CONTOH SOAL TEKS EKSPLANASI PILIHAN GANDA
A. Kerjakan beberapa soal berikut ini!

1. Bacalah paragraf berikut!
Tawuran adalah suatu proses saling menyerang atau berkelahi yang dilakukan secara
berkelompok dan terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain karena ada suatu
permasalahan. Tawuran tidak mengenal usia. Pihak-pihak yang terlibat tawuran bisa remaja,
dewasa, bahkan anak-anak di bawah umur. Tawuran yang paling umum terjadi adalah
merupakan tawuran antar pelajar.
Apa Informasi yang disampaikan dalam paragraf tersebut?
a. Tawuran dapat dilakukan oleh remaja, dewasa, bahkan anak-anak
b. Tawuran sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia.
c. Tawuran disebabkan perilaku remaja yang tidak patuh aturan
d. Tawuran pelajar dapat diatasi dengan kerja sama sekolah dan orang tua.
2. Teks eksplanasi adalah ....
a. Teks yang berisi tentang penjelasan
b. Teks yang berisi tentang cara mengerjakan sesuatu
c. Teks yang berisi tentang pendapat.
d. Teks yang menceritakan suatu kejadian
3. Bacalah paragraf berikut!
Tawuran adalah suatu proses saling menyerang atau berkelahi yang dilakukan secara
berkelompok dan terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lain karena ada suatu
permasalahan. Tawuran tidak mengenal usia. Pihak-pihak yang terlibat tawuran bisa remaja,
dewasa, bahkan anak-anak di bawah umur. Tawuran yang paling umum terjadi adalah
merupakan tawuran antar pelajar
Perbaikan kalimat yang bercetak miring adalah ….
a. Tawuran yang paling umum terjadi adalah tawuran antar pelajar
b. Tawuran yang paling umum terjadi adalah merupakan tawuran antarpelajar
c. Tawuran yang paling umum terjadi merupakan tawuran antar pelajar.
d. Tawuran yang paling umum terjadi adalah tawuran antarpelajar.
4. Inti teks eksplanasi terdapat pada bagian ....
a. pernyataan umum
b. sebab-akibat
c. aspek yang dilaporkan
d. argument
5. Perhatikan kerangka karangan berikut!
1) Proses terjadinya efek rumah kaca
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2) Penyebab terjadinya efek rumah kaca
3) Akibat efek rumah kaca
4) Solusi efek rumah kaca
5) Definisi efek rumah kaca
Jika dikembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi, urutan tepat kerangka karangan tersebut
adalah ….
a. 5)-1)-2)-3)-4)
b. 5)-1)-2)-4)-3)
c. 5)-2)-1)-3)-4)
d. 5)-2)-1)-4)-3)
6. Tahap pernyataan umum berisi tentang ....
a. apa yang akan dijelaskan
b. alasan-alasan penulis
c. pendapat penulis
d. penutup sebuah teks
7. Langkah pertama yang harus diperhatikan dalam menyusun teks eksplanasi adalah ….
a. menentukan topik
b. menyusun kerangka karangan
c. mengembangkan kerangka karangan
d. menentukan tujuan penulisan
8. Aspek sebab-akibat berisi hal berikut ini, kecuali ....
a. penyebab terjadinya peristiwa
b. akibat terjadinya peristiwa
c. runtutan peristiwa
d. tanggapan penulis
9. Teks yang berisi penjelasan berupa proses terjadinya peristiwa alam, sosial atau budaya
disebut....
a. Argumentasi
b. Eksplanasi
c. Prosedur
d. Cerita ulang
10. Bacalah paragraf berikut!
Manusia pasti memiliki kelenjar keringat yang berjumlah sekitar dua juta. Kelenjar tersebut
dapat menghasilkan 2.8 liter keringat setiap hari. Keringat ini dapat menimbulkan bau yang
dapat mengganggu kenyamanan. Bau badan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor tersebut
berasal dari diri sendiri maupun dari luar. Faktor yang berasal dari diri sendiri, yakni berat
badan, keadaan emosional, penyakit fisik, dan kegiatan otot. Berat badan seseorang terkadang
menentukan jumlah keringat yang keluar, orang yang memiliki berat badan lebih akan
mengeluarkan banyak keringat. Orang yang baru emosi atau yang baru melakukan kegiatan otot
(misalnya, olahraga) juga mengeluarkan banyak keringat. Keringat yang keluar jika bercampur
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dengan kuman atau penyakit kulit akan menimbulkan bau yang tidak sedap. Faktor dari luar diri
sendiri adalah suhu udara luar dan kelembaban udara. Udara yang cukup panas akan memicu
seseorang mengelurkan keringat yang banyak.
Teks di atas termasuk jenis teks ....
a. Teks eksplanasi
b. Teks prosedur kompleks
c. Teks cerita ulang
d. Teks cerpen
11. Bacalah paragraf berikut!
Sementara itu, faktor sosial berkaitan dengan kebiasaan manusia yang tidak ramah terhadap
alam. Perilaku masyarakat yang sering membuang sampah sembarangan merupakan contoh
nyata yang berdampak terhadap terjadinya banjir. selain itu, penebangan hutan secara ilegal
dan beralih fungsinya daerah resapan menjadi daerah permukiman juga menjadi penyebab
utama terjadinya banjir
Informasi penting pada paragraf di atas adalah....
a. Perilaku manusia mengakibatkan bencana banjir besar
b. Perilaku manusia merupakan penyebab utama terjadinya banjir
c. Tumpukan sampah yang dibuang sembarangan menyebabkan banjir
d. Indonesia sering dilanda banjir
12. Bacalah kutipan teks berikut!
Imsonia
Hampir semua orang pernah mengalami tidak dapat tidur. Kekurangan tidur menyebabkan
penurunan kinerja mental dan fisik. Selama tidur merupakan periode REM (rapyd eye
movement) yang fungsinya untuk konsolidasi memori. Insomnia sering disebabkan oleh keadaan
cuaca, suara bising, cahaya yang terang, penyakit fisik, dan gangguan mental emosional. Cuaca
sangat berpengaruh terhadap seseorang. Jika cuaca sangat ekstrem (sangat panas atau dingin),
orang akan banyak mengeluarkan keringat dan mudah emosi karena merasa tidak nyaman.
Dalam keadaan seperti ini orang akan sulit tidur. Selain hal di atas, suara yang bising dan
pencahayaan yang sangat terang juga mengganggu kenyamanan seseorang untuk tidur. Sebabsebab di atas merupakan faktor pemicu insomnia dari luar, sedangkan faktor dari dalam diri
adalah penyakit fisik dan gangguan mental emosional. Penyakit fisik yang akut atau parah
menyebabkan seseorang tidak bisa tidur. Orang yang sedang sakit pasti akan terjaga karena
merasakan sakitnya. Gangguan mental juga menyebabkan seseorang susah untuk memejamkan
mata. Syaraf-syaraf yang ada di dalam tubuh sulit dikendalikan sehingga tidak bisa memejamkan
mata.
Pernyataan umum teks di atas adalah ....
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a. Penyebab insomnia adalah keadaan cuaca, suara bising, cahaya yang terang, penyakit
fisik, dan gangguan mental emosional.

