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Pilihlah jawaban yang paling benar.
1. Pengendara kendaraan bermotor
perlu
mengetahui
prosedur
penilangan.
Kata yang menunjukkan partisipan
manusia secara umum adalah…
a. Bermotor
b. Kendaraan
c. Mengetahui
d. Penilangan
e. Pengendara

dengan
memenuhi berbagai
syarat.
c. Karena
digunakannya
konjungsi temporal.
d. Karena langkah-langkah awal
untuk
mencapai
tujuan
berkesan kompleks.
e. Karena
langkah
awal
merupakan syarat bagi langkah
berikutnya.

2. Teks yang berisi langkah-langkah
yang sistematis yang sesuai dengan
aturan untukmencapai suatu tujuan
disebut dengan teks ...
a. Anekdot
b. Negosiasi
c. Prosedur kompleks
d. Eksposisi
e. Laporan hasil observasi

5. Biasannya yang terdapat di
paragraf ke 2 dalam prosedur
kompleks adalah....
a. Tujuan
b. Interpretasi
c. Langkah-langkah
d. Tesis
e. Maksud
6. Bagian akhir / penutup dari sebuah
teks eskplanasi disebut sebagai …
a. Reorientasi
b. Koda
c. Konklusi
d. Krisis
e. Interpretasi
7. Cara-cara yang ditempuh agar
tujuan tercapai merupakan bagian
dari struktur prosedur yang disebut
...
a. Langkah-langkah
b. Tujuan
c. Reaksi
d. Orientasi (perkenalan)
e. Koda

3. Yang merupakan struktur dari teks
prosedur kompleks adalah ...
a. Tujuan – langkah-langkah
untuk mencapai tujuan
b. Abstraksi
–
orientasi
(perkenalan) – krisis – reaksi –
koda
c. Tesis
–
argumentasi
–
penegasan ulang pendapat
d. Pembukaan – isi – penutup
e. Klasifikasi – anggota/aspek
yang dilaporkan
4. Teks prosedur kompleks dikatakan
“kompleks” …
a. Karena teks prosedur kompleks
disusun secara sistematis.
b. Karena langkah-langkah yang
ada hanya dapat dilakukan

8. Biasanya struktur tujuan ada di
barisan..
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a.
b.
c.
d.
e.

Pertama
Kedua
Ketiga
Keempat
Kelima

13. Karakteristik atau ciri dari teks
eksplanasi ialah …
a. Isinya memuat fakta
b. Muatannya didasarkan pada
pendapat / opini
c. Adanya langkah prosedur
d. Memuat unsur kekonyolan
e. Terdapat unsur persuasif di
dalamnya

9. Contoh ciri kebahasaan yang
terdapat di teks prosedur kompleks
adalah ...
a. Sopan
b. Santun
c. Singkat padat dan jelas
d. Partisipan manusia
e. Menggunakan dialek

14. Bagian akhir / penutup dari sebuah
teks eskplanasi disebut sebagai …
a. Reorientasi
b. Koda
c. Konklusi
d. Krisis
e. Interpretasi

10. Syarat-syarat dan pilihan dalam
teks prosedur adalah ...
a. siapa, di mana, kapan
b. jika, apabila, seandainya
c. sedang, dengan, apa
d. dan, dengan
e. dan, serta, dengan

15. Di bawah ini yang tidak termasuk
ke dalam isi dari sebuah teks
eksplanasi adalah …
a. Kesimpulan / intisari dari
gagasan yang dibahas
b. Konflik pada tokoh-tokoh
dalam novel
c. Peryataan tantang topik yang
sedang dibahas
d. Informasi yang didasarkan
pada fakta berkaitan dengan
topik
e. Generalisasi tentang topik
yang sedang dibahas

