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Soal UN mata pelajaran ini berjumlah sekitar 50 soal. Dalam latihan soal ini kami tampilkan 15 soal yang
disertai dengan pembahasannya!
Team unsmk.com memandu siswa/siswi untuk memperoleh kesuksesan dalam ujian nasional. Kunjungi
http://unsmk.com untuk mendapat materi pelatihan soal UN 2017. 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.

Online portal terbesar di dunia, Yahoo, menggelar acara khusus bagi para hacker di Tanah Air untuk
mengembangkan aplikasi terintegrasi milik Yahoo! Acara bertajuk Yahoo! Open Hack Day ini
merupakan yang pertama digelar di Asia Tenggara. Dalam jumpa pers di sela-sela acara tersebut,
Pontus Sonnerstedt selaku Senior Business Director & Indonesia Lead Yahoo! Southeast Asia
mengatakan, acara ini tidak hanya untuk membantu pengembangan teknologi informasi, tetapi juga
bisnis online di Tanah Air. "Open Hack Day merupakan bagian dari strategi Yahoo! untuk memberi
kesempatan bagi para pengembang, penerbit, dan pengiklan di Indonesia untuk menciptakan
pengalaman situs secara inovatif, relevan, bersifat pribadi, serta membangun bisnis di antara
pengguna Yahoo!," kata Pontus.
Yang dibicarakan dalam paragraf di atas adalah
(A) Online portal, Yahoo, menggelar acara khusus bagi para hacker untuk mengembangkan aplikasi
terintegrasi
(B) Yahoo menggelar acara mengembangkan aplikasi terintegrasi
(C) Yahoo! Open Hack Day acara yang pertama digelar di Asia Tenggara.

(D) Open Hack Day merupakan bagian dari strategi Yahoo!
(E) Yahoo berintegrasi di Indonesia.

2.

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

3.

YouTube memeperkenalkan fitur baru yang menampilkan teks semua percakapan yang ada dalam
video-video secara otomatis. Salah satu manfaat fitur ini untuk memenuhi kebutuhan para
pengunjung yang tuna rungu (bisu tuli) agar dapat menikmati video secara utuh. Penerjemahan ke
teks dilakukan dengan teknologi pengenal suara yang kini telah dipakai di layanan manajemen
Google Voice. untuk sementara baru akan dilakukan pada video-video dari beberapa kanal mitra saja
seperti dari PBS, National Geographic, dan sejumlah universitas ternama. Google menjanjikan
penerjemah suara ke teks itu akan diterapkan di seluruh video seiring penyempurnaan teknologi
pengenal suara yang dikembangkannya.
Simpulan yang dapat ditarik dari bacaan di atas adalah
(A) You Tube memperkenalkan penerjemah suara ke teks secara otomatis.
(B) YouTube memeperkenalkan fitur baru yang menampilkan teks untuk para tuna rungu (bisu agar
dapat menikmati video secara utuh.
(C) Google menjanjikan penerjemah suara ke teks itu akan diterapkan di seluruh video
(D) Penerjemahan ke teks dilakukan dengan teknologi pengenal suara yang kini telah dipakai di
layanan manajemen Google
(E) manfaat fitur ini untuk memenuhi kebutuhan para pengunjung yang tuna rungu
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4.

Menurut penelitian terbaru, mandi ternyata tidak hanya baik untuk membersihkan tubuh dari
kotoran dan menjauhkan stress, tapi mandi juga memiliki peranan penting meningkatkan sistem
kekebalan, membantu kulit terhindar dari penyakit seperti eksema dan bahkan menyembuhkan
masalah medis serius. Sebuah studi yang diterbitkan dalam New England Journal of Medicine
menunjukkan penderita diabetes yang menghabiskan hanya setengah jam berendam dalam bak air
hangat dapat menurunkan tingkat gula darah sekitar 13 persen. Penelitian terpisah di Jepang
menunjukkan 10 menit berendam dalam air hangat dapat memperbaiki kesehatan jantung baik pria
maupun wanita, membantu mereka menjalani test olahraga lebih baik dan mengurangi rasa sakit.
Gagasan utama paragraf di atas adalah ….
(A) Penelitian Jepang menunjukkan 10 menit berendam dalam air hangat dapat memperbaiki
kesehatan jantung.
(B) mandi memiliki peranan penting dalam meningkatkan sistem kekebalan.
(C) Menurut penelitian terbaru, mandi ternyata tidak hanya baik untuk membersihkan tubuh dari
kotoran.
(D) Mandi membantu menyegarkan kulit dan terhindar dari penyakit.
(E) Berendam dalam bak air hangat dapat menurunkan tingkat gula darah sekitar 13 persen.

