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PETUNJUK UMUM
L lsikan identitas Anda ke dalam Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) yang tersedia dengan menggunakan pensil 28 sesuai

petunjuk di LJUN.
2. Hitamkan bulatan di depan nama mata ujian pada LJUN.
3. Periksa dan bacalah soal-soal sebelum Anda menjawabnya, pastikan setiap lembar soaL memiliki nomor paket yang sama dengan

nomor paket yang tertera pada cover.
4. Laporkan kepada pengawas ujian apabila terdapat lembar soal yang kurang jelas, rusak, atau tidak lengkap.

5. Tersedia waktu 120 menit untuk mengerjakan paket tes tersebut.
6. Jumlah soal sebanyak 40 butir, pada Jetiap butir soal terdapat 5 (lima) pilihan jawaban

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

l. Kontraposisi dari "Jika sungai dalam maka sungai
banyak ikan" adalah ....

A. Jika sungai banyak ikan maka sungai dalam
B. Jika sungai banyak ikan maka sungai tidak dalam
C. Jika sungai tidak dalam maka sungai tidak banyak

ikan
D. Jika sungai tidak banyak ikan maka sungai'dalam
E. Jika sungai tidak banyak ikan maka sungai tidak

dalap

2. Diketahui premis-premis sebagai berikut:
Premis (l): Jika Ronaldo seorang pemain sepak bola

' maka ia mempunyai stamina yang prima.
Premis (2): Ronaldo tidak mempunyai stamina yang

prima.
. Kesimpulan yang dapat ditarik dari premis-premis itu

adalah....
A. Ronaldo seorang pemain sepak bola
B. Ronaldo bukan seorang pemain sepak bola
C. Ronaldo mempunyai stamina yang prima
D. Ronaldo bukan seorang pemain sepakbola dengan

stamina prima
E. Ronaldo seorang pemain sepak bola dan tidak

mempunyai stamina yang prima

"3. Seseorang berada di atas
gedung yang tingginya 2l m.
Orang tersebut melihat sebuah

pohon di halaman gedung de-

ngan sudut depresi 60o, jarak

11hon 
terhadap gedung adalah

A.7.yEm B. I&^
' c. tr Jt ^ D. 2t.,li m

gedung

E. t6^
Diketahui pernyataanp bernilai salah dan pernyataan

4 bernilai bendr. Pernyataan majemuk berikut yang

bernilai benar adalah ..,.

A.-prr-q C. (p++q)vq E. (p-q)nP
B.-(p-q) D. (q--+p)vp

5. Ingkaran dari pernyataan "Jika air laut tenang maka

nelayan melaut mencari ikan" adalah ....

A. Jika nelayan tidak rnelaut.mencari ikan maka air
laut tidak tenang'8. Jika air laut tidak tenang maka nelayan melaut
mencari ikan

C. Jika neJayan melaut mencari ikan maka air laut tenang

D. Air laut tenang dan nelayan tidak melaut mencari ikan

E. Air laut tenang dan nelayan melaut mencari ikan

/,\-* 3 ,

Hasitaari 
[1iJ 

+ (8)3 - (1000)3 adalah ....

A.9 B. ll C. 19 D.3l E.4l
Bapak mengendarai mobil dari kotaA ke kota B selama
4 jam dengan kecepatan 65 km/jam. Jika kakak me-
ngendarai motor dengan jarak yang sama berkecepatan
80 kmijam, maka waktu yang diperlukan adalah ....

A. 3jam c. :jla. E. zllu
B. :] iarn o. :J jam

Seorang pemborong telah menjual sebuah rumah seharga '
Rp 1 80.000.000,00 dengan mendapat keuntungan 207o.

Harga beli rumah tersebut adalah ....

A. Rp140.000.000,00 D. Rp150.000.000,00
B. Rp144.000.000,00'E. RpI54.000.000,00
C. Rp148.000.000,00

Bentuk sederhana dan G .,11 + ,@ Ji *2) adalah ....

A. 74

B.84-6.J1
c. 74+6\n

D. 84 + 14$
E. 74+ 1447

6.

7.

8.

9.
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