertai tempat penampungan lulusan perguruan tinggi yang
memadai, maka jauh-jauh hari para orang tua serta para pendidik berusaha memberi
pengarahan kepada para peserta didik SMU.
Kalimat pembuka pidato pengarahan yang paling tepat untuk ilustrasi di atas adalah...
a. Pada kesempatan ini para peserta didik disuruh berkumpul di sini
b. Selamat datang kami ucapkan atas kedatangan anak-anak pada kesempatan ini
c. Acara ini diawali dengan pembocaan doa

d. Anak-anak sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan memberikan pengarahan
tentang perlunya pertimbangan antara pemilihan jurusan di perguruan tinggi dengan
lapangan kerja yang memungkinkan.

59. Manajer perusahan multiproduk itu berasal dari kalangan elit. Ia dalam manajemennya
selalu menggunakan sistem kontrak.
Dalam paragraf di atas terdapat kesalahan penulisan kata serapan, yakni...
a. Multiproduk seharusnya multiprodak.
b. Manajemen seharusnya managemen
c. Elit seharusnya elite
d. Manajer seharusnya manager

60. Mudah mencampuri urusan orang lain merupakan perbuatan tidak terpuji. Dan kita akan
tersisi apabila orang lain tersebut bersanak saudara.
Peribahasa yang tepat sesuai dengan penyataan di atas adalah..
a. Seperti biduk dikayuh hilir.
b. Air sama air kelak menjadi satu, sampah itu ke tepi juga.
c. Terkatung-katung macam biduk patah kemudi.
d. Kucing lalu, kucing tidak berdecit lagi.

61. Buah mangkudu kusangka kandis
Kandis terletak dalam puan
Gula madu kusangka manis
......
Larik yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah....
a. Bunga melati banyak yang suka
b. Gula manis dalam cawan
c. Senyum adinda memang manis
d. Manis lagi senyummu, Tuan.

62. Frase di bawah ini yang berupa frase bertingkat adalah...
a. Tanah air
b. Drama televisi
c. Demi nusa bangsa
d. Ke kampus

63. Yang termasuk dalam kategori kalimat klausa lengkap adalah...
a. Telah sampai di Lubuklintah
b. Hadeli mengerjakan tugas ilmiah
c. Sedang berdiskusi
d. UIN Imam Bonjol Padang

64. Imbuhan ter- yang bermakna”dalam keadaan di-“ terdapat pada kalimat...
a. Beberapa novel tertata rapi di rak buku.
b. Gula itu terlarut di dalam air.
c. Dono tertidur di kursi ruang tamu.
d. Siswa terpandai di kelasku berasal dari Batusangkar.

65. Kalimat yang mengandung makna konotasi positif adalah...
a. Ibu Suci sedang bunting delapan bulan.
b. Bini Mak Pung telah melahirkan.
c. Istrinya yang belia telah mengandung.
d. Pejahat itu telah mampus ditembak oleh polisi.
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66. Kalimat di bawah ini akan menjadi baku bila ditulis menjadi....
a. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan banyak terima kasih.
b. Atas perhatian Bapak, saya ucapkan terima kasih.
c. Atas perhatian Bapak, saya mengucapkan banyak terima kasih.
d. Atas perhatian Anda, saya ucapkan banyak terima kasih.

67. Kalimat yang mengandung ragam bahasa resmi di bawah ini adalah...
a. Pulang dari mana, kok buru-buru amat?
b. Halo! ke mana, nih, pagi-pagi?
c. Wah, ngeborong, nih,yah?
d. Sendiri saja, boleh aku menemanimu?