5.

Para peneliti di Australia menemukan sekitar seperempat pengguna iPods mengalami gangguan
pendengaran. iPods mania atau pemakai portable music players lainnya sering beresiko mengalami
kenaikan telinga berdengung (tinnitus) atau masalah pendengaran lainnya, kecenderungan ini lebih
banyak dijumpai pada pengguna iPods yang gila-gilaan memutar volume iPods-nya. National
Acoustic Laboratories di Sydney meminta para responden mendengarkan musik dengan volume
sebanding dengan perangkat bermesin motor (ie: mesin bor). Para peneliti menemukan bahwa
tingkat dengungan (tinnitus) akan meningkat karena pendengaran tak bisa lagi mengadopsi
kebiasaan normal telinga mereka. Penelitian tersebut mencatat sekitar 25 persen responden
cenderung mendengarkan iPods ataupun portable musik lainnya dalam kapasitas 'bising' sebanding
dengan tingkat kebisingan suara-suara pada alat pemotong rumput maupun perangkat bermesin
motor, dengan rata-rata intensitas diatas 85 decibels. Dalam ukuran normal, orang dengan
pendengaran normal audiogram-nya terletak antara 0 sampai 20 decibels, lebih dari 30 decibels
dengan rentangan sampai 100 desibel berarti ada gangguan pendengaran.
Kalimat berupa pendapat yang sesuai dengan isi tajuk rencana di atas adalah
(A) National Acoustic Laboratories di Sydney meminta para responden mendengarkan musik dengan
volume sebanding dengan perangkat bermesin motor.
(B) Para peneliti di Australia menemukan sekitar seperempat pengguna iPods mengalami gangguan
pendengaran.
(C) Orang dengan pendengaran normal audiogram-nya terletak antara 0 sampai 20 decibels.
(D) Orang dengan pendengaran lebih dari 30 decibels dengan rentangan sampai 100 desibel berarti
ada gangguan pendengaran.
(E) Penelitian mencatat 25 persen responden mendengarkan iPods

6.

Di DKI Jakarta, menurut keterangan dari Kanwil Depdiknas, dari 600 sekolah lanjutan pertama (SLTP),
terdapat 152 sekolah dan dari 600 sekolah lanjutan atas (SLTA) terdapat 166 sekolah yang termasuk
“daftar” sekolah yang bermasalah narkoba. Jumlah siswa dari kedua jenjang sekolah tersebut yang
terlibat dalam penyalahgunaan narkoba sebanyak 2.300 siswa, terdiri 1.100 siswa SLTP dan 1.200
siswa SLTA. Jumlah tersebut cenderung meningkat untuk setiap tahunnya.
Kalimat di atas adalah sebuah contoh komponen dalam karya ilmiah yang berupa
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

7.

Latar belakang
kepanitiaan
tempat pendaftaran
tema
latar belakang

Yth. Saudara Loisa Wijaya Berhubungan ada tugas yang mendadak, saya tidak dapat hadir sebagai
juri untuk Pemilihan Pelajar Teladan Senin, 9 November 2009 pukul 08.00 di Gedung Serbaguna. Oleh
karena itu, saya harap Saudara dapat mewakili saya.
Surat singkat di atas, bila diubah bentuk kalimat memo adalah ...
(A) Mohon kehadiran Saudara untuk mewakili saya menjadi juri pada Pemilihan Pelajar Teladan,

Senin, 9 November 2009 pukul 08.00 di Gedung Serbaguna.
(B) Atas kesediaan Saudara untuk mewakili saya menjadi juri Pemilihan Pelajar Teladan, Senin 9
November 2009 pukul 8.00 di Gedung Serbaguna, saya ucapkan terima kasih.
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(C) Mudah-mudahan Saudara bersedia datang ke Gedung Serbaguna, 9 November 2009, pukul 8.00

untuk mewakili saya menjadi juri pada Pemilihan Pelajar Teladan.
(D) Saya harap Saudara mewakili saya menjadi juri pada Pemilihan Pelajar Teladan di Gedung
Serbaguna, Senin 9 November 2009, pukul 08.00.
(E) Saya mohon dengan hormat Saudara mewakili saya sebagai juri Pemilihan Pelajar Teladan di
Gedung Serbaguna, 9 Juli 2009, pukul 08.00.

