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KATA SAMBUTAN

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan YME, karena atas izin
dan karunia-Nya Unit Pembelajaran Program Pengembangan Keprofesian
Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis
Zonasi ini dapat diselesaikan.
Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan
Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi merupakan salah satu upaya
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) untuk meningkatkan kualitas
pembelajaran dan meningkatkan kualitas lulusan. Program ini dikembangkan
mengikuti

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

pembelajaran berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat tinggi atau
Higher Order Thinking Skills (HOTS). Keterampilan berpikir tingkat tinggi
adalah proses berpikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktivitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru professional.
Guru

profesional

memegang

peranan

yang

sangat

penting

dalam

menentukan prestasi peserta didik. Penelitian menunjukkan bahwa 30%
prestasi peserta didik ditentukan oleh faktor guru. Dengan demikian maka
guru

harus

senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

pengembangan keprofesian berkelanjutan. Jika program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan (PKB) yang dikembangkan oleh Direktorat
Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan sebelumnya didasarkan pada hasil
Uji Kompetensi Guru, berfokus pada peningkatan kompetensi guru
khususnya

kompetensi

pedagogi

dan

profesional,

maka

Program
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Peningkatan Kompetensi Pembelajaran Berbasis Zonasi lebih berfokus pada
upaya memintarkan peserta didik melalui pembelajaran berorientasi
keterampilan berpikir tingkat tinggi. Berbasis zonasi ini dilakukan mengingat
luasnya wilayah Indonesia. Zonasi diperlukan guna memperhatikan
keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di lingkungan terdekat,
sehingga peningkatan pendidikan dapat berjalan secara masif dan tepat
sasaran.
Unit Pembelajaran yang sudah tersusun diharapkan dapat meningkatkan
pembelajaran. Unit Pembelajaran yang dikembangkan dikhususkan untuk
Pendidikan Dasar yang dalam hal ini akan melibatkan KKG SD dan MGMP
SMP. Kami ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
kepada seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP, maupun
Perguruan Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan
berkontribusi positif dalam mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini.
Semoga Allah SWT senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, __ Mei 2019
Direktur Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan,

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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KATA PENGANTAR

Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar
dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan
antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil
pengukuran capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian
PISA maupun TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa
masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh
karena itu siswa harus dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang
berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk

meningkatkan

pendidikan,

maka

efisiensi,

efektivitas,

serta

pemerataan

mutu

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan kewilayahan, atau dikenal dengan istilah zonasi. Melalui langkah
ini, pengelolaan Pusat Kegiatan Guru (PKG) TK, kelompok kerja guru (KKG)
SD dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP) SMP yang selama ini
dilakukan melalui Gugus atau Rayon dalam zonasinya, dapat terintegrasi
melalui

zonasi

pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan keseimbangan dan keragaman mutu pendidikan di
lingkungan terdekat, seperti status akreditasi sekolah, nilai kompetensi guru,
capaian nilai rata-rata UN/USBN sekolah, atau pertimbangan mutu lainnya.
Semoga

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

berorientasi pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Semoga Allah SWT
senantiasa meridai upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002

vi

Unit Pembelajaran
Terampil Berbahasa Lisan

DAFTAR ISI

Hlm.
PAKET UNIT PEMBELAJARAN _________________________________________ II
KATA SAMBUTAN ___________________________________________________ III
KATA PENGANTAR __________________________________________________ V
DAFTAR ISI_________________________________________________________ VII
UNIT PEMBELAJARAN 1 ______________________________________________ 9
BAHASA PERSUASIF__________________________________________________ 9
UNIT PEMBELAJARAN 2 WAWANCARA _______________________________ 83
PENUTUP _________________________________________________________ 133
DAFTAR PUSTAKA ________________________________________________ 134
LAMPIRAN ________________________________________________________ 135

vii

viii

Unit Pembelajaran
Terampil Berbahasa Lisan

UNIT PEMBELAJARAN 1
BAHASA PERSUASIF

9

10

Unit Pembelajaran
Terampil Berbahasa Lisan

UNIT PEMBELAJARAN 2
WAWANCARA

83

84

Unit Pembelajaran
PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)
MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN (PKP)
BERBASIS ZONASI
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
SEKOLAH DASAR
(SD)

Bahasa Persuasif
Penulis:
Dr. Ernawati, M.Pd.

Penyunting:
Dr. Taufina, M.Pd.
Desainer Grafis dan Ilustrator:
TIM Desain Grafis

Copyright © 2019
Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa
izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Unit Pembelajaran
Bahasa Persuasif

DAFTAR ISI

Hal
DAFTAR ISI__________________________________________________________ 11
DAFTAR GAMBAR ___________________________________________________ 12
DAFTAR TABEL______________________________________________________ 13
PENGANTAR ________________________________________________________ 15
KOMPETENSI DASAR ________________________________________________ 16

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi ______________________________ 16
B. Indikator Pencapaian Kompetensi _______________________________________ 17
APLIKASI DI DUNIA NYATA __________________________________________ 20

A. Bahasa Persuasif (Iklan)___________________________________________________ 20
B. Bahasa Persuasif (Pidato) _________________________________________________ 23
SOAL-SOAL UN/USBN _______________________________________________ 25

A. Soal USBN Paket A Tahun 2017/2018 ___________________________________ 25
BAHAN PEMBELAJARAN _____________________________________________ 29

A. Aktivitas Pembelajaran ____________________________________________________ 29
Aktivitas 1 Bahasa Persuasif (Iklan) dengan tema Makanan Sehat ___________ 29
Aktivitas 2 Bahasa Persuasif (Pidato) dengan Tema Kepemimpinan _________ 32

B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) ______________________________________ 35
LKPD 1. 1 Bahasa Persuasif (Iklan) ______________________________________________ 35
LKPD 1.2 Menyajikan Iklan _______________________________________________________ 39
LKPD 2.1 Bahasa Persuasif (Pidato) _____________________________________________ 42
LKPD 2.2 Menyajikan Pidato_____________________________________________________ 44

C. Bahan Bacaan ______________________________________________________________ 46
Bahan Bacaan 1 Iklan _____________________________________________________________ 46
Bahan Bacaan 2 Pidato____________________________________________________________ 51
PENGEMBANGAN PENILAIAN ________________________________________ 59

A. Pembahasan Soal-soal USBN ______________________________________________ 59
B. Mengembangkan Soal HOTS ______________________________________________ 62

11

KESIMPULAN ______________________________________________________ 77
UMPAN BALIK ______________________________________________________ 79

DAFTAR GAMBAR

Hal
Gambar1. Iklan Layanan Masyarakat............................................................................. 20
Gambar 2 Iklan Produk........................................................................................................ 21
Gambar 3 Hasil Karya Siswa SDN 11 RBS 11 Koja Jakarta Selatan .................... 22
Gambar 4 Ir. Soekarno ......................................................................................................... 23
Gambar 5 Pidato Perpisahan ............................................................................................. 24
Gambar 6 Makanan Sehat ................................................................................................... 30
Gambar 7 Makanan Sehat ................................................................................................... 30
Gambar 8 Imajinasi Dominasi Dunia .............................................................................. 33
Gambar 9 Makanan Sehat ................................................................................................... 36
Gambar 10 Makanan Sehat ................................................................................................ 36
Gambar 11 Iklan Makanan ................................................................................................. 49
Gambar 12 Iklan Layanan Masyarakat .......................................................................... 50
Gambar 13 Iklsn Pengumuman ........................................................................................ 50

12

Unit Pembelajaran
Bahasa Persuasif

DAFTAR TABEL

Hal
Tabel 1 Identifikasi Hasil Pengamatan Terhadap Iklan _______________________ 37
Tabel 2 Urutan Informasi Penting Dalam Iklan ________________________________ 38
Tabel 3 Peta Pikiran ( Mind Map) Simpulan Isi Iklan __________________________ 38
Tabel 4. Perbandingan Isi Iklan _________________________________________________ 39
Tabel 5 Informasi Penting Tentang Makanan Sehat ___________________________ 40
Tabel 6 Rancangan Iklam Tentang Makanan Sehat ____________________________ 41
Tabel 7 Iklan Tentang Makanan Sehat __________________________________________ 41
Tabel 8 Isi Teks Pidato ___________________________________________________________ 43
Tabel 9 Rincian Isi Teks Pidato __________________________________________________ 43
Tabel 10 Bagian Isi Pidato Yang Menarik ______________________________________ 43
Tabel 11. Simpulan Isi Teks Pidato _____________________________________________ 44
Tabel 12. Kerangka Pidato Tema Kepemimpinan _____________________________ 45
Tabel 13 Naskah Pidato Tema Kepemimpinan ________________________________ 45
Tabel 14. Pengamatan Praktik Pidato __________________________________________ 46
Tabel 15. Umpan Balik __________________________________________________________ 79

13

14

Unit Pembelajaran
Bahasa Persuasif

PENGANTAR

Unit ini membahas Bahasa Persuasif Iklan dan Pidato pada pembelajaran
Bahasa Indonesia SD kelas lima semester satu dan kelas enam semester satu.
Pada unit Bahasa Persuasif Iklan dengan tema “Makanan Sehat” dan Bahasa
Persuasif pidato dengan tema “Kepemimpinan”. Aktivitas unit ini melibatkan
peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning
yang mengacu pada Pembelajaran berorientasi High Order Thingking Skils
(HOTS), untuk mencapai kecakapan abad 21.
Bahan bacaan yang terdapat pada unit ini sesuai dengan kompetensi dasar
yang ada pada tema yang dipilih dalam buku guru kurikulum 2013 yang
sudah disesuaikan dengan Permendikbud No. 37 Tahun 2018.
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang disediakan dapat digunakan oleh
guru sebagai referensi untuk memberikan pengayaan pembelajaran di kelas.
Harapan disusunnya unit ini agar dapat memberikan inspirasi kepada guru
SD untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran di kelas
sehingga dapat memberikan peningkatan kompetensi secara langsung
kepada peserta didik.
Unit ini memberikan gambaran proses dan penilaian pembelajaran yang
berorientasi HOTS. Penulis mengharapkan agar guru juga dapat memperkaya
unit ini dengan membuat contoh-contoh pembelajaran yang lain, sehingga
bisa

mendapatkan

perbendaharaan

proses

pembelajaran

berorientasi HOTS yang bervariasi. Hal ini tentunya
kontribusi

posistif

kepada

sesama

guru

dengan

dapat memberikan

untuk

saling

belajar
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas V
dan VI:
NO.

