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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 unsma.com memandu siswa/siswi untuk memperoleh kesuksesan dalam ujian nasional. 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.

1.

“Cilacap, Harry Tabri Karta melihat bencana ini lebih disebabkan oleh pendangkalan 34 anak Sungai
Cibeureum dan Cikawung yang membelah daerah Cilacap bagian selatan dan timur serta
pendangkalan Laguna. Sungai Cibeureum dan Cikawung mempunyai 14 anak sungai, masing-masing
10 anak Sungai Cibeureum. Sementara wilayah bagian barat dilewati tiga subdaerah aliran sungai
(DAS) masing-masing Sub-DAS Ciseel, Cimuntur, dan Citanduy Hulu. Pendangkalan Cikawung dan
Cibeureum beserta seluruh anak-anak sungainya menyebabkan daerah banjir rutin semakin rawan.
Kondisi ini diperparah dengan kondisi di daerah hulu yang semakin kritis akibat penebangan hutan
produktif dan penjarahan hutan oleh masyarakat. Lahan kritis di daerah hulu, menurut Herry, luasnya
4.203,5 hektar. Kondisi hulu yang semakin rusak inilah yang menyebabkan terjadinya bencana tanah
longsor dan banjir lumpur. Kondisi ini pula yang menyebabkan terjadinya aliran permukaan (run off)
yang cukup besar dan membawa sedimentasi lumpur.
Titik pandang pengarang pada wacana di atas adalah
(A) peristiwa banjir dan tanah longsor di Cilacap
(B) pidato bupati Cilacap tentang bajir dan tanah longsor
(C) anak-anak sungai sebagai penyebab banjir dan tanah longsor
(D) penebangan hutan sebagai penyebab banjir dan tanah longsor
(E) penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor di Cilacap

2.

Kalimat Korelatif yang menyatakan hubungan pertentangan terdapat pada kalimat
(A) Bangunan tua itu tidak hanya menarik, tetapi juga mengandung nilai sejarah yang sangat tinggi.
(B) Acara pembukaan harus tetap dimulai walaupun para pengunjung baru sedikit yang hadir.
(C) Baik siswa kelas satu maupun kelas tiga harus menyaksikan pertunjukan itu.
(D) Jika naik kelas, ia akan dibelikan sepatu baru.
(E) Ia tidak jera melainkan menantang saya.

3.

Palembang adalah kota tua dengan sejarah panjang.
Kalimat penjelas yang tidak sesuai dengan kalimat tersebut adalah
(A) Usia Palembang yang 13 abad didasarkan atas prasasti berangka tahunan 682 Masehi yang
ditemukan di Bukit Siguntang.
(B) Sudut-sudut kota ini menyimpan banyak sejarah perjalanan manusia penghuninya sejak zaman
kerajaan Sriwijaya.
(C) Rencananya, di sepanjang tepian sungai terpanjang di Sumatera itu, akan dibangun pasar dan
restoran terapung.
(D) Namun, tahun-tahun terakhir ini Palembang seperti kehilangan roh yang ditandai dengan kondisi
bangunan bersejarah yang memprihatinkan.
(E) Jembatan Ampera, misalnya, dibiarkan lusuh selama bertahun-tahun tanpa sentuhan
pemeliharaan.
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4.
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Grafik di atas memperlihatkan bahwa produksi Kopi Aroma Nusantara Bandung
(A) tahun 2004, 2005, dan 2006 stabil dan tidak ada peningkatan sama sekali
(B) tahun 2008 menurun sampai lebih 50% dibandingkan tahun 2004
(C) tahun 2005 ke tahun 2006 meningkat 2,5 ton
(D) tahun 2007 hanya diproduksi 2.100,00 ton
(E) tahun 2004 lebih banyak produksi daripada tahun-tahun sesudahnya
5.

Judul Karya Tulis:
“Usaha-Usaha Pembinaan Kesenian Daerah di NTB”
Simpulan yang sesuai dengan judul di atas adalah
(A) Pemerintah berkewajiban membina kesenian daerah NTB
(B) Pemerintah mengadakan kegiatan festival/ kesenian daerah NTB
(C) Pemerintah bertanggung jawab atas kemajuan kesenian daerah NTB
(D) Pemerintah berperan membina kesenian daerah NTB
(E) Pemerintah membina kesenian daerah NTB

6.

