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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. 

Materi sukses ujian nasional yang kami berikan diantaranya : 

 

1. Kunci : C 
Pembahasan : 

Ide wacana di atas tersebar di seluruh paragraf. Jadi, ide pokoknya adalah sepeda motor perlu 
perawatan yang serius agar tetap nyaman untuk dipakai. 

 

2. Kunci : A 
Pembahasan : 

Wacana di atas mengemukakan alasan Mengendarai sepeda motor untuk aktivitas sehari-hari 
memerlukan kenyamanan. Karena itu, memeriksa kendaraan secara rutin di bengkel mutlak dilakukan 
agar terhindar dari kecelakaan di jalan raya. Jadi, wacana di atas bersifat argumentasi 

 

3. Kunci : D 
Pembahasan : 

Simpulan harus dirumuskan secara logis dengan menggambarkan atau mewakili seluruh 
pernyataan yang ada. Kalimat yang merupakan simpulan dari teks adalah kelalaian mematuhi rambu 
lalu lintas menyebabkan kecelakaan yang mengancam jiwa. 

 

4. Kunci : E 
Pembahasan : 

Simpulan yang dapat ditarik dari paragraf Persedian minyak bumi semakin berkurang. 
5. Kunci : A 

Pembahasan : 

(paparan)eksposisi, ialah karangan yang berisi penjelasan-penjelasan atau paparan yang dapat 
memperluas pengetahuan pembaca., (alasan)argumentasi, ialah karangan yang berisi pendapat 
yang disertai Pembahasan logis dan diperkuat dengan fakta-fakta sehingga pendapat itu diterima 
kebenarannya., (ajakan)persuasi, ialah karangan yang berisi imbauan atau ajakan kepada orang-
orang tertentu, kelompok, atau masyarakat tentang sesuatu. Agar hal yang disampaikan itu dapat 
mempengaruhi orang lain, harus pula disertai penjelasan dan fakta-fakta., (kisahan)narasi, ialah 
karangan yang berisi cerita, ada pelaku, peristiwa, konflik, dan Penyelesaiannya, (perian)deskripsi, 
ialah karangan yang berisi pengalaman suatu yang dilihat, dirasa, didengar, dialami, dan sebagainya, 
sehingga membuat pembaca seolah-olah melihat merasa, mendengar, mengalami, dan sebagainya, 
apa yang digambarkan 
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6. Kunci : C 
Pembahasan : 

Yang telah menguras sumber minyak bumi dunia pada teks bacaan di atas adalah pemakaian sumber 
minyak bumi yang besar untuk berbagai keperluan 

7. Kunci : C 
Pembahasan : 

Gagasan utama, yaitu kalimat yang mengandung pikiran utama/tema paragraf. Kalimat utama itu 
biasanya diletakkan pada awal kalimat atau di akhir kalimat. Gagasan utama paragraf di atas adalah 
Pangkalan TNI AU Sulaiman akan menggelar turnamen Sepakbola Sulaiman Cup 

8. Kunci : A 
Pembahasan : 

Pendapat atau opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang tentang sesuatu atau dapat 
menjawab pertanyaan bagaimana. Kalimat berupa pendapat yang sesuai dengan isi tajuk rencana di 
atas adalah Hukuman yang dijatuhkan kepada Persebaya perlu ditinjau lagi. 

 

9. Kunci : D 
Pembahasan : 

Pernyataan yang tepat untuk melengkapi silogisme tersebut adalah Para pengemudi itu merupakan 
pengemudi yang baik. 

 

10. Kunci : E 
Pembahasan : 

Penulisan identitas pelamar sesuai EYD yang tepat adalah Bersama surat ini, saya, nama : Ibu 
Sasmihtha, S.S., tanggal lahir : Bogor, 30 Oktober 1985, agama: Islam, alamat : Jalan. Teratai 245 
Bandung 

 

11. Kunci : A 
Pembahasan : 

Berdasarkan data grafik, hal yang digambarkan adalah ….Persentase pengguna blackberry di 
beberapa kota daerah Jawa Barat 

12. Kunci : D 
Pembahasan : 

Simpulan data grafik adalah Pengguna blackberry yang terbanyak adalah di Banbung. 
 

13. Kunci : C 
Pembahasan : 

Kalimat mayor adalah kalimat sekurang-kurangnya ada unsur /S P/pada dialog di atas terdapat pada 
kalimat Aku tidak relajar semalam, Biasanya  kamu rajin, Ada apa?, Nah, pasti kamu melamunkan dia! 

 

14. Kunci : E 
Pembahasan : 

silogisme negatif adalah silogisme yang Salah satu premisnya negatif, kesimpulannyapun bersifat 
negatif pula. Biasanya dipakai kata tidak atau bukan. 
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15. Kunci : B 
Pembahasan : 

Pertanyaan yang sesuai dengan isi bacaan tersebut adalah mengapa penerapan barang yang 
diproduksi merupakan salah satu masalah ekonomi? Hal ini sesuai dengan isi bacaan, sedangkan 
pilihan A,C, D, dan E tidak berhubungan dengan teks itu. 

 


