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A. Jawaban pertanyaan dibawah ini! 

 

1. Bagian isi dalam teks negosiasi terdiri atas .... serta tawar-menawar dab penyelesaian 
masalah…. 

a. penyampaian materi 
b. kalimat pembuka 
c. kata sapa 
d. paragraf pembuka 
e. pengenalan kedua pihak 

2. Bagian yang berisi negosiasi hingga tercapai kesepakatan atau perjanjian. Pernyataan 
tersebut terdapat pada bagian.... 

a. Pembuka 
b. Negosiasi 
c. Penutup 
d. Tawar-menawar dan penyelesaian masalah 
e. Penyampaian materi 

3. Bagian terakhir dalam teks negosiasi akan biasanya berisi tentang basa-basi yang 
memiliki arti, seperti ucapan terima kasih dan sebagainya. Bagian yang dimaksud 
adalah.... 

a. Isi 
b. Penutup 
c. penyampaian materi 
d. tawar-menawar 
e. pembuka 

4. Selain memprhatikan struktur, dalam membuat teks negosiasi juga harus 
memperhatikan kaidah.... 

a. penyusun kata 
b. keterampilan menulis 
c. kemampuan merangkai kata 
d. kebahasaannya 
e. penulisan 

5. Perhatikan kutipan teks negosiasi berikut! 
 
Pengusaha: Langsung saja, saya keberatan atas aksi mogok yang kalian lakukan! 
Perusahaan bisa merugi kalau karyawan terus-terusan mogok begini! 
Karyawan: Aksi yang kami lakukan bukan tanpa alasan, pak! 
Pengusaha: Alasan apa? 
Karyawan: Kami meminta kanaikan upah, pak! Hari ini harga kebutuhan pokok semakin 
meningkat, sementara penghasilan kami tetap! 
 
Topik yang tepat untuk teks negosiasi tersebut adalah.... 
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a. teks negosiasi antara perwakilan karyawan dan pengusaha. 
b. keinginan karyawan untuk berdiskusi dengan pengusaha tentang kenaikan upah 
c. pengusaha tidak mau bertemu dengan karyawan. 
d. kemarahan karyawana terhadap pengusaha. 
e. kekesalan karyawan terhadap kenaikan upah. 

6. Kalimat berikut yang termasuk bagian isi dari teks negosiasi adalah 
a. Kalimat berikut yang termasuk bagian isi dari teks negosiasi adalah 

Karyawan: kami meminta kenaikan upah, karna kebuhan pokok semakin 
meningkat, sementara penghasilan kami tetap! 

b. karyawan: Baik pak, terima kasih. Selamat siang. 
Pengusaha: Selamat siang. 

c. karyawan: Saya meminta komitmennya, Pak! 
Pengusaha: Iya saya janji, minimal 7 persen, akan diusahakan goal. Nanti 
perwakilan kalian akan kami libatkan dalam rapat direksi. 

d. karyawan: selamat siang, pak! 
Pengusaha: Siang. Ada yang bisa saya bantu? 

e. karyawan:  saya mewakili karyawan lain ingin menyampaikan aspirasi kami 
kepada Bapak. 
Pengusaha: ya, silakan. 

7. Berikut ini kaidah teks negosiasi yang baik, kecuali.... 
a. Menjelaskan pendapat orang lain. 
b. Tidak menyajikan lebih dari tiga argumen dalam satu waktu. 
c. Jabarkan kembali pokok bahasan pihak mitra negosiasi untuk menunjukan 

bahwa kamu telah mengerti. 
d. Mulai dengan argumen yang paling kuat dan didukung dengan fakta. 
e. Bangun argumen secara logis, rapat, mengikat, dan hati-hati. 

8. Berikut ini termasuk sturktur teks negosiasi secara kompleks, kecuali.... 
a. Penawaran 
b. Permintaan 
c. Pemanfaatan 
d. Pemenuhan 
e. Orientasi 

9. Bagian teks negosiasi yang berisikan pernyataan mengenai barang atau masalah yang 
sedang dihadapi adalah.... 

a. Penawaran 
b. Permintaan 
c. Interaksi 
d. Kesepakatan 
e. Uraian 
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10. Struktur yang pertama kali muncul dan menjadi pembuka dari percakapan sebuah 
negosiasi.  Pernyataan tersebut merupakan bagian dari struktur kompleks teks negosiasi 
berupa.... 

a. Permintaan 
b. Persetujuan 
c. Penutup 
d. Pembelian 
e. Orientasi 

 

 

B. Kunci jawaban diatas. 

 

1.  

2. tawar-menawar dan penyelesaian masalah 

3. penutup 

4. kebahasaannya 

5. keinginan karyawan untuk berdiskusi dengan pengusaha tentang kenaikan upah 

6. pengusaha: Alasan apa? 

Karyawan: kami meminta kenaikan upah, karna kebuhan pokok semakin meningkat, 

sementara penghasilan kami tetap! 

7. Menjelaskan pendapat orang lain. 

8. Pemanfaatan 

9. Permintaan 

10. orientasi 
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