TRY OUT PENILAIAN AKHIR SEMESTER GANJIL
BIMBINGAN BELAJAR DURROTUT TARBIYAH
Jl. Gegerkalong Tengah No. 84 Bandung 40153 Tlp (022) 82000084
Website : www.bimbeldt.com
Email : durrotuttarbiyah@gmail.com
LEMBAR SOAL
Mata Pelajaran
Kelas
Hari/Tanggal
Nama Lengkap

: Bahasa Indonesia
: XII (Dua belas)
: ……………………………..
: ……………………………..

Pilihlah jawaban yang paling benar.
1. Demikian surat lamaran saya.
Mohon maklum dan terima kasih
Penutupan surat lamaran tersebut
dapat diperbaiki menjadi..
a. Demikian surat lamaran saya,
Atas perhatian Bapak/Ibu,saya
mengucapkan terima kasih
b. Demikian lamaran saya.Atas
perhatiannya saya sampaikan
terima kasih yang sebesarbesarnya
c. Demikian lamaran ini saya buat
dengan kesungguhan untuk dapat
diterima.Terima kasih
d. Atas perhatian dan diterimanya
lamaran ini saya ucapkan terima
kasih
e. Demikian lamaran saya untuk
mendapat
perhatian
dari
Bapak/Ibu

d. Sehubung

dengan
hal
tersebut,bersama ini saya akan
meyertakan lampiran sebagai
berikut

3. Penulisan identitas pelamar yang
tepap berikut ini adalah...
a. Nama
:
Riana
Tempat,
tanggal
lahir
:
Bengkulu,
5April
1986
Alamat : Jalan Bakti Husada 10,
Bengkulu
b. Nama
:
Riana
Tempat,tanggal
lahir
:
Bengkulu/5
April
1986
Alamat : Jalan Bakti Husada 10,
Bengkulu
c. Nama
:
Riana
tempat,
tanggal
lahir
:
Bengkulu/5
April
1986
alamat : Jalan Bakti Husada 10,
Bengkulu
d. Nama
:
RIANA
tempat,
tanggal
lahir
:
BENGKULU,5
April
1986
alamat : Jalan Bakti Husada 10,
Bengkulu
e. nama
:
Riana
tempat, tanggal lahir : Bengkulu,
5
April
1986
alamat : Jalan Bakti Husada

2. Kalimat
yang
menyatakan
diikutsertakannya lamaran dalam
surat lamaran pekerjaan yang tepat
adalah...
a. Sehubung dengan hal tersebut,
dengan adanya surat ini saya
sertakan
lampiran
sebagai
berikut
b. Berhubung dengan hal tersebut,
bersama dengan ini saya sertakan
lampiran sebagai berikut
c. Sehubung
dengan
hal
tersebut,bersama
ini
saya
sertakan
lampiran
sebagai
berikut
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4. Penulisan penutupan surat lamaran
pekerjaan yang baku adalah...
a. atas terkabulnya permohonan
ini,saya ucapkan terima kasih
b. atas kebijaksanaan Bapak saya
mengucapkan terima kasih
c. atas
perhatian
Bapak,saya
mengucapkan terima kasih
d. atas
perhatiannya,kami
mengucapkan
banyak-banyak
terima kasih
e. atas
perhatiannya,saya
menyampaikan terima kasih
5.

a. Yth. Kepala Bagian Personalia
PT
Abadi
Jalan Antariksa Semarang
b. Kepada pemasang iklan pada
harian
kompas
di jl. Antariksa,Smg
c. kepada
Yth. Kepala Bagian Personalia
PT
Abadi
Jalan Antariksa Smg
d. yth. pemasang iklan pada harian
kompas
di jl. Antariksa, Smg.
e. kepada
Yth. Kepala Bagian Personalia
PT
Abadi
di Jln Antariksa, Smg

DICARI
Sebuah
perusahaan
periklanan
membutuhkan seorang karyawati
Syarat:
pendidikan
terakhir
S-1
menguasai
bahasa
sing
Warta Kota,10 Januari 2007
Kalimat pembuka surat lamaran
sesuai
iklan
tersebut
adalah
Penulisan pembukaan surat lamaran
berdasarkan
iklan,yang
tepat
adalah...
a. Sehubungan dengan iklan Bapak
di Warta Kota, saya berniat
untuk
melamar
kepada
perusahaan Bapak
b. Dengan ijazah yang sesuai
dengan iklan Bapak di Warta
Kota,saya bermaksud melamar..
c. Sehubungan dengan iklan yang
termuat pada harian Warta
Kota,tanggal
10
Januari
2007,dengan
ini
saya
mengajukan lamaran pekerjaan...
d. Saya berharap bapak menerima
saya karena saya memiliki ijazah
sesuai yang diminta...
e. Saya bermaksud melamar kepada
perusahaan Bapak sesuai dengan
iklan yang dimuat pada Warta
Kota

