Contoh Soal Teks Laporan Hasil Percobaan
(Kelas IX) - Kursiguru
A. Soal Pilihan Ganda
1. Teks yang memiliki struktur pernyataan umum dan aspek-aspek laporan adalah teks ....
a. Eksposisi
b. laporan hasil percobaan
c. pidato persuasif
d. deskripsi
2. Teks yang disusun setelah melakukan kegiatan eksperimen atau percobaan adalah ....
a. teks laporan hasil observasi
b. teks laporan hasil Percobaan
c. teks laporan kunjungan wisata
d. teks laporan pertanggungjawab
3. Tujuan penulisan teks laporan percobaan adalah ….
a. sebagai media memengaruhi
b. Sebagai media hiburan
c. Sebagai sumber informasi
d. sebagai media social
4. Penggunaan diagram/tabel pada sebuah laporan hasil percobaan bertujuan untuk ....
a. mempersulit pembaca
b. hiasan laporan
c. tambahan laporan
d. memudahkan pemahaman
Perhatikan paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 5 dan 6!
Karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena menjadi sumber energi utama bagi
tubuh manusia. Semua karbohidrat berasal dari tumbuh-tumbuhah. Melalui proses fotosintesis,
klorofil tanaman dengan bantuan sinar matahari mampu membentuk karbohidrat dari karbon dioksida
berasal dari udara dan air dari tanah. Karbohidrat yang dihasilkan adalah karbohidrat sederhana
glukosa. Pada saat itu pula dihasilkan oksigen yang lepas ke udara.
Sumber : praktikumbiologi.com
5. Paragraf tersebut menjelaskan mengenai ....
a. fotosistesis
b. Glukosa
c. karbohidrat
d. klorofil
6. Informasi yang sesuai dengan teks tersebut adalah....
a. Adapun karbohidrat sederhana merupakan karbohidrat yang banyak mengandung serat.
b. Karbohidra tkompleks terdiri atas monosakarida, disakarida, gula alkohol, dan oligosakarida.
c. Karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena menjadi sumber energi utama bagi
tubuh manusia.
d. Tidak semua jenis karbohidrat terdiri atas unsur-unsur karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O).
7. Berikut ini yang termasuk kegiatan yang dapat digunakan sebagai bahan untuk menyusun sebuah
teks laporan hasil percobaan adalah .. ..
a. karya wisata
b. uji kandungan karbohidrat
c. belajar kelompok
d. pentas seni

8. Perhatikan kutipan teks berikut!
Uji Karbohidrat (Amilum)
(1) 5 bahan makanan digerus secara terpisah (roti, tempe, putih telur, pisang, dan kemiri) lalu
ditempatkan pada cawan petri.
(2) Hasil gerusan diambil secukupnya kemudian dimasukkan ke dalam plat tetes dan masing-masing
diberi label.
(3) Penampilan awal didokumentasikan
(4) Masing-masing bahan maknnan ditetesi dengan setetes lugol/kalium iodide.
(5) Perubahan warna yang terjadi diamati, dicatat, dan didokumentasikan.
Hal yang dibahas dalam teks tersebut adalah ....
a. Uji karbohidrat
b. uji lemak
c. kandungan protein
d. kandungan oksigen
9. Perhatikan kutipan simpulan teks laporan hasil percobaan berikut!

Dari hasil percobaan yang dilakukan dapat ditarik simpulan sebagai berikut.
(1) Bahan yang mengandung amilum adalah roti.
(2) Bahan yang mengandung glukosa adalah roti dan tempe.
(3) Bahan yang mengandung protein adalah putih telur dan kemiri.
(4) Bahnn yang mengandung lemak adalah margarin dan roti.
(5) Dalam satu bahan makanan tidak hanya mengandung nutrisi, tetapi banyak yang mempunyai
lebih dari dua nutrisi atau lebih.
(6) Seperti roti terdapat amilum, glukosa dan lemak.
Penyataan yang sesuai dengan isi kesimpulan tersebut adalah .. ..
a. Bahan yang mengandung amilum adalah roti dan tempe.
b. Bahan yangmengandung glukosa adalah roti.
c. Bahan yang mengandung protein adalah telur dan roti.
d. Bahan yang mengandung lemak adalah margarin dan roti.
10. Sebelum melakukan kegiatan percobaan, hal-hal yang harus dipersiapkan adalah . ...
a. alat dan bahan
b. laporan
c. Simpulan
d. langkah kerja
KD 3.2
11. Langkah-langkah kerja sistematis selama melakukan kegiatan percobaan terdapat pada bagian....
a. alat dan bahan
b. cara kerja
c. kajian teori
d. tujuan
12. Berikut ini bagian yang tidak terdapat pada laporan adalah....
a. Tujuan
b. argumentasi
c. dasar teori
d. pembahasan
13. Perhatikan urutan teks laporan percobaan berikut!
1) Tujuan
2) Kajian Teori
3) Alat dan Bahan

