
 

 

Soal-Soal Latihan Ujian Nasional 

Melalui fasilitas yang disediakan, Rully mengoptimalkan kinerjanya di perusahaan yang telah 

membesarkan namanya tersebut. Inti kalimat di atas adalah… 

a. Fasilitas yang disediakan membuat Rully optimal dalam bekerja. 

b. Dengan fasilitas yang ada, Rully terus optimal dalam bekerja. 

c. Rully mengoptimalkan kinerjanya. 

d. Rully mengoptimalkan kinerjanya di perusahaan. 

e. Rully terus mengoptimalkan kerjanya di perusahaan yang membesarkan namanya itu. 

 

Mengurus paspor sebenarnya mudah. Hal pertama yang dapat dilakukan adalah meminta 

formulir permohonan pembuatan paspor. Isi formulir tersebut dengan data diri yang benar 

dan mengikuti instruksi pengisi yang telah terlampir di dalam formulir tersebut. Setelah 

sudah, formulir tersebut dimasukkan ke dalam map bersama beberapa data yang dibutuhkan. 

Terakhir, serahkan berkas tersebut kepada petugas loket. Perbedaan penyajian teks di atas 

adalah.... 

a. Teks I menggunakan kalimat tahapan atau intruksi, sedangkan teks II menggunakan 

kalimat lugas. 

b. Teks I menggunakan kalimat imperatif, sedangkan teks II menggunakan kalimat 

aktif. 

c. Teks I menggunakan ragam bahasa formal dan kalimat aktif, sedangkan teks II 

menggunakan ragam kalimat imperatif. 

d. Teks I menggunakan kalimat aktif bermajas, sedangkan teks II menggunakan ragam 

kalimat pasif imperatif. 

e. Teks I menggunakan ragam semiformal, sedangkan teks II menggunakan ragam 

kalimat imperatif. 

 

Berikut ini adalah contoh kalimat yang menggunakan istilah atau ejaan yang tepat adalah... 

a. Kim Bok Jo adalah atlit olah raga angkat besi yang berasal dari Korea. 

b. Seringkali ia melupakan pesan dari ibunya untuk tidak tidur di dalam bus sekolah. 



 

 

c. Para pedemo menyuarakan aksi anti-Amerika di depan Istana 

d. Panitia pemilu berjanji akan meminimalisir kecurangan dalam pemilu mendatang. 

e. Risa menangis saat uang RP 100000-nya hilang. 

 

Maghrib ini dalam doaku kau menjelma angin yang turun sangat 

perlahan dari nun di sana bersijingkat di jalan dan 

menyentuh-nyentuhkan pipi dan bibirnya di rambut, dahi, 

dan bulu-bulu mataku 

Dalam doa malamku kau menjelma denyut jantungku, yang 

dengan sabar bersitahan terhadap rasa sakit yang entah 

batasnya, yang setia mengusut rahasia demi rahasia, yang tak 

putus-putusnya bernyanyi bagi kehidupanku 

Aku mencintaimu. Itu sebabnya aku takkan pernah selesai 

mendoakan keselamatanmu 

(‘Dalam Doaku’, Sapardi Djoko Damono) 

Maksud puisi tersebut adalah.... 

a. seseorang yang menjelma dalam doa yang ia cintai di setiap waktu 

b. seseorang yang mendoakan orang yang ia cintai di setiap waktu dengan tulus 

c. doa seseorang yang dikabulkan oleh Tuhan karena mendoakan orang yang ia cintai 

d. sebuah doa yang menjelma kebahagiaan yang mendalam 

e. kedamaian dalam berdoa untuk orang yang dicintai 

 

Cara membaca puisi yang tepat dilihat dari …. 

a. ekspresi – intonasi – pelafalan  



 

 

b. ekspresi – tema – pesan  

c. ekspresi – pelafalan – tema 

d. ekspresi – tema – alur  

e. ekspresi – intonasi – alur  

 

Paragraf yang mempunyai pola umum – khusus disebut …. 

a. paragraf induktif 

b. paragraf deduktif  

c. analogi 

d. generalisasi 

e. sebab-akibat 

 

Suatu pidato akan berhasil baik jika dilakukan persiapan-persiapan berikut ini, kecuali .. 

a. membuat kerangka pidato 

b. mengumpulkan bahan 

c. memilih masalah yang tepat 

d. menyampaikan dengan menarik 

e. menghargai perbedaan pendapat 

 