11. Perbedaan
antara
prosedur
kompleks dengan teks prosedur
sederhana adalah…
a. Langkah teks prosedur lebih
rumit
b. Langkah-langkahnya
tidak
memenuhi hal-hal yang rumit
c. Apabila salah satu syarat tidak
dipenuhi, langkah selanjutnya
tidak jalan
d. Langkah-langkah yang satu
menentukan langkah yang lain
e. Langkah-langkah hanya dapat
dilakukan dengan memenuhi
syarat sebelumnya

16. Teks eksplanasi bertujuan …
a. Menyatakan hasil laporan
observasi
b. Menyajikan hiburan
c. Menyajikan informasi berupa
fakta secara jelas kepada
pembacanya
d. Menjelaskan langkah-langkah
dalam menghasilkan suatu hal
e. Menggambarkan
keadaan
suatu obyek

12. Dibawah ini yang termasuk ke
dalam struktur teks eksplanasi ialah
…
a. Abstraks
b. Tesis
c. Argumentasi
d. Pernyataan umum
e. Koda
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17. Seorang ketua OSIS ditugaskan
untuk memberi sambutan dalam
acara perpisahan kelas XII.
Kalimat pembuka yang tepat
adalah ….
a. Terima kasih atas kesempatan
yang telah diberikan kepada
saya. Saat ini, saya berdiri di
sini untuk menyampaikan
sepatah dua patah kata.
b. Salam jumpa saya ucapkan
kepada hadirin sekalian. Kita
berjumpa lagi dalam acara
yang sama.
c. Puji syukur kita panjatkan ke
hadirat Tuhan karena berkat
rahmat dan karunia-Nya kita
dapat
berkumpul
untuk
melaksanakan acara perpisahan
ini.
d. Inilah acara yang rutim kita
lakukan dari tahun ke tahun.
Pada kesempatan ini, saya
akan menyampaikan beberapa
kesan dan pesan untuk kakakkakak kita.
e. Terima kasih atas waktu dan
tempat yang telah disedikan
untuk saya menyampaikan
sambutan
dalam
acara
perpisahan
ini.

e. Selamat
sianag,
Saudara
sekalian. Senang sekali saya
bisa berdiri di sini untuk
memberikan sambutan
19. Pukul 08.00 pagi, kami menghadiri
suatu pertemuan. Dalam pertemuan
itu, A memberikan ceramah selama
dua jam. Para pendengar tertib dan
sekali-sekali tertawa. Pada pukul
10.30, B memberikan ceramah.
Pendengarnya
banyak
yang
mengantuk dan ada beberapa orang
yang
meninggalkan
ruangan.
Kutipan tersebut adalah penutup
ceramah tentang kerja bakti.
Kalimat yang cocok sebagai
pembuka isi ceramah tersebut
adalah...
a. Lingkungan bersih, warganya
masyhur
b. Lingkungan yang teratur, tanda
warganya rajin.
c. Lingkungan bersih, mengajak
warganya sadar.
d. Lingkungan
ditata
baik,
menjadi tugas pemerintah.
e. Lingkungan bersih, teratur,
melukiskan
kepribadian
warganya.
20. Bacalah teks pidato berikut dengan
saksama!
Hadirin
yang
berbahagia,
Saat ini, intensitas curah hujan
sangat tinggi. Sebagimana kita
ketahuim sejak beberapa hari
terakhir, hujan deras mengguyur
wilayah Jakarta dan sekitarnya.
Tak pelak lagi, banjir pun datang
tanpa permisi. Menurut data Badan
Meteorologi dan Geofisika, curah
hujan yang tinggi masih akan
berlagsung selama sepekan ke
depan.
Seiring datangnya bencana banjir,
wabah penyakit pun biasanya akan
muncul. Wabah penyakit yang
dimaksud adalah leptospirosis dan

