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Disusun oleh : Team unsmp.com

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

Pengelola Taman Mini Indonesia Indah (TMII) memperkirakan sebanyak 400 ribu pengunjung hadir
menjelang tahun baru 2009. Perkiraan ini dirasa tidk berlebihan mengingat mebludaknya pengunjung
pada tahun lalu. Sebagai daya tarik pengunjung, pengelola menyiapkan berbagai acara hiburan
dengan tema “Pesta Rakyat”, di antaranya pesta kembang api.

Gagasan utama paragraf tersebut adalah….
a.
b.
c.
d.
2.

Pesta kembang api d TMII
Membludaknya pengunjung TMII
Perkiraan jumlah pengunjung TMII
Daya tarik pengelola TMII

(1) Perayaan tahun baru yang berlangsung meriah di Jakarta meninggalkan sejumlah persoalan. (2)
satu di antara persoalan tersebut adalah rusaknya sejumlah taman kota di Jakarta.(3) Kerusakan
taman ini seperti terlihat di kawasan Monumen Nasional (Monas) Jakarta. (4) Hampir semua tanaman
hias yang berada di area tersebut rusak akibat terinjak-injak ribuan pengunjung.
Kalimat utama paragraf tersebut ditandai dengan nomor….
a. (1)
b. (2)
c. (3)
d. (4)

3.

Toko ATK&kntr cr krywn, jjr,maks23th,pglmn-0821134567
Pernyataan yang tepat berdasarkan iklan di atas adalah….
a. Toko ATK&ktr mencari karyawan yang jujur dan berpengalaman, usia maksimal 23 tahun
b. Toko ATK&ktr mencari karyawati yang jujur dan berpengalaman, usia maksimal 23 tahun
c. Toko ATK&ktr mencari karyawan, seorang perempuan yang jujur dan berpengalaman, usia
minimal 23 tahun
d. Toko ATK&ktr mencari karyawan yang jujur,cantik, dan berpengalaman, usia maksimal 23 tahun

4.

Kalimat penutup surat resmi yang tepat adalah….
a. Atas perhatian Anda saya haturkan terima kasih.
b. Atas partisipasi Saudara, saya mengucapkan banyak terima kasih.
c. Atas perhatian Saudara, saya mengucapkan terima kasih.
d. Demikian pemberitahuan ini, atas perhatian Saudara, saya mengucapkan terima kasih.

5.

Buku yang berjudul “The Rich Plan :Setiap Orang Berhak Kaya” karangan Supardi Lee merupakan buku
panduan untuk mengubah pola hidup dan keuangan Anda lebih sehat dan sejahtera. Buku ini sangat
cocok untuk dibaca karena bahasanya mudah dipahami.

Kalimat di atas termasuk bagian resensi dilihat dari….
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a. Kelemahan
b. Kelebihan
6.

c. Isi
d. Kata pengantar

Graha Batununggal Indah
Lokasi strategis
(1)
Harga terjangkau
(2)
Kapsitas 2.500 0rang
(3)
Kapasitas parkir 550 mobil (4)
Fakta yang terdapat dalam iklan di atas adalah….
a. 1,2
c. 1,3
b. 2,3
d. 3,4

7.

Kalimat pengumuman yang tepat adalah….
a. Diberitahukan kepada seluruh siswa-siswi SMP Nurul Syifa agar mengikuti perlombaan membaca
puisi yang akan dilaksanakan dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan ke-68 RI, Sabtu 17
Agustus 2013, pukul 08.00 s.d. selesai.
b. Harap seluruh siswa SMP Nurul Syifa mengikuti perlombaan membaca puisi yang akan
diselenggarakan oleh OSIS SMP Nurul Syifa dalam rangka memperingati hari Kemerdekaan ke-68
RI.
c. OSIS SMP NUrul Syifa akan mengadakan perlombaan membaca puisi untuk siswa-siswinya dalam
rangka memperingati hari Kemerdekaan ke-68 RI, di halaman sekolah.
d. Kepada seluruh siswa SMP Nurul Syifa agar mengikuti perlombaan membaca puisi.

8.