68. Bacalah kalimat-kalimat berikut dengan saksama!
(1)Budaya jalan pintas adalah manifestasi etos kerja yang kurang baik.
(2)Seseorang yang memiliki etos kerja yang baik selalu mempunyai kemauan yang kuat

untuk menghasilkan yang terbaik dalam pekerjaannya.
(3)Ada yang memiliki etos kerja yang baik dan ada pula yang kurang baik.
(4)Sebaliknya orang yang memiliki etos kerja yang kurang baik selalu mempunyai

keinginan untuk mencari jalan termuda dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
Keempat kalimat di atas dapat disusun menjadi paragraf yang dengan urutan....
a. 3-2-4-1 c. 1-4-3-2
b. 2-3-1-4 d. 4-2-3-1

69. Penggunaan kata depan yang salah terdapat pada kalimat...
a. Ibu baru datang dari Bukit Tinggi.
b. Di era globalisasi ini kita harus waspada dengan budaya asing.
c. Evaluasi masih harus dilakukan di bidang pendidikan.
d. Dimana keberadaan Jono sekarang?

70. Pemakaian tanda baca yang benar terdapat pada kalimat...
a. Dia tekun belajar, oleh karena itu, dia diterima di PTN.
b. Dia datang juga, meskipun hari hujan.
c. Gaji pegawai dinaikkan, sehingga gairah kerja meningkat.
d. Rapat memutuskan, bahwa usul anggota senat diterima.

71. Penulisan bilangan yang tepat di bawah ini adalah...
a. 132 orang menjadi korban dalam pengeboman di Prancis.
b. Pada tanggal delapan Juli 2015, Obama sempat mengatakan bahwa AS mempercepat

pelatihan ISIL.
c. Karena takut disusupi teroris, dua puluh lima negara bagian di AS menolak pengungsi

Suriah.
d. Persyaratannya adalah panitia harus mengantongi 60 KTP warga kristen dan 90 KTP

warga Islam.

72. Manakah di antara kalimat di bawah ini yang mengandung awalan me- yang tidak membentuk
kata kerja?
a. Seharusnya kita tidak boleh menertawakan kekurangan orang lain.
b. Setiap pagi Adel tidak pernah lupa untuk membasahi bunga-bunga di halaman.
c. Ia mencoba untuk mengarsipkan segala jenis dokumen yang masih dapat digunakan.
d. Mereka bertemu dalam rapat itu untuk membicarakan mengenai korupsi di lembaga.

73. Gerimis mempercepat kelam
Ada juga kelopak elang yang menyinggung muram
Desir hari lari berenang menemu bujuk pangkal kanan
Tidak bergerak dan kini tanah dan air tidur hilang ombak.
Gaya bahasa sangat menonjol digunakan dalam cuplikan puisi di atas adalah...
a. Pleonasme c. Personafikasi
b. Perbandingan d. klimaks

74. Pemakaian tanda baca yang benar di bawah ini adalah...
a. Dedeh harus pulang sekarang, karena sakit.
b. Semua peserta, yang tidak membawa kartu peserta, harus melapor ke panitia.
c. Sahabat Saya Zaim tinggal di Bukit Tinggi.
d. Ratu Sikumbang tinggal di Jalan Perkutut 4, Siteba, Padang.
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75. Kelimat berikut ini ditulis sesuai Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) adalah...
a. Semua siswa laki-laki maupun perempuan,mengikuti ujian.
b. Oleh karena itu saya harus rajin belajar.
c. Malam makin larut; pekerjaan belum selesai juga.
d. Atas bantuan saudara saya mengucapkan terima kasih

76. Since the 1994 FIFA World Cup, FIFA ......an anthem composed by the German
composer Franz Lambert.
a. adopts c. has adopted
b. adopted d. was adopting

77. The Red Pepper is an excellent restaurant. You’ll find delicious......., a relaxing
atmosphere, and reasonable price.
a. think c. food
b eating d. had.

78. All the people......work here are friendly.
a. had c. Since
b. who d. Try

79. A: Hello, I,m David. I’m a new club member.
B: ___________________
a.You can leave a message. c. Hi. My name is Elizabeth Silva.
b. What could you do for us d. Why not

80. After his parents passed away, he lived..........
a. his self c. himself
b. by his self d. by himself

81. We decided to finish and finally_____the hard evening with a pizza and a few sodas.
a. bring to a conclusion c. end
b. terminate d. enjoy

