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Petunjuk Umum Try Out
Ujian Masuk Politeknik Negeri (UMPN) PENS

Tahun 2014

Bidang Rekayasa

Tata Tertib Ujian

1. Letakkan tanda peserta ujian anda diatas meja.

2. Di dalam ruang ujian anda tidak boleh membawa

- Segala macam buku catatan dan kertas walaupun kertas kosong

- Segala macam alat hitung, seperti kalkulator, sempoa, mistar hitung, sempoa dsb.

- Segala macam alat komunikasi elektronik seperti radio komunikasi, handy talkie, telepon genggam, alat bantu

pendengaran, dsb.

Materi Soal Ujian

Materi soal ujian terdiri atas 5 bagian dengan komposisi sebagai berikut

1. Test Skolastik

a. Kemampuan verbal : 10 soal

b. Kemampuan kuantitatif : 10 soal

c. Penalaran analisis : 30 soal

2. Matematika : 25 soal

3. Fisika : 25 soal

4. Bahasa Indonesia : 15 soal

5. Bahasa Inggris : 15 soal

Petunjuk Pengerjaan Soal

1. Berkas soal terdiri dari 25 halaman, dengan rincian 1 halaman sampul, 1 halaman petunjuk umum dan 23

halaman soal. Periksalah terlebih dahulu semua lembar soal apakah sudah lengkap, tidak ada halaman yang

kosong atau hilang. Kalau ada segera lapor ke pengawas, agar berkas soal tersebut diganti dengan berkas soal

yang baru.

2. Semua soal ujian adalah seperti yang tercetak di berkas soal, tidak ada ralat atau penjelasan lain..

3. Selama ujian, anda tidak diperkenankan bertanya, atau meminta penjelasan mengenai soal kepada siapapun,

termasuk ke pengawas ujian.

4. Selama ujian berlangsung anda tidak diperkenankan meninggalkan ruang ujian, kecuali dengan izin pengawas.

5. Untuk keperluan coret-mencoret, gunakan tempat yang kosong pada naskah ujian, jangan sekali-kali

menggunakan lembar jawaban untuk coret-mencoret.

6. Pilihlah satu diantara 5 (lima) pilihan jawaban yang benar.

7. Pikirkan sebaik-baiknya sebelum menjawab soal. Dalam ujian ini penilaian didasarkan kepada :

Soal no 1 – 50 (Tes Skolastik)

Jawaban Benar : + 1

Jawaban Salah : 0

Tidak Menjawab : 0

Soal no 51 – 130

Jawaban Benar : +4

Jawaban Salah : - 1

Tidak Menjawab : 0

8. Semua jawaban harus diisikan pada lembar jawaban. Komputer hanya akan memeriksa jawaban yang

tercantum dalam lembar ujian.

9. Jika anda selesai sebelum waktunya, harap tetap duduk tenang di tempat anda. Gunakanlah sisa waktu tersebut

untuk memeriksa kembali pekerjaan anda.
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10. Lima menit sebelum ujian selesai, pengawas akan memberikan peringatan. Periksa sekali lagi apakah semua

yang tercantantum pada petunjuk telah anda ikuti dengan benar.

11. Setelah tanda selesai diberikan, anda harus berhenti bekerja. Tetaplah duduk tenang di tempat sampai

pengawas selesai mengumpulkan semua lembar jawaban dan mempersilakan anda keluar ruang ujian.
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(Soal 1 – 50 merupakan soal UMPN tahun 2013)

SUBTEST 1 : Kemampuan Verbal 10 soal

A. Kemampuan Pemahaman Wacana
Petunjuk Khusus: Soal nomor 1 adalah soal pemahaman wacana. Untuk itu, Anda harus membaca
terlebih dahulu wacananya kemudian pilihlah satu jawaban yang paling tepat.

Contoh Soal:
Tata tertib sekolah sebaiknya tak hanya dijalankan sepihak oleh sekolah. Sosialisasi kepada
orang tua dinilai amat penting. Ini mencegah potensi salah paham orang tua terhadap guru di
sekolah. (TOKOH, 9-15 April 2012)

Ide pokok wacana di atas adalah:
A. Tata tertib sekolah dilakukan sepihak.
B. Tata tertib sekolah tidak perlu disosialisasikan.
C. Orang tua perlu tahu tata tertib sekolah.
D. Tata tertib sekolah jangan dijalankan sepihak oleh sekolah.
E. Tata tertib sekolah perlu disosialisasikan.

Pembahasaan:
Setelah membaca isi paragraf di atas dengan cermat, ide pokoknya adalah tata tertib sekolah
jangan dijalankan sepihak oleh sekolah. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah
pilihan nomor D.

Wacana 1
Kehidupan dalam arti seluas-luasnya selalu memerlukan saling berhubungan atau saling berinteraksi
antara anggota masyarakat yang satu dan anggota masyarakat yang lainnya. Dalam berhubungan tersebut
diperlukan suatu alat komunikasi, yaitu bahasa. Dengan bahasa, seseorang dapat menyampaikan pikiran
dan pendapat kepada orang lain. Karena besarnya peranan bahasa bagi manusia, tidaklah mengherankan
banyak ahli yang menjadikan bahasa sebagai objek kajian ilmiah.
1. Simpulan apa yang Anda dapatkan setelah membaca wacana di atas?

A. Manusia bekerjasama antarsesama dengan bahasa.
B. Bahasa sebagai objek kajian ilmiah.
C. Besarnya peranan bahasa bagi manusia.
D. Bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat.
E. Bahasa alat mengekspresikan perasaan manusia.

2. (1) Para peneliti mengemukakan bahwa area otak untuk bernyanyi berbeda dengan area otak untuk
berbicara. (2) Mereka menyajikan temuan mereka tersebut pada pertemuan American Association for
the Advancement of Science di San Diego. (3) Jika pusat berbicara orang rusak oleh stroke, ia dapat
belajar menggunakan pusat bernyanyinya. (4) Dalam uji coba klinis, para peneliti menunjukkan cara
otak merespons terapi intonasi melodi. (5) Gottfried Schlaug, profesor neurologi Beth Israel
Deaconess Medical Center dan Harvard Medical School di Boston Amerika Serikat memimpin uji
coba tersebut. (6) Penelitian itu menemukan bahwa pasien stroke dengan kerusakan otak membuat
pasien tidak bisa bicara tetapi bisa bernyanyi.
Kalimat utama paragraf di atas adalah ...
A. Kalimat 1 D. Kalimat 5

TEST SKOLASTIK 50 soal
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B. Kalimat 3 E. Kalimat 6
C. Kalimat 4

Bacalah teks berikut untuk menjawab soal
nomor 3 sampai dengan nomor 7!

If you want to farm green , two decisions
about how you grow your crops are likely to have
the biggest impact on achieving your goal-how
much tillage you use and how well you manage
nitrogen.

Although there probably are hundreds-or
thousands-of other decisions, practices and
technologies that can contribute to a green farming
system, these two factors alone can come close to
eliminating your cropping system’s global
warming footprint. At the same time, you will also
reduce your opertaion’s impact on soil and water
erosion, as well as surface and groundwater
degradation from fertilizers and other agricultural
inputs. You may also be able to tum this
enviromental stewardship into extra cash by selling
carbon credits associated with no-till.

This surprising finding-that intensives crop
production practices in use today can be nearly
carbon neutral-is emerging from research on both
greenhouse gas production and grreenhouse gas
capture associated with production of annual crops.
The research, shows that basic crop management
decisions to reduce tillage and use nitrogen more
efficiently can cut a farming operation’s impact on
global warming gases by 90% or more. In best-
case scenario, which would include no-till, these
everyday practices come close to zeroing out a
farming operation’s greenhouse gas footprint.

