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Kunci Jawaban dan Pembahasan Soal UN
Bahasa Indonesia SMA
1.

Kunci Jawaban A
Pembahasan : kalimat pendapat merupakan kalimat berisi pendaat dan bersifat subjektif
yang memiliki lebih dari satu kemungkinan jebenaran sesuai data pada teks. Kata kunci
“terasa (kalimat 1) dan “melebihi” (kalimat 2)
2. Kunci jawaban : B
Pembahasan : gagasan utama disebut juga dengan gagasan pokok atau ide pokok Gagasan
utama pada kalimat di atas “Aremania adalah supporter yang memiliki kepedulian sosial”
karena kalimat ini diperjelas oleh kalimat-kalimat yang lain. Kalimat 1,2,dan 3 adalah
gagasan penjelas karena isinya memperjelas gagasan kalimat 4
3. Kunci Jawaban : C
Pembahasan : Karena hal yang dapat diteladani dari tokoh Ki Hajar Dewantara adalah dia
suka memberi dari pada menerima.
4. Kunci Jawaban : A
Pembahasan : karena berbagai masalah dalam tajuk rencana di atas disebabkan oleh
ketidakseriusan pemerintah dalam menyediakan transportasi publik.
5. Kunci Jawaban : E
Pembahasan : kalimat keenam dan ketujuh merupakan hasil pemikiran penulis.
6. Jawaban : C
Pembahasan : karena dalam kutipan di atas sistem demokrasi ditentukan oleh suatu negara
itu.Karena disimpulkan dari fakta kalimat 2, 3, dan 4
7. Jawaban: A
Pembahasan : Contoh kalimat deskriptif, “Tebing-tebing yang terjal ini mempunyai
ketinggian 80-300 meter (kata-kata bergaris bawah merupakan kata sifat).
8. Kunci Jawaban : A
Pembahasan : karena pada dialog kedua terdapat masukkan dari pihak lain
9. Kunci Jawaban : A
Pembahasan : karena kesimpulan yang didapat dari dialog di atas bahwa untuk mencapai
kemajuan iptek dan ekonomi tidak harus selalu belajar. Karena untuk mencapai kemajuan
iptek harus berjuang tanpa kenal lelah dan tidak putus asa, seperti halnya menegakkan
benang yang basah karena untuk menegakkan benang basah perlu kerja keras, perjuangan
dan kesabaran.
10. Jawaban : B
Pembahasan : karena pilhan A,C,D dan E tidak tepat. Karena urutanya adalah 2 (peran
pemilik kos), 1 (pemilik kos harus bertindak tegas), 5 (pemilik kos harus membuat aturan), 4
(alasan perlunya aturan), dan 3 ( dampak positif aturan tersebut)
11. Kunci Jawaban : C
Pembahasan : pilihan C lebih tepat ” Sehubungan dengan iklan yang dimuat di harian
Kompas, 20 Mei 2006, saya mengajukan lamaran pekerjaan sebagai….
12. Kunci Jawaban : D
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14.
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21.
22.
23.
24.

25.

Pembahasan : Pada pidato di atas lebih mengarah ke perbuatan sosial jadinya jawaban paling
tepat D
Kunci Jawaban : b
Pembahasan :Jawaban yang b merupakan pertanyaan dari tema karya ilmiah tersebut.
Kunci Jawaban : B
Pembahasan : Adi mengerjakan tugas ilmiah. (S-P-O). Karena memiliki subjek, prediker,
objek
Jawaban : A
Pembahasan : karena menyerupai mengendarai mobil. (mainan yang menyerupai mobil
Jawaban : E
PEMBAHASAN : 1. Menjelang Ujian Nasional (K) para siswa (S) mempersiapkan (P) diri
(O) memperoleh nilai yang memuaskan (K)
2. Banyak cara (s) yang dilakukan (P) para siswa (O) sebelum menempuh ujian (K)
3. para siswa yang memiliki banyak uang (S) bias mengikuti (P) bimbingan belajar atau
mendatangkan guru privat ke rumah (O)
4. Namun, bagi siswa yang uangnya pas-pasan (S) mereka (S) dapat membentuk (P)
kelompok belajar (O) atau mengikuti (P) pendalaman materi yang diadakan oleh sekolah (O)
5. Pendalaman materi (S) di sekolah (K) tidak mahal
Jawaban : A
Pembahasan : Karena kata tersebut lebih logis dimasukkan imbuhan ke-an
Jawaban : C
Pembahasan : karena dalam kalimat tersebut Maman tidak sengaja terlempar karena
kecelakaan
Kunci jawaban : C
Kunci jawaban : kedua artikel membahas tentang masakan khas Indonesia.
Jawaban : A
Pembahasan : dari keempat kalimat di atas dapat kita tentukan yang menjadi kalimat utama
adalah kalimat 3 dengan pengembangan paragraph secara deduksi dapat kita susun sebagai
berikut :
3. ada orang yang memiliki etos kerja yang baik dan ada juga yang kurang baik
2. seseorang yang memiliki etos kerja yang baik selalu mempunyai kemauan yang kuat
untuk menghasilkan yang terbaik dalam pekerjaan
4.sebaliknya orang yang memiliki etos kerja yang kurang baik selalu mempunyai keinginan
untuk mencari jalan termudah dalam melaksanakan suatu pekerjaan.
1. budaya jalan pintas adalah manifestasi etos kerja yang kurang baik
Jawaban : A
Pembahasan : Karena sesuai dengan urutan ilustrasi
Jawaban : A
PEMBAHASAN : Karena kalimat “jangan gitu dong” bukanlah bahasa resmi
Kunci Jawaban : A
Pembahasan : tanaman:
Jawaban :C
PEMBAHASAN: Kalimat (2) merupakan hal yang benar-benar ada karena merupakan hasil
penelitian. Kalimat (3) yang terjadi di Uni Rusia. Jadi kalimat kedua dan ketiga merupakan
fakta. Kalimat (1), (4), dan (5) merupakan
Jawaban : C
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PEMBAHASAN: Kata komplek pada kalimat ketiga berasal dari kata complex (bahasa
Inggris). Kata serapan yang menggunakan huruf x seperti taxi, tex menjadi taksi, teks. Jadi,
kata komplek pada kalimat ketiga seharusnya kompleks.