18. Berikut ini cotoh yang bukan
termasuk
pembuka
sambutan
dalam sebuah acara adalah…
a. Pertama-tama marilah kita
oanjatkan puji syukur ke
hadirat Tuhan Yang Maha Esa.
b. Bapak Kepala SMA 2,Bapak
dan Ibu Guru wali siswa, rekanrekan siswa SMA 2 yang
berbahagia.
c. Selamat pagi teman-teman
yang berbahagia. Pada hari in
kita akan mengadakan lomba
lari.
d. Atas dasar itu, maka kita
hendaknya selalu waspada akan
bahaya Narkoba.
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diare. Leptospirosis merupakan
penyakit hewan yang dapat
menjangkiti manusia. Penyebabnya
adalah bakteri berbentuk spiral
bernama leptospira. Sementara itu,
diare akan muncul karena wilayah
yang tergenang banjir menjadi
kotor.
Jiak
terjangkit
penyakit
leptospirosis,
penderita
akan
mengalami demam tinggi, mual,
muntah, sekujur tubuh badan akan
terasa sakit, air kencing berwarna
merah tua, dan timbul bercak
kemerahan di bola mata karena
pecahnya
pembuluh
darah.
Isi pokok naskah pidato tersebut
adalah ….
a. Intensitas curah hujan saat ini
sangat tinggi.
b. Mewaspadai turunnya curah
hujan yang sangat tinggi.
c. Bahaya yang timbul akibat
curah hujan tinggi.
d. Perlunya kewaspadaan terhadap
berbagai penyakit pada saat
banjir.
e. Perlunya kita meningkatkan
kewaspadaan terhadap penyakit
leptospirosis dan diare tatkala
banjir datang.

adanya
keseimbangan
antara
kebutuhan jasmani dan rohani.
Isu di dalam cuplikan tersebut
dinyatakan dalam kalimat nomor
....
a. 1
b. 2
c. 3
d. 4
e. 5
22. Dalam rangka memperingati hari
ulang tahun sekolah, OSIS di
sekolah menggalakkan kegiatan
GDN.
Kegiatan
ini
dapat
dilaksanakan melalui Paskibra,
PKS,
dan
PMR.
Sekolah
mengawali
kegiatan
tersebut
dengan ceramah.
Kalimat pembuka ceramah yang
paling sesuai dengan ilustrasi
tersebut adalah….
a. Dalam rangka menggalakan
Gerakan Disiplin Nasional,
maka OSIS diharapkan dapat
melaksanakan melalui kegiatan
Paskibra, PMR, atau PKS.
b. Untuk mengawali kegiatan
ulang tahun sekolah, maka
OSIS
dapat
memulai
kegiatannya
dan
memasyarakatkan
Gerakan
Disiplin Nasional melalui Plang
Merah Remaja.
c. Gerakan Disiplin Nasional
bukan hanya milik rakyat awam
saja, melainkan juga utnuk
pelajar.
d. Dalam seramah ini, topik yang
akan kita bahas, yaitu masalah
GDN yang dapat dilaksanakan
oleh OSIS melalui Paskibra,
PKS, dan PMR.
e. Kegiatan ceramah kali ini kita
isi dengan menggalakkan GDN
atau OSIS.

21. Hadirin yang saya hormati, dalam
kesempatan
ini
saya
akan
membahas
"Perlunya
Keseimbangan antara Kebutuhan
Jasmani dan Rohani." (1) Manusia
terdiri atas jasmani dan rohani. (2)
Jika keduanya berpisah, seseorang
tidak dikatakan manusia hidup lagi.
(3) Baik jasmani maupun rohani
keduanya membutuhkan makanan
dan keduanya akan merasakan sakit
dan sehat. (4) Makanan jasmani
hendaknya sesuai dengan sifat
jasmani itu sendiri yaitu bersifat
fisik atau materi, sedangkan
makanan rohani yaitu spiritual atau
mental. (5) Oleh karena itu, perlu
4

