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1. Ibu Sasmihtha, S.S. lahir di Bogor 30 Oktober 1985, beragama Islam, alamat Jalan Teratai 245 
Bandung. 
Penulisan identitas pelamar sesuai EYD yang tepat adalah …. 
 
(A) Berikut ini adalah identitas saya, 

nama  : Ibu Sasmihtha, S.S. 
tempat/tanggal lahir  : Bogor/30 Oktober  1985 
agama : Islam 
alamat:JalanTerataiNo.245,Bandung 

(B) Yang bertanda tangan di bawah ini, 
nama : Ibu Sasmihtha 
lahir  : Bogor, 30 Oktober 1985 
agama : Islam 
alamat: Jln. Teratai No. 245 Bandung 
 

(C) Adapun identitas saya, 
nama  : Sasmihtha, S.S. 
tempat, tanggal lahir : Bogor 30 Oktober 1985 
alamat  : Jalan. Teratai No. 245 Bandung 
 

(D) Dengan surat ini saya sampaikan bahwa saya 
nama  : Sasmihtha, S.S. 
tempat, tanggal lahir : Bogor 30 Oktober 1985 
agama : Islam 
alamat : Jln. Teratai 245 Bandung 
 

(E) Bersama surat ini, saya 
nama   : Ibu Sasmihtha, S.S. 
tanggallahir: Bogor, 30 Oktober1985 
agama     : Islam 
alamat   : Jalan. Teratai 245 Bandung 
 

 
2.  

 
 
 
 
 
 

 
 

 
Urutan bagian-bagian struktur surat lamaran pekerjaan di atas adalah . 
(A) lampiran/hal surat, (2) tgl. surat, (3) alamat surat, (4) salam pembuka, (5) tubuh surat dan (6) 

salam penutup 
(B) lampiran/hal surat, (2) alamat surat, (3) tgl. surat, (4) salam pembuka, (5) tubuh surat dan (6) 

salam penutup 
(C) tgl surat, (2) alamat surat, (3) lampiran/hal surat, (4) salam pembuka, (5) tubuh surat dan (6) salam 

penutup 
(D) alamat surat, (2) tgl. surat, (3) lampiran/hal surat, (4) salam pembuka, (5) tubuh surat dan (6) 

salam penutup 
(E) tgl. surat, (2) lampiran/hal surat, (3) alamt surat, (4) salam pembuka, (5) tubuh surat dan (6) salam 

penutup  

5 Materi : Menulis 1 
Disusun oleh : Team unsmk.com  
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3. Dengan hormat, 
Berdasarkan surat lamaran Bapak tanggal 5 Mei 2009, maka dengan menyesal kami tidak dapat 
memenuhi permohonan Bapak. Berhubungan tempat yang Bapak inginkan baru-baru ini sudah ada 
yang menempati … 
Kalimat yang dicetak tebal dalam penggalan surat balasan lamaran pekerjaan di atas kurang tepat. 
Kalimat yang tepat adalah  
(A) Berhubungan Bapak agak terlambat untuk melamar pekerjaan. 
(B) Sebab tempat yang Bapak harapkan sudah ada yang mengisi. 
(C) Berhubungan 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. 

 
4. 1. Lampiran : … 

2. Perihal : … 3. Malang, 5 juni 2009 
4. Kepada 
Yth. Bapak Direktur PT Loisa Sanjaya 
Jl. Sudirman 89 Surabaya 
5. Dengan hormat, 
6. Dengan ini ………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………… 

        7. Hormat saya 
…………………………… 

Struktur lamaran kerja di atas yang salah nomor … 

(A) 1 dan 2 
(B) 1 dan 4 
(C) 2 dan 4 
(D) 3 dan 4 
(E) 4 dan 7 

 

5. Kepala SMA N 70  dengan ini mengundang Saudara untuk hadir pada 
Penulisan hari, tanggal, waktu, acara, dan tempat yang benar sebagai lanjutan surat itu adalah 
(A) hari/tanggal:Senin/25 Juli 2009 

waktu:pukul 08.30 WIB 

acara:Rapat Tahunan 

tempat:Aula SMA N 70 

(B) hari, tanggal :Senin, 21 Juli 2009 
waktu :pukul 08.30 WIB 

acara :Rapat Tahunan 

tempat :Aula SMA N 70 

(C) Hari/Tanggal:Senin/25 uli 2009 
Waktu:pukul 08.30 WIB 

Acara:Rapat Tahunan 

Tempat:Aula SMA N 70 

(D) Hari, Tanggal:Senin, 25 Juli 2009 
Waktu:pukul 08.30 WIB 

Acara:Rapat Tahunan 
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Tempat:Aula SMA N 70 

