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1 Jawab: A 
Which bees kill people? 
Pada paragraph pertama dinyatakan the African bees were the same size as ordinary bees. But they were 
much stronger and more dangerous. Asking from one of these bees can kill a man or even a buffalo very 
quickly. Jadi sudah sangat jelas  bees (=lebah) yang dapat membunuh manusia adalah the African bees.  
 

2 Jawab: C 
Which of the following is TRUE according to the text? Kita periksa dengan teliti masing-masing pilihan yang 
disediakan. Pilihan A tidak benar (pernyataan but not as dangerous as the European bees, salah), pilihan B 
tidak benar (pernyataan the African bees are smaller, salah), pilihan C benar sesuai dengan isi bacaan pada 
paragraph pertama, pilihan D tidak benar (pernyataan have been successful, tidak didukung oleh teks), pilihan 
E tidak benar (pernyataan that give more honey tidak tertulis dalam teks), sehingga pernyataan yang paling 
sesuai berdasarkan isi wacana adalah pilihan (C). 

 

3 Jawab: E 
Which of the following is Not True according to the passage? Pilihan A sesuai dengan paragraph kedua, pilihan 
B sesuai dengan paragraph ketiga, piliha C sesuai dengan paragraph kedua, pilihan D sesuai dengan paragraph 
ketiga, pilihan E tidak sesuai dengan isi wacana (pernyataan less dangerous berlawanan dengan isi  wacana 
pada paragraph pertama). Jadi pilihan yang tepat adalah (E). 
 

4 Jawab: B 
When the passage written…. 
Kita periksa masing-masing pilihan, pilihan A tidak benar karena tidak sesuai dengan paragraph ketiga….they 
will reach the USA in 1988, pilihan B benar sesuai dengan paragraph kedua, pilihan C tidak benar karena tidak 
sesuai dengan paragraph keempat, pilihan D salah karena tidak ada keterangan dalam teks, pilihan E tidak 
benar karena tidak sesuai dengan paragraph keempat.  
 
 

5 Jawab: B 
Informasi dapat kita temukan pada paragraph pertama kalimat pertama yaitu hospitality is natural in my 
village.  
 

6 Jawab: A 
Pilihan yang paling tepat adalah pilihan A yaitu in the writer’s village, guests are always received warmly. Kata 
warmly = hospitality, yang bermakna keramah-tamahan, kesukaan/kesediaan  dalam menerima tamu.  
 

7 Jawab: A 
Judul yang paling tepat untuk wacana pada soal adalah ‘motion sickness’ karena pada keseluruhan paragraph 
diceritakan tentang  ‘motion sickness’ yang terjadi dalam berbagai bentuk, dilanjutkan dengan penyebabnya, 
dan upaya-upaya yang dilakukan oleh penderitanya.  
 

8 Jawab: D 
Orang jadi mabuk karena pada saat otak bekerja terlalu banyak hal yang harus diproses (the conflicting 
messages received by the brain). Kulit dan tulang dipengaruhi oleh tekanan udara. (paragraph pertama kalimat 
keempat).  
 

9 Jawab: C 
Untuk mengurangi peluang terjadinya motion sickness yang jangan atau tidak  dilakukan  dapat dilihat dari 
strategi makanan misalnya mengkonsumsi makanan berlemak tinggi (=high fat food). Sedangkan khusus untuk  
perihal naik mobil, jangan duduk dikursi belakang. Mengingat motion sickness tidak hanya ‘mabuk mobil’ 
tetapi sangat luas yang meliputi airplanes, motorcycles, amusement, park rides, bahkan camels, maka jawaban 
yang bersifat umum adalah strategi makanan pilihan (C).  
 

10 Jawab: E 
‘Over the counter medication’ bermakna pengobatan tanpa ada rujukan secara medis, atau tanpa ada rujukan 
dari dokter (=resep) ‘medicine bought without prescription’.  
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11 Jawab: B 
Kesimpulan umum tentang isi wacana adalah  tidak adanya solusi yang pasti/jelas untuk dapat mengobati 
‘motion sickess’ walaupun telah banyak upaya pencegahan yang dilakukan oleh penderita motion sickness ini.  
 

12 Jawab: A 
Sejauh ini tidak ada informasi yang memadai tentang orang-orang yag mengalami kecelakaan di tempat kerja.  
 

13 Jawab: E 
Topik yang paling sesuai untuk wacana pada soal adalah ‘kecelakaan yang dominan dalam jam-jam kerja’.  
 

14 Jawab: D 
Untuk melengkapi kalimat akhir pada wacana soal adalah ‘unlike…..’. 
 

15 Jawab: D 
Wacana pada soal membicarakan tentang perbedaan antara pendidikan tradisional dan modern.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


