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A. Jawaban pertanyaan dibawah ini! 

 

1. Teks yang berisi langkah-langkah yang sistematis yang sesuai dengan aturan untuk 
mencapai suatu tujuan disebut dengan teks ... 

a. Anekdot 
b. Negosiasi 
c. Prosedur Kompleks 
d. Eksposisi 
e. Laporan Hasil Observasi 

2. Yang merupakan struktur dari teks prosedur kompleks adalah ... 
a. Tujuan^langkah-langkah untuk mencapai tujuan 
b. Abstraksi^orientasi^krisis^reaksi^koda 
c. Tesis^argumentasi^penegasan ulang pendapat 
d. Pembukaan^isi^penutup 
e. Klasifikasi^anggota/aspek yang dilaporkan 

3. Kalimat yang mengandung perintah disebut kalimat ... 
a. Interogatif 
b. Imperatif 
c. Deklaratif 
d. Jamak 
e. Tunggal 

4. Kalimat yang berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang sesuatu 
disebut kalimat ... 

a. Jamak 
b. Tunggal 
c. Imperatif 
d. Interogatif 
e. Deklaratif 

5. Berikut adalah contoh-contoh kalimat interogatif. 
 
(a) Apakah Anda mengenali petugas? 
(b) Apakah Anda memahami kesalahan Anda? 
(c) Dapatkah Anda memastikan tuduhan pelanggaran? 
(d) Mengapa Anda menyerahkan kendaraan atau STNK begitu saja kepada petugas? 
(e) Siapakah yang menerima atau menolak tuduhan? 
 
Manakah kalimat interogatif yang menuntut jawaban berupa informasi? 

a. (a), (b), (c) 
b. (a), (b), (d) 
c. (d), (e) 
d. (c), (d) 
e. Semua benar 
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6. Yang merupakan contoh dari verba tingkah laku adalah ... 
a. Memukul 
b. Menendang 
c. Melakukan 
d. Membanting 
e. Menerima 

7. Pengendara kendaraan bermotor perlu mengetahui prosedur penilangan. 
Manakah kata yang menunjukkan partisipan manusia secara umum? 

a. Bermotor 
b. Kendaraan 
c. Mengetahui 
d. Penilangan 
e. Pengendara 

8. Verba yang mengacu pada tindakan fisik disebut verba ... 
a. Tingkah laku 
b. Temporal 
c. Kompleks 
d. Fiskal 
e. Material 

9. Konjungsi yang mengacu pada urutan waktu dan sekaligus menjadi saran kohesi teks 
disebut konjungsi ... 

a. Retorik 
b. Maka 
c. Lalu 
d. Temporal 
e. Sistematis 

10. Berikut adalah ciri-ciri teks prosedur kompleks, kecuali ... 
a. Terdapat konjungsi temporal 
b. Terdapat verba tingkah laku 
c. Terdapat partisipan manusia secara umum 
d. Terdapat sindiran 
e. Terdapat verba material 

11. Kalimat yang mengandung perintah dalam teks prosedur adalah kalimat …. 
a. Imperative 
b. Interigatif 
c. Baku 
d. Tanya 
e. ke Satu 
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12. Cermatilah teks berikut! 
 
Batang pisang dikerap cukup dalam, kemudian batang pisang dirobohkan pelan-pelan. 
Caranya, salah satu pelepah daunnya ditarik sampai hampir roboh. Tandanya pisang 
jangan sampai membentur tanah agar tidak trusak. Sebelum tandan dekat ke tanah, 
ujung tandan dipegang dengan tangan atau disangga dengan alat yang telah disediakan. 
 
Kutipan tersebut merupakan bagian dari …. 

a. cara memanen buah pisang 
b. cara memanfaatkan buah pisang 
c. tanda-tanda buah pisang siap panen 
d. buah pisang sebagai bahan keripik pisang 
e. manfaat buah pisang selain sebagai buah meja 

13. Bacalah teks prosedur berikut! 
 
Daun cincau disiapkan di ember, lalu siram dengan air mendidih. Selama penyiraman 
dengan air mendidih daun diaduk-aduk dengan alat agar terjadi proses pelayuan yang 
merata. Air mendidih ini akan membuat daun yang semula keras dan kaku menjadi 
lemas dan tidak mengkilat. Air panas juga membantu proses penguapan, sehingga 
mengurangi aroma daun cincau. 
 
Kutipan tersebut adalah bagian isi yang menjelaskan tentang …. 

a. pemilihan bahan pembuatan cincau 
b. bahan-bahan pembuatan cincau 
c. salah satu langkah pembuatan cincau 
d. perlengkapan untuk pembuatan cincau 
e. manfaat ekonomis pembuatan cincau 

14. Baca dengan cermat kutipan tersebut! 
 
Rebuslah air bersih secukupnya sampai mendidih! Setelah itu, celupkan daun jeruk 
purut  beberapa saat agar daun itu menjadi lunak! Lalu, angkatlah daun jeruk purut itu 
dan tiriskan! Tumbuk selembar daun pandan dan diberi air matang! Setelah itu, peraslah 
untuk diambil airnya! 
 
Kata-kata yang bermakna perintah adalah… 

a. rebuslah, celupkan, tumbuk, peraslah 
b. secukupnya, beberapa, menjadi, mendidih 
c. rebuslah, beberapa, menjadi, diberi 
d. tiriskan, menjadi, beberapa, selembar 
e. selembar, pandan, peraslah, beberapa 
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15. Cermatilah teks berikut! 
 
Siapkan baskom yang sudah dibersihkan! Cucilah daun cincau hijau yang baru dipetik, 
masukan dalam baskom! Kemudian lumatkan dengan tangan yang sudah bersih! Sambil 
dilumatkan, berilah air matang sedikit demi sedikit, kemudian diremas, sehingga terasa 
lekat di tangan! Campurkan irisan daun pandan sewaktu pelumatan! Setelah terbentuk 
galatin (cairan kental) disaring dan ditampung pada panic yang telah disiapkan. 
Pelumasan dan penyaringan diteruskan hingga gelatin tidak lekat lagi. 

a. kemudian, sehingga, dan 
b. siapkan, masukkan, campurkan 
c. kemudian, siapkan, disaring 
d. setelah, campurkan, ditampung 
e. campurkan, dan, disiapkan 

 

B. Kunci jawaban diatas. 

 

1. C 

2. A 

3. B 

4. E 

5. C 

6. E 

7. E 

8. E 

9. D 

10. D 

11. A 

12. A 

13. C 

14. A 

15. A 
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