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Multiple Choice
Identify the choice that best completes the statement or answers the question.

____	1.	Ciri-ciri teks prosedur kompleks adalah...
a.
tersusun secara acak
d.
sukar dipahami
b.
mudah dipahami
e.
b & c benar
c.
tersusun secara sistematis


____	2.	struktruk teks prosedur kompleks adalah...
a.
tujuan & langkah-langkah
d.
pernyataan umum,aspek yang dilaporkan
b.
tesis ,argumentasi & kesimpulan
e.
langkah-langkah & tujuan
c.
pembuka,isi,penutup


____	3.	Kalimat imperatif adalah kalimat yang berisi ...
a.
larangan
d.
pembujuk
b.
perintah
e.
pertanyaan
c.
pernyataan


____	4.	Yang termasuk judul bacaan teks prosedur kompleks adalah
a.
cara mengurus SIM
d.
cara menggunakan e-Banking
b.
cara menggunakan ATM
e.
semua benar
c.
proses pembuatan e-KTP


____	5.	Konjungsi yang mengacu pada urutan waktu adalah...
a.
konjungsi waktu
d.
verba temporal
b.
konjungsi temporal
e.
semua benar
c.
verba waktu


____	6.	Teks yang berisi langkah-langkah untuk mencapai suatu tujuan adalah...
a.
teks prosedur
d.
teks anekdot
b.
teks negosiasi
e.
laporan
c.
teks eksposisi


____	7.	Pada teks prosedur kompleks memiliki struktur yaitu...
a.
judul-tujuan-langkah-langkah
d.
langkah-langkah
b.
judul-langkah-langkah
e.
tujuan-langkah-langkah
c.
judul-langkah-langkah


____	8.	Dalam teks prosedur kompleks hasil akhir yang akan dicapai terdapat dalam bagian ...
a.
langkah-langkah
d.
abstraksi
b.
tujuan
e.
koda
c.
orientasi


____	9.	Konjungsi yang menerangkan waktu adalah...
a.
hiperbola
d.
perbandingan
b.
temporal
e.
konsesif
c.
korelatif


____	10.	Ciri-ciri bahasa yang digunakan dalam prosedur kompleks adalah...
a.
singkat,padat dan jelas
d.
baku
b.
komunikatif dan baku
e.
singkat
c.
baik dan sopan


____	11.	Jagung menjadi salah satu bahan pangan yang bisa menggantikan posisi beras.Kalimat yang merupakan bagian dari teks prosedur kompleks di atas adalah kalimat...
a.
deklaratif
d.
introgatif
b.
perintah larangan
e.
perintah permintaan
c.
perintah biasa


____	12.	Kalimat yang mengadung konjungsi temporal di bawah ini adalah...
a.
Ambilkan bagian batang kayu tsb kemudian rendam sampai semua bagian tertutup air
d.
Perhatikan perubahan yang terjadi selama pemanasan dilakukan
b.
Balik-balikan adonan sampai tercampur rata
e.
Langkah-langkah tsb di antaranya sebagai berikut
c.
Langkah kedua putar kran sampai batas putarnya


____	13.	(1) Siapkan air dalam wadah khusus untuk menyiram,(2) Taburkan pupuk kandang di sekitar batang bawah pohon jeruk,(3) siram dengan perlahan bagian atas pohon jeruk.
Judul yang tepat untuk bagian teks prosedur kompleks di atas adalah...
a.
Penanaman Pohon Jeruk
d.
Perawatan Pohon Jeruk
b.
Cara Memanen Jeruk yang Baik
e.
Cara Menyiram Pohon Jeruk
c.
Pemilihan Bibit Jeruk 


____	14.	Rangkaian listrik dengan sistem yang baik menjadi hal yang harus dicapai.Bagian teks prosedur kompleks di atas termasuk ke dalam...
a.
pendahuluan
d.
tujuan
b.
langkah-langkah
e.
kalimat penutup
c.
bahan atau alat


____	15.	Kalimat di bawah ini merupakan bagian dari teks prosedur kompleks yang termasuk kalimat perintah biasa,kecuali...
a.
Masukan bahan A ke dalam campuran bahan B dalam wadah baru
d.
Aktifkan kembali telepon seluler setelah dua menit
b.
Biarkan mendidih selama tiga menit baru matikan api
e.
Jangan gunakan tangan telanjang untuk mengambil akar pohon ini
c.
Lakukan pemeriksaan setiap dua jam sekali