4) Pembahasan
5) Prosedur/ cara kerja
6) Hasil Pengamatan
7) Simpulan
Urutan yang tepat uraian di atas adalah…
a. 1,2,3,4,5,6,7
b. 1,2,3,5,6,4,7
c. 1,2,3,5,4,6,7
d. 1,2,3,4,6,5,7
Perhatikan teks laporan percobaan berikut untuk menjawab pertanyaan nomor 14 dan 15!
1) Venus adalah planet sistem tata surya kita.
2) Venus sama besarnya dengan bumi.
3) Venus adalah planet.
4) Warnanya oranye kekuningan dengan beberapa kehitaman.
5) Venus merupakan planet kedua dari matahari antara Markurius dan Bumi.
14. Di bawah ini yang bukan termasuk kosakata teknis atau istilah pada teks di atas adalah ….
a. Planet
b. matahari
c sistem tata surya
d. Oranye
15. Kalimat yang tidak termasuk bagian uraian dari dari teks laporan di atas adalah kalimat ….
a. 1
b. 2
c. 3.
d. 4
16. Struktur teks laporan percobaan yang tepat terdapat pada ....
a. Pernyataan Umum (Tujuan, dan Dasar Teori)
Aspek-aspek Laporan (Alat dan Bahan, Cara kerja, Data Pengamatan, Pembahasan, Jawaban
Pertanyaan dan Simpulan)
b. Pernyataan Umum (Tujuan, Dasar Teori, dan Alat dan Bahan)
Aspek-aspek Laporan (Cara kerja, Data Pengamatan, Pembahasan, Jawaban Pertanyaan dan
Simpulan)
c. Pernyataan Umum (Tujuan, Dasar Teori, Alat dan Bahan, dan Cara kerja)
Aspek-aspek Laporan (Data Pengamatan, Pembahasan, Jawaban Pertanyaan dan Simpulan)
d. Pernyataan Umum (Tujuan, Dasar Teori, Alat dan Bahan, dan Cara kerja, Data Pengamatan,)
Aspek-aspek Laporan (Pembahasan, Jawaban Pertanyaan dan Simpulan)
17. Apa yang ada di dalam benak Anda ........ mendengar kata tikus? Tiap orang punya jawaban
sendiri, . . . . sebagian besar bisa dikatakan akan mengaitkannya ........ penyakit dan kotoran.
Kata tugas atau konjungsi yang tepat untuk melengkapi kata yang rumpang pada teks tersebut
secara berurutan adalah ….
a. Saat, jika, pada
b. jika, tetapi, dengan
c. Jika, saat, pada
d. dengan, jika, tetapi
18. Dalam teks laporan hasil percobaan menggunakan kata kerja aktif, misalnya kata kerja aktif
terdapat pada kalimat ....
a. Andry melakukan percobaan terhadap air mineral.
b. Air yang jernih itu harus dituang ke dalam botol terlebih dahulu.
c. Sebelum dilakukan percobaan, air tersebut harus disimpan di lemari pendingin.
d. Air yang akan dicoba didinginkan dahulu untuk beberapa menit.

19. Perhatikan tabel berikut ini!

Menurut isi tabel di atas, tabel tersebut terdapat pada bagian teks laporan percobaan di bagian ....
a. Alat dan bahan
b. Prosedur
c. Pembahasan
d. Hasil Pengamatan
20. Perhatikan kutipan teks berikut ini!
Laporan ini disusun untuk memberikan laporan atas kegiatan percobaan yang telah kami lakukan.
Kegiatan yang kami lakukan adalah menguji kandungan gizi pada beberapa jenis makanan
tradisional.
Kutipan teks tersebut di atas terdapat pada bagian ....
a. tujuan
b. alat dan bahan
c. kajian teori
d. pembahasan
21. Cermati urutan model penulisan laporan hasil percobaan berikut ini !
(1) Simpulan
(2) Pembahasan
(3) Cara Kerja
(4) Tujuan
(5) Kajian Teori
(6) Alat dan Bahan
(7) Hasil Pengamatan
Urutan yang benar struktur penulisan laporan hasil percobaan adalah ....
a. (4), (7), (2), (1), (5), (3), (6)
b. (4), (5), (6), (3), (7), (2), (1)
c. (4), (1), (3), (7), (2), (6), (5)
d. (4), (2), (6), (3), (7), (1), (5)
22. Kalimat berikut yang mengandung kata kerja aktif adalah . ...
a. Cairan dituangkan ke dalam botol kaca.
b. Sebelum memulai kegiatan, peneliti menyiapkan alat dan bahan.
c. Beberapa bahan sudah disiapkan di atas meja
d. Semua peralatan yang akan digunakan harus bersih
23. Ayam merupakan hewan yang dagingnya banyak dikonsumsi manusia.
Kata yang dicetak tebal pada kalimat di atas termasuk. . ..
a. kata ulang