KOMPETENSI DASAR (KD)

TARGET KOMPETENSI
DASAR (KD)

KELAS

1

3.4 Menganalisis informasi
yang disampaikan
paparan iklan dari media
cetak atau elektronik.

Menganalisis informasi
yang disampaikan
paparan iklan dari
media cetak atau
elektronik

V

2

4.4 Memeragakan kembali
informasi yang
disampaikan paparan
iklan dari media cetak
atau elektronik dengan
bantuan lisan, tulis, dan
visual

Memeragakan kembali
informasi yang
disampaikan paparan
iklan dari media cetak
atau elektronik dengan
bantuan lisan, tulis, dan
visual

V

3

3.3 Menggali isi teks pidato
yang didengar dan dibaca

Menggali isi teks pidato
yang didengar dan
dibaca

VI

4

4.3 Menyampaikan pidato
hasil karya pribadi dengan
menggunakan kosakata
baku dan kalimat efektif
sebagai bentuk ungkapan
diri

Menyampaikan pidato
hasil karya pribadi
dengan menggunakan
kosakata baku dan
kalimat efektif sebagai
bentuk ungkapan diri

VI
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kelas V
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

IPK Pendukung

IPK Pendukung

3.4.1 Mengidentifikasi

informasi 4.4.1

Mengumpulkan

yang disampaikan paparan iklan informasi
dari media cetak atau elektronik
3.4.2 Menjelaskan informasi yang
disampaikan paparan iklan dari
media cetak atau elektronik

yang

kembali

disampaikan

paparan iklan dari media cetak
atau elektronik dengan bantuan
lisan, tulis, dan visual
IPK Kunci

3.4.3 Mengurutkan informasi yang 4.4.2 Merancang kembali informasi
disampaikan

paparan iklan dari yang disampaikan paparan iklan

media cetak atau elektronik

dari media cetak atau elektronik
dengan bantuan lisan, tulis, dan

IPK Kunci
3.4.4

visual.

Menyimpulkan

informasi

yang disampaikan paparan iklan
dari media cetak atau elektronik

IPK Pengayaan
4.4.3
informasi

IPK Pengayaan

Menyajikan
yang

kembali
disampaikan

paparan iklan dari media cetak

3. 4.5 Membandingkan informasi atau elektronik dengan bantuan
yang disampaikan paparan iklan lisan, tulis, dan visual.
dari

media

cetak

atau

elektronikaparan iklan dari media
cetak atau elektronik
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Kelas VI
IPK Pengetahuan
IPK Pendukung

IPK Keterampilan
IPK Pendukung

3.3.1. Menyebutkan isi teks pidato 4.3.1 Merancang pidato hasil karya
yang didengar dan dibaca
3.3.2. Merinci isi teks pidato yang
didengar dan dibaca
IPK Kunci
3.3.3. Menentukan isi teks pidato
yang didengar dan dibaca
IPK Pengayaan

pribadi

dengan

menggunakan

kosakata baku dan kalimat efektif
sebagai bentuk ungkapan diri
IPK Kunci
4.3.2 Menyajikan pidato hasil karya
pribadi

dengan

menggunakan

kosakata baku dan kalimat efektif
sebagai bentuk ungkapan diri.

3.3.4. Menyimpulkan isi teks pidato IPK Pengayaan
yang didengar dan dibaca

4.3.2 Mengembangkan pidato hasil
karya

pribadi

dengan

menggunakan kosakata baku dan
kalimat

efektif

ungkapan diri.
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sebagai

bentuk
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Bahasa Persuasif (Iklan)
Dunia periklanan menjadi bidang yang sangat diminati hingga sekarang.
Karena, iklan digunakan oleh banyak usaha mulai dari kuliner, pendidikan,
retail, percetakan, dan lain sebagainya. Iklan memungkinkan produk baik
barang atau jasa dikenali konsumen sehingga mereka mau membeli atau
mengonsumsinya. Kini, iklan dapat kita temukan dalam berbagai format
mulai dari radio, televisi, media cetak, hingga daring (online).
Di rumah atau sekolah sering kita temukan berbagai iklan, ada iklan tentang
makanan, minuman, alat-alat rumah tangga, sekolah, seperti iklan berikut ini.

Gambar1. Iklan Layanan Masyarakat
Sumber: https://salamadian.com.
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Gambar 2 Iklan Produk
Sumber: https://karyapemuda.com

Banyak informasi yang kita dapat dengan mengamati sebuah iklan. Misalnya,
iklan layanan masyarakat pada gambar 1 di atas menginformasikan kapan
sebaiknya kita menggosok gigi, minimal berapa kali dalam sehari kita
menggosok gigi. Iklan tersebut mengajak kita untuk menjaga kesehatan
terutama gigi

sebagai wujud rasa syukur atas anugerah Tuhan yang

mahakuasa. Iklan pada gambar 2 termasuk iklan niaga. Informasi yang kita
dapatkan bahwa orang tua wajib memenuhi hak hidup dan tumbuh kembang
anak agar terhindar dari kuman-kuman. Iklan tersebut juga mengajak
pembaca/konsumen untuk membeli produk tertentu (sabun mandi).
Selain mendapatkan berbagai informasi, kita juga dapat menggunakan iklan
untuk menginformasikan tentang keunggulan sekolah, memasarkan hasil
karya peserta didik, perestasi yang sudah dicapai dan sebagainya. Banyak
hasil karya peserta didik di sekolah seperti contoh di bawah ini yang belum
dimanfaatkan (Gambar 3).
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Gambar 3 Hasil Karya Siswa SDN 11 RBS 11 Koja Jakarta Selatan
Sumber: Album Pribadi

Majunya teknologi memudahkan kita untuk memasarkan produk hasil karya
peserta melalui iklan di media elektronik,. Pemasaran hasil karya siswa
melalui iklan mempunyai beberapa manfaat, antara lain: siswa termotivasi
untuk berkreasi mengembangkan bakat dan kemampuan; sekolah akan
dikenal oleh masyarakat luas; dan mendapatkan keuntungan materi.
Untuk mendapatkan hasil pemasaran yang maksimal iklan yang dibuat harus
menarik. Membuat iklan yang menarik tidak begitu sulit asalkan kita mau
mempelajarinya.
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B. Bahasa Persuasif (Pidato)

Gambar 4 Ir. Soekarno

Sumber: https://www.google.com

Tahukah Anda tentang Ir. Soekarno yang ada pada gambar 4 di atas? Ya
betul, beliau adalah Bapak Proklamator Kemerdekaan Republik Indonesia
dan presiden pertama Republik Indonesia. Selain itu, beliau juga terkenal
sebagai Orator Ulung (ahli pidato). Kemampuan beliau berpidato diakui tidak
hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Silakan lihat di internet (yootube)
ketika beliau berpidato di depan pemimpin-pemimpin dunia di markas besar
Persatuan Bangsa-Bangsa di New York Amerika Serikat.
Kemampuan berpidato dapat dipelajari, Anda pun dapat berpidato dengan
baik. Berpidato dapat dilakukan melalui berbagai teknik atau strategi sesuai
dengan tujuan berpidato. Kemampuan berpidato dapat dilakukan seperti
pada saat ada kegiatan upacara bendera, pramuka, pentas seni, perpisahan
dan sebagainya, lihat gambar 5 di bawah ini.

23

Gambar 5 Pidato Perpisahan

Sumber: https://www.google.com

Melalui pidato kita dapat menyampaikan gagasan, menginformasikan
berbagai hal atau menghibur pendengar. Kemampuan pidato juga dapat
dijadikan sebagai sebuah pekerjaan yang menghasilkan materi.
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SOAL-SOAL UN/USBN

A. Soal USBN Paket A Tahun 2017/2018
1. Contoh soal USBN di bawah ini terkait dengan topik Bahasa Persuasif
(Iklan) pada Kompetensi Dasar:
3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak
atau elektronik (Permendikbud Nomor 37, 2018).
Soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta
didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal ini juga dapat menjadi acuan
ketika Anda akan mengembangkan soal-soal yang setipe pada topik Bahasa
Persuasif (Iklan).
No.
1

Soal
Amati iklan di bawah ini dengan cermat!

Tahun
2017/2018

Kalimat iklan yang sesuai gambar tersebut adalah….
A. Sepatu sport INJAYA unik, nyaman dipakai, dan tahan
lama!
B. Perlu dicoba, sepatu sport yang langka!
C. Model sederhana, harga murah pasti bisa!
D. Pilihan terbatas, segera miliki dan cobalah!
Identifikasi
Level Kognitif

: L 3 (Penalaran)

Indikator yang
bersesuaian

:

3.4.4 Menyimpulkan informasi yang disampaikan
paparan iklan dari media cetak atau elektronik

25

Diketahui

: Disajikan sebuah gambar iklan tentang sepatu

Ditanyakan

: Kalimat iklan yang sesuai dengan gambar.

Materi yang
dibutuhkan

: Pemahaman tentang kalimat efektif dan iklan.

2. Berikut ini contoh soal USBN topik Bahasa Persuasif (Pidato) pada
Kompetensi Dasar:
3.3 Menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca (Permendikbud
Nomor 37, 2018).
Soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi peserta
didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal ini juga dapat menjadi acuan
ketika Anda akan mengembangkan soal-soal yang setipe pada topik Bahasa
Persuasif (Pidato).
No.
1

Soal
Bacalah teks pidato di bawah ini!
Kami sampaikan terima kasih setulus hati
kepada bapak dan ibu guru yang telah
membimbing kami selama belajar di
sekolah ini. Selama enam tahun dengan
penuh kesabaran memberikan ilmu dan
pengetahuan yang bermanfaat bagi masa depan
kami. Kami juga mohon maaf atas ... serta
perilaku yang kurang berkenan di hati
bapak dan ibu guru sekalian. Kami mohon
bantuan doa dari bapak dan ibu guru agar
kami dapat melanjutkan studi kejenjang
yang lebih tinggi dan dapat meraih citacita.
Frase yang tepat untuk melengkapi teks pidato di
atas adalah...
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Tahun
2017/2018

Unit Pembelajaran
Bahasa Persuasif

A.
B.
C.
D.

kesalahan dan kenakalan
kebaikan dan keburukan
kekurangan dan kelebihan
kebaikan dan kelebihan

Identifikasi
Level Kognitif

: C3 Aplikasi

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Disajikan sebuah teks pidato rumpang

Ditanyakan

:

Materi yang
dibutuhkan

: Pemahaman tentang isi pidato

3.3.3. Menentukan isi teks pidato yang didengar dan
dibaca

Frase yang tepat untuk mengisi bagian yang
rumpang
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Unit Pembelajaran
Bahasa Persuasif

BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pada unit ini terbagi menjadi dua aktivitas berdasarkan KD- KD
yang sudah dijabarkan. Aktivitas 1 tentang Bahasa Persuasif (Iklan) dengan
tema Makanan Sehat. Aktivitas 2 tentang Bahasa Persuasi (Pidato) dengan
tema Kepemimpinan. Kedua aktivitas pembelajaran menggunakan model
pembelajaran penyingkapan (discovery learning).