7. Atas kebijaksanaannya menerima
saya. Saya ucapkan terima kasaih.
Kalimat penutup surat lamaran
pekerjaan tersebut salah.perbaikan
yang tepat adalah...
a. Atas kebijaksanaan Ibu,saya
mengucapkan terima kasih
b. Atas
perhatiannya,saya
mengucapkan terima kasih
c. Atas kebijaksanaan bapak,tidak
lupa kami mengucapkan terima
kasih
d. Akhir kata,kami mohon maaf
atas segala kekurangannya
e. Atas
kebijaksanaannya,saya
mengucapkan
terima
kasih
banyak
8. Yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama: Bela,S.E.
Tempat dan tanggal lahir: Semarang,
12 November 1985
Jenis kelamin: Perempuan
Pendidikan: S-1 Jurusan Akutansi
Penulisan identitas pelamar tidak
sesuai dengan kaidah ejaan yang
berlaku, penulisan yang tepat
adalah...
a. Semua kata harus diawala huruf
capital

6. Penulisan alamat surat lamaran
pekerjaan yang benar adalah...
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b. Kata nama, tempat, jenis
kelamin, dan pendidikan diawali
huruf kecil
c. Kata-kata berupa penjelasan
rincian diawali dengan huruf
kecil
d. Setiap identitas diakhati dengan
tanda komas (,)
e. Penjelasan tempat dan tanggal
lahir ditulis dalam dua baris
kalimat.

11. Penulisan pembukaan surat lamaran
berdasarkan iklan yang tepat adalah
a. Setelah membaca lowongan
kerja yang termuat dalam media
kita,bersama
ini
saya
mengajukan lamaran kerja...
b. Membaca lowongan kerja yang
termuat dalam media kita edisi
12 Maret 2009, saya tertarik
mengajukan lamaran kerja...
c. Setelah membaca lowongan
kerja yang termuat dalam media
kita edisi 12 Maret 2009,
bersama ini saya mengajukan
lamaran kerja...
d. Setelah membaca lowongan
dalam media Kita edisi 12 Maret
2009, bersama ini saya melamar
kerja untuk diterima...
e. Saya tertarik membaca lowongan
kerja yang termuat dalam media
kita edisi 12 Maret 2009

9. Atas perhatiannya kami ucapkan
banyak-banyak
terima
kasih
Perbaikan
yang
tepat
untuk
penutupan surat tersebut adalah…
a. Atas perhatian dari pada
Bapak/Ibu saya mengucapkan
terima kasih
b. Atas perhatian Bapak/Ibu kami
ucapkan terima kasih banyak
c. Atas perhatian Bapak/Ibu saya
menghaturkan terima kasih
d. Atas perhatian dan kehadiran
Bapak/Ibu kami mengucapkan
terima kasih
e. Atas perhatian Bapak/Ibu saya
mengucapkan terima kasih.

12. Atas bantuan dan kerja samanya
saya
haturkan
terima
kasih
Perbaikan kalimat penutup surat
lamaran tersebut yang tepat adalah ...
a. Atas bantuan dan kebijaksanaan
Bapak saya mengucapkan terima
kasih
b. Atas perhatian dan kebijaksanaan
Bapak,saya mengucapkan terima
kasih
c. Atas perhatian Bapak terima
kasih banyak
d. Semoga
diterima
menjadi
karyawan Bapak.terima kasih
banyak
e. Atas bantuan Bapak tidak lupa
saya mengucapkan terima kasih

10. Atas perhatian dan budi baik
bapak,saya menghaturkan banyak
terima kasih.
Perbaikan
yang tepat
untuk
penutupan surat diatas adalah...
a. Atas perhatian Bapak saya meng
ucapkan terima kasih
b. Atasbudi baik Bapak, saya
sampaikan ucapkan terima kasih
c. Atas diterimanya saya bekerja
diperusahaan
bapak,
saya
ucapkan terima kasih
d. Demikian surat lamaran saya,
dan untuk itu saya sampaikan
terima kasih
e. Dengan
diterimanya
saya
bekerja, saya mengucapkan
terima kasih