3. Which of the following best expresses the
author’s intention in writing the passage?
A. Arguing on the importance of tillage and

nitrogen control.
B. Informing the fact of grreen farming and

global warming.
C. Describing eco-friendly strategies of crops

production.
D. Exposing the importance of a simple green

farming.
E. Proposing an innovative approach to green

farming.

4. What is the relation between paragraph 3 and
the previous paragraphs?
A. Paragraph 1 and paragraph 2 support

strongly paragrapah 3.
B. Paragraph 3 provides academic support for

paragraph 2.
C. Paragraph 3 provides examples for

paragraph 2.
D. Paragraph 2 provides details for paragraph

3.
E. Paragraph 2 provides facts for paragraph 3.

5. The phrase “ ... these two factors ... ” in “ ...
these two factors alone can come ...”
(paragraph 2 line 4) refers to ...
A. Surface and groundwater
B. Practices and technologies
C. Fertilizers and agricultural input
D. Use of tillage and nitrogen management
E. Global warming footprint and farming

impact

6. A farmer who understands the impact of global
warming caused by conventional farming will
do the following, except...
A. To avoid using groundwater chemical

pollutant
B. To rely on eco-friendly farming methods
C. To rely on nitrogen-rich fertilizers
D. To do green farming
E. To decrease tillage

7. The author believes that tillage use and
nitrogen management can help farmers ...
A. Decrease operational cost
B. Use fertilizers more effectively
C. Increase sharply financial benefits
D. Release carbon to the atmosphere
E. Reduce greenhouse gas production
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B. Kemampuan membedakan secara verbal

Pentunjuk Khusus : Pada soal 8 dan 9 dalam setiap kelompok kata terdapat satu buah kata
yang tidak mempunyai hubungan dengan kata-kata lainnya. Pilihlah satu buah kata yang
paling tidak berhubungan dengan kata-kata lainnya.

Contoh :
A B C D E
Duku Mangga Nanas Rujak Pepaya
Jawaban : D
Pembahasan :
Duku, Mangga, Nanas, dan Pepaya adalah kelompok kata yang menyatakan jenis buah-
buahan, sedangkan rujak adalah kata yang menyatakan jenis makanan.

Soal :
A B C D E

SOAL 8 Quarto Saldo Neraca Kredit Audit
SOAL 9 Pensil Cat Tinta Pengahapus Kapur

C. Kemampuan Analogi Verbal

Petunjuk Khusus : Pada soal 10 terdapat pernyataan yang terdiri dari bagian yang analog
(mempunyai hubungan yang sama). Untuk melengkapi kalimat tersebut masing-masing
disediakan 5 alternatif yang diberi nomor A, B, C, D, E. Pilihlah salah satu alternatif yang
paling tepat.

Contoh :
MENGANTUK : TIDUR LELAH : ...
A. Minum D. Jalan-jalan
B. Istirahat E. Makan
C. Olahraga

Hubungan antara mengantuk dan tidur adalah hubungan antara suatu kondisi dan aktivitas yang
dilakukan. Hal itu tercermin pada hubungan antara lelah dan istirahat. Jadi jawabannya : B

SOAL 10 Rumah : ... ... : Pengangguran
A. Tempat tinggal – kemiskinan
B. Peristirahatan – pemecatan
C. Keluarga – karyawan

D. Gelandangan – pekerjaan
E. Pengasuhan – penghasilan

SUBTEST 2 : Penalaran Kuantitatif 10 soal

A. Pengetahuan Matematika

Contoh :
Sebuah TV dijual dengan diskon 50%. Berapa persen harus ditambah untuk dijual kembali agar
harganya menjadi harga sebelum didiskon pada penjualan pertama?

A. 25% B. 100% C. 50% D. 200% E. 75%
Penyelesaian :
Misal harga sebelum didiskon = Rp. 100.000,-. Berarti harga setelah didiskon = Rp. 150.000,-.
Supaya harganya menjadi harga semula berarti harus ditambah sebanyak Rp. 50.000,-
Atau :
. Jawaban : B
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SOAL 11 Sebuah model kapal induk panjangnya 80 cm dan lebarnya 50 cm. Jika panjangnya
sebenarnya 120 m, maka lebar sebenarnya adalah ... m.
A. 70 B. 75 C. 80 D. 90 E. 100

SOAL 12 Nilai rata-rata ujian Matematika dari 39 orang siswa adalah 45. Jika nilai dari
seorang siswa lainnya yang bernama Kasdi digabungkan dalam kelompok itu, maka
nilai rata-rata ujian Matematika dari 40 orang siswa sekarang menjadi 46. Ini berarti
bahwa dalam ujian tersebut Kasdi mendapat nilai ...
A. 47 B. 51 C. 85 D. 40 E. 92

B. Tes Numerik Umum : Operasi Bilangan
SOAL 13

A. 20 B. 20 C. 20 D. 20 E. 20

SOAL 14 =
A. 8 B. 9 C. 9 D. 9 E. 8

SOAL 15
A. 405 B. 210 C.105 D.325 E.120

C. Tes Seri Angka

Petunjuk Khusus : Untuk soal nomor 16 sampai dengan 17 anda diminta untuk menentukan
bilangan selanjutnya dari seri bilangan yang tersedia dibawah ini !
Contoh :
Tentukan angka yang hilang dalam pola barisan berikut !

1 3 6 10 15 …

A. 26
B. 24
C. 22
D. 21
E. 20

Penyelesaian : D. 21
1 3 6 10 15 21

SOAL 16 316, 323, 332, 343, …

A. 356 B. 357 C. 358 D. 351 E. 359

SOAL 17 662, 645, 624, 599, …

A. 587 B. 566 C. 589 D. 575 E. 570

D. Kemampuan Perbandingan matematika

+2 +3 +4 +5 +6
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Contoh :

Jika X = harga 1 kg buku dan Y = harga 1 kg pulpen, maka …

A. X=Y
B. X>Y
C. X<Y
D. XY
E. X dan Y tidak dapat ditentukan

Penyelesaian : A. X=Y
1kg buku sama dengan 1 kg pulpen karena sama-sama dalam satuan kg (Jawaban A)

SOAL 18 Jika X=0,06% dari 1,34 dan Y=1,34% dari 0,06, maka …

A. X>Y
B. X<Y

C. X=Y
D. Y=10X

E. X>2Y

SOAL 19 60% dari 120 adalah …

A. 65 B. 70 C. 65 D. 72 E. 120

SOAL 20 2,7% = , maka x = …

A. 0,027 B. 0,27 C. 2,7 D. 27 E. 270
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SUBTEST 3 : Penalaran Analisis 30 soal

A. Kemampuan Penalaran Non Verbal

Petunjuk Khusus: Untuk soal nomor 21 sampai dengan nomor 25 terdiri dari gambar yang saling
berhubungan satu dengan yang lainnya. Anda diharapkan mampu menentukan hubungan suatu bentuk
gambar dengan bentuk gambar lainnya, berdasarkan pola perubahan bentuk dua atau lebih gambar yang
sudah diketahui. Pilihlah salah satu yang menurut anda paling benar dari lima gambar yang disediakan
sebagai pilihan dengan memberikan tanda silang pada lembar jawaban.
Contoh:

Penyelesaian: Gambar bintang di dalam lingkaran mengalami perubahan warna, dari yang tanpa warna
menjadi berwarna hitam, sehingga begitu pula dengan gambar berikutnya yaitu gambar
“cross” di dalam gambar kotak tersebut mengalami perubahan dari yang tidak berwarna
menjadi berwarna hitam. Jadi jawaban yang sesuai adalah D.