23. Pukul 08.00 pagi, kami menghadiri
suatu pertemuan. Dalam pertemuan
itu, A memberikan ceramah selama
dua jam. Para pendengar tertib dan
sekali-sekali tertawa. Pada pukul
10.30, B memberikan cermah.
Pendengarnya
banyak
yang
mengantuk dan ada beberapa orang
yang meninggalkan ruangan.
Kegiatan ceramah kali ini kita isi
dengan menggalakkan GDN atau
OSIS.
Situasi seperti dalam ilustrasi
tersebut terjadi karena ……
a. Waktu A berceramah, hari
masih pagi
b. Waktu B berceramah, hari
sudah siang
c. Ceramah A diselingi lelucon
d. Dalam ceramahnya, B tidak
dapat melucu
e. Cara A berceramah lebih
menarik daripada cara B

25. setibanya pak Usman di restoran
kecil sepulang dari sekolah, larasati
segera memulai pembicaraan.
“sebelum membicarakan soal diah,
saya perlu menjelaskan menggapa
saya tidak mau membicarakan hal
ini di sekolah karena saya ingin
saya bicarakan adalah masalah
yang harus diselesaikan dengan
kacamata kemanusiaan, bukan
kedinasan”
“maksud ibu apa?
‘ saya khwatir , keinginan bapak
untuk menghabisi Diah itu karena
kebencian bapak terhadap saya.
Selama ini orang kan tahu saya
sangat perhatin terhadap diah. Dia
anak yang lemah pak, sudah
mengalami berbagai cobaan hidup,
sering murung karena menerima
beban yang terlalu banyak dalam
hidupnya.
Sifat tokoh larasati berdasarklan
kutipan di atas adalah?
a. Sabar dan penyayang
b. Angkuh dan disiplin
c. Tegas dan pemberani
d. Penuh perhatian dan tegas
e. Penakut

24. Kalimat pembuka ceramah yang
sesuai sebagai ketua karang taruna
adalah...
a. Yang terhormat ibu, bapak, dan
adik-adik,
semoga
kita
senantiasa dalam lindungan
Yang Maha Pengasih.
b. Saudara-Saudara,
pada
kesempatan ini, izinkanlah saya
mengemukakan beberapa hal
mengenai isu terkini.
c. Teman-teman,
silakan
melaksanakan tugas masingmasing
sesuai
dengan
pembagian tadi.
d. Baiklah, akan segera kita bahas
permasalahan
yang
ada
hubungannya
denganmisu
terkini.
e. Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan
hadirin
yang
terhormat,
nantikan acara yang akan
segera dilaksanakan.

26. Bacalah
pengegalan
cerpen
berikut!
Kelihatan seorang kakek berjalan
bersama cucunya seorang gadis
belia yang cantik. Mereka duduk di
bawah pohon yang rindang. Gadis
itu
meminta
kakeknya
menceritakan riwayat hidupnya,
siapa sebenarnya kedua orang
tuanya dan di mana mereka
sekarang. Sang kakek terdiam
sebentar, kemudian mulailah ia
bercerita. “Delapan belas tahun
yang lalu, seorang pemuda kota
berjalan-jalan ke desa ini. Ia
terpikat gadis cantik bunga desa
ini, dan mereka pun menikah.
Gadis cantik itu adalah putri kakek
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satu-satunya. Latar tempat pada
cerita di atas adalah...
a. Di bawah pohon rindang
b. Di perkampungan.
c. Di hutan rimba.
d. Di jalan pedasaan.
e. Di rumah singgah

d. Guru harus memiliki sikap kasih
sayang dalam mendidik
e. Sayang dalam mendidik
29. Bacalah penggalan cerpendi bawah
ini dengan cermat!
Meski termasuk anak yang pandai
dan masuk kelas akselerasi,
Romero tetap memilik banyak
teman dan sahabat. Baginya teman
adalah lingkungan yang dapat
memberikan banyak inspirasi dan
pengalaman yang tidak diperoleh di
bangku sekolah. Di rumah ia juga
bersikap baik pada tetangga. Ia
ingat ketika orang tuannya
berpesan, “Carilah teman dan
sahabat
sebanyak-banyaknya
karena kita tidak bisa hidup sendiri.
Suatu saat pasti kita membutuhkan
orang lain.”
Unsur ekstrinsik penggalan cerpen
tersebut adalah ….
a. Budaya
b. Ekonomi
c. Pendidikan
d. Estetika
e. Sosial