13. Atas budi baik serta perhatian
saudara saya mengucapkan banyak
terima
kasih
Perbaikan yang tepat kalimat pada
kutipan surat tersebut...
a. Karena
itu,
perkenenkan
sebelumnya saya menghaturkan
terima kasih
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b. Untuk

itu
semua,
saya
mangucapkan
terima
kasih
banyak
c. Saya mengucapkan terima kasih
atas perhatiannya saudara itu
d. Atas perhatian Bapak/Ibu, saya
mengucapkan ribuan terima
kasih
e. Atas perhatian saudara, saya
mengucapkan terima kasih

ke sana pada hari yang sama, 15
Juni. Mudah-mudahan kita bertemu
di terminal Malangbong, sehingga
kita
bisa menuju Sanding bersama-sama
....
Kalimat tersebut dikutip dari surat
balasan yang ditulis Kemala untuk
Annisa.
Sebelumnya
Annisa
mengabari Kemala tentang ........
a. rencana keberangkatan Annisa
ke rumah nenek mereka pada
saat liburan nanti
b. rencana keberangkatan Annisa
untuk berlibur di rumah Kemala
c. undangan Annisa agar Kemala
berlibur di rumah Annisa
d. ajakan Annisa agar Kemala
mengajar nenek pada waktu libur
nanti
e. pemberitahuan Annisa bahwa dia
akan berlibur di rumah Kemala
bersama nenek

14. Bersama
surat
ini,
kami
mengucapkan selamat dan turut
bergembira atas terpilihnya Dik
Mardi sebagai transmigran teladan
tahun
ini!
Perbaikan yang tepat terhadap
kalimat surat di atas adalah ........
a. Melalui
surat
ini,
kami
sampaikan selamat dan turut
bergembira atas terpilihnya Dik
Mardi
sebagai
transmigran
teladan tahun ini.
b. Bersama
surat
ini,
kami
sampaikan ucapan terima dan
turut
berbahagia
atas
terpilihnya Dik Mardi sebagai
transmigran teladan.
c. Dengan
surat
ini,
kami
mengucapkan selamat dan turut
begembira
atas
terpilihnya
Dik Mardi sebagai transmigran
teladan tahun ini.
d. Dengan melalui surat ini, kami
sampaikan selamat dan turut
bergembira
atas
terpilihnya Dik Mardi sebagai
transmigran teladan tahun ini.
e. Dalam surat yang kami kirimkan
ini, kami menyampaikan ucapan
selamat
dan
turut
bergembira atas terpilihnya Dik
Mardi
sebagai
transmigran
teladan tahun ini.

16. Dicari
tenaga
kerja
untuk
1. Bagian keuangan, minimal D-3
2. Bagian Administrasi baru lulus
SMU/SMEA
Ebtanas/Bahasa
Indonesia/Tahun 2002 8 Lamaran
ke Jalan Tanah Abang 11/70 Jakarta
10160. Dilengkapi dengan nomor
telepon. Kompas, 9 September 2000
Kalimat pembuka lamaran pekerjaan
yang tepat sesuai iklan di atas adalah
........
a. Berdasarkan pengumuman di
harian Kompas, 9 September
2000 saya ingin melamar di
perusahaan ini.
b. Pada tanggal 9 September 2000
perusahaan bapak memerlukan
tenaga
Administrasi yang saya baca di
harian Kompas.
c. Dalam harian Kompas, 9
September 2000 saya membaca
bahwa
perusahaan
yang
Bapak
pimpin
memerlukan
tenaga bagian keuangan

15. Icha, sayang,Sungguh saya merasa
senang begitu tahu bahwa liburan
kali
ini
kita
bisa
main
bersama-sama di rumah nenek.
Bener lho, Mala pun akan berangkat
4

d. Saya memenuhi syarat yang
Bapak inginkan, oleh karena itu
saya
akan
melamar
pekerjaan
sebagai
tenaga
administrasi.
e. Saya membaca di iklan bahwa
perusahaan Bapak memerlukan
tenaga
bagian
administrasi,
saya
merasa
memiliki syarat maka ....