SOAL 21

SOAL 22

SOAL 23
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SOAL 24

SOAL 25

Petunjuk Khusus:
Untuk soal nomor 26 sampai dengan nomor 30 terdiri dari gambar yang tersusun berurutan dengan sebuah
pola tertentu. Anda diharapkan mampu mengikuti perkembangan atau perubahan suatu pola tertentu pada
sederetan gambar yang ada pada soal. Pilihlah salah satu gambar yang menurut anda paling benar dari
lima gambar yang disediakan sebagai pilihan dengan memberikan tanda silang pada lembar jawaban.

Contoh:
SOAL:

Penyelesaian: Gambar lingkaran pertama berwarna hitam, dilanjutkan dengan gambar lingkaran kedua yang
semakin membesar dan berwarna kotak-kotak hitam. Kemudian gambar lingkaran ketiga menjadi lebih besar
dengan ada garis-garis kotak di dalamnya lalu dilanjutkan dengan gambar lingkaran keempat yang semakin
membesar dengan perubahan dari lingkaran sebelumnya dari yang berupa garis-garis kotak menjadi garis-garis
saja. Jadi jawaban untuk gambar selanjutnya adanya gambar lingkaran yang lebih besar lagi dengan warna atau
garis-garis yang lebih sedikit lagi di dalamnya, yaitu seperti pilihan E . Jadi jawabannya adalah E

SOAL 26
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SOAL 27

SOAL 28

SOAL 29

SOAL 30

Petunjuk Khusus:
Untuk soal nomor 31 sampai dengan nomor 35 terdiri dari gambar dua dan tiga dimensi. Anda diharapkan
mampu menanggapi dan menganalisis bentuk yang munculdari pola perubahan gambar dua dan tiga
dimensi. Pilihlah salah satu gambar yang menurut anda paling benar dari lima gambar yang disediakan
sebagai pilihan dengan cara menghitamkan bulatan huruf jawaban yang sesuai pada lembar jawaban yang
telah disediakan.
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Contoh:

Penyelesaian: bila gambar yang di sebelah kiri atas dikaitkan sisi-sisinya maka akan
terbentuk sebuah bangun tiga dimensi seperti pada nomor A. Jadi jawabannya adalah A

SOAL 31

SOAL 32

SOAL 33

SOAL 34
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SOAL 35
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B. Kemampuan Penalaran Logis Verbal

Petunjuk khusus : Untuk soal nomor 36 sampai dengan nomor 40 terdiri atas pernyataan-pernyataan.
Bacalah baik-baik pernyataan tersebut,kemudian pilihlah salah satu dari lima alternatif jawaban yang
anda anggap benar.

36. Siapa yang tidak begitu rajin ? Tuti sedikit
lebih rajin dari iada. Idatidak lebih baik dari
Sari. Tuti dan sari selalu bersam-sama. Jika
Norma tidak ada Diana menjadi yang paling
rajin. Yang tidak begitu rajin adalah :
A. Ida
B. Sari
C. Tuti dan Sari
D. Diana
E. Tuti

37. Ingkaran (negasi) dari pernyataan “semua
orang makan nasi”adalah ..
A. Beberapa orang mkaan nasi
B. Tidak semua orang makan nasi
C. Semua orang tidak makan nasi
D. Beberapa orang tidak makan nasi
E. Tidak semua orang tidak makan nasi

38. “Tidak semua orang berdiri ketika tamu agung
memasuki ruangan “. Pernyataan ini identic
dengan :
A. Ada orang yang berdiri ketika tamu agung
memasuki ruangan

B. Semua orang tidak berdiri ketika tamu
agung memasuki ruangan

C. Tidak ada orang yang berdiri ketika tamu
agung memasuki ruangan

D. Ada orang yang tidak berdiri ketika tamu
agung memasuki ruangan

E. Tidak ada orang yang tidak berdiri ketika
tamu agung memasuki ruangan

39. Jika hewan hidup didarat , ia tidak bisa hidup
di air
Jika hewan hidup di air ia tidak bias hidup
didarat
Simpulan yang tepat tentang hewan berdasar
pernyataan diatas adalah …
A. Ada yang hidup di air dan juga didarat
B. Tidak ada yang hidup di air dan juga didarat
C. Tidak ada yang hidup didarat dan juga tidak
hidup di air

D. Ada yang tidak hidup di air dan juga tidak
hidup didarat

E. Tidak ada yang hidup di air dan juga tidak
hidup didarat

40. Jika hujan selama 3 jam jaln prokol tergenang
air setinggi 30 cm
Jika jalan protocol tergenang air setinggi 30 cm,
sebagian mobil sedan dan sebagian sepeda
motor tidak dapat melintasinya.
A. Semua sedandan sepeda motor tidak dapat
melintas di jlana protocol

B. Semua sedan dan sepeda motor dapat
melintas dijalan protocol

C. Sebagian sedan dan sebagian sepeda motor
dapat melintas di jlana protocol

D. Semua sedan dan sebagian sepeda motor
tidak dapat melintas di jalan protocol

E. Sebagian sedan dan semua sepeda motor
dapat melintas di jlana protokol

Contoh :
“Jika ia berusaha, maka ia berhasil”. Senialai dengan pernyataan . . .

(A)Jika ia tidak berusaha, maka ia tidak berhasil
(B) Jika ia berhasil, maka ia berusaha
(C) Jika ia tidak berhasil, maka ia tidak berusaha
(D) Ia tidak berusaha, maka ia tidak berhasil
(E) Ia tidak berusaha, tetapi ia tidak berhasil

Jawaban : C
Bahasan :

P: Jika ia berusaha dan Q: maka ia

berhasil
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Petunjuk Khusus : Soal nomor 41 sampai dengan nomor 47 menunjukkan suatu dilema. Pilihlah satu
jawaban yang benar dari lima alternative jawaban yang disediakan sebagai kesimpulan dari dilemma
diatasnya.

41. Semua binatang adalah makhluk. Semua
makhluk akan mati. Kera adalah binatang yang
berekor. Tidak semua binatang yang berekor
dapat memanjat. Kesimpulannya :
A. Kera akan mati
B. Kera dapat memanjat pohon
C. Kera tidak mungkin akan mati
D. Kera tidak dapat memanjat pohon
E. Tidak semua binatang yang berekor akan
mati

42. Air adalah kebutuhan pokok tiap manusia.
Masyarakat di padang pasir hanya sedikit
memiliki persediaan air. Kesimpulannya :
A. Masyarakat di padang pasir tidak
membutuhkan air

B. Air bukanlah kebutuhan pokok masyarakat
di padang pasir

C. Meskipun tanpa air, masyarakat di padang
pasir dapat hidup

D. Masyarakat padang pasirharus berhemat
menggunakan air

E. Masyarakat yang memiliki sedikit air
hanyalah masyarakat di padang pasir

43. Kita membutuhkan energy setiap kali
berolahraga. Catur adalah olahraga yang
berpikir.
A. Catur membutuhkan energi
B. Catur tidak membutuhkan energi
C. Olahraga berpikir tidak membutuhkan
energi

D. Energi yang diperlukan untuk catur hanya
sedikit

E. Olahraga yang tidak membutuhkan energi,
hanya catur

44. P,Q,R,S,T adalah lima orang diplomat. P hanya
dapat berbicara bahasa Inggris dan Jerman. Q
hanya berbicara dalam bahasa Perancis,Jepang
dan Cina. R hanya dapat berbicara bahasa
Jerman. S hanya berbicara dalam bahasa
Inggris,Jepang dan Cina. T hanya dapat
berbicara dalam bahasa Perancis dan Jerman.
Satu-satunya pasangan diplomat yang harus
menggunakan penerjemah dalam
berkomunikasi adalah
A. P dan R
B. Q dan R
C. R dan T
D. Q dan S
E. P dan S

Contoh :

Pernyataan : Albert dan Irene mendengarkan music. Gloria dan Albert hobi membaca. Siapa yang
sedang membaca sambil mendengarkan musik?

