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Materi : Karangan Eksposisi

Paragraf eksposisi adalah salah satu bentuk tulisan yang 
menerangkan atau menjelaskan suatu hal atau objek yang dapat memperluas 
pengetahuan si pembaca. Untuk menjelaskan hal/objek itu, paragraph eksposisi 
dilengkapi dengan contoh, grafik, atau berbagai fakta dan data lainnya. Sedikitnya 
terdapat tiga pola pengembangan paragraph eksposisi, yaitu dengan cara proses, 
sebab dan akibat, serta ilustrasi.

Tujuan : 1. Dapat menulis karangan eksposisi dengan tepat.
  2. Dapat membedakan karangan eksposisi dengan karangan lain

Evaluasi

      1.   Buatlah sebuah karangan eksposisi dengan baik dan benar 

1. Beberapa aspek yang diteliti dalam verifikasi parpol di KPU, seperti surat 
keputusan Menteri Hukum dan HAM untuk badan hukum, surat keterangan 
pendaftaran nama, lambang, dan tanda gambar parpol dari departemen Hukum 
dan HAM, kepengurusan parpol, surat keterangan domisili kantor tetap gambar 
parpol. KPU meneliti administrasi 64 parpol yang sudah menyerahkan berkas 
pendaftaran ke KPU pada 12 Mei.  ………………..

Kalimat yang tepat untuk melengkapi paragrap eksposisi tersebut adalah…

a. Parpol tersebut mempunyai waktu sampai kamis tanggal 30 Mei untuk 
melengkapinya.

b. Hasil verivikasi administrasi bisa jadi todak terpenuhi setelah parpol 
mengembalikan persyaratan.

c. Parpol yang sudah lengkap pada kamis pekan depan, KPU mempunyai 
waktu tiga hari untuk meneliti kembali

d. Parpol yang tidak mempunyai badan hukum, KPU tidak melakukan 
verifikasi administrasi tersebut.

e. KPU akan segera mengirimkan surat pada parpol yang belum memenuhi 
persyaratan administrasi.

2. Beberapa hari terakhir, sejak kenaikan harga BBM resmi diumumkan oleh 
pemerintah... Berbagai media, baikl cetak maupun elektronik gencar 
memberitakan tentang penolakan masyarakat terhadap kenaikan harga BBM 
tersebut. Sementara, pemerintah dan pihak yang mendukung kebijakan tersebut 
telah lelah-lelahnya memberikan penjelasan dan argumentasi dasar dari kebijakan 
tersebut. Bahkan, DPR pun dibuat ricuh oleh persoalan BBM ini.



Pernyataan yang tepat untuk melengkapi paragraf eksposisi tersebut adalah...

a. Pemerintah memberikan bantuan langsung tunai (BLT) kepada 
masyarakat Indonesia yang miskin.

b. Para mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi terus berdemo menolak 
kenaikan harga BBM

c. Masyarakat miskin menerima bantuan langsung tunai sebagai imbalan 
kenaikan BBM tersebut.

d. Pemerintah merencanakan memberikan bantuan kepada mahasiswa dari 
dampak kenaikan BBM

e. Dengan naiknya harga BBM 30% harga barang-barang pokok sehari-hari 
melonjak tinggi.

3. (1) Berbagai jenis tanaman bunga bisa kita temui di Desa Cihideung, dari 
tanaman hias, hingga tanaman potong. (2) Tanaman (bunga) hias biasanya adalah 
tanaman yang digunakan untuk memperindah taman, dan tanaman (bunga) potong 
biasanya adalah tanaman/bunga yang diperlukan untuk keperluan dekorasi. (3) Di 
Desa Cihideung ini lebih dari 80% warga menjadi petani bunga, 30% petani 
bunga potong, dan 50% petani bunga hias.

Perbaikan kalimat nomor (2) pada paragraf eksposisi tersebut yang tepat adalah...
a. Tanaman bunga hias adalah digunakan sebagai memperindah taman dan 

tanaman bunga potong biasanya sebagai dekorasi
b. Baik bunga hias maupun bunga potong keduanya biasanya adalah untuk 

memperindah taman dan digunakan dekorasi
c. Tanaman hias digunakan untuk memperindah taman dan tanaman potong 

diperlukan untuk keperluan dekorasi.
d. Bunga hias ditanam biasanya berguna untuk memperindah taman dan 

bunga potong adalah untuk keperluan dekorasi
e. Tanaman bunga biasanya adalah dipakai untuk memperindah taman dan 

bunga potong hanya untuk keperluan dekorasi.

4. Dibagian ini diketengahkan hasil studi Bank Dunia (The World Bank, 1992) 
tentang kemampuan membaca sekolah dasar di seluruh dunia. Sampel yang 
diambil dari Indonesia sebanyak 3.169 siswa dari 176 sekolah dasar di empat 
provinsi. Karangan naratif, eksposisi, dan argumentasi digunakan sebagai alat 
ukur kemampuan membaca mereka itu.
Paragraf di atas dikembangkan dengan pola...
a. narasi b. Deskripsi c eksposisi
d. argumentasi e. persuasi

5. Yang kita tentukan pertama kali dalam menulis karangan eksposisi…
A. Menentukan judul
B. Mencari bahan
C. Menyusun kerangka karangan
D. Menentukan topic



E. Menentukan tujuan

6. Pertanyaan yang disajikan secara eksposisi adalah…
A. Pada hari kelima, semua gadis dan wanita di desa itu berduyun-duyun ke 

rumahnya. Sedangkan, semua laki-laki dilarang menghadiri acara ini
B. Gadis itu didudukkan di sebuah ruangan kecil dengan rambut yang teratur 

rapi. Pada leher si gadis itu digantungkan kalung dari gigi-gigi anjing.
C. Yang jelas, bila dipukul rata, mereka bersekolah selama maksimal enam 

jam. Dia beristirahat atau tidur maksimal delapan sampai sepuluh jam.
D. Tetapi, cobalah main dengan putra-putri anda. Pasti akan tercipta suasana 

keakraban
E. Apabila anda sebagai orang tua dapat memberikan teladan yang baik, 

maka si remaja secara diam-diam akan menirunya dan beban anda pun 
akan berkurang 

  