26. Jawaban : E
Pembahasan : A,B,C,dan D tidak sesuai dengan isi paragraph sedangkan pernyataan E sesuai
dengan kalimat ketujuh.
27. Jawaban : 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
28. Jawaban : B
Pembahasan : karena pilihan B lebih tepat dari pilihan lain.
29. Kunci Jawaban : E
Pembahasan : Karena memenuhi kaidah dalam pembuatan surat lamaran
30. Kunci Jawaban : A
Pembahasan : karena peneliti memilih tema yang lebih tepat berlatar belakang pada hal
sontek-menyontek.
31. Kunci Jawaban : D
Pembahasan : Karena dalam penulisan karya tulis kata penghubung diawali huruf kecil
32. Kunci Jawaban : D
Pembahasan : Jawaban D sangat tepat karena memang pantas dimasukan frasa tadi
33. Kunci Jawaban: E
Pembahasan :silogisme negatif adalah silogisme yang Salah satu premisnya negatif,
kesimpulannyapun bersifat negatif pula. Biasanya dipakai kata tidak atau bukan.
34. Kunci Jawaban : C
Pembahasan : Pendapat=opini adalah pikiran atau anggapan seseorang terhadap sesuatu.
Orang yang satu dengan yang lain dapat berbeda pendapat bergantung pada pandangan,
pendirian, atau penilaiannya. Pada paragraf tersebut terdapat opini atau pendapat, yaitu
kalimat (2) Hal ini dinilai sebagai penyebab kemacetan. (3) Di samping itu, keberadaan PKL
juga dianggap menimbulkan kesan semrawut. Kata kuncinya: dinilai dan dianggap
35. Kunci jawaban : E
Pebahasan : jawaban E terlihat dengan jelas maksud dari gurindam tersebut
36. Kunci Jawaban : B
Pembahasan : karena pilihan B lebih tepat dari pilihan lain.
37. Kunci jawaban : C
Pembahasan : kalimat abigu adalah kalimat yang maknanya lebih dari satu (sehingga
kadang-kadang menimbulkan keraguan)
38. Kunci jawaban : B
Pembahasan : karena kalimat nya lebih efektif
39. Kunci Jawaban : E
Pembahasan : Karena memenuhi kaidah dalam pembuatan surat lamaran
40. Kunci Jawaban : B
41. Kunci Jawaban: C
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Pembahasan : Ide wacana di atas tersebar di seluruh paragraf. Jadi, ide pokoknya adalah
sepeda motor perlu perawatan yang serius agar tetap nyaman untuk dipakai.

42. Kunci : E
Pembahasan : Simpulan yang dapat ditarik dari paragraf Persedian minyak bumi semakin
berkurang.
43. 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 faktafakta 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.
44. Kunci Jawaba: 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.
45. Kunci jawaban : D
Pembahasan : kata berkonotasi negative adalah kata yang bermakna kasar atau tidak sopan.
Kata “istri” dan “suami” berkonotasi positif. Kata “pemakaman” berkonotasi positif. Kata
wanita “tuna susila” berkonotasi positif, kata “penjara” yaitu bangunan tempat mengurung
orang hukuan (bui) berkonotasi negatif.
46. Kunci Jawaban : C
Pembahasan : Konotasi positif merupakan kata yang berkonotasi baik
47. Kunci Jawaban : A
Pembahasan :karena dalam keadaan tata “beberapa novel tertata rapi di rak buku.”
48. Kunci Jawaban : A
Pembahasan : Karena jawaban mempunyai pola (DM)
49. Kunci Jawaban : b
Pembahasan : Jawaban yang b merupakan pertanyaan dari tema karya ilmiah tersebut
50. Kunci Jawaban : A
Pembahasan : karena pada dialog kedua terdapat masukkan dari pihak lain.
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