A. Gloria
B. Albert
C. Irene
D. Gloria dan Albert
E. Gloria dan Irene

Penyelesaian : B

Pernyataan : Gloria dan Albert hobi membaca dan Albert dan Irene hobi mendengarkan musik.

Artinya : Gloria hobinya membaca tidak mungkin membaca sambil mendengarkan musik.Irene hanya
mendengarkan music dan tidak punya hobi membaca.Gloria dan albert hanya membaca.Gloria dan
Albert : Gloria hanya membaca tapi Irene hanya mendengarkan musik. Albert hobinya membaca dan
Albert mendengarkan musik. Jadi yang sedang membaca sambil mendengarkan musik pasti Albert.
Jadi, jawabannya B.
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45. Seorang wiraniaga harus memasarkan barang
dagangan di lima kota. H,I,J,K, dan L masing-
masing sekali. Jadwal kunjungan ke lima kota
tadi sedemikian rupa sehinnga kota H harus
dikunjungi sesudah kota-kota J dan K. Kota L
harus dikunjungi sesudah kunjungan ke kota J
dan sebelumnya ke kota K. Urutan kota yang
harus dikunjungi wiraniaga tersebut adalah
A. K,J,L,I dan H
B. I,H,K,J dan L
C. J,L,K,H dan I
D. L,J,K,H dan I
E. K,I,L,J dan H

46. Setiap upacara bendera di sekolah
dasar,pengaturan baris dilakukan sebagai
berikut : kelas yang bertindak sebagai petugas
upacara berbaris menghadap barat. Kelas yang
tertua akan berbaris menghadap matahari
terbit,sedang sisa kelas yang lain menghadap
tiang bendera kearah utara. Barisan kelas yang
menghadap utara diatur sedemikian rupa
sehingga barat ke timurberturut-turut adalah
kelas termuda sampai kelas tertua.Jika petugas
upacara hari ini adalah kelas III maka urutan
yang menghadap utara dari timur ke barat
adalah
A. III-V-IV-II
B. VI-V-IV-II
C. V-IV-II-I
D. III-IV-V-II
E. III-II-I-IV

47. Maya selalu memberi hadiah barang-barang
mahal. Andi diberi hadiah dasi oleh Maya. Jadi:
A. Dasi pemberian Maya mahal
B. Dasi adalah barang mahal
C. Andi selalu diberi hadiah barang-barang
mahal

D. Tak ada hadiah yang tidak mahal
E. Tak ada hadiah yang mahal

Untuk menjawab soal nomor 48 sampai 50

Berikut adalah ketentuan yang harus diikuti dalam
mengungsikan penduduk yang tinggal di sebuah
pemukiman rawan bencana ketika menghadapi
suatu ancaman bencana

a. Perempuan lebih diutamakan untuk diungsikan
daripada laki-laki.

b. Semua laki-laki dewasa yang tidak sakit harus
bertindak sebagain relawan

c. Anak-anak dan orang lanjut usia (lansia)
diutamakan untuk diungsikan terlebih dahulu
daripada mereka yang berusia remaja dan
dewasa.

d. Ibu-ibu hamil harus diungsikan pertama.
e. Pamong desa dan relawan hanya boleh

mengungsi setelah semua petugas medis dan
penduduk diungsikan.

f. Petugas medis harus mengungsi secara
bersama-sama dnegan karang taruna.

48. Berdasarkan ketentuan diatas, manakah
kesimpulan yang paling tepat?
A. Relawan paling akhir mengungsi setelah
semua mengungsi.

B. Anak-anak dapat diungsikan pertama kali
meskipun ada ibu-ibu hamil

C. Pengungsi laki-laki yang sakit mendaptkan
prioritas untuk diungsikan.

D. Pamong desa boleh mengungsi terlebih
dahulu jika ia perempuan.

E. Petugas medis dan karang tarna mengungsi
terlebih dahulu dibandingkan pamong desa.

49. Siapakah yang paling mungkin mengungsi
paling akhir ?
A. Relawan
B. Anak-anak
C. Ibu-ibu hamil
D. Petugas medis
E. Karang taruna

50. Manakah urutan yang paling mungkin dalam
satu evakuasi?
A. Anak-anak – ibu hamil – lansia – remaja
B. Ibu hamil – lansia - anak-anak – karang
taruna

C. Lansia – anak-anak – ibu hamil – laki-laki
dewasa

D. Anak-anak – lansia – ibu hamil – laki-laki
dewasa

E. Ibu hamil – petugas medis – lansia –
relawan
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1. Jika persamaan kuadrat mempunyai dua buah
akar real yang berlainan maka nilai p adalah ..

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2. Jika maka adalah …

(F)

(G)

(H)

(I)

(J)

3. Himpunan penyelesaian persamaan untuk
adalah …

(K)
(L)
(M)
(N)
(O) { 0 }

4. Matriks dan . Jika
maka adalah …

(P) 15

(Q) 13

(R) 10

(S) 9

(T) 6

5. Bentuk matriks dari sistem linear adalah …

(U)
(V)
(W)
(X)
(Y)

6. Jika suku keenam dan kesembilan dari suatu
deret aritmatika adalah 16 dan 28, maka
jumlah suku kedua dan keempat adalah …

(Z) 10

(AA) 8

(AB) 7

(AC) 6

(AD) 5

7. Diberikan sekelompok data berikut ini 7, 13,
10, 2, 7, 7 ,2 , 8, 9, 6, 6. Jika maka nilai
adalah …

(AE) 0

(AF)1

(AG) 3

(AH) 5

(AI) 6

8. Jika maka adalah …

(AJ) -9

(AK)

(AL)-1

(AM)

(AN) 9

9. Penyelesaian dari adalah

(AO) 0

(AP)1

(AQ) 2

(AR) 3

(AS)4

(Soal no 60 – 70 merupakan soal UMPN tahun 2009)

10. Bentuk sederhana dari adalah...

(A)

MATEMATIKA 25 soal
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(B)
(C)
(D)
(E)

11. Harga Q yang memenuhi persamaan =
adalah...

(A)
(B)
(C)
(D)
(E) 2

12. Persamaan kuadrat 4 memiliki akar-akar yang
memenuhi , jika harga m adalah...

(A) -32
(B) -28
(C) -24
(D) 12
(E) 28

13. Himpunan penyelesaian pertidaksamaan
x3-3x-4 > 0 adalah...

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

14. Jika fungsi dan maka fungsi invers adalah...

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

15. Bentuk sederhana dari adalah...

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

16. Jika dan I = matriks identitas berordo 2, maka
adalah...

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

17. Jika , maka adalah...

(A) a (D) 7a
(B) 2a (E) 9a
(C) 4a

18. Suatu deret aritmatik diketahui suku ke-4
adalah 5 dan suku ke-7 adalah 7. Jumlah
sepuluh suku pertama adalah...
(A) 58
(B) 58
(C) 59
(D) 60
(E) 60

19. Nilai dari adalah...
(A) -1 (D) 2
(B) (E) 4
(C)

20. Jika f(x) = x , maka (3) adalah..
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

21. Diketahui kubus KLMN.PQRS dengan sisi a.

T adalah suatu titik pada perpanjangan KP
sehingga PT = . Jika pada bidang PQRS maka
panjang AB adalah….

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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22. Lihat tabel

interval Frekuensi
0 - 4 9
5 - 9 2
10 - 14 6
15 - 19 x
20 - 24 7

Nilai rata-rata tabel diatas adalah 11.5, nilai x adalah….