(1) Karena kencur termasuk tumbuhan semusim atau beberapa musim. (2)Tanaman kencur dapat
dijadikan berbagai obat tradisional (3)
Hanya saja dari satu musim ke musim berikutnya
tanaman kencur mengalami masa istirahat, semua daun hilang dari permukaan tanah (4) Tunas
rimpang akan tumbuh kembali dari mata-mata rimpang pada musim hujan. (5) Pengawetan rimpang
kencur dilakukan dengan cara mengeringkan dan terlebih dahulu diiri iris tipis.
Kalimat yang tidak relevan dengan kalimat utama “Kencur merupakan tanaman yang tidak
memerlukan perawatan yang intensif” adalah
(A) 1 dan 2
(B) 2 dan 5
(C) 2 dan 3
(D) 2 dan 4
(E) 1 dan 4

7.

Rafel adalah siswa kelas III SMA di kota Surabaya. Ia kos karena tidak mempunyai keluarga di kota
itu. Ketika akan ujian akhir, Rafel belum melunasi uang sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Rafel
akhirnya memberitahukan kepada orang tuanya di luar Jawa, dan ia mohon doa restu agar ujian
berhasil dengan baik.
Kalimat isi surat yang santun sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah
(A) Ibu/Bapak dalam waktu dekat saya akan ujian mohon doa restu. Jangan terlambat mengirimkan
uang, ya!
(B) Saya mohon doa restu Bapak/Ibu agar ujian berhasil baik, dan mohon mengirimkan uang untuk
melunasi uang sekolah dan kebutuhan sehari-hari.
(C) Saya mohon Ibu/Bapak segera memikirkan tanggung jawabnya sebagai orang tua yaitu mengirimi
saya uang.
(D) Ibu/Bapak bagaimana keuangan yang saya butuhkan, segera kirimkan sekarang juga!
(E) Ibu/Bapak yang terhormat, saya mohon doa restu karena akan ujian bulan depan, dan saya minta
kirim uang segera.
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8.

Pada suatu hari Anda ditugasi untuk menyampaikan pidato tentang peranan pelajar dalam
kehidupan masyarakat.
Kalimat pembuka pidato yang benar dan baik adalah
(A) Para hadirin harap tenang izinkan saya memulai pidato yang bertema peranan pelajar dalam
masyarakat.
(B) Hadirin yang terhormat perkenankanlah saya menyampaikan pidato dengan tema Peranan
Pelajar dalam kehidupan masyarakat.
(C) Hadirin yang terhormat Pidato ini disampaikan dengan tema masalah peranan pelajar dalam
masyarakat.
(D) Para hadirin, Bapak dan Ibu izinkan kami menegaskan kembali tentang tema pidato saya saat ini.
(E) Para Ibu, Bapak, Saudara-saudara dan hadirin tema pidato kita kali ini adalah peranan pelajar
dalam masyarakat.

9.

Seorang Kepala Biro Umum menginstruksikan kepada Kepala Bagian Keuangan agar mengumpulkan
staf keuangan untuk mengadakan rapat evaluasi anggaran pada tanggal 10 Juli 2009, pukul 13.00.
Kalimat memo yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah
(A) Mohon dengan sangat kumpulkan staf keuangan untuk rapat evaluasi anggaran, Jumat, 10 Juli
2009, pukul 13.00.
(B) Yth. Kepala Bagian Keuangan dimohon mengumpulkan stafnya dalam rapat evaluasi anggaran,
Jumat10 Juli 2009, pukul 13.00.
(C) Kumpulkan staf keuangan dalam rapat evaluasi anggaran, Jumat, 10 Juli 2009, pukul 13.00.
(D) Tolong kumpulkan staf keuangan Anda untuk mengadakan rapat evaluasi anggaran, Jumat, 10 Juli
2009.
(E) Mohon dengan hormat agar mengumpulkan staf keuangan untuk rapat evaluasi anggaran, Jumat,
10 Juli 2009, pukul 13.00.

10. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman,

seperti pengadaan pos-pos keamanan di daerah-daerah yang dianggap rawan, pelaksanaan patroli,
razia, dan sebagainya. Namun, upaya tersebut belum cukup tanpa didukung oleh peran serta
masyarakat. Sekalipun, pemerintah senantiasa mengimbau melalui Pemda setempat dan tokoh
masyarakat agar bersama-sama mengamankan lingkungan masing-masing.
Berdasarkan ilustrasi, kalimat imbauan yang tepat adalah
(A) Sebaiknya iuran masyarakat diperbesar agar personel Kamra dapat ditempatkan di setiap RT.
(B) Setiap warga masyarakat wajib turut serta dalam menjaga lingkungan, misalnya dengan
siskamling.
(C) Sebaiknya setiap warga memiliki personel keamanan masing-masing agar daerah-daerah yang
dianggap rawan, aman.
(D) Masyarakat memang harus berperan dalam menjaga lingkungan, tetapi keamanan lingkungan
bukan menjadi tanggung jawab masyarakat.
(E) Sudah selayaknya keamanan lingkungan menjadi tanggung jawab masyarakat, bukan urusan
pemerintah semata.
11. Yth. Pimpinan PDAM Kotamadya Bandung

Jalan Bhayangkara 32
di Bandung.
Dalam penulisan bagian alamat surat di atas terdapat kesalahan yaitu
(A) penulisan singkatan Yth.. seharusnya Yang Terhormat
(B) penulisan jalan seharusnya Jln
(C) penggunaan tanda titik di belakang kata Bandung
(D) penggunaan kata depan dihilangkan
(E) penulisan 32, seharusnya no. 32

12. Kalimat yang menyatakan laporan hasil seminar adalah …
(A) Berdasarkan hasil seminar tersebut kami menyarankan agar minat baca hendaknya ditanamkan
(B)
(C)
(D)
(E)

pada anak sejak kecil.
Saudara pemandu kami menyarankan agar seminar ini waktu diskor dulu.
Kami (Panitia) menyarankan agar para perserta seminar ini dapat mengikutidengan seksama.
Tujuan seminar ini agar para generasi muda dapat memahami nilai-nilai kehidupan yang terjadi di
masyarakat.
Seminar ini diharapkan dapat diikuti oleh peserta dari berbagai daerah.
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13. Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata yang berpolisemi adalah …
(A) Penjaga gawang yang memiliki mental baja itu menangkap bola yang mental dari tiang gawang.
(B) Telah lima kali saya melarang anak itu mandi di kali yang dalam itu.
(C) Sekembali dari Bank Rakyat, Bang Surya diikuti orang pemuda yang ingin merampas uangnya.
(D) Kepala perusahaan itu luka parah karena kepalanya tertimpa kayu.
(E) Untuk mengetahui aroma dalam botol kecap tu, terlebih dahulu kita kecap isinya.

14. Polisi mencoba mengaitkan ledakan bom di JW Marriott dan Ritz Carlton dengan penggrebekan dan

pengepungan rumah teroris di RT.01 RW 07 Desa Beji Kelurahan Bedu Tumenggeng Jawa Tengah.
Proses pembentukan kata bergaris bawah dalam kalimat di atas sama dengan pembentukan kata
berimbuhan dalam kalimat …
(A) Mereka mengadakan upacara peringatan setahun ledakan bom Bali.
(B) Pemerintah sedang mengusahakan perbaikan perekonomian rakyat.
(C) Kami semua mengkhawatirkan kesehatan ayah kami di kampung.
(D) Para pembela berusaha untuk mengaburkan dakwaan jaksa.
(E) Jangan sekali-kali mengabaikan nasihat orang tua.

15. Penggunaan kata berimbuhan me-i yang tidak tepat terdapat dalam kalimat …
(A) Setiap bulan ayah mengirimi uang untuk kakak yang kuliah di Yogja.
(B) Petugas itu mendatangi para pedagang kaki lima yang tidak tertib.
(C) Anak yang tinggal kelas itu suka menggurui teman-teman sekelasnya.
(D) Para undangan memasuki ruang sidang dengan tertib dan teratur.
(E) Ibu Kepala Sekolah menugasi wakilnya untuk mengikuti rapat dinas.
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