(E) hari, tanggal:Senin, 25 Juli 2009 
waktu:Pukul 08.30 WIB 

Acara:Rapat Tahunan 

Tempat:Aula SMA N 70 

 

6. Judul Karya Tulis: 
“Usaha-Usaha Pembinaan Kesenian Daerah di NTB” 
Simpulan yang sesuai dengan judul di atas  adalah  
(A) Pemerintah berkewajiban membina kesenian daerah NTB 
(B) Pemerintah mengadakan kegiatan festival/ kesenian daerah NTB 
(C) Pemerintah bertanggung jawab atas kemajuan kesenian daerah NTB 
(D) Pemerintah berperan membina kesenian daerah NTB 
(E) Pemerintah membina kesenian daerah NTB 

 
7. (1) Karena kencur termasuk tumbuhan semusim atau beberapa musim. (2)Tanaman kencur dapat 

dijadikan berbagai obat tradisional (3) Hanya saja dari satu musim ke musim berikutnya 
tanaman kencur mengalami masa istirahat,  semua daun hilang dari permukaan tanah (4) Tunas 
rimpang akan tumbuh kembali dari mata-mata rimpang pada musim hujan. (5) Pengawetan rimpang 
kencur dilakukan dengan cara mengeringkan dan terlebih dahulu diiri iris tipis. 
 
Kalimat yang tidak relevan dengan kalimat utama “Kencur merupakan tanaman yang tidak 
memerlukan perawatan yang intensif” adalah 
(A) 1 dan 2  
(B) 2 dan 5  
(C) 2 dan 3 
(D) 2 dan 4   
(E) 1 dan 4 

 

8. Rafel adalah siswa kelas III SMA di kota Surabaya. Ia kos karena tidak mempunyai keluarga di kota 
itu. Ketika akan ujian akhir, Rafel belum melunasi uang sekolah dan kebutuhan sehari-hari. Rafel 
akhirnya memberitahukan kepada orang tuanya di luar Jawa, dan ia mohon doa restu agar ujian 
berhasil dengan baik. 
 
Kalimat isi surat yang santun sesuai dengan ilustrasi tersebut adalah 
(A) Ibu/Bapak dalam waktu dekat saya akan ujian mohon doa restu. Jangan terlambat mengirimkan 

uang, ya! 
(B) Saya mohon doa restu Bapak/Ibu agar ujian berhasil baik, dan mohon mengirimkan uang untuk 

melunasi uang sekolah dan kebutuhan sehari-hari. 
(C) Saya mohon Ibu/Bapak segera memikirkan tanggung jawabnya sebagai orang tua yaitu mengirimi 

saya uang. 
(D) Ibu/Bapak bagaimana keuangan yang saya butuhkan, segera kirimkan sekarang juga! 
(E) Ibu/Bapak yang terhormat, saya mohon doa restu karena akan ujian bulan depan, dan saya minta 

kirim uang segera. 
 

9. Pada suatu hari Anda ditugasi untuk menyampaikan pidato tentang peranan pelajar dalam 
kehidupan masyarakat.  
 
Kalimat pembuka pidato yang benar dan baik adalah 
(A) Para hadirin harap tenang izinkan saya memulai pidato yang bertema peranan pelajar dalam 

masyarakat.  
(B) Hadirin yang terhormat perkenankanlah saya menyampaikan pidato dengan tema Peranan 

Pelajar dalam kehidupan masyarakat. 
(C) Hadirin yang terhormat Pidato ini disampaikan dengan tema masalah peranan pelajar dalam 

masyarakat. 
(D) Para hadirin, Bapak dan Ibu izinkan kami menegaskan kembali tentang tema pidato saya saat ini. 
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(E) Para Ibu, Bapak, Saudara-saudara dan hadirin tema pidato kita kali ini adalah peranan pelajar 
dalam masyarakat. 
 

10. Seorang Kepala Biro Umum menginstruksikan kepada Kepala Bagian Keuangan agar mengumpulkan 
staf keuangan untuk mengadakan rapat evaluasi anggaran pada tanggal 10 Juli 2009, pukul 13.00. 
 