(A) 1

(B) 8

(C) 6

(D) 4

(E) 11

23. Himpunan penyelesaian system
pertidaksamaan untuk daerah yang diarsir
pada gambar di bawah ini adalah….

(A) x ≥ 0,4x + y ≥ 4, x + y ≤ 2
(B) x ≥ 0,4x + y > 4, x + y < 2
(C) x ≥ 0,4x + y ≤ 4, x + y ≥ 2
(D) x ≥ 0,4x + y > 4, x + y > 2
(E) x ≥ 0,4x + y ≤ 4, x + y ≤ 2

(Soal no 74 – 75 merupakan soal UMPN tahun 2009)

24. Negasi dari pernyataan “jika x2 = 25 maka x =
5” adalah...
(A) jika x2 25 maka x ≠ 5
(B) jika x2 25 maka x = 5
(C) jika x = 25 maka x2 = 5
(D) x2= 25 dan x 5
(E) x2 ≠ 25 dan x = 5

25. Seorang mahasiswa diminta mengerjakan 10
soal dari 12 soal ujian, tetapi soal 1 sampai
dengan 8 harus dikerjakan. Maka banyaknya
pilihan yang dapat diambil adalah…
(A) 6

(B) 7

(C) 8

(D) 9

(E) 10
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(Soal no 76 – 82 merupakan soal UMPN tahun 2009 kode

paket 52)

26. Besaran yang dimensinya ML-1T-2 adalah...
(A) Gaya
(B)Tekanan
(C)Energi
(D) Momentum
(E)Percepatan

77. Lampu digantung vertikal pada tali dan
diturunkan dengan kecepatan tetap 2 m/dt.
Tegangan tali 10 N, massa benda adalah...
(F) 10 kg (D) 1,25 kg
(G) 5 kg (E) 1 kg
(H) 3,33 kg

78. Dari keadaan diam benda bergerak dengan
percepatan tetap 2 m/s2. Setelah bergerak
selama 10 detik benda mengalami perlambatan
tetap dan berhenti setelah menempuh jarak 100
m. Lama waktu benda mengalami perlambatan
adalah...
(I) 10 s (D) 4 s
(J) 8 s (E) 2 s
(K) 5 s

79. Gaya sebesar F bekerja pada sebuah benda
bermassa 5 kg yang sedang bergerak dengan
kecepatan 10 m/dt. Bila arah gerak benda
berlawanan dengan arah gaya dan waktu yang
diperlukan oleh benda sampai berhenti sesaat
adalah 2,5 detik. Maka besar gaya F adalah...
(L)25
(M) 20
(N) 18
(O) 16
(P)14

80. Besar usaha yang oleh gaya F=15 N untuk
memindahkan benda bermassa 2 kg sejauh 2 m
(lihat gambar) adalah...(dalam Joule)

(A) 18 (C) 36

(B) 24 (E) 40
(C)30

81. Sebuah kawat lurus dialiri listrik 5A seperti
gambar. [m0 = 4 phi x 10-7 WbA-1m1]. Besar
dan arah induksi magnet di titik P adalah...

(A) 4 x 10-5 T, ke kanan
(B) 4 x 10-5 T, ke kiri
(C) 5 x 10-5 T, tegak lurus menuju bidang kertas
(D) 5 x 10-5 T, tegak lurus menjauhi bidang kertas
(E) 9 x 10-5 T, tegak lurus menjauhi bidang kertas

82. Sebuah gaya 25 N bekerja pada sebuah benda
bermassa 0,5 kg dalam selang waktu 0,2 detik,
jika mula-mula benda diam, maka kecepatan
benda setelah bekerjanya gaya adalah...(dalam
meter/detik)
(A) 15
(B)12
(C)10
(D) 8
(E)6

(Soal no 83– 92 merupakan soal UMPN tahun 2011)

83. Hal yang menentukan besar momen inersia
benda putar adalah...
(Q) Momen gaya yang bekerja pada benda
(R)Letak sumbu putar
(S)Kecepatan benda
(T)Percepatan sudut
(U) Koefisien gesek benda

84. 500 gram es bersuhu 00C dicairkan menjadi air
yang bersuhu 50C. Jika kalor jenis es adalah 0,5
kal/g0C, kalor lebur es adalah 80 kal/gr, dan
kalor jenis air adalah 1 kal/gr0C. Kalor yang
dibutuhkan adalah...
(V) 2,5 kalori
(W) 40 kalori
(X) 45 kalori

FISIKA 25 soal
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(Y) 42,5 kalori
(Z)50 kalori

85. Konduktor dialiri arus 1000A pada ketinggian
20 m di atas permukaan tanah. Medan listrik
pada permukaan tanah adalah...
(AA) 10 µT
(AB) 5 µT
(AC) 13 µT
(AD) 0,13 µT
(AE) 50 µT

86. Apabila kita mendekat ke api unggun tubuh
kita terasa panas karena adanya perpindahan
panas. Penyebab perpindahan panas adalah...
(AF) Langsung
(AG) Konveksi
(AH) Konduksi
(AI) Radiasi
(AJ) Tidak langsung

87. Si Badu mempunyai titik dekat 50 cm di depan
lensa mata, ia hendak membaca buku yang
diletakkan 25 cm di depan lensa, maka ia harus
memakai kacamata berkekuatan...
(AK) 2 dioptri
(AL) – ½ dioptri
(AM) ½ dioptri
(AN) 1 dioptri
(AO) -2 dioptri

88. Sebuah beban dengan massa 0,5 kg digantung
pada pegas dengan konstanta 50 N/m kemudian
digetarkan, maka kecepatan sudut yang
dihasilkan adalah...
(AP) 50 rad/dt
(AQ) 20 rad/dt
(AR) 30 rad/dt
(AS) 40 rad/dt
(AT) 10 rad/dt

89. Ke dalam 200 gram es dengan suhu -50C
ditambahkan 15 kalori, yang terjadi adalah...
( kalor jenis air = 0,5 kalori/gram 0C ; kalor jenis air
= 1 kalori/gram0C ; kalor lebur es = 80
kalori/gram0C )

(AU) Campuran es dan air dengan suhu 00C
(AV) Es menjadi air dengan suhu 20C
(AW) Campuran es dengan air dengan suhu

20C
(AX) Es menjadi air dengan suhu 70C
(AY) Campuran es dan air dengan suhu -20C

90. Gas ideal dipanaskan dengan memberikan
10.000 Joule dari keadaan A ke keadaan B
seperti pada diagram dibawah, maka perubahan
tenaga dalam proses AB adalah...

(AZ) 16.000
(BA) 4.000
(BB) 8.000
(BC) 10.000
(BD) 2.000

91. Kapasitas ekivalensi pada kutub A – B dari
rangkaian kapasitor dibawah adalah...

(BE) 200 µF
(BF)800 µF
(BG) 600 µF
(BH) 300 µF
(BI) 1200 µF

92. Besar arus listrik yang mengalir pada hambatan
4 Ω adalah..

(BJ) 1,125 A (D) 1,875 A
(BK) 0,750 A (E) 2,125 A
(BL) 1,500 A

(Soal no 93 – 100 merupakan soal UMPN tahun 2009 kode

paket 51 )

93. Dua kereta api bergerak lurus beraturan
bersamaan pada rel sejajar. Kereta A
panjangnya 200 m berjalan dengan kecepatan
10 m/dt, sedang kereta B panjangnya 300 m
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berjalan dengan kecepatan 5 m/dt menuju
kereta A. Waktu yang ditempuh sejak kereta
berpapasan sampai saling meninggalkan
adalah...
(BM) 100 dt
(BN) 33,3 dt
(BO) 20 dt
(BP)6,7 dt
(BQ) 2,5 dt

