Latihan Soal
UN SMA/MA

Bahasa Indonesia

Latihan Soal
Mata Pelajaran
Bahasa Indonesia
Program IPA, IPS, dan Keagamaan
Oleh Team Unsma.com

1

Latihan Soal
Disusun oleh : Team unsma.com

Soal UN mata pelajaran ini berjumlah sekitar 50 soal. Dalam latihan soal ini kami tampilkan 15 soal yang
disertai dengan pembahasannya!
Team unsma.com memandu siswa/siswi untuk memperoleh kesuksesan dalam ujian nasional. Kunjungi
http://unsma.com untuk mendapat materi pelatihan soal UN 2016. Dapatkan akses untuk mendapatkan
latihan dan prediksi soal dalam bentuk ebook (pdf) yang bisa didownload di member area apabila akun
Anda sudah kami aktifkan.
1.

Mengendarai sepeda motor untuk aktivitas sehari-hari memerlukan kenyamanan, apalagi menjelang
datangnya musim hujan seperti saat ini. Karena itu, memeriksa kendaraan secara rutin di bengkel
mutlak dilakukan agar terhindar dari kecelakaan di jalan raya.
Perawatan sepeda motor ini penting dilakukan karena sesuai fungsinya, pengendara pasti
mengharapkan sepeda motornya dapat dikendarai dalam berbagai situasi. Apakah itu menembus
kemacetan, berkelit di tengah padatnya kendaraan, serta tetap tangguh di jalanan basah.
Tak jauh berbeda dengan manusia, sepeda motor juga perlu dijaga dan dirawat supaya selalu siap
digunakan dan nyaman mengantarkan sang pemilik ke mana saja.
Ide pokok paragraf di atas adalah
(A) Perawatan sepeda motor ini penting dilakukan karena sesuai fungsinya
(B) kendaraan bermotor harus layak pakai
(C) sepeda motor perlu perawatan yang serius agar tetap nyaman untuk dipakai
(D) komponen kendaraan bermotor harus layak pakai
(E) kendaraan bermotor harus nyaman

2.

Dilihat dari isinya, bacaan di atas merupakan
(A) argumentasi
(D) eksposisi
(B) narasi
(E) persuasi
(C) deskripsi

3.

Kecelakaan lalu lintas pada umumnya disebabkan oleh kelalaian manusia. Pada dasarnya kita tidak
mematuhi rambu-rambu lalu lintas, dan menggunakan kendaraan semaunya saja. Keselamatan jiwa
tidak dipedulikan, terutama kawula muda. Dunia ingin mereka miliki. Akhirnya bahaya mengancam
jiwa mereka akibat perbuatannya.
Simpulan yang dapat ditarik dari bacaan di atas adalah
(A) bahaya mengancam jiwa manusia
(B) kelalaian manusia mematuhi rambu lalu lintas
(C) kecelakaan lalu lintas akibat kelalaian manusia
(D) kelalaian memakai rambu lalu lintas menyebabkan kecelakaan yang mengancam jiwa
(E) kecelakaan terjadi karena tidak mematuhi rambu lalu lintas

4.

Pemakaian sumber minyak bumi yang sangat besar untuk berbagai keperluan telah menguras
sumber-sumber minyak bumi dunia semakin lama semakin berkurang. Memang sampai sekarang
minyak bumi masih merupakan sumber energi utama sebagai keperluan kehidupan manusia,
terutama untuk berbagai macam industri dan transportasi. Bila tidak ditemukan sumber energi lain
sebagai sumber energi alternatif, dalam waktu tidak lama lagi dunia akan mengalami krisis energi.
Simpulan yang dapat ditarik dari paragraf itu adalah
(A) Minyak bumi bukan satu-satunya sumber energi
(B) Perlunya sumber energi alternatif dalam kehidupan.
(C) Pemakai sumber minyak bumi sangat besar.
(D) Persedian minyak bumi semakin berkurang.
(E) Dunia akan mengalami krisis energi.
2

Copyright©unsma.com all rights reserved

5.