19. Menurut Ibu Yahya, guru SD N
Nusantara,
saya
mendapatkan
informasi bahwa SD N Nusantara
membutuhkan staf tata usaha.
Contoh paragraf pembuka surat
lamaran
pekerjaan
diatas
berdasarkan
a. berdasarkan iklan
b. berdasarkan inisiatif sendiri
c. berdasarkan informasi orang lain
d. berdasarkan iklan yang dibaca
didepan pintu
e. berdasarkan majalah

17. Dengan hormat,
Berdasarkan surat lamaran Bapak
tertanggal 5 Mei 1998, maka dengan
menyesal
kami
tidak dapat memenuhi permohonan
Bapak berhubung tempat yang
Bapak inginkan baru-baru ini sudah
ada yang menempati ........
Kalimat yang dicetak miring dalam
penggalan surat balasan lamaran
pekerjaan
di
atas
kurang tepat. Kalimat yang tepat
adalah ........
a. Berhubung Bapak agak terlambat
untuk melamar pekerjaan.
b. Sebab tempat yang Bapak
harapkan sudah ada yang
mengisi.
c. Berhubung tempat yang Bapak
harapkan sudah tidak ada lagi.
d. Hal ini disebabkan lowongan
kerja yang Bapak harapkan
sudah terisi.
e. Sebab lowongan kerja yang
Bapak inginkan sudah diisi orang
lain.

20. Cermati kutipan surat lamaran
berikut!
… dengan ini saya mengajukan
lamaran pekerjaan untuk mengisi
lowongan tersebut.
Adapun identitas diri saya ..
Pemerian identitas yang tepat untuk
melengkapi surat lamaran tersebut
adalah …
a. Nama : Riana
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 5
April 1986
Alamat : jalan Bhakti Husada 10,
Bengkulu
b. Nama : Riana
Tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 54-1986
Alamat : Jalan Bhakti Husada 10
Bengkulu
c. nama : Riana
tempat, tanggal lahir : Bengkulu/5
April 1986
alamat : Jalan Bhakti Husada Nomor
10, Bengkulu
d. nama : RIANA
tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 5
April 1986
alamat : Jalan Bhakti Husada 10
Bengkulu
e. nama : Riana
tempat, tanggal lahir : Bengkulu, 5
April 1986
alamat : Jalan Bhakti Husada 10,
Bengkulu

18. Surat permohonan yang dibuat oleh
pelamar kerja (pencari kerja) untuk
dikirim pada pencari tenaga kerja
(badan usaha atau instansi) guna
mendapatkan pekerjaan atau jabatan
yang sesuai dengan pencari tenaga
kerja merupakan definisi dari...
a. surat lamaran pekerjaan
b. surat izin
c. surat kuasa
d. surat perjanjian
e. surat dinas
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21. Cermati iklan berikut ini!
DIBUTUHKAN SEGERA
Perusahaan
industri
komponen
otomotif roda 2 dan 4 yang
berkembang pesat membutuhkan
tenaga kerja, sebagai berikut:
Salesman Sepeda Motor Box
a. Pria max. 27 thn SMU/sederajat
memiliki Sim C.
b. Menyukai tugas lapangan &
pengalaman bid. Consumer
Goods/Med. Rep/Sparepart min.
1 thn. Ruko Cempaka Mas blok
Q – 5. Jl. Letjend Suprapto
Jakarta Pusat f
Paling lambat 10 hari selelah
iklan ini dimuat.
Kompas, 27 Mei 2011
Kalimat pembuka surat lamaran
pekerjaan yang sesuai dengan iklan
tersebut adalah ….
a. Dengan surat ini, saya melamar
pekerjaan di iklan yang dimuat di
harian Kompas, 27 Mei 2011.
b. Berdasarkan penjelasan iklan di
harian Kompas, 27 Mei 2011,
saya
mengajukan
lamaran
terhadap Saudara.
c. Sesuai dengan iklan, 27 Mei
2011 tersebut, saya ingin sekali
bekerja di perusahaan ini. Maka
saya menulis lamaran pekerjaan.
d. Iklan di harian Kompas, 27 Mei
2011 telah menarik keinginan
saya untuk bekerja di perusahaan
Saudara oleh sebab itu saya
mengajukan lamaran kerja.
e. Sehubungan dengan iklan yang
dimuat pada harian Kompas, 27
Mei 2011, dengan ini saya
mengajukan lamaran kerja pada
perusahaan Saudara.