b. kata kerja
c. kata khusus
d. kata hubung
24. Kalimat di bawah ini yang menggunakan kata kerja aktif adalah....
a. Halaman yang kotor itu tidak pernah disapu pemiliknya.
b. Rapot milik Intan sudah diambil oleh kakaknya
c. Soal yang sulit itu telah dikerjakan Budi dengan baik
d. Karena kehausan, Andre langsung meminum segelas sirup sampai habis.
25. Berikut ini yang termasuk kata khusus dari unggas adalah ....
a. bunglon
b. buaya
c. Ayam
d. harimau
26. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan kegiatan percobaan termasuk dalam struktur
teks laporan hasil percobaan bagian . ...
a. aspek-aspek laporan
b. pernyataan umum
c. Komplikasi
d. orientasi
27. Perhatikan kutipan teks berikut ini!
Laporan ini disusun untuk memberikan laporan atas kegiatan percobaan yang telah kami lakukan.
Kegiatan yang kami lakukan adalah menguji kandungan gizi pada beberapa jenis makanan
tradisional.
Pada teks laporan hasil percobaan, kutipan teks tersebut terdapat pada bagian . ...
a. alat dan bahan
b. tujuan
c. kajian teori
d. pembahasan

Perhatikan paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 28 dan 29!
Karbohidrat memegang peranan penting dalam alam karena menjadi sumber energi utama bagi
tubuh manusia. Semua karbohidrat berasal dari tumbuh-tumbuhah. Melalui proses fotosintesis,
klorofil tanaman dengan bantuan sinar matahari mampu membentuk karbohidrat dari karbon dioksida
berasal dari udara dan air dari tanah. Karbohidrat yang dihasilkan adalah karbohidrat sederhana
glukosa. Pada saat itu pula dihasilkan oksigen yang lepas ke udara.
Sumber : praktikumbiologi.com
28. Paragraf tersebut termasuk pada bagian ....
a. kajian teori
b. tujuan
c. alat dan bahan
d. kesimpulan
29. Kata benda pada paragraf tersebut ditunjukkan pada kata ....
a. sederhana

b. melalui
c. Dengan
d. karbohidrat
30. Penggunaan kata kerja pada teks laporan hasil percobaan adalah untuk ....
a. menggambarkan proses kegiatan
b. menjelaskan hasil
c. menggambarkan alur
d. menjelaskan kesimpulan
B. Soal Uraian
1. Perhatikan kalimat berikut!
Pada tanaman pacar air yang ada atau tidak adanya akar tidak memengaruhi karena pada batang
juga terdapat pembuluh xilem.
Kalimat tersebut merupakan bagian apa dalam teks laporan percobaan?
2. Bacalah kalimat rumpang berikut ini dengan cermat!
Cawan A mengalami reaksi perubahan warna lebih cepat […] waktu 43 detik […] cawan B mengalami
perubahan warna dalam waktu 53 detik.
Kata tugas yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah . . . .

CONTOH SOAL TEKS PIDATO PERSUASIF
1.

Cara memersuasi di bawah ini yang menggunakan pendekatan etika adalah…
a. “Daur ulang adalah langkah yang tepat untuk dilakukan. Dengan membuang-buang
sumber daya yang terbatas, kita sama saja sedang melakukan tindakan amoral yaitu
merampok masa depan para generasi penerus”.
b. “Coba pikirkan berapa banyak hewan-hewan di luar sana yang kehilangan rumahnya
setiap hari karena pohon-pohon selalu ditebang. Dengan menerapkan program daur
ulang, kita bisa menyelamatkan hutan indah yang menjadi rumah mereka”
c. “Anda tentu tahu bahwa sumber daya alam yang tersedia sangatlah terbatas. Anda dan
saya, kita, bisa membuatnya bertahan lebih lama dengan menerapkan program daur
ulang".
d. “Jika anda tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya, tolong berhenti merusaknya!”.

“Di sini anda adalah delegasi Negara-negara anda. Pengusaha, anggota perhimpunan,
wartawan, atau politisi. Akan tetapi, sebenarnya anda adalah ayah, ibu, saudara laki-laki,
saudara perempuan, paman, bibi, dan anda semua adalah anak dari seseorang”.
2.