8.

(1)Yurike :
(2) Anita :
(3) Yurike :
(4) Loisa :
(5) Anita :
(6)Loisa :

Hai, apa kabar Anda pagi ini.
Baik ?
saya sedang sedih !
Biasanya kamu ceria, Ada apa?
Ada masalah ?
Nah, pasti kamu memikirkan nilai ujian
kemarin!
(7) Yurike : Bukan!
Kalimat minor pada dialog di atas terdapat pada nomor ….
(A) (1), (3), dan (4)
(B) (2), (5), dan (7)
(C) (1), (4), dan (6)
(D) (1), (5), dan (6)
(E) (3), (6), dan (7)

9.

PU : Tidak semua orang kaya hidupnya mewah
PK : Tito orang kaya
K

: Jadi Tito hidupnya mewah (?)

Cara penalaran untuk tiba pada kesimpulan seperti di atas disebut penalaran
(A) analogi
(B) generalisasi
(C) sebab-akibat
(D) akibat-sebab
(E) silogisme yang salah
10. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Pusat, Fachmi Idris, mengatakan dengan membayar asuransi

Rp10 ribu per orang per tahun, kesehatan rakyat Indonesia sudah bisa terjamin. Dengan Rp10 ribu
per tahun tersebut dipastikan kesehatan bangsa Indonesia sudah terjamin dan penjaminan
diharapkan bukan hanya bagi warga miskin tetapi semua rakyat Indonesia, katanya, di sela-sela
pelaksanaan Muktamar IDI ke-27 di Palembang, Kamis kemarin. Menurut dia, bukan hanya rakyat
yang akan merasakan kemudahan dalam pelayanan kesehatan tetapi pendapatan dokter pun lebih
tinggi jika dilakukan dengan sistem pra bayar.
Pertanyaan yang sesuai dengan teks di atas adalah
(A) Siapa yang merasakan kemudahan pelayanan dokter?
(B) Mengapa kita harus membayar asuransi Rp10 ribu per orang?
(C) Apa yang dikatakan Fachmi Idris di sela-sela pelaksanaan Muktamar IDI ke-27 di Palembang?
(D) Mengapa bukan hanya rakyat yang akan merasakan kemudahan dalam pelayanan kesehatan?
(E) Dengan Rp10 ribu per tahun tersebut dipastikan kesehatan bangsa Indonesia sudah terjamin.

11. Riset terbaru menunjukkan … mereka yang kerap migrain berisiko dua kali lipat terkena stroke. …

Universitas Kedokteran John Hopkins, AS, meninjau kembali 21 hasil penelitian sebelumnya.
Termasuk 622.381 laki-laki dan perempuan Eropa … Amerika Utara berusia antara 18 dan 70 tahun.
Kata yang tepat untuk mengisi titik-titik pada kalimat di atas adalah
(A) padahal, ternyata, karena
(B) bahwa, penelitian, atau
(C) sebab, mungkin, tidak
(D) meskipun, padahal, karena
(E) bahwa, peneliti, dan

12. (1)Kesenian wayang khas Indonesia yang dikenal masyarakat saat ini umumnya adalah wayang