27. Bacalah penggalan cerpen di
bawah ini dengan cermat!
Dengan tergesa Ersa menaiki bus
yang nyaris meninggalkan suasana
yang kurang nyaman baginya. Dari
kejauhan terdengan sayup suara
“… penumpang bus Gemilang
Asauntuk
segera
memasuki
kendaraan…”. Hati Ersa agak
tenang karena dia sudah berada di
dalamnya. “Mudah-mudahan sore
nanti aku bisa berada di acara itu,”
harapnya dalam hati.
Latar waktu dan tempat pada
penggalan cerpen tersebut adalah
…
a. Sore hari, terminal
b. Siang hari, perjalanan
c. Siang hari, terminal
d. Pagi hari, rumah
e. Pagi hari, perjalanan

30. Bacalah cerita berikut dengan
seksama
Kita lihat, dari pintu masuk sebuah
ruangan di hotel berbintang empat
itu, dia membelok ke arah kiri, dia
memilih kursi paling samping dari
deretan kursi paling belakang.
Begitu dia duduk, sejumlah lelaki
dekat kursi itu serempak kaasakkusuk dalam gelap.
Latar tempat penggalan cerpen
tersebut adalah...
a. Pintu masuk
b. Kursi paling belakang
c. Arah kiri
d. Kursi paling samping
e. Hotel bintang empat

28. Perhatiakan kutipan cerpen berikut!
“kita sebagai pendidik tidak boleh
memandang masalah secara hitamputih pak, diah itu telah banyak
menanggung beban hidup, sudah
selayaknya kita ikut mendampingi
dan membantunya ,bukan malah
menambah bebanya.
Amanat yang terkandung dalam
kutipan cerpen di atasa adalah…..
a. Sebagai manusia harus saling
tolong-menolong
b. Seorang pendidik harus bisa
membantu siswanya dalam
mengatasi permasalahan hidup
c. Guru
harus
bersikap
professional dalam mendidik
muridnya
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31. Semua orang bisa mengusahakan
kebun sederhana di atas atap.
Prinsip dasarnya sama dengan
bertanam dalam pot. Ayah
melakukan hal yang sama. Atap
rumah dibuat seperti bak atau pot
raksasa setinggi satu meter,
kemudian dicor. Atap itu kemudian
dijadikan tempat untuk menenam
sayur-sayuran.
Paragraf di atas dikembangkan
dengan bentuk pola yang seperti
….
a. Deduktif
b. Induktif
c. Campuran
d. Naratif
e. Deskriptif

e. Untuk mendengarkan sebuah
kaset atau menonton film,
banyak orang yang tak sungkan
mengeluarkan
uang.
33. Jadi soal kesejahteraan ini sangat
berkaitan dengan beban ekonomi
yang ditanggung. Semakin besar
tanggungan, kalau tidak diimbangi
dengan peningkatan penghasilan,
akan semakin tidak sejahteralah
keluarga tersebut. Para ahli
ekonomi berkata bahwa laju
pertumbuhan ekonomi tidak berarti
bila laju pertumbuhan penduduk
tetap tinggi. Oleh karena itu,
meningkatkan
kesejahteraan
keluarga berkaitan erat dengan
jumlah anggota keluarga yang di
tanggung. Keluarga dengan banyak
anak tentu akan menimbulkan
kesulitan ekonomi bila pencari
nafkah hanyalah satu orang. Harus
diingat mencari pekerjaan sekarang
ini sangat sulit. Pernyataan di
bawah ini yang bukan merupakan
pikiran penjelas dari paragraf di
atas adalah ….
a. Kesulitan
ekonomi
akan
bertambah dengan banyaknya
anak.
b. Laju pertumbuhan ekonomi
diikuti oleh laju pertumbuhan
penduduk.
c. Semakin besar tanggungan,
semakin besar pula penghasilan.
d. Masalah kesejahteraan berkaitan
dengan beban ekonomi.
e. Mencari pekerjaan sekarang ini
sangat sulit.