82. Children just love computer games______many adults.
a. as do c. so
b. do d. not

83. Loly : Have you made up your mind where to spend your vacation?
Bram: Yes, Bali, Jakarta and Irian
Loly : Are you sure?
Bram: No doubt in mind
The underlined phrase expresses........
a. doubt c. Probability
b. unpredictable d. Certainty

84. I know a man called profesor.......house near to mine.
a. who c. Whom
b. that d. Whose

85. A: Where do you go to school?
B: ______________________
a. I go to Islamic University of Padang c. To Medan
b. I go to school everyday d. Never mind

86. A: Look! These jackets are really nice. Which one do you prefer?
B: _______________________
a. Why? c. It is on the left
b. I like the wool one better d. It looks warmer

87. A: How do you like your apartment?
B: _______________________
a. I clean it everyday
b. I love it
c. It is not big enough
d. Everyone does
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88. The family is the foundation of islamic society. The peace and security offered by a stable
family unit is greatly valued, and seen as essential for the spiritual growth of _____
members
a. Its c. Big
b. The d. Very

89. At 7 P.M. tonight, the tax payers … their report online.
a. have submitting c. Is submitting
b. will be submitting d. Will submitting

90. You would pass the test ____________
a. If you study hard before the test
b. If you are studying hard before the test
c. If you studied hard before the test
d. If you will study hard before the test

The text below is for questions 91-95
It is one function of islamic law to protect the privileged status of minorities and this is

why non-muslim places of worship have flourished all over the islamic world. History
provides many examples of muslim tolerance towards other faiths: when the caliph Omar
entered jerusalem in the year off 634, islam granted freedom of worship to all religious
communities in the city.

Islamic law also permits non-muslim minorities to set up their own courts, which
implement family laws drawn up by the minorities themselves.

The patriarch invited him to pray in the church of the Holy Sepulcher, but he prefered to
pray outside its gates, saying that if he accepted, later generations of muslims might use his
action as an excus to turn it into a mosque. Above is the mosque built on the spot where Omar
did praying.

91. What is the topic of the text?
a. Omar the caliph c.Tolerance in islam
b. Islamic world d. Muslim and non-muslim

92. Sepulcher is ______(line 1, paragraph 3)
a. A strong tradition c. Tomb
b. Good person d. Priest

93. Why did Omar pray outside the church’s gate?
a. He did not want to lose
b. He did not want the future muslim to do so
c. He liked to pray outdoor rather than indoor
d. The patriarch did not allow him to pray inside the church

94. What is true based on the text above?
a. The caliph Omar forbad non-muslim to enter jerusalme
b. Muslim turn the church into mosque
c. The caliph Omar taught muslims to be tolerance to others
d. Islam is an intolerance faith

95. “.... muslims might use his action as an excuse to turn it into a mosque”
The underlined word can be replace with...
a. reason c.accuse
b. pardon d.apology

The text below is for questions 96-100
Islamization usually involved an increasing familiarity with the basic texts and teachings

of islam and an awareness of being part of a larger community of believers. In contrast to early
expansion in the middle east, where monotheistic faiths like Christianity, Judaism, and
Zoroastrianism were well established, much of this later growth was in areas where faith
traditions were polytheistic or naturalistic. As muslim theachers and merchants interacted with
local rulers, they helped transform political systems that had been based on divine rule or
rulers with special naturalistic powers and obligations. In the court of Java and West africa, as
well as among the shamans of Central Asia, the coming of Islam changed both political
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structures and popular faith. Often this involved incorporating local beliefs and customs that
created distinctive local muslim communities within the intercontinental community of
believers.

96. What is the topic of the paragraph?
a. the spread of islam c. Muslim family
b. islam among other religions d. Muslim community

97. Who took role in expanding islamic teach?
a. teachers and merchants c. christians
b. javanese d. Angel gabriel

98. The word “Believers” in line 2 refers to
a. teachers c. islamic
b. family d. muslims

99. What does the last line imply?
a. There is a spreading changing
b. There is an assimilation process
c. No power relation
d. There are some community believers

100. “As muslim teachers and merchants interacted with local rulers, they helped transform
political systems”
The word “they” refers to...
a. teachers and merchants c. Politicians
b. local rulers d. systems

Selamat ujian !