Aktivitas 1 Bahasa Persuasif (Iklan) dengan tema Makanan Sehat
Kompetensi Dasar (KD)
3.4 Menganalisis informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak
atau elektronik
4.4 Memeragakan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari
media cetak atau elektronik
Tujuan aktivitas 1
Setelah melakukan aktivitas 1 dengan menggunakan model discovery
learning, peserta didik dapat menyimpulkan dan mendemonstrasikan
kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau
elektronik dengan tepat.
Untuk mencapai tujuan di atas lakukan aktivitas berikut ini!
1. Pemberian Rangsangan (Stimulation)
a. Peserta didik mengamati iklan “Makanan Sehat” yang disajikan guru di
depan kelas.
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Gambar 6 Makanan Sehat

Sumber: https://www.google.com

Gambar 7 Makanan Sehat
Sumber: https://www.google.com

b. Peserta didik melakukan curah pendapat untuk menggali
pengalaman dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan iklan
yang pernah mereka temukan di kehidupan sehari-hari.
2. Pernyataan/Identifikasi Masalah (Problem Statement)
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Peserta didik mengajukan pertanyaan seperti berikut ini.
a. Apa saja informasi yang ada pada iklan gambar 6 dan 7 tersebut?
b. Mengapa kita harus memakan makanan sehat?
c. Bagaimana urutan informasi yang ada pada kedua iklan tersebut?
d. Bagaimana simpulan setiap iklan tersebut?
e. Iklan mana yang paling menarik?
3. Pengumpulan Data (Data Collection)
a. Peserta didik membaca bahan bacaan, jika diperlukan mencari informasi
dari sumber lain (seperti: perpustakaan atau internet).
b. Peserta didik berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang sudah dibuat.
c. Peserta

didik

mengumpulkan

beberapa

informasi

penting

(keunggulan/prestasi) yang ada di sekolah.
4. Pengolahan Data (Data Processing)
a. Peserta didik menuliskan hasil diskusi (LKPD 1.1).
b. Peserta didik merancang iklan yang akan disajikan.
c. Peserta didik menuliskan iklan pada kertas plano dan menempelkan di
tempat yang sudah disediakan. (LKPD 1.2)
d. Pendidik melakukan pengamatan untuk menilai sikap peserta didik.
5. Pembuktian (Verification)
a. Peserta didik melakukan kunjungan ke kelompok lain, satu orang anggota
kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di kelompok masingmasing.
b. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok, peserta didik yang berkunjung
memberikan respon hasil dengan memberikan tanggapan.
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c. Peserta didik menyajikan iklan yang telah disusun, peserta didik yang
lain memberikan tanggapan menggunakan bahasa yang santun.
d. Pendidik memberikan penguatan.
6. Menarik Simpulan/Generalisasi (Generalization)
a. Peserta didik menjelaskan kembali informasi yang ditemukan dalam
aktivitas satu tentang iklan.
b. Peserta didik membuat simpulan pelajaran hari ini.

Aktivitas 2 Bahasa Persuasif (Pidato) dengan Tema
Kepemimpinan
Kompetensi Dasar
3.3 Menggali isi teks pidato yang didengar dan dibaca
4.3 Menyampaikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata
baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri
Tujuan Aktivitas 2
Setelah melakukan aktivitas 2 dengan menggunakan model discovery
learning, peserta didik dapat menentukan isi teks pidato yang didengar dan
dibaca dan menyajikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan
kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri dengan
tepat.
Marilah kita lakukan aktivitas berikut ini!
1. Pemberian Rangsangan (Stimulation)
a. Peserta didik menyimak video Juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia
SDN 01 Lumeneg https://youtu.be/bupfLnIQdqY yang disajikan guru
di depan kelas. Jika akses internet tidak ada dapat dilakukan dengan
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menyimak pidato/sambutan kepala sekolah/guru pada waktu upacara
bendera.
b. Peserta didik melakukan curah pendapat untuk menggali pengalaman
dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan video/sambutan
kepala sekolah.
2. Pernyataan/Identifikasi Masalah (Problem Statement)
a. Buatlah pertanyaan terkait dengan video/sambutan kepala sekolah
tersebut, seperti: apa isi pidato tersebut? Diskusikan dalam kelompok!

Judul?
Tema?
Ide Pokok ?

Gambar 8 Imajinasi Dominasi Dunia

Sumber: https://publicdomainvectors.org/id

3. Pengumpulan Data (Data Collection)
a. Peserta didik membaca bahan bacaan, jika diperlukan mencari
informasi dari sumber lain (seperti: perpustakaan atau internet).
b. Peserta didik berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang sudah
dibuat.
c. Peserta didik menuliskan hasil diskusi (LK 2.1).
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d. Peserta didik mengumpulkan beberapa informasi penting yang
akan dijadikan bahan pidato.
3. Pengolahan Data (Data Processing)
a. Peserta didik merancang kerangka naskah pidato yang akan
disajikan, (menentukan topik, judul, pokok-pokok pikiran)
b. Peserta menyusun naskah pidato. (LKPD 2.2);
4. Pembuktian (Verification)
a. Peserta didik menyampaikan hasil diskusi kelompok (LKPD 2.1),
peserta didik yang lain memberikan tanggapan.
b. Peserta didik menyajikan naskah pidato yang telah disusun,
peserta didik yang lain memberikan tanggapan menggunakan
bahasa yang santun.
c. Peserta didik mengembangkan naskah pidato berdasarkan
masukan teman-teman (LKPD 2.2).
5. Menarik Simpulan/Generalisasi (Generalization)
a. Peserta didik menjelaskan kembali informasi yang ditemukan
dalam aktivitas satu tentang iklan.
b. Peserta didik membuat simpulan pelajaran hari ini.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
LKPD 1. 1 Bahasa Persuasif (Iklan)
Tujuan:
Peserta didik dapat:
3.4.1 Mengidentifikasi informasi yang disampaikan paparan iklan dari media
cetak atau elektronik
3.4.2 Menjelaskan informasi yang disampaikan paparan iklan dari media
cetak atau elektronik
3.4.3 Mengurutkan informasi yang disampaikan paparan iklan dari media
cetak atau elektronik
3.4.4 Menyimpulkan informasi yang disampaikan paparan iklan dari media
cetak atau elektronik
3. 4.5 Membandingkan informasi yang disampaikan paparan iklan dari media
cetak atau elektronik
Identitas
Mapel

: Bahasa Indonesia

Jenjang

: SD

Kelas /Sm

: V/1

Tema

: Makanan Sehat

Subtema 1

: Bagian Tubuh Mengolah Makanan

Pembelajaran : 1
Alokasi Waktu : 3x 35 menit
Petunjuk Pengerjaan
Bekerjalah dalam kelompok yang telah ditentukan
1. Amatilah iklan di bawah ini dengan cermat!
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Gambar 9 Makanan Sehat
Sumber: https://www.google.com

Gambar 10 Makanan Sehat
Sumber: https://www.google.com

2. Identifikasi informasi (6 informasi) yang ada pada iklan dengan
tepat!
3. Jelaskan mengapa kita perlu makanan sehat?
4. Bagaimana tubuh mengolah makanan ?
5. Urutkanlah informasi penting yang ada pada kedua iklan!
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6. Buatlah kesimpulan isi iklan dengan menggunakan peta pikiran
(mind map).
7. Bandingkanlah kelebihan dan kekurangan iklan tersebut!
8. Tuliskan hasil pekerjaan kelompok pada tabel di bawah ini!
Tabel 1 Identifikasi Hasil Pengamatan Terhadap Iklan
No

Informasi yang diperoleh

1
2
3
4
5
6

Kita perlu makanan sehat karena.................
............................................................................................................................................................
..................................................................................................................................
Cara tubuh mengolah makanan..............
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Tabel 2 Urutan Informasi Penting Dalam Iklan
No
Iklan 1

Urutan informasi Penting
Iklan 2

1
2
3
4
5
6

Tabel 3 Peta Pikiran ( Mind Map) Simpulan Isi Iklan
Iklan 1

Iklan 2
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Tabel 4. Perbandingan Isi Iklan
No

Iklan 1
Kelebihan
Kekurangan

Iklan 2
Kelebihan
Kekurangan

1

2

3

LKPD 1.2 Menyajikan Iklan
Tujuan:
Peserta didik dapat:
4.4.1 Mengumpulkan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari
media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual.
4.4.2 Merancang kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari
media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual.
4.4.3 Menyajikan kembali informasi yang disampaikan paparan iklan dari
media cetak atau elektronik dengan bantuan lisan, tulis, dan visual.
Identitas
Mapel

: Bahasa Indonesia

Jenjang

: SD

Kelas/Sm

: V/1

Tema

: Makanan Sehat
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Subtema 1

: Bagian Tubuh Mengolah Makanan

Pembelajaran

:1

Alokasi Waktu : 3x 35 menit
Petunjuk Pengerjaan:
1.