32. Membudayakan
kegemaran
membaca bukanlah hal yang
mudah. (2) Banyak tantangan yang
melatari pembudayaan kegemaran
membaca. (3) Pertama, kurangnya
pemahaman masyarakat sendiri
terhadap pentingnya buku. (4)
Buku masih dianggap kebutuhan
nomor sekian. (5) Kenyataan ini
terlihat ketika kebutuhan pokok
sudah terpenuhi, orang jarang
menyisihkan
uangnya
untuk
membeli buku. (6) Sulit sekali
menjadikan sebuah buku sebagai
sebagai kebutuhan utama (7) akan
tetapi, untuk mendengarkan sebuah
kaset atau menonton film, banyak
orang
yang
tak
sungkan
mengeluarkan
uang.
Pernyataan yang merupakan alasan
dalam paragraf di atas adalah ….
a. Kebudayaan
membaca
di
kalangan masyarakat tertentu.
b. Banyak tantangan yang melatari
pembudayaan gemar membaca.
c. Kenyataan ini terlihat jetika
kebutuhan
pokok
sudah
terpenuhi.
d. Buku masih dianggap kebutuhan
nomor sekian.

34. Rencana kegiatan akan lebih tepat
jika
disusun
dalam
bentuk
karangan….
a. Narasi
b. Deskripsi
c. Eksposisi
d. Argumentasi
e. Persuasi
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39. Suatu proposal berbunyi “Dengan
kegiatan ini dimaksudkan agar para
pesera memiliki jiwa apresiasi seni
yang
tinggi”.
Uraian di atas merupakan begian
dari format proposal ….
a. Dasar pemikiran
b. Rencana kegiatan
c. Tujuan kegiatan
d. Acara kegiatan
e. Sasaran kegiatan

35. Hal-hal yang tidak dicantumkan
dalam proposal rapat adalah ….
a. Susunan panitia
b. Tema kegiatan
c. Keputusan kegiatan
d. Biaya yang diperluki
e. Jadwal kegiatan
36. Dengan
banyaknya
penderita
penyakit demam berdarah di Desa
Sukatani,
diperlukan
adanya
program
kebersihan
secara
menyeluruh, terutama terhadap
tempat-tempat pembuangan air
yang ada di desa tersebut.
Rumusan
tersebut
biasanya
ditempatkan dalam proposal pada
bagian ….
a. Latar belakang masalah
b. Tujuan kegiatan
c. Ruang lingkup kegiatan
d. Jenis-jenis kegiatan
e. Fasilitas yang dimiliki

40. Ciri proposal yang baik adalah ….
a. Disusun secara jelas dan
lengkap
b. Dikembangkan terurai
c. Bahasanya haruslah tegas
d. Ditulis secara deskripsi
e. Sistematikanya disusun secara
naratif

37. Proposal pada intinya merupakan
….
a. Usulan yang menyelenggarakan
suatu kegiatan
b. Masukan
untuk
terselenggaranya suatu kegiatan
c. Permohonan
dana
bagi
penyelenggaraan kegiatan
d. Cara-cara untuk melakukan
suatu pekrjaan
e. Permohonan untuk diberikannya
suatu pekerjaan
38. Berikutyang
tidak
termasuk
komponen-komponen di dalam
proposal kegiatan adalah….
a. Waktu dan tempat pelaksanaan
b. Biaya kegiatan
c. Panitia pelaksanaan
d. Proses pengolahan data
e. Jadwal kegiatan
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