____	16.	Kalimat yang merupakan pendahuluan dalam sebuah teks prosedur kompleks di bawah ini adalah...
a.
Gunakan pemotong tajam yang steril
d.
Jangan satukan bahan kental dengan bahan-bahan kering terlebih dahulu
b.
Jalan layang menjadi solusi tersendiri untuk mengatasi kemacetan
e.
Kupaslah bagian kulitnya setipis mungkin
c.
Untuk mendapatkan kulit bersih dan putih bisa menggunakan cara-cara berikut


____	17.	Pertama-tama bersihkan setiap ubi dari kulitnya,kedua cuci bersih ubi yang telah dikupas dan ketiga potong-potong ubi seukuran jari telunjuk.
Kalimat yang merupakan bagian dari teks prosedur kompleks di atas merupakan jenis kalimat ...dana menggunakan ... di dalamnya
a.
deklaratif,verba material
d.
deklaratif,konjungsi temporal
b.
imperatif,konjungsi temporal
e.
imperatif,partisipan
c.
nitrogatif,konjungsi temporal


____	18.	Mari atur meja-meja tersebut dengan rapi dan menempel ke tembok
Kalimat yang menjadi bagian dari teks prosedur kompleks tersebut termasuk jensi kalimat...
a.
perintah larangan
d.
perintah ajakan
b.
deklaratif
e.
perintah introgatif
c.
introgatif


____	19.	Hal yang tidak termasuk ke dalam kaidah teks negosiasi adalah...
a.
Melibatkan dua pihak/lebih
d.
Perlunya strategi
b.
Berbeda kepentingan
e.
Selalu berakhir dengan kesepakatan
c.
Adanya tawar-menawar


____	20.	Berikut ini adalah bagian dari struktur teks negosiasi jual beli kecuali...
a.
orientasi
d.
perintah
b.
penawaran
e.
persetujuan
c.
permintaan


____	21.	Perhatikan langkah-langkah berikut ini...
(1) permintaan
(2) persetujuan
(3) penawaran
(4) orientasi
(5) pembelian
(6) pemenuhan
(7) penutup
Struktur teks negosiasi yang tepat adalah...
a.
4-2-1-3-4-5-6-7
d.
4-1-6-2-3-7-5
b.
4-1-2-4-3-5-6-7
e.
4-1-6-2-3-5-7
c.
4-1-6-3-2-5-7


____	22.	Tujuan bernegosiasi adalah sesuatu yang ingin dicapai.Hal yang dimaksud adalah...
a.
Mendapatkan pelajaran dari satu pihak
d.
Membela kepentingan orang lain
b.
Mendapatkan keuntungan tersendiri
e.
Mendapatkan kesepakatan bersama
c.
Meraih penghargaan


____	23.	Dalam bernegosiasi konflik akan muncul .Hal ini biasa terjadi pada bagian...
a.
orientasi
d.
persetujuan
b.
pembelian
e.
pemenuhan
c.
penawaran


____	24.	Secara umum struktur negosiasi dapat berusaha...
a.
pernyataan umum,aspek yang digolongkan
d.
babak,adegan,prolog,dialog,epilog
b.
pembuka,isi,penutup
e.
tesis,argumentasi,penegasan ulang
c.
orientasi,komplikasi,reorientasi ,koda


____	25.	“60 ribu kemahalan ,Bang 45 ribu saja ya? Saya beli dua baju,Bang.”
Dalam jual-beli kalimat diatas termasuk ke dalam struktur...
a.
permintaan
d.
pembelian
b.
penawaran
e.
persetujuan
c.
pemenuhan


____	26.	Di tempat lain harganya bisa lebih mahal ,Pak.Ini sudah paling murah jadi Bapak tidak akan rugi beli di sini.”
Bentuk di atas dalam bernegosiasi disebut kalimat...
a.
introgatif
d.
deklaratif
b.
eksklamatif
e.
imperatif
c.
persuasif


____	27.	Di dalam teks negosiasi bahasa yang digunakan untuk mengajak pihak lain agar mau memenuhi permintaan kita adalah...
a.
imperatif
d.
persuasif
b.
introgatif
e.
deklaratif
c.
informatif


____	28.	Cara yang baik untuk mengemukakan argumentasi agar pihak lain merasa yakin adalah dengan cara...
a.
menggunakan istilah ilmiah
d.
melakukakan ancaman
b.
santun dalam mengemukakan pendapat
e.
menyanjung secara berlebihan
c.
bersikap arogan


____	29.	Berikut ini yang termasuk contoh kalimat deklaratif adalah...
a.
Sebaiknya Anda periksa dahulu barangnya
d.
HP ini keluaran terbaru dengan sistem androsid kitkat dan dilengkapi prosesor octa core
b.
Berapa harga yang Anda tawarkan untuk barang ini?
e.
Luar biasa belanja di toko bagas.com barang cepat sampai!
c.
Ini harganya sudah murah.Stok terbatas.Beli sekarang sebelum kehabisan