Bekerjalah dalam kelompok yang telah ditentukan.
2. Kumpulkanlah informasi penting (5 informasi) tentang makanan
sehat dengan cermat!
3. Tuliskan dalam tabel yang sudah disediakan.
4. Rancanglah sebuah iklan berdasarkan informasi tersebut dengan
tepat!
5. Tulislah hasil rancangan Anda pada kertas plano dan tempelkan pada
tempat yang sudah disediakan.
6. Ketua kelompok membagi anggota kelompok, satu orang bertugas
menunggu pajangan iklan (hasil diskusi) dan anggota kelompok yang
lain mengunjungi pajanganiklan (hasil diskusi) kelompok lain.
7. Saat perwakilan kelompok mengunjungi hasil diskusi kelompok lain,
perwakilan kelompok yang berkunjung dapat menanyakan hal-hal
yang belum dipahami dari hasil diskusi kelompok lain. Perwakilan
kelompok yang menunggu pajangan (hasil diskusi) memberikan
penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain yang
berkunjung. Hal ini menunjukkan sikap komitmen atas keputusan
bersama.
8. Wakil dari masing-masing kelompok melaporkan hasil kunjungannya
di depan kelas dengan semangat dan percaya diri. Hal ini
memperlihatkan rasa senang berbicara secara teratur.
9. Saat wakil kelompok melaporkan hasil kunjungannya, peserta lain
memperhatikan dengan seksama.
Tabel 5 Informasi Penting Tentang Makanan Sehat
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No

Informasi Makanan Sehat

1
2
3
4
5

Tabel 6 Rancangan Iklam Tentang Makanan Sehat

Tabel 7 Iklan Tentang Makanan Sehat
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LKPD 2.1 Bahasa Persuasif (Pidato)
Tujuan:
Peserta didik dapat:
3.3.1. Menyebutkan isi teks pidato yang didengar dan dibaca.
3.3.2. Merinci isi teks pidato yang didengar dan dibaca.
3.3.3. Menentukan isi teks pidato yang didengar dan dibaca.
3.3.4. Menyimpulkan isi teks pidato yang didengar dan dibaca.
Identitas
Mapel

: Bahasa Indonesia

Jenjang

: SD

Kelas/Sm

: VI/1

Tema

: Kepemimpinan

Subtema 1

: Kepemimpinan di Sekitar kita

Pembelajaran : 1
Alokasi Waktu : 3x 35 menit
Petunjuk Pengerjaan
Bekerjalah dalam kelompok yang telah ditentukan.
1. Simaklah pidato Juara 1 lomba pidato bahasa Indonesia SDN 01 Lumeneg
https://youtu.be/bupfLnIQdqY yang disajikan guru di depan kelas. Jika
akses

internet

tidak

ada

dapat

dilakukan

dengan

menyimak

pidato/sambutan kepala sekolah/guru pada waktu upacara bendera.
dengan cermat!
2. Sebutkan isi pidato (judul, tema, orator, dan pendengar) yang ada pada
video tersebut dengan tepat!
3. Buatlah rincian isi teks pidato tersebut dengan menggunakan bagan!
4. Tentukan bagian isi pidato yang paling menarik beserta alasan!
5. Buatlah simpulan (1 kalimat) tentang isi teks pidato tersebut!

42

Unit Pembelajaran
Bahasa Persuasif

6. Tuliskan hasil pekerjaan kelompok pada tabel di bawah ini!
Tabel 8 Isi Teks Pidato
Judul

Tema

Orator

Pendengar

Tabel 9 Rincian Isi Teks Pidato

Judul

Bagian
Pendahuluan:
Salam Pembuka,
Ucapan
penghormatan,
Ucapan Syukur

Bagian Isi

Bagian Penutup:
Simpulan
Pendek,
Permintaan
Maaf, dan Salam
Penutup.

Tabel 10 Bagian Isi Pidato Yang Menarik
Bagian yang Paling Menarik

Alasan
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Tabel 11. Simpulan Isi Teks Pidato
Simpulan (1 baris)
....................................................................................................................................................

LKPD 2.2 Menyajikan Pidato
Tujuan:
Peserta didik dapat:
4.3.1 Merancang pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata
baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri
4.3.2 Menyajikan pidato hasil karya pribadi dengan menggunakan kosakata
baku dan kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri.
4.3.2 Mengembangkan pidato hasil karya pribadi berdasarkan masukan dari
teman-teman dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif
sebagai bentuk ungkapan diri.
Identitas
Mapel

: Bahasa Indonesia

Jenjang

: SD

Kelas/Sm

: VI/1

Tema

: Kepemimpinan

Subtema 1

: Kepemimpinan di Sekitar Kita

Pembelajaran

:1

Alokasi Waktu

: 3x 35 menit

Petunjuk Pengerjaan
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1. Bekerjalah dalam kelompok yang telah ditentukan.
2. Tentukan kerangka pidato seperti: judul, gagasan-gagasan, dan pendengar
pidato yang bertema kepemimpinan dengan cermat!
3. Kumpulkan bahan-bahan yang terkait dengan tema pidato tersebut!
4. Rancanglah sebuah naskah pidato menggunakan kosakata baku dan
kalimat efektif sebagai bentuk ungkapan diri dengan tepat!
5. Sajikan naskah pidato dengan bahasa yang santun!
6. Perbaiki dan kembangkan naskah piidato berdasarkan masukan dari
teman-teman.
Tabel 12. Kerangka Pidato Tema Kepemimpinan

Judul

Bagian
Pendahuluan:
Salam Pembuka,
Ucapan
Penghormatan,
dan
Ucapan
Syukur

Bagian Isi

Bagian
Penutup:
Simpulan
Pendek,
Permintaan
Maaf,
dan
Salam Penutup.

Tabel 13 Naskah Pidato Tema Kepemimpinan
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Tabel 14. Pengamatan Praktik Pidato
No.

Aspek yang diamati

1

Keberanian

2

Kelancaran

3

Kesesuaian dengan naskah

4

Ketepatan lafal

5

Penggunaan kosakata

6

Penggunaan kalimat efektif

C. Bahan Bacaan

Bahan Bacaan 1 Iklan
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Pengertian Iklan
Iklan berasal dari Bahasa Yunani yang memiliki arti menggiring atau
mengajak seseorang kepada sebuah gagasan. Bisa juga diartikan sebagai
sebuah informasi yang berisi tentang ajakan/bujukan mengenai sebuah
produk/jasa yang ditawarkan (https://www.google.com.)
Iklan merupakan bentuk komunikasi dari seseorang, instansi, atau
perusahaan yang digunakan untuk menyampaikan informasi secara menarik
agar khalayak tertarik untuk menggunakan sesuatu yang diiklankan.
Ciri ciri Iklan
Agar pemahaman kita terhadap iklan ini menjadi lebih baik lagi, alangkah
baiknya bila kita juga mengerti/faham tentang ciri-ciri iklan. Ada beberapa
ciri-ciri iklan yang perlu kita ketahui, antaranya sebagai berikut.
1. Bersifat Komunikatif dan Informatif
2. Dituliskan menggunakan bahasa/kata-kata yang mudah sekaligus mudah
untuk diingat oleh orang yang membacanya
3. Bertujuan untuk mengajak pembaca untuk menggunakan jasa/produk
yang ditawarkan dalam iklan tersebut
4. Dituliskan dengan menggunakan bahasa/kata-kata yang santun yang
bertujuan untuk menarik perhatian pembaca
5. Kata-kata yang tertulis dalam iklan menunjukkan deksripsi produk/jasa
yang ditawarkan kepada para pembaca
6. Pemilihan kata-kata yang dituliskan sesuai dengan sasaran
produk/jasa yang ditawarkan (https://karyapemuda.com).
Jenis Iklan Berdasarkan Isi
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Berdasarkan isinya, iklan dapat dibedakan menjadi 3 jenis yaitu.
1. Iklan pengumuman atau pemberitahuan, yaitu iklan yang bertujuan
menarik

perhatian

khalayak

umum

tentang

suatu

hal

pemberitahuan, misalnya iklan duka cita.
2. Iklan penawaran (niaga), yaitu iklan yang bertujuan menawarkan
sesuatu, misalnya iklan barang niaga.
3. Iklan layanan masyarakat, yaitu iklan yang bertujuan untuk
memberikan penerangan tentang suatu hal, misalnya iklan larangan
narkoba dan seks bebas.
Jenis Iklan Berdasarkan Media yang Digunakan:
Berdasarkan media yang digunakan, iklan dapat dibedakan menjadi 4
macam diantaranya.
1. Iklan radio, yaitu iklan yang disampaikan dengan efek suara.
2. Iklan media cetak, yaitu iklan yang menggunakan efek cetak dan
gambar.
3. Iklan televisi, yaitu iklan yang menggunakan efek suara, gambar, dan
juga teks.
4. Iklan baris, yaitu iklan yang disampaikan dalam sebuah kolom pada
media massa cetak dan hanya terdiri atas beberapa baris. Biayanya
pun berdasarkan jumlah baris yang digunakan.
Syarat Iklan
Syarat sebuah iklan atau hal yang harus dipenuhi agar sesuatu itu dapat
dikatakan sebagai iklan. Sesuatu dapat dikatakan sebagai iklan jika
memenuhi 2 syarat berikut.
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1. Isinya bersifat objektif, jujur, singkat, jelas, menarik perhatian, tidak
menyinggung perasaan orang lain.
2. Bahasa iklan harus berkonotasi positif, mudah diingat, mudah dipahami,
dan menimbulkan sikap penasaran bagi khalayak ramai.
Contoh Iklan
Brosur dan buletin merupakan salah satu contoh iklan yang sering sekali kita
temui di kehidupan sehari-hari. Tetapi selain itu juga yang paling sering kita
temui adalah iklan pada televisi. Berikut contoh iklan yang dibedakan
berdasarkan isinya.( https://www.materikelas.com.)
1. Contoh Iklan Niaga (Produk)

Gambar 11 Iklan Makanan
Sumber: https://agencyiklan.com

2. Contoh Iklan Layanan Masarakat

49

Gambar 12 Iklan Layanan Masyarakat
Sumber: https://agencyiklan.com

3.

Contoh Iklan Pengumuman

Gambar 13 Iklsn Pengumuman
Sumber: https://www.google.com
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Bahan Bacaan 2 Pidato
Pengertian Pidato
Pidato (Rustamaji. 2008) adalah pengungkapan pikiran dalam bentuk katakata yang ditujukan kepada orang banyak. Dapat pula diartikan pidato adalah
wacana yang disiapkan untuk dibacakan di depan orang banyak. Pengertian
kedua mengacu pada bentuk bahasa tulis/naskah. Pidato merupakan salah
satu bentuk komunikasi lisan. Oleh karena itu, unsur-unsur yang berupa
intonasi (tempo, tekanan, dan panjang pendek ucapan), gerak-gerik, dan
mimik merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan
komunikasi lisan.
Macam-macam pidato berdasarkan tujuannya
1)

Pidato Persuasif
Bersifat mendorong atau mengajak. Reaksi yang diinginkan adalah
membangkitkan emosi, agar pendengar menyetujui atau meyakini
dan mungkin membangkitkan timbulnya tindakan tertentu pada
pendengarnya.

2)

Pidato informatif atau instruktif.
Bersifat

memberitahukan

atau mengabarkan.

Reaksi

yang

diinginkan adanya pengertian dan pemahaman pendengar atas
suatu informasi.
3)

Pidato rekreatif
Bersifat menghibur. Reaksi yang diinginkan adalah terhiburnya
pendengar sehingga muncul suatu kegembiraan.am-macam pidato
berdasarkan tujuannya.