Masker wajah mempunyai banyak fungsi sesuai dengan jenisnya.Masker lumpur dapat
mengurangi lemak. Masker cokelat dapat melembabkan kulit wajah, Masker bengkoang dapat
menghilangkan noda hitam dan membuat kulit wajah berseri.
Menggunakan masker wajah dapat menghaluskan dan menyehatkan wajah. Gunakan secara
teratur untuk hasil yang maksimal.Pergunakan jenis masker sesuai dengan manfaat yang ingin kita
peroleh.
Rangkuman bacaan tersebut adalah….
a.
b.
c.
d.

9.

Masker membuat kulit wajah berseri.
Fungsi masker dan penggunaannya.
gunakan masker sesuai dengan kulit
masker lumpur mengurangi lemak.

Kata-kata yang tidak baku dalam paragraf di atas adalah….
a. lembab,cokelat
b. bengkoang, cokelat
c. bengkoang,lembab
d. bengkoang, masker

Bacalah paragraf di bawah ini untuk menjawab soal nomor 10 dan 11!
(1) Perjuangan Didi untuk masuk SMP favorit tidak sia-sia. (2) Dia selalu rajin belajar dan memahami isi
setiap mata pelajaran yang di UN kan (3) Tak lupa ia selalu berdoa dan rajin melakukan ibadah lainnya
sesuai dengan ajaran agamanya. (4)Orang tuanya sangat bahagia atas keberhasilannya.
10. Kalimat yang tepat untuk mengisi buku harian sesuai dengan ilustrasi di atas adalah….

a. Didi rajin belajar dan berdoa sehingga perjuangannya untuk masuk SMP favorit tidak sia-sia.
Sungguh Senang Didi.
b. Sabtu, 24 Maret 2012
Saya sangat senang karena perjuangan saya untuk masuk SMP favorit tidak sia-sia. Orang tuaku
bergembira.
c. Sabtu, 24 Maret 2012
Saya selalu berusaha untuk membahagiakan orang tua agar bisa masuk SMP favorit.
d. Sabtu, 24 Maret 2012
Saya sangat senang karena perjuangan saya untuk masuk SMP favorit tidak sia-sia. Rajin belajar
dan berdoa selalu saya lakukan agar saya berhasil. Orang tua saya pun bahagia.
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11. Kalimat yang ejaannya salah

dalam paragraf di atas terdapat dalam kalimat ….

a. Pertama
b. Kedua
c. Ketiga
d. keempat
12. Tema :Meningkatkan prestasi belajar
Rumusan masalah yang sesuai dengan tema di atas adalah….
a. Siapa sajakah yang prestasi belajarnya meningkat?
b. Kapan kita dapat meningkatkan prestasi belajar?
c. Bagaimanakah upaya meningkatkan prestasi belajar?
d. Apakah dengan belajar dapat meningkatkan prestasi.
13. Supardi

Lee mengarang buku yang berjudul “The Rich Plan: Setiap Orang Berhak Kaya”, diterbitkan
pada tahun 2007 di Bekasi oleh Pustaka Inti.

Penulisan daftar pustaka yang tepat adalah….
a.
b.
c.
d.

Lee Supardi. 2007. The Rich Plan: Setiap Orang Berhak Kaya. Bekasi: Pustaka Inti.
Lee, Supardi. 2007. The Rich Plan: Setiap Orang Berhak Kaya. Pustaka Inti: Bekasi.
Supardi, Lee. 2007. The Rich Plan: Setiap Orang Berhak Kaya. Bekasi: Pustaka Inti.
Lee,Supardi. 2007. The Rich Plan: Setiap Orang Berhak Kaya. Bekasi: Pustaka Inti.

14. Buah cempedak buah durian

Pergi ke Pekan naik sepeda
........ (1)
……..(2)
Larik yang tepat untuk melengkapi pantun di atas adalah….
a. (1) Jangan ragu berbuat baik
(2) Senyum saja sudah ibadah
b. (1) Pikir dulu sebelum bertindak
(2) Menyesal kemudian tiada guna
c. (1) Supaya tidak sesal kemudian
(2) Diperlukan selalu sikap waspada
d. (1) Mari kita jalin silaturahmi
(2) Untuk menambah sanak saudara
15. Mentari mulai terbit

Ucapkan salam selamat pagi
Burung-burung bernyanyi riang
Terbang (….)
Pilihan kata (diksi) yang tepat untuk melengkapi puisi rumpang tersebut adalah….
a. Di rumput hijau
b. Pinggir sawah
c. Jalan setapak
d. Di angkasa raya
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