Kalimat di atas merupakan cara memersuasi dengan menggunakan pendekatan …
a. Etika
b. Logika
c. Emosi
d. Persuasi

“Saat ini Bangsa kita tengah menghadapi persoalan yang sangat serius, yaitu menurunnya
moral di kalangan remaja. Banyak remaja yang sudah terpengaruh oleh sikap hidup hedonis
dan kehidupan yang mengabaikan nilai-nilai dan norma yang berlaku di negara yang kita cintai
ini.”
3.

Kalimat di atas adalah bagian pembukaan pidato yang bertujuan untuk…
a. Merebut perhatian audiens
b. Menunjukan kelayakan berbicara
c. Menyampaikan tujuan
d. Menunjukkan hubungan dengan audiens

Mari kita lanjutkan perjuangan, beri dukungan pada komitmen pemerintah dalam membangun
sekolah menyenangkan, serta jaga stamina raga, rasa, dan cipta Ibu dan Bapak semua. Izinkan
saya pamit sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, teriring rasa terima kasih, juga
permohonan maaf tak terhingga atas segala khilaf yang ada. Salam hormat saya untuk Ibu dan
Bapak semua. Mari kita teruskan ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa ini.
4.

Penggalan pidato di atas merupakan bagian …
a. Pembuka
b. Penutup
c. Isi
d. Tujuan

(1)Saya merasa takut berada di bawah sinar matahari karena berlubangnya lapisan ozon.
(2)Saya merasa takut untuk bernapas karena saya tidak tahu ada bahan kimia apa yang dibawa
oleh udara. (3) Saya sering memancing di Vancouver bersama ayah saya, hingga Beberapa
tahun yang lalu kami menemukan bahwa ikan-ikannya penuh dengan kanker. (4) Sekarang
kami mendengar bahwa binatang-binatang dan tumbuhan satu persatu mengalami kepunahan
tiap harinya hilang selamanya.
5.

Kalimat yang menggunakan model repetisi pada kutipan pidato persuasif di atas adalah …
a. 1 dan 2
b. 2 dan 3
c. 3 dan 4
d. 2 dan 4

Dengan pendidikan kalian akan mendapatkan ilmu. Ilmu tersebut dapat kalian jadikan bekal
untuk masa depan. Ilmu merupakan harta yang takkan pernah habis. Uang dan harta yang
kamu miliki sewaktu-waktu dapat habis. Namun, ilmu dapat kalian bawa sampai mati.
6.

Paragraf di atas merupakan ciri struktur pidato persuasif yaitu …
a. Pendapat atau pendirian
b. Pernyataan posisi
c. Tahap argumen
d. Penguatan pernyataan posisi

Akhirnya, seperti halnya diajarkan oleh agama bahwa kebersihan adalah bagian dari Iman,
meski konteks ajaran tersebut tidak hanya mencerminkan kebersihan jasmani, tapi juga
mencerminkan kebersihan rohani, setidaknya dengan adanya kesadaran kita semua akan
kebersihan lingkungan sekolah, semoga saja kita menjadi salah satu bagian yang menjadikan
sekolah kita sebagai tempat yang membawa kita terus menjaga keimanan kita kepada Tuhan
Yang Maha Esa.
7.

Kutipan teks pidato di atas menggambarkan ciri struktur …
a. Pendapat atau pendirian
b. Pernyataan posisi
c. Tahap argumen
d. Penguatan pernyataan posisi

Pada hari ini kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Pada kesempatan ini saya ingin
mengemukakan Beberapa hal yang menurut saya penting untuk kalian. Pendidikan sangat
penting dalam hidup ini.
Dengan pendidikan kalian akan mendapatkan ilmu. Ilmu tersebut dapat kalian jadikan bekal
untuk masa depan. Ilmu merupakan harta yang takkan pernah habis. Uang dan harta yang
kamu miliki sewaktu-waktu dapat habis. Namun, ilmu dapat kalian bawa sampai mati.
Perlu kalian ketahui bahwa di luar sana masih banyak anak lain yang sangat merindukan
pendidikan. Namun mereka tidak memiliki biaya untuk meraih pendidikan.
Oleh karena itu, kalian harus belajar dengan giat dan jangan sia-siakan kesempatan yang
kalian peroleh.
8.

Tema pidato di atas yang tepat adalah …
a. Pentingnya pendidikan bagi manusia dalam hidup.
b. Pentingnya hari pendidikan bagi seluruh siswa sekolah.
c. Cara memanfaatkan kesempatan untuk belajar.
d. Pentingnya menuntut ilmu sampai ke jenjang yang lebih tinggi.