Berdasarkan sifat dan isi pidato dapat dibedakan menjadi:
(a) Pidato Pembukaan
(b) Pidato Pengarahan
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(c) Pidato Sambutan
(d) Pidato Peresmian
(e) Pidato Laporan
(f) Pidato Pertanggungjawaban.
Metode pidato
1. Impromptu (serta merta)
Pembicara menggunakan cara spontanitas (improvisasi). Biasanya
digunakan untuk pidato yang sifatnya mendadak dan disajikan
menurut kebutuhan saat itu.
2. Menghapal
Pembicara membuat semacam teks dan terus dihafalkan selama
berpidato.
3. Naskah
Pembicara selalu membaca naskah yang telah dipersiapkan
sebelumnya.
4. Ekstemporan
Naskah Merupakan

jalan

tengah,

yakni

uraian

yang

akan

disampaikan dipersiapkan dalam bentuk kerangka pidato, kemudian
kerangka atau catatan disampaikan (http://Organisasi.org).
Persiapan Pidato
Sebelum menyampaikan pidato di depan umum, ada baiknya
melakukan persiapan sebagai berikut.dalam pidato.
(1) Mengetahui wawasan pendengar pidato secara umum.
(2) Mengetahui lama waktu atau durasi pidato yang akan disampaikan.
(3) Menyusun kata-kata yang mudah dipahami.
(4) Mengetahui jenis pidato dan tema acara
(5) Menyiapkan bahan-bahan dan perlengkapan pidato.
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Setelah melakukan persiapan pidato, langkah selanjutnya adalah menulis
teks pidato. Teks pidato disusun berdasarkan pada struktur teks berikut ini.
1. Pembukaan
Pembukaan teks pidato berisi:
a) Salam pembuka
Contoh:
Assalamualaikum

warahmatullaahi

wabarakatuh,

salam

sejahtera bagi kita semua.

b) Ucapan penghormatan
Ucapan penghormatan, biasanya dimulai dari penghormatan
terhadap seseorang yang dianggap paling penting.
Contoh:
Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah
Yang saya hormati Bapak/Ibu guru.
Yang saya hormati para tamu undangan,
Yang berbahagia teman-teman kelas VI
Adik-adik kelas I, II, III, IV dan V yang saya cintai dan saya
banggakan.

c) Ucapan syukur
Ucapan syukur kepada Tuhan atas limpahan rahmat dan karunia
yang telah diberikan kepada kita semua.
Contoh:
"Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha
Kuasa karena sampai pada detik ini kita masih diberi nikmat
yang tiada tara. Salah satu nikmat itu adalah nikmat sehat dan
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nikmat sempat sehingga kita semua dapat hadir di sini dalam
keadaan sehat wal afiat tidak kurang suatu apapun."
2. Isi Pidato
Bagian isi adalah bagian inti dari suatu pidato. Pada bagian ini,
paparan dari pembicara menduduki persentase yang paling banyak.
Pembicara akan menguraikan secara rinci dan panjang lebar inti
materi yang akan disampaikan kepada hadirin. Agar isi pidato dapat
dengan mudah ditangkap isinya oleh pendengar, pembicara dapat
menggunakan penanda, "pertama.... , " "kedua .....", ketiga ....." dan
seterusnya. Penanda-penanda seperti itu juga akan memudahkan
penulis dalam menyusun gagasan teks pidato.
3. Penutup Pidato
a) Simpulan pendek dari uraian sebelumnya.
b) Permintaan maaf kepada hadirin atas kekhilafan dan kesalahan
yang mungkin terjadi, baik disengaja maupun yang tidak
disengaja.
c) Salam penutup. dapat diisi dengan mengutip pendapat atau kata
mutiara dari tokoh-tokoh besar atau pantun yang sesuai dengan
situasi.Penutup pidato yang baik akan menimbulkan rasa simpati
pendengar. Penutup dapat diisi:
Contoh:
Hadirin yang saya hormati,
Demikianlah sambutan saya, apabila ada kata-kata yang kurang
berkenan dan ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Kalau
ada sumur di ladang bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada
umur yang panjang semoga kita berjumpa lagi. Sekian. Terima
kasih atas perhatian hadirin.
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Langkah-langkah Membuat Naskah Pidato
1) Menentukan Tema; Tema adalah materi pidato yang harus dipilih
sebelum membuat naskah pidato. Contoh tema : religius, lingkungan,
masyarakat, sosial, pendidikan, dll.
2) Menentukan Lama Pidato; Tentukan berapa lama waktu untuk
berpidato. Banyak naskah harus sebanding dengan lama pidato agar
pada saat menyampaikan pidato tidak molor (kelebihan) atau malah
terlalu cepat.
3) Susun Kerangka Pidato; kerangka pidato diurutkan seperti berikut ini.
a) Salam Pembuka; berisi sapaan kepada yang hadir dalam acara
tersebut dimulai dari yang paling tinggi kedudukannya hingga yang
paling rendah secara berurutan.
b) Pendahuluan; berisi ucapan syukur pada Tuhan Yang Maha Esa.
c) Isi Pokok; berisi dari inti pidato tersebut.
d) Simpulan; berisi simpulan inti pidato tersebut.
e) Harapan; berisi dampak positif yang diharapkan terjadi pada
pendengar pidato setelah mendengar pidato tersebut.
f) Penutup; berisi ucapan terima kasih, meminta maaf, dan salam
penutup.
4) Mengembangkan Kerangka; Pengembangan kerangka dilakukan
dengan menguraikan pokok-pokok masalah pada kerangka karangan
menjadi kalimat-kalimat ke paragraf-paragraf. Kembangkanlah sesuai
tema yang ditentukan.
Contoh naskah pidato
Assalamu’alaikum, warahmatullohi wabarakaatuh,
Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT
yang telah memberikan rahmat hidayahNya sehingga kita dapat
berkumpul dalam rangka lomba pidato tanpa halangan suatu apapun.
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Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi
Muhammad SAW,

semoga kelak kita mendapat shafaatnya, Aamin

Allohuma Amiiiin.
Pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan pidato
dengan tema “mempersiapkan diri menjadi pemimpin masa depan”
Pemimpin masa depan harus kita siapkan dari sekarang, lalu siapakah
yang harus menjadi peminpin masa depan itu? Jawabnya adalah kita
semua, saya, teman-teman, dan semua calon generasi yang bertebaran di
seluruh pelosok negeri adalah calon-calon pemimpin masa depan.
Bagaimana mempersiapkan pemimpin masa depan? Jawabnya adalah
belajar dan belajar. Masa-masa belajar adalah merupakan sarana menuju
jiwa kepemimpinan karena melalui tahap-tahap tersebut jiwa dan raga
kita dididik berbagai disiplin ilmu yang sangat diperlukan oleh seorang
pemimpin. Seorang peminpin harus sehat, kuat lahir dan batin, serta cepat
dan tepat mengambil keputusan dalam situasi apapun.
Teman-teman, di sekolah kita setiap tahun melakukan pemilihan
pengurus kelas bukan?, dari situ kita berlatih memilih pemimpin. Temanteman kita yang terpilih menjadi pengurus secara langsung belajar
menjadi pemimpin bagi teman-teman sekelasnya. Seorang peminpin kelas
harus bertanggungjawab terhadap segala hal yang terjadi di dalam
kelasnya. Salah satu contoh tersebut jelas menunjukan bagaimana seorang
pemimpin kelak tidak serta merta terbentuk tetapi dilatih sejak belia.
Teman-teman yang berbahagia,
Bapak dan ibu guru selalu mendidik kita agar kita menjadi pemimpin
karena kelak kita akan menjadi pemimpin semua, terutama pemimpin
bagi diri sendiri, agar selanjutnya dapat mengarahkan orang lain ke arah
yang lebih baik. Pemimpin bukan hanya memberi contoh yang baik tetapi
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juga harus dapat merubah apa-apa yang tidak baik menjadi baik atau yang
sudah baik menjadi jauh lebih baik
Dewan juri dan teman-teman yang saya hormati dan cintai,
Mari persiapkan diri kita menjadi pemimpin masa depan sejak sekarang
dengan menimba ilmu setinggi mungkin sebagai bekal yang tak dapat
habis. Saatnya kelak jika kita semakin banyak ilmu maka akan semakin
banyak manfaat bagi orang lain dan bagi kita ilmu itu justru akan semakin
melekat diingatan.
Jiwa kepemimpinan akan menjadikan teman-teman di sekitar kita merasa
nyaman di dekat kita karena merasa terlindungi. Setiap permasalahan
yang terjadi diantara sesama teman pasti mampu diselesaikan dengan
baik. Teman-teman semoga kelak kita menjadi pemimpin yang baik.
Sebelum saya akhiri, saya ingin berpantun,
Kenari terbang dilangit biru
Gagak hinggap di atas tanah
Mari berbekal setinggi ilmu
Kelak dewasa jadi berguna
Sekian

pidato

saya,

billahitaufiqwalhidayah,

semoga

membawa

manfaat

wassalamu’allaikum,

bagi

semua,

warahmatullohi

wabarakaatuh.
Sumber: http://naskahpidatoanaksd.blogspot.com.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal USBN
1. Amatilah gambar iklan berikut ini!

Kalimat iklan yang sesuai gambar tersebut adalah….
A. Sepatu sport INJAYA unik, nyaman dipakai, dan tahan lama!
B. Perlu dicoba, sepatu sport yang langka!
C. Model sederhana, harga murah pasti bisa!
D. Pilihan terbatas, segera miliki dan cobalah!
Pembahasan:
Pada soal ini disajikan sebuah iklan sepatu, Anda diminta untuk
menentukan kalimat iklan yang tepat dalam iklan tersebut. Tipsnya
Anda memahami ciri-ciri iklan, seperti:
1. Bersifat komunikatif dan informatif
2. Menggunakan bahasa/kata-kata yang mudah untuk diingat oleh
orang yang membacanya
3. Bertujuan mengajak pembaca untuk menggunakan jasa/produk
yang ditawarkan dalam iklan tersebut
4. Menggunakan bahasa/kata-kata yang santun yang bertujuan
untuk menarik perhatian pembaca
5. Kata-kata yang tertulis dalam iklan menunjukkan deksripsi
produk/jasa yang ditawarkan kepada para pembaca
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6. Pemilihan kata-kata yang digunakan sesuai dengan sasaran
produk/jasa yang ditawarkan.
Jadi opsi yang tepat adalah…
D. Sepatu sport INJAYA unik, nyaman dipakai, dan tahan lama!
2. Bacalah teks pidato di bawah ini!
Kami sampaikan terima kasih setulus hati kepada bapak dan ibu guru
yang telah membimbing kami selama belajar di sekolah ini. Selama
enam tahun dengan penuh kesabaran memberikan ilmu dan
pengetahuan yang bermanfaat bagi masa depan kami. Kami juga
mohon maaf atas ... serta perilaku yang kurang berkenan di hati bapak
dan ibu guru sekalian. Kami mohon bantuan doa dari bapak dan ibu
guru agar kami dapat melanjutkan studi kejenjang yang lebih tinggi
dan dapat meraih cita-cita.