golek, wayang kulit atau wayang orang yang merupakan kesenian khas Sunda dan Jawa. (2)Tidak ada
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orang yang mengetahui keberadaan wayang Betawi. (3)Wayang betawi jarang digelar seperti
wayang kulit atau wayang golek. Keberadaannya hampir punah. (4) Wayang betawi mirip dengan
wayang kulit dari Jawa Tengah. baik jenis wayang, karakter tokoh maupun jalan ceritanya tidak
berbeda dengan wayang kulit biasa. (5) Bedanya, dialog yang dituturkan sang dalang dituturkan
dalam bahasa Indonesia dialek Betawi dan sedikit menggunakan bahasa Sunda. Terdapat pula
adegan yang lucu seperti halnya pada pagelaran wayang golek. (6)Suku Dinas Kebudayaan Jakarta
Barat menggelar kesenian wayang betawi ini di kantor Wali kota Jakarta Barat di Jl Raya Kembangan.
(7) Wayang kulit betawi belum banyak dikenal, bahkan oleh warga Betawi sendiri. (8)Oleh karena itu,
semua pihak harus mempunyai rasa memiliki tradisi ini. (9)Wayang kulit Betawi harus dilestarikan
karena merupakan aset bangsa yang tidak ternilai harganya.
Kalimat sumbang dalam paragraf tersebut terdapat pada nomor ….
(A) (4) dan (6)
(B) (7) dan (6)
(C) (2) dan (3)
(D) (4) dan (5)
(E) (6) dan (8)
13. Google adalah pencipta situs jejaring sosial terpopuler di dunia yakni facebook. Mark Zuckerberg,

sang penemunya, masih berusia 25 tahun dan hanya tercatat mengeyam pendidikan tertingginya di
SLTA (High School). Dengan 300 juta anggota, Facebook kini dihargai oleh pasar senilai US$10miliar.
Produk inovatifnya tersebut diyakini akan kembali memberikan keuntungan bagi dirinya hingga
US$500 juta sampai akhir 2009.
Simpulan paragraf tersebut adalah ….
(A) Google adalah pencipta situs jejaring sosial terpopuler di dunia yakni facebook.
(B) Mark Zuckerberg akan mendapat keuntungan mencapai US$500 juta sampai akhir 2009.
(C) Facebook kini dihargai oleh pasar senilai US$10miliar.
(D) Mark Zuckerberg, masih berusia 25 tahun dan hanya mengeyam pendidikan tertingginya di SLTA.
(E) Dengan 300 juta anggota, ia mendapat keuntungan US$500 juta.
14. (1). Organisai Pangan Dan Pertanian PBB memperkirakan pada 2010 akan terjadi defisit pasokan

beras di Afrika sebesar 9,6 juta ton hingga 10 juta ton yang dikhawatirkan bakal mengerek harga
beras internasional tahun depan. (2) Hal ini dapat menjadikan masalah bagi masyarakat dunia yang
mengonsumsi beras termasuk Indonesia . (3)Hal ini dapat menjadi ancaman apabila kita tidak
menyiapkan kecukupan pasokan beras nasional karena kita harus berebut dengan komsumen beras
lain di dunia di saat harga beras melonjak. (4)Konsekwensi dari kondisi itu membuat negara-negara
produsen beras di Asia seperti Indonesia, Thailand, Vietnam, India, Pakistan akan berorientasi
memenuhi kebutuhan masing-masing.
Penggunaan kata tidak baku terdapat pada kalimat nomor ….
(A) 1 dan 2
(B) 2 dan 4
(C) 3 dan 5
(D) 1 dan 4
(E) 2 dan 3

15. Untuk menyelesaikan tugas akhirnya Loisa diwajibkan untuk membaca buku Mencari Penghasilan

Tambahan Seri Perencanaan Keuangan Keluarga yang ditulis oleh Safir Senduk tahun 2004 dan
diterbitkan oleh Elex di Jakarta.
Penulisan daftar pustaka yang tepat adalah
(A) Senduk Safir. Penghasilan Tambahan Seri Perencanaan Keuangan Keluarga. Flex Media
Komputindo. 2004: Jakarta
(B) Safir Senduk. 2004. Mencari Penghasilan Tambahan Seri Perencanaan Keuangan Keluarga.
Jakarta: Elex Media Komputindo.
(C) Media Komputindo.Elex. Safir Senduk. Penghasilan Tambahan Seri Perencanaan Keuangan
Keluarga.2004.
(D) Safir Senduk. Mencari Penghasilan Tambahan Seri Perencanaan Keuangan Keluarga. Jakarta: Elex
Media Komputindo. 2004.
(E) Safir Senduk. Jakarta: Elex Media Komputindo. 2004. Mencari Penghasilan Tambahan Seri
Perencanaan Keuangan Keluarga.
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