Pidato yang dilakukan seseorang di harapkan pendengaran yang membicarakan suatu hal 

disebut…. 

a. berbicara 

b. sambutan 

c. khotbah 

d. ceramah 



 

 

e. diskusi 

 

Laporan hasil diskusi dibuat oleh …. 

a. notulis 

b. pihak yang berwenang 

c. pelaksanaan harian 

d. pembicara 

e. peserta 

Berikut ini termasuk tugas moderator, kecuali …. 

a. menyiapkan naskah diskusi 

b. membuka diskusi 

c. menyimpulkan hasil diskusi 

d. mengatur jalannya diskusi 

e. menutup diskusi 

 

Di bawah ini yang bukan teknik penyajian berpidato yang baik adalah …. 

a. bahasa mudah dipahami 

b. menggunakan contoh dan ilustrasi 

c. menyajikan program yang jelas 

d. memberi penekanan dalam gaya penyajian 

e. menggunakan kata-kata yang berlebihan  

 

Hadirin yang berbahagia, 



 

 

Marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Mahakuasa atas rahmat dan 

karunia-Nya sehingga kita dapat melaksanakan acara “Bersih Desa” yang diadakan pada hari 

Minggu pagi ini. 

Kutipan di atas merupakan teks pidato bagian …. 

a. pembukaan 

b. penutupan 

c. isi 

d. akhir 

e. kesimpulan 

 

Ciri-ciri paragraf deduktif adalah …. 

a. kalimat utama di tengah paragraf  

b. kalimat utama di akhir paragraf 

c. kalimat utama di awal paragraf 

d. diawali dari pernyataan khusus ke umum 

e. diawali dari pernyataan umum ke khusus 

 

Di bawah ini yang bukan unsur dalam laporan diskusi adalah …. 

a. waktu penyelenggaraan 

b. tempat 

c. tujuan 

d. badan penyelenggaraan 

e.struktur 

 

Nilai dari 11-(-5) -9 x(-2) adalah.. 



 

 

A. -14  

B. -2 

C. 14 

D. 34 

E. 50 

 

Nilai x yang memenuhi 35x -1 = 27 x +3 adalah… 

A. 1 

B. 2  

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

 

Nilai x yang memenuhi 35x -1 = 27 x +3 adalah… 

A. 1 

B. 2  

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

Hasil dari -9 x(-3) x(-4) :6 adalah….. 

A. -18 

B. -16 



 

 

C. 18 

D. 27 

E. 108 

 

Diketahui log 2 = a dan log 3 = b, maka log 18√6 adalah…. 

A.    a+b 

B.    a+2b 

C.  2a+b 

D.   ½ (a+b) 

E.  ½ (3a+5b) 

 

Karektarisakan dari log 123, 0002 adalah…. 

A. 2                   

B. 0002             

C. 123               

D. 123,0            

E. 123,2 

 

 

Hasil dari (23)4 x (23) -5 =….. 

A. 16 

B. 8 

C. ⅛ 

D. 1/16 



 

 

E. 32 

 

Nilai x yang memenuhi 53x -2  = 25 2x +1 adalah….. 

A. -4 

B. -3 

C. -2 

D. 3 

E. 4 

 

 

 

 

Nilai x dari 3 log      1   =  x  adalah…. 

√19 

A. -2 

B. -1 

C. 1 

D. 2 

E. 3 

 

Jika log 2 = x, log 3 = y, log 5 = z, maka nilai dari log 30 adalah…. 

A.       x -y -z    

B.      x +y +z  

C.   x. y. z 



 

 

D.   x +y –z 

E.   x –y +z 

 

Suatu proses untuk mengenal sesuatu dengan memperhatikan suatu objek atau peristiwa 

adalah.... 

a.    pengamatan 

b.    Percobaan 

c.    Penelitian 

d.    Mendengar 

e.    Melihat 

 

Dibawah ini yang bukan merupakan ciri-ciri dari mahluk hidup adalah.... 

a. Memerlukan makanan 

b. Bernafas 

c. Berkembang biak 

d. Berevolusi 

e. Bergerak 

 

Langkah awal yang harus dilalukan dalam metode ilmiah adalah.... 

a.    Hipotesis 

b.    Observasi 

c.    Eksperimen 

d.    Pengumpulan data 

e.    Rumusan masalah 

 



 

 