Frasa yang tepat untuk melengkapi teks pidato di atas adalah...
A.

kesalahan dan kenakalan

B.

kebaikan dan keburukan

C.

kekurangan dan kelebihan

D.

kebaikan dan kelebihan

Pembahasan:
Pada soal ini disajikan sebuah teks pidato, Anda diminta untuk
menentukan frasa yang tepat dalam teks pidato tersebut. Tipsnya
Anda memahami jenis-jenis frase.
Frasa ditinjau

dari segi persamaan

distribusi

dengan

golongan atau kategori kata, frase terdiri atas: frase nominal,

60

Unit Pembelajaran
Bahasa Persuasif

frase verbal, frase ajektival, frase, pronomina, frase numeralia.
(Depdikbud, 1988).
(1) Frasa verbal adalah satuan bahasa yang terbentuk dari dua
kata atau lebih dengan verba

sebagai intinya dan tidak

merupakan klausa.
Misalnya:
- Kapal lauat itu sudah belabuh
- Bapak saya belum pergi.
- Ibu saya sedang mencuci
(2) Frasa nominal adalah dua buah kata atau lebih yang
intinya dari dari nominal atau benda dan satuan itu

tidak

membentuk klausa.
Misalnya:
- Kakek membeli tiga buah layang-layang.
- Amiruddin makan beberapa butir telur itik.
- Syarifuddin menjual tigapuluh kodi kayu besi
(3) Frasa ajektival adalah satuan gramatik yang terdiri atas dua
kata atau lebih sedang intinya adalah ajektival (sifat) dan
satuan itu tidak membentuk klausa.
misalnya:
- Ibu bapakku sangat gembira
- Baju itu sangat indah
- Mobil ferozamu baru sekali
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(4) Frasa pronomina

adalah dua

pronomina

hanya

dan

kata atau lebih yang intinya

menduduki

satu

fungsi

dalam

kalimat.membentuk klausa, misalnya:
- Saya sendiri akan pergi ke pasar
- Kami sekalian akan bekunjung ke Tator
- Kamu semua akan pergi studi wisata di Tator
(5) Frasa numeralia adalah dua kata atau lebih yang hanya
menduduki satu fungsi dalam kalimat namun satuan gramatik itu
intinya pada numeralia.
Misalnya:
- Tiga buah rumah sedang terbakar
- Lima ekor ayam sedang terbang
- Sepuluh bungkus kue akan dibeli
Jadi, opsi yang tepat adalah ...
A. kesalahan dan kenakalan.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal HOTS bisa Anda lalukan dengan melihat indikator
pencapaian kompetensi atau indikator kunci yang harus dicapai, yaitu
minimal proses berpikir ranah analisis (C4) atau level 3 (penalaran). Jika
indikator kunci belum mencapai proses berpikir ranah analisis (C4) atau
level 3 (penalaran), Anda dapat menggunakan indikator pengayaan.
Contoh soal di bawah ini sudah termasuk soal HOTS karena sudah level 3
(level Penalaran).
Untuk menambah pemahaman, Anda diharapkan dapat mengembangkan
soal HOTS yang setingkat dengan contoh soal di bawah ini.
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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah

: Sekolah Dasar (SD)

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Alokasi Waktu

: 30 menit

Jumlah Soal

:4

Tahun Pelajaran

: 2017/2018

N Kompetensi
o yang Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator
Soal

No.
Soal

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1 3.4

Iklan

Simpulan

Disajikan

1

L3

PG

Menganalisis

informasi

sebuah

informasi yang

dari iklan

tentang

iklan

disampaikan

makanan sehat,

paparan iklan

peserta

dari media

dapat

cetak atau

menyimpulkan

elektronik.

informasi

(Penalaran)

didik

dari

iklan tersebut.

2 3.4

Iklan

Simpulan

Disajikan

Menganalisis

informasi

sebuah

informasi yang

dari iklan

tentang

2
iklan

disampaikan

makanan sehat,

paparan iklan

peserta

dari media

dapat

cetak atau

menyimpulkan

elektronik.

informasi

L3

Uraian

(Penalaran)

didik

dari

iklan tersebut.

3 3.3 Menggali

Pidato

Simpulan

Disajikan

isi teks pidato

isi teks

sebuah

yang didengar

pidato

penggalan

dan dibaca

yang

naskah

didengar

tentang

dan

kepemimpinan,
peserta

3

L3

PG

(Penalaran)
pidato

didik
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dibaca

dapat
menyimpulkan
isi

dari

teks

pidato tersebut

4 3.3 Menggali

Pidato

Simpulan

Disajikan

isi teks pidato

isi teks

sebuah

naskah

yang didengar

pidato

pidato

tentang

dan dibaca

yang

kepemimpinan,

didengar

peserta

dan

dapat

dibaca

menyimpulkan
struktur
teks
tersebut
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4

didik

dari
pidato

L3
(Penalaran)

Uraian

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL

PAKET - …

Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
: SD
Kelas
: VI
Mata Pelajaran
: Bahasa Indonesia
KOMPETENSI DASAR
Buku Sumber :
3.4
Menganalisis informasi
yang disampaikan paparan
iklan dari media cetak atau
elektronik.
LINGKUP MATERI
Iklan

Simpulan informasi dari iklan

Penalaran

1
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Pembelajaran Aljabar

MATERI

Nomor
Soal

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: PG
Nama Penyusun
: Ernawati
Pengetahuan/
Aplikasi
V
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
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Simpulan informasi dari iklan di atas yang tepat adalah....
A. Tubuh kita memerlukan makanan paling banyak berupa bajirin dan sedikit
gula
Kunci
Jawaban
INDIKATOR SOAL
Disajikan
sebuah
iklan
tentang
makanan
sehat,
peserta
didik
dapat
menyimpulkan informasi dari
iklan tersebut.

A

B. Tubuh kita memerlukan makanan paling banyak berupa bajirin dan sedikit
ikan atau ayam.
C. Tubuh kita memerlukan makanan paling banyak berupa buah atau sayur dan
sedikit ikan atau ayam.
D. Tubuh kita memerlukan makanan paling banyak berupa buah atau sayur dan
sedikit kacang-kacangan.

KARTU SOAL URAIAN
Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Penyusun

: Iklan

Kelas/Semester

: V/1

Kurikulum

: 2013

Program/Kelompok

: SD

Tahun Pelajaran

: 2017/2018

Kompetensi:

No. Soal

3.4

2

Menganalisis informasi yang disampaikan

paparan iklan dari media cetak atau elektronik.
Materi:
Iklan

Disajikan sebuah iklan tema makanan sehat,
peserta didik dapat menyimpulkan informasi dari
paparan iklan.

1. Amatilah iklan di bawah ini dengan cermat!
2. Buatlah simpulan enam informasi yang ada pada iklan tersebut!
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Indikator Soal:

Rumusan Butir Soal:
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Rubrik Penilaian
No.

Aspek yang dinilai

Skor

1

Ikan bergizi tinggi murah dan enak

2

2
3

Kandungan gizi pada ikan
- Asam amino
- Protein tinggi
Sumber protein yang baik

4

Sumber mineral

5
6

- Zat besi
- Yodium
- Selanium
- Zat zinc
Penyedia lemak bagi tubuh
- Asam lemak tidak jenuh
- EPA dan DHA
Sumber Vitamin
- Vitamin A
- Vitamin B1
- Vitamin B 2
- Vitamin D
Skor Maksimal = 16

1
1
2

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Nilai = Skor yang diperoleh/skor maksimal X100%
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL

PAKET - …

Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kurikulum
: SD
: 2013
Kelas
Bentuk Soal
: VI
: PG
Mata Pelajaran
Nama Penyusun
: Bahasa Indonesia
: Ernawati
KOMPETENSI DASAR
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
3.3 Menggali isi teks pidato Buku Sumber :
V
Pemahaman
yang didengar dan dibaca
Nomor
RUMUSAN BUTIR SOAL
Soal
Bacalah penggalan naskah pidato berikut!
3
LINGKUP MATERI
.... Hadirin yang saya hormati, Idealnya mutu pemimpin masa depan adalah yang
Pidato
dapat memotivasi orang untuk mencapai tingkat yang tertinggi dalam karya dan
MATERI
Simpulan isi teks pidato yang
didengar dan dibaca

prestasi dengan membuka peluang dan bukannya kewajibanmelulu.Pemimpin masa
depan

selalu

mengungkapkan

ide,

intuisi,

dan

logikanya,

sambil

memperbincangkanya dengan orang lain dan mencari pemecahan yang visioner.
Tidak menerima kompromi yang cenderung hanya menyuburkan rasa puas diri saja.
Pemimpin masa depan tidak takut melawan arus karena mengetahui bahwa

wawasannya adalah masa depan dengan integritas berorientasi jangka panjang yang
senantiasa terbuka dan siap mental untuk mau belajar (learning). Selalu mengkaji
ulang dan mempertahankan nilai luhur yang baik untuk memperoleh hasil yang
INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah penggalan
naskah
pidato
tentang
kepemimpinan, peserta didik
dapat menyimpulkan isi dari
teks pidato tersebut

Kunci
Jawaban
A

terbaik dan terhormat di masa depan... https://www.scribd.com
Penggalan naskah pidato di atas berisi ....
A. Pemimpin masa depan adalah yang mampu memotivasi orang lain
berkarya lebih tinggi
B. Pemimpin masa depan adalah yang mampu melawan arus dan
menyuburkan rasa puas diri.
C. Pemimpin masa depan adalah yang mampu bekerja sama dengan semua
orang
D. Pemimpin masa depan adalah yang mampu berkompromi untuk jangka
panjang.
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KARTU SOAL URAIAN
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Program/Kelompok

: Bahasa Indonesia
: VI/1
: SD

Kompetensi:
3.3

Menggali isi teks pidato yang didengar dan
dibaca

Materi:
Isi Teks Pidato

Penyusun
Kurikulum
Tahun Pelajaran

: Pidato
: 2013
: 2017/2018

No. Soal
4
Rumusan Butir Soal:
1. Bacalah naskah pidato di bawah ini dengan cermat!
2. Tuliskan struktur pidato tersebut.
Assalamualaikum Waramatulahi Wabarakatuh,
Yang terhormat Kepala Sekolah, bapak, ibu guru yang saya hormati,
dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan.
Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan-Nya kita bisa berkumpul

di tempat ini.