94. Sebuah benda 10 kg terletak pada bidang datar
kasar dengan koefisien kekasaran µs = 0,5 dan
µk = 0,2. Bila benda ini ditarik dengan gaya
sebesar 38 N, maka pernyataan yang benar
adalah...
(BR) Benda dalam keadaan diam dengan

gaya gesek sebesar 0 N
(BS)Benda dalam keadaan diam dengan gaya gesek

sebesar 5 N
(BT) Benda dalam keadaan diam dengan

gaya gesek sebesar 38 N
(BU) Benda dalam keadaan diam dengan

gaya gesek sebesar 50 N
(BV) Benda dalam keadaan bergerak dengan

gaya gesek sebesar 20 N

95. Sistem terdiri dari balok bermassa 1 kg yang
dihubungkan dengan pegas dengan konstanta
20 N/m berosilasi harmonik sederhana dengan
amplitudo 5 cm. Bidang osilasi horizontal
tanpa gesekan. Energi total sistem adalah...
(BW) 120 mJ
(BX) 100 mJ
(BY) 25 mJ
(BZ) 15 mJ
(CA) 9 mJ

96. Dua buah balon
bermassa 40 gr
bermuatan
negatif sama
besar digantung
seperti gambar
disamping
Jumlah elektron yang harus ditambahkan pada
tiap balon agar tetap dalam kesetimbangan
adalah...(sin 6 = 0,1 ; cos 6 = 0,99)

(CB) 5,6 x 1011

(CC) 2,6 x 1011

(CD) 3,6 x 1011

(CE) 2,1 x 109

(CF)2,8 x 108

97. Suatu partikel bermuatan bergerak dengan
kecepatan v dalam ruang bermedan magnet
homogen dengan intensitas medan sebesar B.
Jika partikel tersebut ternyata membentuk
lintasan lingkaran, maka berlaku...
(CG) Arah v searah dengan arah B
(CH) Arah v berlawanan dengan arah B
(CI) V membentuk sudut 30o terhadap B
(CJ) V membentuk sudut 60o terhadap B
(CK) V tegak lurus terhadap B

98. Generator AC terdiri dari 8 lilitan,
penampangnya 0,09 m dan total hambatan
kabelnya 12 Ohm. Loop berotasi pada medan
magnet 0,5 T frekuensi 60 Hz. Gerak Gaya
Listrik (GGL) maksimum adalah...
(CL) 377 V
(CM) 268 V
(CN) 136 V
(CO) 126 V
(CP)116 V

99. Kisi difraksi 3 cm menghasilkan deviasi 37o

pada orde kedua jika dikenai cahaya dengan
panjang gelombang 600 nm. Jumlah garis pada
kisi tersebut adalah...
(CQ) 20 x 103

(CR) 15 x 103

(CS)10 x 103

(CT) 8 x 103

(CU) 2 x 103

100. Jika energi total proton adalah empat kali
energi diamnya, maka laju proton
adalah...(c=kecepatan cahaya)
(CV) 2/3 √2 c
(CW) ¼ √15 c
(CX) 3/5 √3 c
(CY) ½ √11 c
(CZ) 1/6 √5 c
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101. Menurut Menkeu dalam Pokok-Pokok
Kebijakan Fiskal 2009 yang disampaikan
kepada Komisi XI DPR beberapa waktu lalu
disebutkan bahwa pemerintah masih optimis
volume BBM bersubsidi masih bias ditekan
di level 32,6 juta kilo liter. Namun, dalam
pembahasan antara Komisi VII DPR dengan
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
minggu lalu diterapkan bahwa volume BBM
bersubsidi akan membengkak ke level 38,8
juta kilo liter. Pembengkakan volume
konsumsi BBM bersubsidi disebabkan oleh
kenaikan volume konsumsi premium dari
target awal 14,4 juta kilo liter menjadi 20,4
juta kilo liter. Demikian juga konsumsi solar
akan meningkat dari rencana semula 9,8 juta
kilo liter menjadi 12,6 juta kilo liter.

Pertanyaan yang jawabannya terdapat dalam
paragraf tersebut adalah . . .
(A) Mengapa pemerintah menaikkan harga

BBM bersubsidi?
(B) Berapa besar kenaikan volume BBM

bersubsidi?
(C) Mungkinkah BBM bersubsidi dapat

ditekan pemakaiannya?
(D) Dimana dapat membeli BBM bersubsidi

untuk konsumsi kendaraan?
(E) Apakah volume konsumsi BBM

membengkak?

102.Pada umumnya sakit tenggorokan disebabkan
oleh virus. Biasanya, terkait dengan tanda-
tanda penyakit saluran napas lainnya. Seperti
hidung tersumbat atau batuk. Kebanyakan
sakit tenggorokan dapat sembuh dengan
sendirinya. Namun agar membantu lebih
nyaman ketika sakit, dapat dilakukan dengan
minum air hangat yang diberi air perasan jeruk
lemon dan madu.
Simpulan paragraf tersebut adalah . . .
(A) Sakit tenggorokan dapat dikurangi dengan

minum air perasan jeruk lemon.
(B) Penyakit tenggorokan kebanyakan

disebabkan oleh virus.
(C) Tanda-tanda penyakit tenggorokan adalah

hidung tersumbat.

(D) Usaha meringankan rasa sakit ketika
menderita sakit tenggorokan.

(E) Manfaat perasan jeruk lemon bagi sakit
tenggorokan.

103.Kalimat dibawah ini yang mempunyai
keserasian hubungan antar unsurnya sehingga
tercipta pengertian yang koheren adalah . . .
(A) Semalam penyakit asma Riris kambuh,

oleh sebab itu hari ini ia tidak ikut latihan
vocal.

(B) Di hari libur Weni tetap saja bekerja
karena ingin menghibur.

(C) Hasil tes DNA dapat menunjukkan
identitas seseorang sehingga dapat
terdeteksi.

(D) Tabung elpiji palsu akibatnya tagihan
listrik meresahkan masyarakat meskipun
yang asli harganya mahal.

(E) Setiap hari pekerjaannya menelpon
meningkat tajam.

104.Badan legislative dan eksekutif . . . satu
kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Agar kalimat diatas tidak rancu, kata yang
tepat digunakan untuk melengkapi sekaligus
berfungsi sebagai predikat adalah . . .
(A) dinilai
(B) sebagai
(C) dianggap
(D) membentuk
(E) merupakan

105.Diantara kalimat berikut yang memiliki
kesejajaran bentuk kata atau paralelisme
adalah . . .
(A) Kegiatannya meliputi pembelian buku,

membuat catalog, mengatur peminjaman
buku, membuat catalog, mengatur
peminjaman buku, dan melayani
pengunjung.

(B) Kegiatannya meliputi pembelian buku,
pembuatan catalog, mengatur peminjaman
buku , dan melayani pengunjung.

(C) Kegiatannya meliputi peminjaman buku,
membuat catalog, pengaturan peminjaman
buku, dan melayani pengunjung.

BAHASA INDONESIA 20 soal
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(D) Kegiatannya meliputi pembelian buku,
pembuatan catalog, mengatur peminjaman
buku,dan pelayanan pengunjung.

(E) Kegiatannya meliputi pembelian buku,
pembuatan catalog, pengaturan
peminjaman buku, dan pelayanan
pengunjung.

106.Penulisan gabungan kata dibawah ini benar,
kecuali . . .
(A) Sudah saatnya merahputih berkibar

diarena olimpiade.
(B) Sejak kecil Dewi sudah yatimpiatu.
(C) Bentuk dari kotak kado yang dipesan Kak

Mery persegi panjang.
(D) Bu Hani adalah walikelas 3A yang baru.
(E) Pascaperang saudara di Kamboja, banyak

ditemukan ranjau di pemukiman
penduduk.

