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Solusi Latihan Soal UN SMK 2012 

Program Teknik 
Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

                                                 Jumlah Soal  : 25 

 
1. Jawab : B 

Susunan yang paling tepat  - ekstrimis - humanis - kaidah - sekuler – stabilitas 
 
2. Jawab : E 

Pembuka surat yang tepat adalah bersama dengan surat ini seharusnya, dengan surat ini 
 
3. Jawab C 

Kata model merupakan unsur pusat, sedangkan pembelajaran unsur perluasan atau atribut  
 
4. Jawab : C  

Intisari adalah hal yang paling pokok atau penting. Hal utama dalam kalimat di atas adalah  
 
5. Jawab : A 

Ide sebuah paragraf terletak dalam kalimat kalimat utama. Inti persoalan dalam paragraf di atas ada di awal 
jadi ide atau konsep dasarnya ada pada kalimat   Berdasarkan peta geopolitik, masyarakat  pertama, dunia 
kedua, dan dunia ketiga. 

 
6. Jawab : D 

Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. 
 
7. Jawab : D 

Kalimat pertanyaan sesuai dengan teks soal nomor 5 adalah  
Ada berapakah kelompok masyarakat dunia berdasarkan peta geopolitik. Kalimat yang menjadi jawabannya 
adalah Berdasarkan peta geopolitik, masyarakat dunia terbagi dalam tiga kelompok, yakni …. 

 
8.  Jawab E 

Gagasan utama sebuah paragraf terletak pada kalimat utamanya. Pada soal terdapat pada awal kalimat. Jadi 
gagasan utamanya adalah memanfaatkan waktu 

 
9. Jawab : C 

Kesimpulan merupakan rumusan singkat dari beberapa pernyataan yang saling berhubungan . Menyimpulkan 
isi berita berarti menanggapi pernyataan-pernyataan suatu pemberitaan. Jadi kesimpulan dari teks di atas 
adalah Kacang kedelai mempunyai kadar protein yang tinggi dan kualitas yang lengkap 

 
10. Jawab : E 

Kesimpulan yang dapat dirumuskan dari teks di atas adalah Jakarta kota keras 
 
11. Jawab : D 

Nilai moral yang terkandung pada penggalan drama di atas adalah Seorang anak yang durhaka kepada ibunya 
 
12. Jawab D 

Watak Charles Egois tapi Pandai Mengambil Hati Istri dan Anaknya 
 
13. Jawab : E 

Urutan yang baik dari kalimat-kalimat di atas adalah ....1-3 – 4 - 2 
Kayu ramin diimpor oleh pedagang-pedagang Singapura dan Kalimantan Barat Tentu saja harga sudah 7 atau 
8 kali lipat harga di Kalimantan Barat. Kemudian dikirim ke Jakarta dan terkenal sebagai kayu jati singapura. 
Di sana diolah menjadi perabot rumah tangga. 

 
14. Jawab : B 

Latar cerita adalah hal yang berhubungan dengan waktu, ruang, tempat dan suasana terjadinya suatu peristiwa 
di sebuah pemakaman. 

 
15. Jawab : E  

Tema adalah pokok permasalahan  yang mendasari penggubahan sebuah puisi tema puisi di atas adalah  
Kekecewaan masyarakat kepada pemerintahnya 

 
16.  Jawab :  B 

Amanat adalah pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita / puisi yang dibuatnya. Amanat yang 
terkandung dalam puisi di atasnya adalah   
Jadilah pemimpin yang berpihak pada rakyat 

17. Jawab : C 
Suasana dalam puisi tersebut adalah kekecewaan yang sangat mendalam. 
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18. Jawab : C 

Nilai moral yang sesuai dalam kutipan tersebut adalah Pak Chen mau mendengar saran Chandra 
 
19. Jawab : E 

Perilaku yang tidak sesuai berdasarkan penggalan cerpen tsb adalah rendah diri. 
 
20. Jawab: C  

watak tokoh dideskripsikan melalui ucapan tokoh lain 
 
21. Jawab : E 

Nilai sosial yang terdapat pada kutipan cerpen tersebut adalah .. Kita harus jujur 
 
22. Jawab : A 

Amanat dalam kutipan tersebut adalah jangan memandang rendah orang lain. 
 
23. Jawab : E 

Nilai yang ditonjolkan dalam penggalan cerita Melayu Klasik Hikayat Budiman di atas adalah agama. 
 
24. Jawab : E 

Penggalan resensi itu menyatakan bahwa “semua unsur yang seharusnya dimiliki sebuah karya fiksi terpenuhi 
dalam buku ini” Hal ini menilai kelebihannya, sedangkan kalimat “novel ini serius dan tidak cukup 
menghibur” merupakan komentar tentang kekurangannya. 

 
25. Jawab : A 

Suasana yang tergambar dalam puisi di atas adalah kebahagian . 
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