b. Hampir semua orang pernah mengalami tidak dapat tidur
c. Kekurangan tidur menyebabkan penurunan kinerja mental dan fisik.
d. Selama tidur merupakan periode REM (rapyd eye movement) yang fungsinya untuk
konsolidasi memori
13. Bacalah kutipan teks berikut!
Kesuksesan seseorang tidak datang begitu saja. Ada beberapa factor yang mendukung
kesuksesan seseorang. Faktor tersebut bisa berasal dari faktor genetik, usaha keras, dan dekat
dengan Tuhan. Faktor genetik adalah faktor yang bawaan. Faktor genetik yang mendukung
kesuksesan adalah kecerdasan. Walaupun kecerdasan tidak sepenuhnya faktor genetik, tetapi
kecerdasan seseorang bisa juga berasal dari bawaan.Orang yang cerdas dapat memahami suatu
informasi dengan cepat dan jelas. Selain itu, orang yang cerdas juga kreatif dalam melakukan
suatu hal. Kesuksesan juga datang dari usaha keras. Usaha keras diwujudkan dengan pantang
menyerah. Ketika menghadapi suatu cobaan, tidak putus asa tetapi berusaha untuk mencari
solusi. Kesuksesan bisa diraih jika dekat dengan Tuhan. Orang yang sukses tentunya orang yang
selalu mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Orang yang selalu berdoa dan bersyukur kepada
Tuhan.
Sebab-akibat teks di atas, kecuali ....
a. Faktor genetik/turunan bisa menyebabkan seseorang memiliki kecerdasan sehingga
memiliki daya kreativitas.
b. Orang yang berjiwa pantang menyerah tidak putus asa.
c. Dengan usaha keras, orang akan pantang menyerah.
d. Kesuksesaan akan memberikan kehidupan yang nyaman
14. Topik eksplanasi : Terbentuknya paguyuban. Kerangka penjelas yang tidak padu adalah....
a. ikatan social
b. pertemanan
c. sikap kebersamaan
d. soal utang piutang
15. Dibawah ini yang termasuk ke dalam struktur teks eksplanasi ialah …
a. Abstraksi
b. Tesis
c. Argumentasi
d. Pernyataan umum
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B. Kunci jawaban soal diatas

1. A
2. A
3. D
4. B
5. C
6. A
7. A
8. D
9. B
10. A
11. B
12. A
13. D
14. D
15. D
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