Kalimat
yang
tepat
untuk
memperbaiki kalimat penutup surat
lamaran pekerjaan ntersebut adalah
…
a. Besar harapan saya, Bapak
mempertimbangkan
lamaran
saya. Atas kebijaksanaannya,
diucapkan terima kasih.
b. Besar harapan saya. Bapak
dapat menerima saya. Atas
kebijaksanaan Bapak, saya
mengucapkan terima kasih.
c. Mohon Bapak dapat menerima
saya. Atas kebijaksanaannya
kepada saya, saya ucapkan
terima kasih.
d. Sudilah
kiranya
Bapak
menerima
saya.
Atas
kebijaksanaan
Bapak,
dihaturkan terima kasih.
e. Atas kebijaksanaan menerima
saya di perusahaan Bapak, saya
mengucapkan terima kasih.
23. Bahasa
lamaran
hendaknya
memenuhi kriteria adalah. . .
a. tidak logis
b. bahasanya tidak baku
c. tidak jelas, asal-asalan
d. Bahasa yang gaul dan tidak
mudah dipahami
e. Jelas, baku, bahasanya mudah
dipahami, dan menarik/indah
24. Cermatilah kutipan surat lamaran
pekerjaan berikut!
Dengan hormat,
Saya, Givani, adalah Master
Ekonomi
Jurusan
Manajemen
Pemasaran. Saya ingin bergabung
dengan perusahaan Bapak untuk
menjadi direktur pemasaran cabang
Bandung.
Berdasarkan isinya, surat lamaran
pekerjaan di atas ditulis berdasarkan
....
a. iklan di koran
b. pengumuman
c. inisiatif sendiri
d. panggilan

22. Cermatilah penutup surat lamaran
pekerjaan berikut!
Besar harapan saya dapat diterima
diperusahaan yang Bapak pimpin.
Atas kebaikannya, dihaturkan terima
kasih.
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e. selebaran

Berdasarkan pengumuman di atas,
kalimat pembuka surat lamaran
pekerjaan yang tepat adalah ....
a. Berdasarkan pengumuman bahwa
RS Al Islam yang beralamat di
Jalan Soekarno Hatta 644,
Bandung membutuhkan tenaga
perawat, maka saya ....
b. Sesuai pengumuman RS Al Islam
yang beralamat di Jl. Soekarno
Hatta
no.
644,
Bandung
membutuhkan tenaga perawat,
maka ....
c. Sehubungan dengan RS Al Islam
yang beralamat di Jl. Soekarno
Hatta
no.
644,
Bandung
membutuhkan tenaga perawat,
maka ....
d. Setelah ada pengumuman RS Al
Islam yang beralamat di Jl.
Soekarno Hatta no. 644, Bandung
membutuhkan tenaga perawat,
maka saya yang bertandatangan di
bawah ini ....
e. Dari informasi di RS Al Islam
yang beralamat di Jl. Soekarno
Hatta
no.
644,
Bandung
membutuhkan tenaga perawat,
maka ....

25. Perhatikan data-data berikut!
Nama : Susanti
Umur :25 tahun
Pendidikan
: S1 keperawatan
Alamat : Jalan Soekarno Hatta
644 Bandung.
Data di atas merupakan bagian dari
surat lamaran pekerjaan, yaitu
bagian ....
a. pembuka surat
b. penutup surat
c. daftar riwayat hidup
d. identitas pelamar
e. asal-usul pelamar
26. Cermati penggalan surat balasan
lamaran pekerjaan berikut!
Berhubung anda belum memenuhi
syarat, permintaan anda terpaksa
kami tolak.
Kalimat perbaikan isi surat balasan
lamaran pekerjaan di
atas yang
paling tepat adalah ...
a. Mohon maaf permintaan Anda
kami tolak karena Anda tidak
memenuhi syarat.
b. Permintaan Anda kami tolak,
keburu diisi orang lain.
c. Maaf permintaan Anda kami tolak
karena Anda tidak lolos uji
administrasi.
d. Sayang permintaan Anda kami
tolak
karena
Anda
tidak
memenuhi syarat.
e. Maaf permintaan Anda kami
tolak.

