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Pembahasan Soal
Disusun oleh : Team unsma.com

1.

Kunci : E
Pembahasan :
Titik pandang pengarang pada wacana di atas adalah penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor di
Cilacap

2.

Kunci : A
Pembahasan :
Kalimat Korelatif yang menyatakan hubungan pertentangan terdapat pada kalimat Bangunan tua itu
tidak hanya menarik, tetapi juga mengandung nilai sejarah yang sangat tinggi.

3.

Kunci : C
Pembahasan :
Kalimat penjelas yang tidak sesuai dengan kalimat tersebut adalah Rencananya, di sepanjang tepian
sungai terpanjang di Sumatera itu, akan dibangun pasar dan restoran terapung.

4.

Kunci : E
Pembahasan :
Menentukan isi grafik berarti membahasakan angka atau data yang terdapat dalam grafik. Data
tersebut dijelaskan maksudnya sedemikian rupa sehingga mudah dipahami.

Grafik di atas memperlihatkan bahwa produksi kopi aroma nusantara Bandung pada tahun 2004
lebih banyak produksi daripada tahun-tahun sesudahnya
5. Kunci : B
Pembahasan :
Simpulan harus dirumuskan secara logis dengan menggambarkan atau mewakili seluruh
pernyataan yang ada. Kalimat yang merupakan simpulan dari teks adalah Pemerintah mengadakan
kegiatan festival/kesenian daerah NTB

6.

Kunci : C
Pembahasan :
Kalimat yang tidak relevan dengan kalimat utama “Kencur merupakan tanaman yang tidak
memerlukan perawatan yang intensif” adalah kalimat 2 dan 3

7.

Kunci : B
Pembahasan :
Isi surat sesungguhnya memuat sesuatu yang dibutuhkan, dikemukakan, ditanya, diminta, dan lainlain yang disampaikan kepada penerima surat. Isi surat singkat, jelas dan sopan. Isi disusun dengan
ungkapan yang singkat tetapi jelas.
Kalimat isi surat yang santun sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah Saya mohon doa restu Bapak/Ibu
agar ujian berhasil baik, dan mohon mengirimkan uang untuk melunasi uang sekolah dan kebutuhan
sehari-hari.
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8.

Kunci : B
Pembahasan :
Paragraf pembuka biasanya berisi kalimat sapaan kepada pendengar Kalimat pembuka pidato yang
benar dan baik adalah Hadirin yang terhormat perkenankanlah saya menyampaikan pidato dengan
tema Peranan Pelajar dalam kehidupan masyarakat.

9.

Kunci : C
Pembahasan :
memo adalah surat dinas yang berisi catatan singkat tentang pokok persoalan. Memo ditulis oleh
atasan untuk pejabat yang setingkat atau untuk bawahan. Isi memo dapat berupa instruksi, saran,
tugas, atau petunjuk tertentu yang berisi hal-hal pokok saja; singkat tapi jelas; dan tidak perlu ada
paragraf pembuka, tetapi langsung pada isinya. Kumpulkan staf keuangan dalam rapat evaluasi
anggaran, Jumat, 10 Juli 2009, pukul 13.00.

10. Kunci : E

Pembahasan :
Berdasarkan ilustrasi, kalimat imbauan yang tepat adalah Sudah selayaknya keamanan lingkungan
menjadi tanggung jawab masyarakat, bukan urusan pemerintah semata.

11. Kunci : D

Pembahasan :
“Jalan Bhayangkara 32 Bandung” Sudah menunjuk tempat, tidak perlu lagi memakai kata depan di.

12. Kunci : A

Pembahasan :
Jawaban a lebih tepat karena menyatakan bahwa seminar telah selesai, yakni berdasarkan hasil
seminar

13. Kunci : D

Pembahasan :
Polisemi : kata-kata yang tulisan dan ucapannya sama maknanya ada kaitan. Kepala perusahaan :
Orang yang kedudukannya paling atas di perusahaan. Kepalanya : bagian tubuh yang letaknya paling
atas.

14. Kunci : D

Pembahasan :
Kata mengaitkan berasal dari kata dasar kait dan mendapat imbuhan me-kan. Demikian
juga kata mengaburkan berasal dari kata dasar kabur. Konsonan /k/ pada kedua kata
tersebut luluh oleh proses pembentukan imbuhan (afiksasi) me-kan dan disertai dengan proses
nasalisasi yaitu munculnya konsonan nasal (sengau) /ng/.
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15. Kunci : A

Pembahasan :
Penggunaan kata berimbuhan Kata dasar yang telah mendapat imbuhan akan berubah maknanya
sesuai demean imbuhan yang dilekatkannya. Perubahan makna tersebut dinamakan makna
gramatikal. Oleh sebab itu penggunaan kata dasar dan kata berimbuhan dalam kalimat menjadi
berbeda. Objek kalimat a bukan bersifat lokatif, jadi seharusnya mengirimkan bukan mengirimi,
sedangkan jawaban b, c, d, dan e sudah benar.

Team unsma.com memandu siswa/siswi untuk memperoleh kesuksesan dalam ujian nasional dan Sbmptn
2016. Kunjungi http://unsma.com untuk mendapat materi pelatihan soal UN 2018. Dapatkan akses untuk
mendapatkan latihan dan prediksi soal dalam bentuk ebook (pdf) yang bisa didownload di member area
apabila akun Anda sudah kami aktifkan.
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