Kalimat memo yang sesuai dengan ilustrasi di atas adalah 
(A) Mohon dengan sangat kumpulkan staf keuangan untuk rapat evaluasi anggaran, Jumat, 10 Juli 

2009, pukul 13.00. 
(B) Yth. Kepala Bagian Keuangan  dimohon mengumpulkan stafnya dalam rapat evaluasi anggaran, 

Jumat10 Juli 2009, pukul 13.00. 
(C) Kumpulkan staf keuangan dalam rapat evaluasi anggaran, Jumat, 10 Juli 2009, pukul 13.00. 
(D) Tolong kumpulkan staf keuangan Anda untuk mengadakan rapat evaluasi anggaran, Jumat, 10 Juli 

2009. 
(E) Mohon dengan hormat agar mengumpulkan staf keuangan untuk rapat evaluasi anggaran, Jumat, 

10 Juli 2009, pukul 13.00. 
 

11. Yth. Pimpinan PDAM Kotamadya Bandung 
Jalan Bhayangkara 32 
di Bandung. 
 
Dalam penulisan bagian alamat surat di atas terdapat kesalahan yaitu  
(A) penulisan singkatan Yth.. seharusnya Yang Terhormat 
(B) penulisan jalan seharusnya Jln 
(C) penggunaan tanda titik di belakang kata Bandung 
(D) penggunaan kata depan dihilangkan 
(E) penulisan 32, seharusnya no. 32 

 

12. Kalimat yang menyatakan laporan hasil seminar adalah … 
(A) Berdasarkan hasil seminar tersebut kami menyarankan agar minat baca hendaknya ditanamkan 

pada anak sejak kecil. 
(B)  Saudara pemandu kami menyarankan agar seminar ini waktu diskor dulu. 
(C)  Kami (Panitia) menyarankan agar para perserta seminar ini dapat mengikutidengan seksama. 
(D) Tujuan seminar ini agar para generasi muda dapat memahami nilai-nilai kehidupan yang terjadi di 

masyarakat. 
(E) Seminar ini diharapkan dapat diikuti oleh peserta dari berbagai daerah. 

 

13. PENGUMUMAN 
Sehubungan dengan akan dilaksanakannya LDKS pada: 
hari, tanggal : Jumat s.d. Minggu, 24 s.d. 25 Oktober 2009 
tempat : Baperta Cibubur 
Maka bagi para siswa yang akan mengikuti kegiatan tersebut harap mendaftarkan 
diri kepada panitia di ruang OSIS selambat-lambatnya tanggal 20 Oktober 2009 
 
Pengumuman di atas berisi …. 
(A) iklan 
(B) ajakan 
(C) imbau 
(D) pendaftaran 
(E)  pemberitahuan 

 

14. Hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta 
tentang “Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba oleh Masyarakat Sekolah” menunjukkan bahwa 
berbagai upaya telah dilakukan, baik yang bersifat preventif maupun represif. 
 
Kalimat di atas adalah sebuah contoh komponen dalam proposal yang berupa  
(A) tempat pendaftaran (D) penutup 
(B) tema   (E) kepanitiaan 
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(C) latar belakang 
 

15. Dengan hormat, 
 

Kami mengharapkan kehadiran rekan-rekan pengurus OSIS pada 
hari, tanggal : Selasa, 17 September 2013 

waktu : pukul 08.00 s.d. 12.00 

acara : Rapat Rencana Bakti Sosial 

tempat : Ruang Teori 2  

 

 Ketua OSIS SMA Anindo Binagara 
 ttd. 
 Vcky Fauzy  
 
Kalimat penutup yang tepat untuk surat undangan tersebut adalah ... 
(A) Kami mengharapkan kehadiran Anda sesuai dengan waktu dan tempat. 
(B) Demikian surat ini kami kirimkan, agar Anda dapat hadir tepat pada waktunya. 
(C) Atas perhatian Anda, kami mengucapkan terima kasih. 
(D) Diharapkan Anda mementingkan rapat tersebut dan hadir tepat pada waktunya. 
(E) Mengingat acara ini sangat penting, mohon Anda menyempatkan diri untuk hadir. 

 

16. Untuk menyelesaikan tugas akhirnya Intan  menggunakan sumber berupa makalah yang disajikan 
dalam semiar  HIV di Kalangan Remaja. Makalah disajikan dalam Seminar Kesehatan,  yang ditulis 
oleh Bambang Kuntro tahun 10-11 September 1999 dan diterbitkan oleh Pemda Kabupaten Lebak 
diLebak. 
Penulisan daftar pustaka yang tepat adalah 

(A) Kuntarto, Bambang. 1999. HIV di Kalangan Remaja. Makalah disajikan dalam Seminar Kesehatan, , 
Lebak, 10-11 September 1999. 