107.Penulisan daftar pustaka berikut ini benar
kecuali . . .
(A) Gibran, Kahlil : 2005. Atas Nama Cinta.

Jakarta. Melibas.
(B) Stephani Meyer, 2008. Twilight. PT

Gramedia: Jakarta.
(C) Josephine, Roxanne. 2009, One Day With

My Love Tamarind, Jakarta: Grasindo.
(D) Razzak Achilles. Semenanjung Impian.

Jakarta. 2007: Grasindo.
(E) El Shirazy, Habiburrahman. 2007. Ketika

Cinta Bertasbih. Jakarta: Penerbit
Republika.

108.Penyidik Mabes Polri menemukan 36 transaksi
yang tercatat di rekening adik Malinda.
Namun, belum di ketahui dari rekening milik
siapa transaksi itu berasal.Sementara ini,
penyidik baru menemukan lima transaksi yang
diterima rekening V dari mantan Senior
Relationship Manager Citibank Malinda
senilai Rp 1,6 miliar.

Kalimat utama paragraf diatas adalah . . .
(A) Penyidik baru menemukan lima transaksi

dari mantan Senior Relationship Manager
Citibank Malinda.

(B) Penyidik Mabes Polri 36 transaksi yang
tercatat di rekening adik Malinda.

(C) Belum diketahui dari rekening adik
Malinda,berasal.

(D) Rekening senilai Rp 1,6 miliar dari
mantan Senior Relationship Manager
Citibank,Malinda.

(E) Tiga puluh enam transaksi yang tercatat di
rekening adik Malinda ditemukan
Penyidik Mabes Polri.

109.Tabel 4.Pertumbuhan ekspor dan nilai impor
karet Indonesia.2000-2005

Tahun Volume
(000 ton)

Nilai Ekspor
(USD juta)

Harga Rataan
(US $/kg)

2000 1.379.6 888.6 0.64
2001 1.452.7 782.1 0.54
2002 1.497.3 1.038.9 0.69
2003 1.660.9 1.493.5 0.91
2004 1.874.3 2.180.0 1.16
2005 2.023.8 2.582.5 1.23
%

pertumbuhan 7.96 23.78 0.64

Pernyataan berikut yang sesuai dengan isi
tabel di atas adalah . . .
(A) Perlu upaya yang tegas untuk

meningkatkan harga rataan ekspor karet.
(B) Perlu peningkatan presentase

pertumbuhan karet agar nilai ekspornya
meningkat.

(C) Perlu pembinaan bagaimana pengelolaan
usaha karet swasta untuk mengelola hasil
karet.

(D) Perlu kebijakan pemerintah untuk
meningkatkan harga karet.

110.Kutub utara menyimpan sejumlah massa es
terbesar di dunia. Massa es di perkirakan akan
menghilang dan berubah menjadi lautan yang
berubah dalam kurun waktu 20 hingga 30
tahun ke depan. Para peneliti kutub yang
dipimpin oleh Pen Hadow, mempresentasikan
hasil ekspedisi ilmiah mereka dan
menyebutkan bahwa perkiraan mereka sangat
mungkin terjadi. Hal ini di sebabkan oleh suhu
bumi yang kian memanas. Pen Hadow
dkk.berkesimpulan seperti itu setelah
melakukan ekspedisi ilmiah di kutub utara
selama 73 hari dengan melakukan pengukuran
pengukuran dan observasi lebih dari 6.000 kali
pada larutan es tersebut.

Pernyataan dibawah ini yang sesuai dengan isi
teks diatas adalah . . .
(A) Yang berkesimpulan bahwa perkiraan

peneliti sangat mungkin terjadi bukan
hanya Pen Hadow.

(B) Yang merepresentasikan hasil ekspedisi
ilmiah ialah Pen Hadow.
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(C) Dalam kurun waktu 20 hingga 30 tahun ke
depan massa es di kutub utara pasti
menghilang.

(D) Dugaan bahwa massa es akan menghilang
muncul sebelum para peneliti melakukan
pengukuran dan observasi.

(E) Perkiraan bahwa massa es akan
menghilang dan akan berubah menjadi
lautan bukan hanya di sebabkan oleh suhu
bumi yang kian memanas.

111.Gerakan…yang mengatas namakan agama
kembali menjadi perbincangan setelah…orang
ditemukan hilang kesadaran. Mereka…
“dicuci” otaknya untuk indoktrinasi sebuah
keyakinan tertentu.Para aktivis itu bergerak
mencari…di kampus-kampus.

Urutan kata yang tepat untuk melengkapi teks
di atas adalah…

(A) negara, sejumlah, dituduh, sasaran.
(B) negara, sejumlah, ditenggarai, korban.
(C) negara, segelintir, ditandai, korban.
(D) nasional, segelintir, ditenggarai, korban.
(E) nasional, sejumlah, dituduh, sasaran.

112.Perhatiakan tabel berikut!
Hubungan lama perkembangan dengan kuat
tekan batu bata(BB)

No Lama
Pembakaran(detik)

Kuat tekan
BB(N/m2)

1 4.200 17.640
2 5.700 26.460
3 6.600 35.280

Pernyataan berikut sesuai dengan isi tabel
diatas, kecuali...
(A) Kuat tekan BB berbanding lurus dengan

lamanya pembakaran.
(B) Semakin lama waktu pembakaran,semakin

tinggi kuat tekan BB.
(C) Kenaikan kuat tekan BB dipengaruhi oleh

penggunaan bahan/material lain sebagai
nahan/material lain sebagai bahan
tambahan.

(D) Kuat tekan BB yang dicapai dipengaruhi
oleh lama waktu pembakaran.

(E) Kenaikan kuat tekan BB signifikan dan
berbanding lurus dengan lama
pembakaran.

113.Penulisan ejaan yang benar terdapat pada . . .
(A) PT.Pindad telah berhasil membuat

peluncur roket.

(B) T.N.I sedang mengadakan latihan perang
di pulau karimun jawa.

(C) Lomba itu dimenangkan oleh SMAN 1
Bandung.

(D) Anggota DPR. Memanfaatkan massa reses
untuk mengunjungi konstituen.

(E) Seminar iptek dimoderatori oleh
Dr.Subchan,S.H.

114.Kepala Bagian Penerangan Umum Polri
Komisaris Besar Boy Rafli Amar mengatakan,
Pepi Fernando,yang di duga sebagai otak
terror bom buku dan rencana peledakan bom
di Serpong, Tangerang, diketahui mahir
membuat bom.

Perbaikan penulisan paragraf diatas adalah . .
(A) Kepala bagian penerangan umum Polri

komisaris besar Boy Rafli Amar
mengatakan, Pepi Fernando, yang di duga
sebagai Otak Terror Bom buku dan
rencana peledakan bom di Serpong,
Tangerang,diketahui mahir membuat bom.

(B) Kepala Bagian Penerangan Umum POLRI
Kominsaris Besar Boy Rafli Amar
mengatakan,Pepi Fernando, yang diduga
sebagai otak terror bom buku dan rencana
peledakan bom di Serpong,
Tangerang,diketahui mahir membuat bom.

(C) Kepala Bagian Penerangan Umum Polri
Kominsaris Besar Boy Rafli Amar
mengatakan, Pepi Fernando, yang diduga
sebagai otak terror bom buku dan rencana
peledakan bom di Serpong-Tangerang,
diketahui mahir membuat bom.

(D) Kepala Bagian Penerangan Umum Polri
Komisaris Besar Boy Rafli Amar
mengatakan; Pepi Fernando, yang diduga
sebagai otak terror bom buku dan rencana
peledakan bom di Serpong, Tangerang,
diketahui mahir membuat bom.