28. Cermatilah penggalan surat lamaran
pekerjaan
berikut!
Dengan
hormat,
Berdasarkan iklan perusahaan Bapak
yang dimuat di harian Kompas, 23
september 2012, dengan ini saya
nama
:
Alimudin
umur
:
25
tahun
pendidikan : S1 Fakultas Bahasa
dan Sastra Indonesia Universitas
Negeri
Yogyakarta
alamat : Jalan Raya Cikatomas
65
Tasikmalaya
Kata yang penulisannya tidak sesuai
EYD pada penggalan surat lamaran
di atas adalah ....
a. Nama
b. umur
c. pendidikan
d. tanggal iklan

27. Bacalah pengumuman penerimaan
pekerjaan berikut!
PENGUMUMAN
Rumah Sakit Al Islam Bandung
membutuhkan
segera
tenaga
perawat, usia maks 30 tahun,
pendidikan minimal D3, diusahakan
berpengalaman. Lamaran dikirim ke
alamat kami di Jalan Soekarno Hatta
644 Bandung.
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e. alamat

b. Demonstrasi
besar
yang
berlangsung sejak April 1886,
dari
waktu
ke
waktu
pendukungnya semakin banyak.
Demonstrasi
menjalar
ke
berbagai kota, seperti Chicago,
New York, Detroit, Loisville,
dan Baltimore. …
c. Peristiwa monumental yang
menjadi puncak dari persatuan
gerakan buruh dunia adalah
penyelenggaraan Kongres Buruh
Internasional
tahun
1889.
Kongres yang dihadiri ratusan
delegasi dari berbagai negeri dan
memutuskan delapan jam per
hari menjadi tuntutan utama
kaum buruh seluruh dunia. …
d. Delapan jam per hari atau 40
jam/minggu (lima hari kerja)
telah ditetapkan menjadi standar
perburuhan internasional oleh
ILO melalui konvensi ILO No.
01 tahun 1919 dan Konvensi No.
47 tahun 1935. …
e. Rangkaian demonstrasi yang
terjadi pada saat itu, tdak hanya
terjadi di Amerika Serikat.
Bahkan
menurut
Rosa
Luxemburg (1894), demonstrasi
yang menuntut pengurangan jam
kerja
tersebut
sebenarnya
diinspirasikan oleh demonstrasi
serupa yang terjadi sebelumnya
di Australia pada tahun 1856….

29. Cermatilah kalimat surat balasan
lamaran berikut!
Anda ditunggu kehadirannya untuk
tes tulis dan wawancara pada hari
Rabu, 18 September 2012 jam 08.00.
Perbaikan surat balasan lamaran
pekerjaan di atas yang santun adalah
...
a. Selamat! Anda ditunggu ya pada
hari Rabu, 18 September 2012
jam 08.00 untuk melakukan tes
tulis dan wawancara.
b. Selamat!
Anda
lulus
tes
administrasi.
Ditunggu
kehadirannya pada hari Rabu, 18
September 2012 jam 08.00 untuk
melakukan
tes
tulis
dan
wawancara.
c. Berdasarkan surat lamaran yang
Saudara
kirim,
Saudara
dinyatakan
lulus
seleksi
administrasi.
Ditunggu
kehadirannya pada hari Rabu, 18
September 2012 pukul 08.00 WIB
untuk melakukan tes tulis dan
wawancara.
d. Berdasarkan surat lamaran yang
Anda kirim, Anda ditunggu pada
hari Rabu, 18 September 2012
jam 08.00 untuk melakukan tes
tulis dan wawancara.
e. Anda ditunggu pada hari Rabu, 18
September 2012 jam 08.00 untuk
melakukan
tes
tulis
dan
wawancara.

31. Simaklah kutipan teks cerita sejarah
berikut dengan saksama!
FIFA WORLD CUP
…..
ECAFE dibentuk pada 28 Mei 1947
yang kemudian diubah menjadi
ESCAP (Economic Commission for
Asia
and
the
Far
East),
Colombo plan,
dan
KAA
(Konferensi Asia Afrika)

30. Struktur teks cerita sejarah orientasi
terdapat dalam teks berikut ini ….
a. Hari buruh, yang dikenal juga
dengan
sebutan May
Day, diperingati setiap 1 Mei. Di
beberapa Negara, Hari Buruh
dijadikan hari libur tahunan,
yang berawal dari usaha gerakan
serikat buruh untuk merayakan
keberhasilan ekonomi dan sosial
para buruh.