Menurut isinya paragraf di atas berupa
(A) bahasan
(D) paparan
(B) kisahan
(E) ajakan
(C) perian

6.

Yang telah menguras sumber minyak bumi dunia pada teks bacaan di atas adalah
(A) Sumber minyak bumi yang sangat besar.
(B) Dunia akan mengalami krisis minyak bumi.
(C) Pemakaian sumber minyak bumi yang besar untuk berbakai keperluan.
(D) Minyak bumi sumber energi utama.
(E) Pemakaian sumber minyak yang berlebihan.

7.

Untuk ke-13 kalinya Pangkalan TNI AU Sulaiman akan menggelar turnamen Sepakbola Sulaiman Cup.
Kejuaraan ini digelar dalam rangka HUT ke-60 TNI Angkatan Udara. Turnamen sepakbola ini akan
dimulai tanggal 22 April 2006 di Stadion Angkasa Lanud Sulaiman Margahayu Bandung. Turnamen
terbuka sepakbola Sulaiman Cup XIII ini memperebutkan piala bergilir, piala tetap, dan uang
pembinaan bagi tim yang berhasil menjadi juara. Untuk menyesuaikan dengan jadwal turnamen
panitia membatasi jumlah peserta yang akan mengikuti turnamen ini sebanyak 32 klub. Pendaftaran
dibuka di kantor Binjas Lanud Sulaiman, Jalan Terusan Kopo Margahayu mulai Rabu (15/3).
Gagasan utama paragraf di atas adalah
(A) pembukaan pendaftaran bagi para peserta turnamen sepakbola Sulaiman Cup XIII.
(B) Turnamen sepakbola Sulaiman Cup digelar dalam rangka HUT ke-60 TNI AU.
(C) Pangkalan TNI AU Sulaiman akan menggelar turnamen Sepakbola Sulaiman Cup.
(D) Penyelenggaraan turnamen Sepakbola Sulaiman Cup untuk ke-13 kalinya.
(E) Turnamen terbuka sepakbola Sulaiman Cup XIII memperebutkan banyak piala.

8.

Keputusan Persebaya Surabaya untuk mundur dan tidak memainkan pertandingan terakhir Delapan
Besar Liga Djarum Super Indonesia, menuai banyak kecaman. Atas tindakannya itu, Komisi Disiplin
PSSI menjatuhkan hukuman. Selain denda uang, Persebaya dijatuhi skorsing dua tahun tidak boleh
mengikuti kompetisi serta harus meniti kembali langkah dari Divisi II. Keputusan ini, apakah tidak
gegabah dan sudah pantas?
Kalimat berupa pendapat yang sesuai dengan isi tajuk rencana di atas adalah ….
(A) Hukuman yang dijatuhkan kepada Persebaya perlu ditinjau lagi.
(B) Keputusan Komisi Disiplin sudah tepat tentang hukuman itu.
(C) Langkah Divisi II memang harus dijalani oleh Persebaya.
(D) Bagaimana hukuman yang pantas untuk Persebaya?
(E) Komisi Disiplin PSSI berperan dalam menjatuhkan hukuman.

9.

PU: ….
PK: Sopir itu bukan pengemudi yang selalu mematuhi
peraturan lalu lintas.
K : Sopir itu bukan pengemudi yang baik.
Pernyataan yang tepat untuk melengkapi silogisme tersebut adalah
(A) pengemudi yang baik selalu mematuhi peraturan lalu lintas.
(B) Pengemudi yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas bukan pengemudi yang baik.
(C) Pengemudi yang baik pasti mematuhi peraturan lalu lintas.
(D) Para pengemudi itu merupakan pengemudi yang baik.
(E) Setiap yang melanggar peraturan lalu lintas bukan merupakan pengemudi yang baik.