Indikator Soal:

tema Hadirin yang saya hormati,
Seperti yang kita ketahui bersama, untuk menjadi seorang pemimpin
kepemimpinan, peserta didik dapat menyimpulkan
bukanlah hal yang mudah. Maka dari itu saya mempersiapkan diri
struktur pidato tersebut.
saya agar dapat menjadi teladan untuk kita semua. Saya akan
berupaya melakukan yang terbaik dan untuk membuat perubahan di
kelas ini. Namun saya tidak dapat bekerja sendiri, saya juga manusia
biasa. Saya berharap kita semua dapat menjalin hubungan kerja sama
yang baik. Kita dapat saling membantu dan mendukung satu sama
lain. Pendapat atau ide dari teman-teman sekalian sangat diperlukan
untuk membangun kelas ini. Jadi, kemukakanlah ide kreatif dari
teman-teman sekalian kepada kami.
Demikianlah pidato singkat saya pada hari ini, kiranya pidato ini dapat
berguna dan bermanfaat untuk kita. Akhir kata tiada gading yang tak
retak, bila saya memiliki kesalahan dalam pidato ini saya mohon maaf.
Sekian dan terima kasih.
Disajikan

sebuah

naskah

pidato

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.
https://www.ceramahpidato.com
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Rubrik Penilaian
No.
1

Aspek yang dinilai
Pendahuluan
-

-

2

Rentang Skor
2-6

Salam pembuka ( Assalamualaikum
Waramatulahi Wabarakatuh)
Ucapan penghormatan
(Yang terhormat Kepala Sekolah, bapak,
ibu guru yang saya hormati, dan temanteman
yang saya cintai dan saya
banggakan).
Ucapan syukur (Pertama-tama marilah kita
memanjatkan puji dan syukur kehadirat
Tuhan Yang Maha Esa, karena atas
perkenan-Nya kita bisa berkumpul di
tempat ini).

Isi Pidato

menjadi seorang pemimpin bukanlah hal
mudah.

Maka

dari

itu

saya

mempersiapkan diri saya agar dapat
menjadi teladan untuk kita semua. Saya
akan berupaya melakukan yang terbaik
dan untuk membuat perubahan di kelas ini.
Namun saya tidak dapat bekerja sendiri,
saya juga manusia biasa. Saya berharap
kita semua dapat menjalin hubungan kerja
sama

yang

baik.

Kita

dapat

saling

membantu dan mendukung satu sama lain.
Pendapat atau ide dari teman-teman
sekalian

sangat

diperlukan

untuk

membangun kelas ini. Jadi, kemukakanlah
ide kreatif dari teman-teman sekalian
kepada kami.
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2

2

2-6

Seperti yang kita ketahui bersama, untuk
yang

2

3

Sangat lengkap
Lengkap
Kurang Lengkap

Penutup Pidato

6
4
2
2-6

- Salam penutup
Demikianlah pidato singkat saya pada
hari ini, kiranya pidato ini dapat
berguna dan bermanfaat untuk kita.
Akhir kata tiada gading yang tak retak,
bila saya memiliki kesalahan dalam
pidato ini saya mohon maaf. Sekian dan
terima kasih.
Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb.
-

Sangat lengkap
Lengkap
Kurang lengkap
Skor Maksimal = 18

6
4
2

Nilai = Skor yang diperoleh/skor maksimal X100%
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KESIMPULAN

Setelah mempelajari unit Terampil Berbahasa Lisan, unit Bahasa Persuasif
dapat disimpulkan bahwa pembelajaran pada unit ini dapat menyelesaikan
permasalahan atau kesulitan yang dihadapi oleh para guru saat mengajar
materi iklan dan pidato.
Unit ini membahas dua materi, yaitu materi bahasa persuasif yaitu iklan dan
pidato. Pada materi iklan peserta didik diharapkan mampu menganalisis
informasi yang disampaikan paparan iklan dari media cetak atau elektronik.
Sedangkan pada materi pidato diharapkan mampu menggali isi teks pidato
yang didengar dan dibaca; dan menyampaikan pidato hasil karya pribadi
dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif sebagai bentuk
ungkapan diri.
Pemahaman tentang iklan dan pidato sangat diperlukan dalam kehidupan
sehari-hari. Kita dapat menggali informasi yang ada pada iklan yang banyak
kita ditemukandi sekitar kita. Selain itu kita juga dapat membuat iklan untuk
dijual atau dipromosikan. Begitu juga dengan pemahaman tentang pidato
memungkinkan kita mampu menggali informasi yang disampaikan orator.
Kemampuan berpidato dapat digunakan untuk mengikuti berbagai lomba
baik yang diselenggarakan oleh sekolah maupun lembaga-lembaga lainnya.
Pada sub unit ini terdiri atas dua aktivitas, yaitu aktivitas pertama bertema
Makanan Sehat dan aktivitas kedua bertema Kepemimpinan di Sekitar Kita.
Kedua aktivitas ini menggunakan model pembelajaran discovery learning
yang mengarah pada pembelajaran HOTS dengan mengusung KD-KD tematik
yang disajikan secara runtut. Pada setiap aktivitas terdapat juga lembar kerja
peserta didik (LKPD) yang dapat membantu memberikan pengalaman
pembelajaran dalam mencermati, menganalisis informasi iklan dan pidato
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yang disajikan, serta merancang dan mendemonstraikan naskah iklan dan
pidato.
Pada unit ini juga disajikan pengembangan penilaian. Para guru diharapkan
mampu mengembangkan soal HOTS sesuai dengan materi yang disajikan.
Diharapkan rangkaian pembelajaran pada sub unit ini dapat membantu Anda
dalam menciptakan pembelajaran yang inspiratif dan kreatif serta
mengembangkan soal-soal HOTS.
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UMPAN BALIK

Pada bagian umpan balik ini, Anda dapat memberikan respons atau
tanggapan terhadap item-item pertanyaan atau pernyataan yang ada di tabel
berikut ini.
Tabel 15. Umpan Balik
No.
1.
2
3

4
5

Pertanyaan

Respons

Apa yang Anda harapkan setelah
mempelajari sub unit pembelajaran Bahasa
Persuasif ini?
Apa yang akan Anda coba kembangkan
terkait soal-soal sebagai bahan
pembelajaran?
Apa yang akan Anda perbaiki berhubungan
dengan proses pembelajaran yang
dirasakan kurang setelah memperlajari sub
unit pembelajaran ini?
Apa yang kurang dalam perencanaan
pelaksanaan pembelajaran Anda?
Bagaimana cara Anda meningkatkan
kemampuan diri?

79

Unit Pembelajaran
PROGRAM PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)
MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN (PKP)
BERBASIS ZONASI
MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
SEKOLAH DASAR
(SD)

Wawancara
Penulis:
Dr. Ernawati, M.Pd.

Desiner Grafis dan Ilustrator:
TIM Disain Grafis

Copyright © 2019
Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa
izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Unit Pembelajaran
Wawancara

DAFTAR ISI

Hal
DAFTAR ISI__________________________________________________________ 85
DAFTAR GAMBAR ___________________________________________________ 86
DAFTAR TABEL______________________________________________________ 87
PENGANTAR ________________________________________________________ 88
KOMPETENSI DASAR ________________________________________________ 89

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi ______________________________ 89
B. Indikator Pencapaian Kompetensi _______________________________________ 89
APLIKASI DI DUNIA NYATA __________________________________________ 91

Wawancara ____________________________________________________________________ 91
SOAL-SOAL UN/USBN _______________________________________________ 95
BAHAN PEMBELAJARAN _____________________________________________ 97

A. Aktivitas Pembelajaran ____________________________________________________ 97
LKPD 1. 1 Menggali Informasi dari Wawancara _______________________________ 100
LKPD 1. 2 Melaporkan Hasil Wawancara_______________________________________ 105

B. Bahan Bacaan _____________________________________________________________ 109
Wawancara _______________________________________________________________________ 109
PENGEMBANGAN PENILAIAN ______________________________________ 117

A. Pembahasan Soal-soal ____________________________________________________ 117
B. Mengembangkan Soal HOTS _____________________________________________ 120
KESIMPULAN _____________________________________________________ 128
UMPAN BALIK_____________________________________________________ 129

85

DAFTAR GAMBAR
Hal
Gambar 1 Wawancara dengan Menpora ________________________________________ 91
Gambar 2. Menyusun Laporan Hasil Wawancara ____________________________ 106

86

Unit Pembelajaran
Wawancara

DAFTAR TABEL
Hal
Tabel 1. Informasi dari Video/ Teks Wawancara ____________________________ 103
Tabel 2. Rincian Informasi dari Video/Teks Wawancara____________________ 104
Tabel 3. Informasi Paling Penting dari Video/Teks Wawancara ____________ 104
Tabel 4 Simpulan Informasi dari Video/ Teks Wawancara __________________ 105
Tabel 5. Umpan Balik ___________________________________________________________ 129

87

PENGANTAR

Unit ini membahas Wawancara pada pembelajaran Bahasa Indonesia SD
kelas empat semester satu. Pada unit Wawancara membahas tema “Peduli
terhadap mahkluk hidup”. Aktivitas pada unit ini melibatkan peserta didik
dengan

menggunakan model pembelajaran Discovery Learning yang

mengacu pada Pembelajaran berorientasi High Order Thingking Skils
(HOTS), untuk mencapai kecakapan abad 21.
Bahan bacaan yag terdapat pada unit ini sesuai dengan kompetensi dasar
yang ada pada tema yang dipilih dalam buku guru kurikulum 2013 yang
sudah disesuaikan dengan permendikbud No. 37 Tahun 2018.
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang disediakan dapat digunakan oleh
guru sebagai referensi untuk mmemberikan pengayaan pembelajaran di
kelas. Harapan dari disusunnya unit ini agar dapat memberikan inspirasi
kepada guru SD untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan
pembelajaran di kelas sehingga dapat memberikan peningkatan kompetensi
secara langsung kepada peserta didik.
Unit ini memberikan gambaran proses dan penilaian pembelajaran yang
berorientasi HOTS. Penulis mengharapkan agar guru juga

dapat

memperkaya unit ini dengan membuat contoh-contoh pembelajaran dan
penilaian yang lain, sehingga bisa mendapatkan perbendaharaan proses
pembelajaran dan penilaian dengan berorientasi HOTS yang bervariasi. Hal
ini tentunya dapat memberikan kontribusi posistif kepada sesama guru
untuk saling belajar.
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KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas IV:
No
1

Kompetensi Dasar (KD)

3.3 Menggali informasi dari Menggali

informasi

seorang

tokoh

wawancara

tokoh

4.3

Melaporkan

wawancara

melalui seorang

menggunakan wawancara

daftar pertanyaan
2

Target Kompetensi Dasar

Kelas

dari IV
melalui

menggunakan

daftar pertanyaan
hasil Melaporkan hasil wawancara IV

menggunakan menggunakan kosakata baku

kosakata baku dan kalimat dan kalimat efektif dalam
efektif dalam bentuk teks bentuk teks tulis
tulis