Peristiwa Pembentukan ASEAN
….
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32. Perhatikan kutipan berikut kemudian
susunlah menjadi sebuah paragraf
yang padu!
Di setiap generasi, selalu saja
muncul gelombang penggemarnya.
(2) Salah satu kompetisi akbar
yang sayang untuk dilewatkan
adalah Piala Dunia. (3) Baik itu
dipandang
sebagai
olahraga
kesukaan
maupun
sekadar
tontonan untuk hiburan, sepak bola
tidak
pernah
habis
untuk
dinikmati. (4) Pesona sepak bola
sebagai salah satu olahraga paling
top sejagat memang tak pernah
pudar.
Paragraf yang kohesif dan koheren
terdapat dalam ….
a. (1), (2), (3), (4)
b. (1), (2), (4), (3)
c. (4), (1), (3), (2)
d. (4), (1), (2), (3)
e. (4), (2), (1), (3)

Hingga
batas
akhir
pendaftaran, FIFA tidak menerima
satu pun konfirmasi keikutsertaan
Negara di Eropa. Bahkan, pada dua
bulan sebelum Piala Dunia digelar,
pesertanya
masih
berjumlah
sembilan Negara.
Perbedaan isi pada kedua teks
tersebut adalah ….
a. Wacana pertama membicarakan
perubahan nama dari ESCAP
menjadi ECAFE; sedang wacana
kedua membahas tentang FIFA
yang tidak menerima satu pun
konfirmasi keikutsertaan Negara
di Eropa hingga batas akhir
pendaftaran.
b. Wacana pertama membicarakan
perubahan nama dari ECAFE
menjadi ESCAP; sedang wacana
kedua membahas tentang FIFA
yang telah menerima satu pun
konfirmasi keikutsertaan Negara
di Eropa hingga batas akhir
pendaftaran.
c. Wacana pertama membicarakan
perubahan nama dari ECAFE
menjadi ESCAP; sedang wacana
kedua membahas tentang FIFA
yang
menerima
beberapa
konfirmasi keikutsertaan Negara
di Eropa hingga batas akhir
pendaftaran.
d. Wacana pertama membicarakan
perubahan nama dari ESCAP
menjadi ECAFE; sedang wacana
kedua membahas tentang FIFA
yang tidak menerima satu pun
konfirmasi keikutsertaan Negara
di Eropa hingga batas akhir
pendaftaran.
e. Wacana pertama membicarakan
perubahan nama dari ECAFE
menjadi ESCAP; sedang wacana
kedua membahas tentang FIFA
yang tidak menerima satu pun
konfirmasi keikutsertaan Negara
di Eropa hingga batas akhir
pendaftaran.

33. Bacalah kutipan paragraf cerita
sejarah berikut dengan saksama!
Mata uang rupiah bukanlah satusatunya mata uang yang pernah
berlaku di Indonesia. Kerajaan
Mataran lama, Sriwijaya, dan
Majapahit telah mengenal dan
menggunakan
berbagai
tipe
“uang” yang umumnya berupa
logam.
Setelah
kedatangan
penjajah di Indonesia pun,
Indonesia telah mengenal berbagai
macam mata uang, termasuk sen
dan gulden yang diterbitkan
oleh De Javasche Bankkhusus
untuk dipergunakan di Hindia
Belanda (Indonesia saat itu).
Struktur dalam kutipan teks tersebut
adalah ….
a. Orientasi
b. Peristiwa
c. Reorientasi
d. Sumber berita
e. Abstraksi
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34. Bacalah kutipan teks berikut dengan
baik!
Ia
mengatakan,
penelitian
membutuhkan waktu yang cukup
panjang dan biaya tak sedikit.
Ratusan
dokter
juga
telah
mengikuti diklat saintifikasi jamu.
Para dokter ini kemudian bisa
praktik di klinik Saintifikasi Jamu
Hortus Medikus tersebut. Di klinik
ini para dokter akan meresepkan
jamu pada pasien yang umumnya
mengeluhkan sakit hepertensi,
radang sendi, dan penyakit
degeneratif. Jika penyakitnya
cukup kompleks, pasien akan
dirujuk ke rumah sakit.
Kutipan
tersebut
merupakan
struktur ….
a. peristiwa
b. latar belakang peristiwa
c. sumber
d. orientasi
e. reorientasi