10. Ibu Sasmihtha, S.S. lahir di Bogor 30 Oktober 1985, beragama Islam, alamat Jalan Teratai 245

Bandung.
Penulisan identitas pelamar sesuai EYD yang tepat adalah ….
(A) Berikut ini adalah identitas saya,
nama : Ibu Sasmihtha, S.S.
tempat/tanggal lahir : Bogor/30 Oktober 1985
agama : Islam
alamat:JalanTerataiNo.245,Bandung
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(B) Yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Ibu Sasmihtha
lahir : Bogor, 30 Oktober 1985
agama : Islam
alamat: Jln. Teratai No. 245 Bandung
(C) Adapun identitas saya,

nama : Sasmihtha, S.S.
tempat, tanggal lahir : Bogor 30 Oktober 1985
alamat : Jalan. Teratai No. 245 Bandung
(D) Dengan surat ini saya sampaikan bahwa saya
nama : Sasmihtha, S.S.
tempat, tanggal lahir : Bogor 30 Oktober 1985
agama : Islam
alamat : Jln. Teratai 245 Bandung
(E) Bersama surat ini, saya

nama : Ibu Sasmihtha, S.S.
tanggallahir: Bogor, 30 Oktober1985
agama

: Islam

alamat : Jalan. Teratai 245 Bandung

11. Berdasarkan data grafik, hal yang digambarkan adalah ….
(A) Persentase pengguna blackberry di beberapa kota daerah Jawa Barat.
(B) Pengguna blackberry di luar Bandung lebih banyak bila dibandingkan dengan Bandung 29%.
(C) Pelanggan blackberry di Cimahi 29% lebih banyak dibandingkan dengan Cianjur 17%.
(D) blackberry di Jawa Barat sudah merata pelanggannya.
(E) Komposisi blackberry tidak merata di Jawa.Barat.
12. Simpulan data grafik adalah ….
(A) Pengguna blackberry di beberapa kota hampir sebanding kecuali Cimahi.
(B) Yang masih jarang pengguna blackberry adalah di kota-kota kecil.
(C) Baru kota-kota besar yang dijanjikan blackberry
(D) Pengguna blackberry yang terbanyak adalah di Bandung.
(E) Sudah separuh penduduk Jawa Barat pengguna blackberry
13. (1)Paiman : Aku tidak belajar semalam.

(2) Jojok

: Mengapa ?

(3) Paiman : Malas !
(4) Paijo

: Biasanya kamu rajin, Ada apa?

(5) Jojok

: Ada masalah ?

(6) Paijo

: Nah, pasti kamu melamunkan dia!

(7) Paiman : Bukan!
Kalimat mayor pada dialog di atas terdapat pada nomor ….
(A) (1), (3), dan (4)
(D) (1), (5), dan (6)
(B) (2), (5), dan (7)
(E) (3), (6), dan (7)
(C) (1), (4), dan (6)
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14. PU: Semua penderita jantung tidak boleh bekerja keras

PK: Yani penderita jantung
K: Jadi, Yani tidak boleh bekerja keras
Cara penalaran untuk tiba pada kesimpulan seperti di atas disebut penalaran
(A) analogi
(D) akibat-sebab
(B) generalisasi
(E) silogisme negatif
(C) sebab-akibat
15. Sistem ekonomi tradisional merupakan suatu sistem yang digunakan oleh masyarakat yang kegiatan

ekonominya masih terbatas pada produksi dan konsumsi. Maksudnya jika mereka membutuhkan
sesuatu, mereka akan membuat sendiri. Apabila membutuhkan produk yang tidak dapat dihasilkan
sendiri, maka mereka akan melakukan barter.
Pertanyaan yang sesuai dengan teks di atas adalah
(A) Siapa yang memakai sistem ekonomi tradisional?
(B) Mengapa penerapan barang yang diproduksi merupakan salah satu masalah ekonomi?
(C) Mengapa masyarakat masih menggunakan sistem barter dalam perdagangan?
(D) Kegiatan ekonomi siapakah yang masih terbatas?
(E) Sistem ekonomi apakah yang digunakan masyarakat?
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