(B) Bambang Kuntro HIV di Kalangan Remaja. Makalah disajikan dalam Seminar Kesehatan, 10-11 
September 1999: Lebak 

(C) Kuntarto, Bambang. 1999. HIV di Kalangan Remaja. Makalah disajikan dalam Seminar Kesehatan, 
Pemda Kabupaten Lebak, Lebak, 10-11 September 1999. 

(D) Kuntarto, Bambang. Makalah disajikan dalam Seminar Kesehatan, Pemda Kabupaten Lebak, 
berjudul HIV di Kalangan Remaja., , Lebak, 10-11 September 1999. 

(E) Kuntarto, Bambang. 1999. HIV di Kalangan Remaja. Makalah disajikan dalam Seminar Kesehatan, 
Pemda Kabupaten Lebak, Lebak, 10-11 September 1999. 

 

17. Sistematika penyusunan laporan dalam wawancara yang benar adalah .. 
(A) judul laporan, tujuan, responden, waktu, topik,isi laporan, lokasi , dan kesimpulan wawancara 
(B) judul laporan, tujuan, topik, responden, waktu, lokasi, isi laporan, dan kesimpulanwawancara 
(C) judul laporan, waktu, lokasi, topik, tujuan, responden, isi laporan, dan kesimpulan wawancara 
(D) judul laporan, topik, tujuan, responden, waktu, lokasi, isi laporan, dan kesimpulan wawancara 
(E) topik,judul laporan, tujuan, isi laporan, responden, waktu, lokasi, dan kesimpulan wawancara 

 

18. Siapa yang tidak ingin bekerja? Orang tua membiayai anaknya sekolah sampai tingkat tinggi, bahkan 
kalau mampu, hingga bertitel profesor doktor. Tujuannya agar dapat bekerja dan mencari nafkah, 
akan tetapi, jika si anak sekolahnya gagal, orang tua pasti marah dan kecewa. Bukankah orang tua 
rela membiayai pendidikan agar anaknya hidup bahagia?   
 
Hal yang diungkapkan dalam kutipan esai tersebut adalah ... 

(A) Para orang tua menginnginkan anak mereka bersekolah agar mudah mendapat pekerjaan. 
(B) Orang tua pasti marah dan kecewa jika anaknya gagal sekola. 
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(C) Setiap orang tua pasti ingin anaknya bersekolah dan bertitel. 
(D) Orang tua rela membiayai pendidikan anaknya agar mencapai gelar yang tinggi. 
(E) Salah satu upaya untuk mencapai kebahagian dengan bersekolah dan bekerja. 
 

19. Jasa-jasa ekologi yang terdapat di Kawasan Ekosistem Leuser mencakup penyedian air bersih, 
pengendalian erosi ... banjir, pengaturan iklim lokal, penyerapan karbon, perikanan air tawar, ... 
keindahan alam mendukung industri pariwisata. Jasa-jasa ini hanya dapat tersedia ... Kawasan 
Ekosistem Leuser dijaga dan dipelihara fungsinya sebagai suatu kesatuan interaksi yang utuh. 
Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi bagian yang rumpang pada paragraf tersebut adalah 
... 

(A) atau, tetapi, sebab      (D) dan, serta, jika  
(B) yaitu, bahkan, bahwa  (E) karena, misalnya, apabila 
(C) serta, yakni, dan 

 

 

20. Koperasi mempunyai prinsip dasar menyejahterakan seluruh anggotanya dan sebagai kekuatan 
penyeimbang dalam ... ekonomi. Koperasi perlu dikembangkan dengan membentuk jaringan kerja 
sama antarkoperasi dari berbagai dunia. Tidak adanya koperasi, usaha kecil menengah sulit bersaing 
dengan perusahaan-perusahaan multinasional, yang dikelola dengan mengedepankan prinsip ... , 
efisiensi, dan ... 
 
Kata serapan yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah ...  

(A) sistem, efektivitas, dan produktivitas 
(B) sistem, efektivitas, dan produktifitas 
(C) sistem, efektifitas, dan produktifitas 
(D) sistim, efektifitas, dan produktifitas 
(E) sistim, efektifitas, dan produktifitas 

 

 