____	30.	Berikut ini yang termasuk kalimat yang santun dalam bernegosiasi adalah...
a.
Bapak harus turuti permintaan kami atau kami akan melakukan mogok kerja mulai sekarang
d.
Hanya bapak yang dapat hidup enak,sedangkan kami para buruh hidup serba kekurangan
b.
Kami mohon Bapak sudi  mempertimbangkan kenaikan gaji kami
e.
Seharusnya Anda paham bahwa gaji yang Anda berikan belum sesuai dengan UMR
c.
Kami sudah lelah bekerja seperti ini.Gaji yang Anda berikan jauh dari kata layak


____	31.	Berikut ini yang termasuk contoh kalimat deklaratif adalah
a.
Sebaiknya Anda periksa dahulu barangnya
d.
HP ini keluaran terbaru dengan sistem android kitkat dan dilengkapi procesor octa core
b.
Berapa harga yang Anda tawarkan untuk barang ini?
e.
Luar biasa belanja di toko bagas.com ,barang cepat sampai!
c.
Ini harganya sudah murah .Stok terbatas.Beli sekarang sebelum kehabisan


____	32.	Perhatikan teks berikut!
(1)Pengembang: Bagaimana ,Pak? Tertarik dengan tawaran kami kemarin? Tanah Bapak 
                         kami  beli seharga 3 juta per meternya.
(2)Pemilik tanah: Tidak tertarik,kecuali jika Anda berani menaikkan harga jualnya menjadi 5 
                         juta per meter.
(3)Pengembang: Kami sudah taksir nilai investasi tanah Bapak ,lima juta itu diluar prospek 
                     kami,Baiklah saya berani tawar 3,5 juta per meter.Ini sudah cukup tinggi 
                     mengingat warga yang lain melepas tanahnya hanya dengan harga 2,5 juta per 
                     meter.
(4)Pemilik tanah: lima juta dan kita deal
(5)Pengembang: Keputusan ada di tangan Bapak.Kami hanya menyarankan untuk secepatnya 
                     menerima tawaran kami ,kecuali Bapak ingin nilai investasi tanah Bapak turun 
                     menjadi dua juta per meter,3,5 juta atau kami tidak jadi membeli tanah Bapak.
Kalimat argumentasi pada teks negosiasi di atas ditunjukkan oleh nomor...
a.
1 ,2
d.
1, 4
b.
2 , 5
e.
3 ,4
c.
3, 5


____	33.	Bahasa pertanyaan yang sering muncul dalam teks negosiasi disebut...
a.
deklaratif
d.
argumentatif
b.
introgatif
e.
imperatif
c.
persuasif


____	34.	Salah satu bentuk konjungsi pengandaian adalah,kecuali...
a.
jika
d.
andai
b.
kalau
e.
bila
c.
karena


____	35.	Kalimat dalam teks prosedur kompleks berikut yang tidak mengandung partisipan di dalamnya adalah..
a.
Pengendara diharuskan memiliki SIM yang masih berlaku
d.
Bawalah semua berkas yang diminta oleh perusahaan tsb
b.
Pembuat harus mencampurkan semua bahan dalam satu wadah
e.
Para penjual semakin pintar memasarkan produk-produk baru
c.
Pemohon diwajibkan membawa semua jenis dokumen asli ke kantor cabang


____	36.	“60 ribu kemahalan ,Bang 45 ribu saja ya ? Saya beli dua ,Bang.
Dalam jual beli ,kalimat di atas termasuk ke dalam struktur..
a.
permintaan
d.
pembelian
b.
penawaran
e.
persetujuan
c.
pemenuhan


____	37.	Jika akan menjelaskan pengertian dan fungsi pasar kita dapat menggunakan karangan
a.
argumentasi
d.
narasi
b.
eksposisi
e.
persuasi
c.
deskripsi


____	38.	Apa yang dimaksud dengan teks prosedur kompleks?
a.
Teks yang berisi tujuan dan langkah-langkah
d.
teks yang terbuat dari lelucon
b.
teks yang berisi langkah-langkah
e.
teks yang berisi laporan
c.
teks yang berisi tujuan


____	39.	Biasanya struktur tujuan ada dibarisan...
a.
pertama
d.
keempat
b.
kedua
e.
kelima
c.
ketiga


____	40.	Yang tidak termasuk struktur dari teks negosiasi adalah...
a.
orientasi
d.
persetujuan
b.
permintaan
e.
penghiburan
c.
penawaran
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