diadakannya referendum mengenai
kerajaan.
Struktur teks dalam kutipan tersebut
merupakan ….
a. orientasi
b. peristiwa
c. sumber berita
d. latar cerita
e. abstraksi
37. Bacalah kutipan kalimat berikut!
XII mengerjakan tugas pelajaran
bahasa Indonesia secara mandiri.
Pada kalimat tersebut terdapat
keterangan ….
a. Tujuan
b. cara
c. aposisi MENGKRITIK
d. pewatas MASA LALU
e. penyerta
38. Bacalah kutipan paragraf berikut
dengan baik!
Proses uji sampel makanan dan
minuman yang dijual di sekitar
Kompleks Pasar Ngemplak, Kota
Tulungagung
itu
sendiri
diselenggarakan
secara
gratis. Menggunakan satu unit mobil
laboratorium keliling, setiap konsumen
maupun pedagang diberi kesempatan
untuk memeriksakan bahan pangan
yang baru dibelinya tanpa dipungut
biaya sepeser pun. Selain layanan gratis
itu, pemeriksaan secara “jemput bola”
juga dilakukan petugas dengan
mengambil
beberapa
sampel
makanan/bahan pangan yang dijual di
dalam Pasar Ngemplak. Hal itu tentu
produsen makanan kecil dan cepat saji
akan segera jera; mengingat di dalam
bahan makanan tersebut banyak
kandungan yang tidak ramah pada
tubuh.
Kalimat penjelas yang tidak padu
dalam kutipan tersebut adalah ….
a. Selain layanan gratis itu,
pemeriksaan secara “jemput
bola” juga dilakukan petugas

35. Bacalah kutipan teks berikut dengan
baik!
Sampai jauh malam setelah
pengumuman turun tahta raja itu
pada
Senin,
ribuan
orang
memenuhi Lapangan Puerta Del
Sol,
Madrid.
Serangkaian
demonstrasi juga diadakan di kotakota besar di seluruh negeri.
Struktur teks dalam kutipan tersebut
merupakan ….
a. orientasi
b. peristiwa
c. sumber berita
d. latar cerita
e. abstraksi
36. Simaklah kutipan berita berikut!
Pemerintah Spanyol, Selasa (3/6),
memulai penggantian raja untuk
pertama kalinya dalam sejarah
pasca Franco. Sementara ribuan
orang anti kerajaan turun ke jalan
di seluruh negeri mengimbau
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b.

c.

d.

e.

dengan mengambil beberapa
sampel makanan/bahan pangan.
Pemeriksaan secara “jemput
bola” juga dilakukan petugas
dengan mengambil beberapa
sampel makanan/bahan pangan
yang dijual di dalam Pasar
Ngemplak.
Hal itu tentu produsen makanan
kecil dan cepat saji akan segera
jera; mengingat di dalam bahan
makanan
tersebut
banyak
kandungan yang tidak ramah
pada tubuh.
Proses uji sampel makanan dan
minuman yang dijual di sekitar
Kompleks Pasar Ngemplak,
Kota Tulungagung itu sendiri
diselenggarakan secara gratis.
Setiap
konsumen
maupun
pedagang diberi
kesempatan
untuk memeriksakan bahan
pangan yang baru dibelinya
tanpa dipungut biaya sepeser
pun.

40. Bacalah teks berita berikut dengan
saksama!
Perbedaan mutu pelayanan kesehatan di
puskesmas antardaerah masih tinggi.
Dari 9.791 puskesmas yang ada di
seluruh provinsi di Indonesia sekitar 700
puskesmas di antaranya belum memiliki
dokter. Mayoritas puskesmas yang ada
tidak mempunyai tenaga dokter itu ada
di Indonesia bagian timur, daerah
terpencil, dan pulau-pulau terluar.
“Tuntutan kian kompleks. Selain sumber
daya manusia bermutu, teknologi harus
kian berkualitas. Selain beban penyakit,
Pangka kematian karena sakit semakin
etinggi”, ujarnya.
r
Pernyataan berikut yang sesuai
dengan teks di atas adalah ….
a. Perbedaan mutu pelayanan
kesehatan di puskesmas antar
daerah masih belum terlampau
tinggi.
b. Dari 9.791 puskesmas di
Indonesia sekitar 700 puskesmas
di antaranya belum memiliki
dokter.
c. Mayoritas puskesmas tidak
mempunyai dokter di Indonesia
bagian timur, daerah terpencil,
Sumatra,
dan
pulau-pulau
terluar.
d. Selain beban penyakit, angka
kematian karena sakit semakin
tinggi
diungkapkan
oleh
beberapa dokter.
e. Sekitar 700 puskesmas di
antaranya
belum
memiliki
dokter dan tenaga medis lainnya
di Indonesia.

39. Unsur-unsur yang tidak terdapat
dalam teks cerita sejarah adalah ….
a. tokoh
b. kalimat persuasi
c. tempat terjadinya peristiwa
d. nama peristiwa
e. waktu terjadinya peristiwa
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