(E) Kepala Bagian Penerangan Umum Polri
Kominsaris Besar Boy Rafli Amar
mengatakan,Pepi Fernando,yang diduga
sebagai otak terror bom buku dan rencana
peledakan bom di Serpong, Tangerang,
diketahui mahir membuat bom.

115.Hasil penyerapan kata practical,cartoon,dan
apotheck yang benar dalam bahasa Indonesia
adalah . . .
(A) praktik, kartun, apotek
(B) praktek, kartun, apotik
(C) praktis, karton, apotek
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(D) praktek, karton, apotik. (E) praktis, kartun, apotek

(Soal no 116 – 123 merupakan soal UMPN tahun 2010 kode

paket 53)

The text is for questions no 116-120
The internet originated in the early 1970s

when the United States wanted to make sure that
people could communicate after a nuclear war.
This needed a free and independent
communication network without a centre and it
led to a network of computers that could send
each other e-mail through cyberscape.

Tim Berners-Lee invented the World Wide
Web (WWW) when he discovered a way to jump
to different files on his computer using the
random, or unplanned, links between them. He
then wrote a simple coding system, called HTML,
to create links on any computer connected to the
network.

The WWW became available to everyone
in 19991 and the number of the internet users
grew from 600.000 to 40 million in five years.
Today, that number is much larger and there are
now many browsers that provide Web pages,
information and other services.
116. The text is about …

(A)HTML
(B)WWW
(C)Network
(D) Internet
(E) Cyberspace

117. What is the main idea of paragraph 2 ?
(A)How WWW works
(B) How WWW was invented
(C) How HTML works
(D)How to use HTML
(E) How Tim Berners-Lee Jumped

118. “… originated … “(line 1) is closest
meaning to…

(A)Made
(B) Created
(C) Began
(D)Provided
(E) Organized

119. “This ….”(line 4) refers to the …
(A)Cyberspace
(B) Internet
(C) Nuclear war
(D)United States
(E) Communication network

120. At present the growth of the internet is
expanding …

(A)To 40 million
(B)More than 40 million
(C) Every 5 years
(D)From 600.000 to 40 million
(E) Between 600.000 to 40 million

121. Dr.Smith said to his nurse : “Take the
patient’s temperature”.

It means that he had his nurse … the patient’s
temperature.
(A)Takes
(B) Took
(C) Take
(D)Taken
(E) Taking

122. I’ll take some exams next week, so I’m
studying … at the moment”.

(A)Very hard
(B) Hardly
(C) Very hardly
(D)More hardly
(E) More harder

123. How to make a hole on wood ?
1. Take an electric drill
2. Fix the wood in a vice
3. Drill the wood on the mark
4. Switch the electrical drill on
5. Measure and mark the wood.
(A)3-4-1-2-5
(B) 4-3-5-1-2
(C) 5-2-1-4-3
(D)2-5-1-3-4
(E) 1-3-2-5-4

BAHASA INGGRIS 15 soal



Try Out UMPN 2014 oleh BEM – Politeknik Elektronika Negeri Surabaya

26 dari 30 halaman

(Soal no 124 – 130 merupakan soal UMPN tahun 2011)

124. Adi : ”Who is the old man talking to the
police ?”

Nodi : “He is the man … bicycle was stolen”
(A)Who
(B)What
(C)Whom
(D)Whose
(E) Which

125. Michael : “I didn’t finish it “
What is the appropriate response for Michael’s
statement above ?
(A)So did I
(B) So was I
(C) Neither was I
(D)Neither did I
(E) Neither I didn’t

126. She keeps … that her husbad will come.
(A)Hope
(B) Hopes
(C) Hoping
(D)Hoped
(E) Will hope

127.How to replace a light bulb ?
1. Take a new bulb
2. Turn the switch on
3. Turn the switch off
4. Install the new bulb
5. Remove the burned out lamp
(A)1-4-5-2-3
(B) 2-3-5-1-4
(C) 3-5-1-4-2
(D)4-3-2-1-5
(E) 5-2-4-3-1

128. William : “Hi Kate, would you like to come
to my birthday party tonight ?”

Kate : “… It must be a wonderful party. I’ll
come with my sister.”

(A)Sorry, I can’t
(B) I’d love to
(C) I’m afraid not
(D) It’s really boring
(E) Great. But I can’t

Question 14-15 refer to the following graph.

129. What does the vertical axis mean ?
(A)The duration
(B) The period
(C) The participant
(D)The total number
(E) The number of races

130. Who is the runner up of the race?
(A) Jill
(B) Mike
(C) John
(D) Anne
(E) Bobby

-- SELESAI --

Terima kasih telah mengikuti Try Out UMPN 2014
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Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) atau

Electronics Engineering Polytechnic Institute of Surabaya (EEPIS) ,

adalah perguruan tinggi negeri yang terdapat di Kota Surabaya,

Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Politeknik Elektronika Negeri Surabaya secara resmi berdiri

sejak tahun 1988. Sebagai sebuah perguruan tinggi politeknik, PENS

menyelenggarakan pendidikan vokasi / terapan yang lebih banyak

berorientasi pada praktik ketimbang teori. PENS adalah satu-

satunya politeknik yang mengkhususkan diri pada bidang teknik elektro.

Pada awalnya, PENS bersama PPNS(Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya) merupakan fakultas di Institut Teknologi

Sepuluh Nopember(ITS). Namun sejak tahun 2012, kedua politeknik tersebut tak lagi masuk dalam statuta ITS. Maka

keduanya sekarang menjadi intitusi perguruan tinggi yang mandiri. (wikipedia)

Program Studi di PENS

D3/D4 Teknik Elektronika

D3/D4 Teknik Elektro Industri

D3/D4 Teknik Telekomunikasi

D3/D4 Teknik Informatika

D4 Teknik Komputer

D4 Teknik Mekatronika

D4 Sistem Pembangkit Energi

D3 Teknologi Multimedia Broadcasting

D4 Teknologi Game

Informasi Kontak
Telepon : 62 31 594 7280
Website : http://www.eepis-its.edu

Twitter & FB : @penseepis

Prestasi PENS
Politeknik Terbaik Se-Indonesia bahkan se-Asia Tenggara versi Webometrics Edisi Januari 2013

Politeknik Terbaik Se-Indonesia dalam pengembangan dan pengimplementasian ICT(TeSCA Award ‘13)

Juara Kontes Robot Indonesia 12 Kali berturut-turut hingga memecahkan rekor MURI

Tim Robot Sepak Bola PENS masuk delapan besar dunia dalam ajang RoboCup 2013

Masuk 10 besar tim dengan medali di ajang GEMASTIK 2013 yang diselenggarakan oleh DIKTI

Juara 2 Mahasiswa Berprestasi Nasional pada Tahun 2013

Apa sih PENS itu?

Jalur Masuk PENS

PMDK-PN (Penelusuran Minat dan Kemampuan)

Jalur seleksi secara nasional untuk masuk ke Politeknik Negeri

se-Indonesia menggunakan prestasi akademis dan non akademis.

(info : http:// pmdk.politeknik.or.id)

UMPN (Ujian Masuk Politeknik Negeri)

Jalur seleksi tulis secara nasional untuk masuk Politeknik

Negeri se-Indonesia

UMPENS (Ujian Masuk PENS)

Jalur seleksi tulis yg diselenggarakan mandiri oleh PENS.

- Siswa dengan ekonomi kurang mampu dapat mengajukan BIDIK MISI.

- Update tanggal masing-masing seleksi di http://pmb.eepis-its.edu

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Statuta&action=edit&redlink=1
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Satu-satunya Politeknik dengan jumlah PKM(Program Kreativitas Mahasiswa) yang didanai DIKTI melebihi dari 100 judul

pada tahun 2014. (112 judul)

Dan segudang prestasi lainnya. (Lihat di : http://www.eepis-its.edu/dataprestasi)