 Berikut ini akibat yang ditimbulkan rotasi bumi adalah.... 

a.    Perbedaan Waktu 

b.    Pergantian siang 

c.    Gerak semu tahunan matahari 

d.    Pergantian musim 

e.    Terjadi tahun kabisat 

 

 Bahan buangan tidak terpakai yang berdampak negatif terhadap masyarakat jika tidak 

dikelola dengan baik adalah .... 

 a.  Padatan 

 b.Polutan 

 c. Limbah 

 d. Penyakit 

 e. Beracun 

 

Perhatikan factor-faktor yang mempengaruhipertumbuhanberikutini: 

 1) unsurhara   4) cahaya 

 2) gen             5) suhu 

 3) hormon      6) kelembaban 

Faktoreksternal yang mempengaruhipertumbuhanadalah… 

a.     1 dan 3 

b.    2 dan 4 

c.     1 dan2 

d.    4 dan3 

e.     4dan5  



 

 

 

 Rotasi bumi merupakan salah satu gejala alam abiotik, yang bukan merupakan akibat rotasi 

bumi adalah ..... 

a.    Perbedaan waktu 

b.    Gerak semu harian matahari 

c.    Membeloknya arah angin 

d.    Perputaran bumi pada porosnya 

e.    Pergantian musim 

Indikator fisik dari polusi air adalah ..... 

a.    PH, Suhu, Rasa 

b.    Bau, Warna dan Rasa 

c.    PH, Warna dan Rasa 

d.    Bau, Suhu dan Rasa 

e.    Warna, PH dan suhu 

Dari contoh berikut : 

1.    Alat injeksi 

2.    Kayu 

3.    Ampul 

4.    Kertas 

5.    Pestisida 

6.    Kotoran 

Yang termasuk dalam jenis limbah organik adalah.... 

a.    1,2,3 

b.    2,3,4 

c.    2,4,6 



 

 

d.    3,4,5 

e.    1,3,5 

 

 Dapat merusak hati dan ginjal serta mengiritasi kulit sensitef dan jaringan sistem pernafasan 

merupakan dampak dari penggunaan.... 

a.    Oli 

b.    Pemutih kulit 

c.    Pengharum ruangan 

d.    Serat Asbes 

e.    Obat nyamuk 

 

Tingkatan organisasi dalam menyusun ekosistem dari yang terendah adalah.... 

a.       Individu, populasi, ekologi, ekosistem 

b.      Individu, komunitas, populasi, masyarakat 

c.       Individu, populasi, komunitas, ekosistem 

d.      Populasi, komunitas, ekosistem, biosfer 

e.       Populasi, individu, komunitas, ekosistem 

 

Makhlukhidupdanfaktorabiotikpadasuatulingkunganmerupakansatukesatuan yang disebut… 

a. Ekosistem                                  

b. Populasi                         

c. Habitat 

d.   Bioma 

e.   Komunitas 

 



 

 

Bioma yang paling banyak jenis populasinyaadalah… 

a. Tundra                                                         

b. Taiga 

c. Hutan gugur                                     

d.Hutan tropis 

e. Padangrumput 

 

Do you work...the evening? 

a. in 

b. at 

c. on 

d. or 

e. with 

 

Have you ever...him? 

a. been met 

b. met 

c. meet 

d. meeting 

e. been meeting 

 

Mr. And Mrs. Anandra... that house in 1987 

a. has bought 

b. have bought 



 

 

c. bought 

d. buy 

e. are buying 

 

I ...any parties since I lived in this town 

a. attend 

b. attended 

c. has attended 

d. have attended 

e. am attending 

 

Anna... (not see) the movie “Inception” in the cinema yet. 

a. is not seeing 

b. doesn’t see 

c. didn’t see 

d. have seen 

e. hasn’t seen 

 

 

My birthday party will be celebrated .... Sunday .. 07.30 p.m. 

a. in – at 

b. on – at 

c. in – on  

d. on – in 



 

 

e. at – on 

 

They have visitid their grandmother.... 

a. several times 

b. today 

c. last week 

d. yesterday 

e. two days ago 

 

Thank you so much for helping me. I relaly... it 

a. accept 

b. agree 

c. appreciate 

d. deserve 

e. love 

 

A thousand thanks for all you hard work. I shall never.. it. 

a. forego 

b. forget 

c. foretell 

d. forbid 

e. forgive 

 

 



 

 

 

 



 

 

 