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Kelas IV
IPK Pengetahuan
IPK Pendukung:

IPK Keterampilan
IPK Pendukung:

3.3.1 Menyebutkan informasi dari 4.3.1

Merancang

seorang tokoh melalui wawancara wawancara

laporan

menggunakan

hasil

kosakata
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menggunakan daftar pertanyaan

baku dan kalimat efektif dalam bentuk

3.3.2 Merinci informasi dari seorang
tokoh

melalui

teks tulis

wawancara

menggunakan daftar pertanyaan.
IPK Kunci:
3.3.3

Menentukan

IPK Kunci:
informasi

dari 4.3.2

Menyajikan

seorang tokoh melalui wawancara wawancara
menggunakan daftar pertanyaan.

laporan

menggunakan

hasil

kosakata

baku dan kalimat efektif dalam bentuk
teks tulis

IPK Pengayaan:

IPK Pengayaan:

3.3.4 Menyimpulkan informasi dari 4.3.3 Mengembangkan laporan hasil
seorang tokoh melalui wawancara wawancara
menggunakan daftar pertanyaan

kosakata

baku dan kalimat efektif dalam bentuk
teks tulis
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

Wawancara
Wawancara merupakan sebuah aktivitas yang banyak dilakukan reporter
untuk mendapat informasi yang akurat dari narasumber. Selain untuk
mendapatkan informasi dari narasumber, wawancara juga dapat dilakukan
untuk penerimaan pegawai atau karyawan pada suatu lembaga/kantor.
Wawancara sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai
kegiatan yang kita lakukan dapat dikategorikan wawancara, meskipun
kegiatan tersebut belum direncanakan dengan baik. Misanya, ketika
bertemu dengan teman dan bertanya tentang: apa kabar, sudah
mengerjakan PR, dengan siapa pergi ke sekolah?
Anda pun dapat melakukan wawancara dengan orang-orang yang ada di
sekitar (teman, guru, kepala sekolah, petugas kantin, Pak RT, tetangga ) atau
dengan narasumber yang lain. Seperti yang dilakukan beberapa peserta
didik di bawah ini melakukan wawancara dengan Menteri Pemuda dan
Olahraga.

Gambar 1 Wawancara dengan Menpora

Sumber: www.kemenpora.go.id.
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Wawancara Reporter Cilik dengan Menpora
Nihayah, reporter cilik dari SDN 3 Duren Sawit, Jaktim:
“Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Kami dari media
cilik Media Indonesia. Kami bermaksud mewawancarai Pak
Menpora. Apakah Bapak berkenan?”
Menpora:

“Berkenan”.

Nihayah:

“Apakah Bapak pernah bercita-cita menjadi menteri?”

Menpora:

“Tidak pernah. Cita-cita saya hanya ingin menjadi orang yang
bermanfaat. Sekarang menjadi menteri, ya harus
bermanfaat”.

Naila dari SD Al Azhar Jakarta:
“Mengapa Presiden memilih Bapak?”
Menpora:

“Saya tidak tahu, saya merasa banyak yang lebih baik dari
saya. Namun karena dipercaya, maka akan saya jalankan
kepercayaan itu dengan sebaik-baiknya”.

Audia Reporter Cilik:
“Bagaimana Bapak melihat anak-anak Indonesia sekarang?”
Menpora:

“Hebat. Punya semangat, punya kesempatan berinteraksi,
bergaul dengan siapapun. Hari ini anak Indonesia
berhadapan dengan teknologi yang mempercepat mereka
menjadi hebat. Tinggal kehebatan itu harus diiringi dengan
keimanan yang kuat”.

Nihayah Reporter Cilik:
“Agar menjadi pemimpin yang baik, apa yang harus disiapkan
anak Indonesia dan Pemimpin yang baik harus jujur,
konsisten, dan bertanggungjawab?”
Menpora:

“Saya belum memenuhi kriteria itu. Karena itu harus terus
diingatkan,".

Audia Reporter Cilik:
“Apa sih program yang dijalankan lembaga yang Bapak
pimpin?”
Menpora:

“Mengubah

cara

berpikir

bahwa

amanah

itu

harus

dipertanggungjawabkan. Olahraga harus bangkit. Pemuda
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Indonesia harus menjadi pelopor. Programnya banyak,
mulai pramuka, pelatihan, training center, dan lainnya”.
Naila Reporter Cilik:
“Apa olahraga yang paling diunggulkan?”
Menpora:

“Bulutangkis. Jadi ada olahraga prestasi yang dilombakan di
tingkat internasional. Ada angkat besi, dayung, dan atletik.
Ada juga olahraga yang menj adi penyemangat bangsa, yakni
sepakbola. Ini prioritas juga”.

Reporter Cilik:
“Harapan Menpora untuk anak Indonesia?”
Menpora:

“Anak-anak harus bergerak dan mengikuti olahraga yang
disukainya. Itu harus dilakukan dengan mengikuti kegiatan di
sekolah. Pemerintah sedang menyiapkan dana pensiun bagi
atlet yang menang di Olimpiade dan meraih medali.
Pemerintah punya program transmigrasi. Di Kemenpora ada
program satu desa lapangan, itu akan membantu menemukan
bibit unggul”.
“Harapan saya, Indonesia harus menjadi negara yang kuat,
hebat, dan kembali menjadi macan Asia. Indonesia negara
kaya, sumber daya alam kita terbesar keempat di dunia.
Keragaman Indonesia terbesar di dunia. Namun, kita tetap
harus bangga menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia,"
lanjut Menpora.

Reporter Cilik: “Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk kami.
Selamat Siang”
Menpora: “Selamat siang....”
Seusai wawancara, para reporter cilik ini berfoto bersama dan diajak
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menikmati makan siang yang telah disediakan. (zid)
Sumber: www.kemenpora.go.i

Kegiatan

wawancara

ini

sangat

menyenangkan.

Agar

wawancara

berlangsung dengan baik perlu dipersiapkan dengan memperhatikan
langkah-langkah melakukan wawancara dan etika wawancara.
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SOAL-SOAL UN/USBN

Soal USBN Paket A Tahun 2017/2018
Perhatikan percakapan berikut!
Anton : “Aku perlu bantuanmu untuk menyusun surat protes itu”.
Rini

: “Kurasa tak ada gunanya kita protes. Kita sudah kalah.
Bagi kita, kepala sekolah bukan guru lagi, bukan pendidik.
Ia berlagak penguasa”.

Kardi

: “Itu tafsiranmu, Rin. Menurut dia, tindakannya itu
mendidik”.

Anton : “Mendidik,

tetapi

mendidik

pemberontak.

Bukan

mendidik anak-anaknya sendiri”!
Kardi

: “ Seperti ….”

1. Kalimat untuk melengkapi dialog di atas adalah….
A. memelihara anak singa
B. membesarkan serigala di kandang ayam
C.

menegakkan benang basah

D. mencari jarum di tumpukan jerami
2. Perhatikan penggalan percakapan berikut!
Budi : “No, nanti kamu les Bahasa Indonesia, kan?”
Dono : “ Iya. Kamu berangkat pukul berapa, Bud!”
Budi : “Aku berangkat pukul empat sore”.
Dono : “Oke, kalau begitu kita berangkat bareng, yuk!”
Budi : “Baiklah!Aku tunggu di tempat biasa, ya!’
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3. Penggunaan tanda baca yang kurang tepat pada percakapan tersebut
ditunjukan pada kalimat....
A.

No, nanti kamu les Bahasa Indonesia, kan?

B.

Iya. Kamu berangkat pukul berapa, Bud!

C.

Aku berangkat pukul empat sore.

D.

Oke, kalau begitu kita berangkat bareng, yuk!
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BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran
Aktivitas pada sub unit ini berdasarkan KD Pengetahuan dan KD
Keterampilan yang sudah dijabarkan menjadi indikator pencapaian
kompetensi (IPK) pendukung, kunci, dan pengayaan. Aktivitas ini tentang
Wawancara dengan tema Peduli Terhadap Mahkluk Hidup. Aktivitas
pembelajaran menggunakan model pembelajaran penyingkapan (discovery
learning).
Aktivitas Wawancara
Kompetensi Dasar (KD)
3.3

Menggali

informasi

dari

seorang

tokoh

melalui

wawancara

menggunakan daftar pertanyaan
4.3 Melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan kalimat
efektif dalam bentuk teks tulis.
Tujuan aktivitas
Setelah melakukan aktivitas

dengan menggunakan model discovery

learning, peserta didik dapat menggali informasi dari seorang tokoh melalui
wawancara dan melaporkan hasil wawancara menggunakan kosakata baku
dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis dengan tepat.
Untuk mencapai tujuan di atas lakukan aktivitas berikut ini!
1. Pemberian Rangsangan (Stimulation)
Peserta didik mengamati video contoh wawancara dengan alamat
https://youtu.be/YxO7G8g_JGo yang disajikan guru di depan kelas. Jika
tidak tersedia jaringan internet dapat menggunakan teks wawancara
berikut ini.
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Topik

: Hewan Peliharaan

Narasumber

: Lia.

Pewawancara

: Amira Rachmatillah.

Amira : “Selamat Sore, Ibu Lia ! maaf kedatangan kami kemari
mengganggu aktifitas ibu. Kami ingin tahu berapa
kucing yang ibu pelihara? Apakah kucing tersebut ibu
masukkan ke dalam kandang?”
Lia

: ”Sore, sekarang ini saya mempunyai 7 kucing dan
pastinya saya biarkan berkeliaran supaya nyaman”.

Amira

: ”Wah banyak sekali,

apakah jenis dari 7 kucing

tersebut?”
Lia

: “ Semua jenis kucing tersebut jenis kucing kampung”.

Amira

:

“Lalu di antara tujuh kucing tersebut mana yang
paling berbeda dan siapa namanya?”

Lia

: “Yang paling berbeda di antara tujuh kucing tersebut
yang

namanya

Empot.

Dia

paling

gendut

dan

menggemaskan diantara 7 kucing tersebut”.
Amira

:

“Apakah warna rambut si Empot?”

Lia

:

“Rambut badannya kuning keemasan, tangan dan

kakinya putih”.
Amira

:

“Berapakah umur si Empot?”

Lia

:

“Umur si Empot kurang lebih 7 bulan”.

Amira

:

“Lalu apakah jenis kelamin si Empot?”

Lia

:

Amira

: “Kira-kira apakah ibu kesulitan merawat mereka?”

Lia

:

“ Jenis kelamin si Empot perempuan”.
“Tidak sama sekali, saya hanya memberi makan dan
minum tidak berlebihan”.

Amira : “Baik ibu,terima kasih sudah bersedia di wawancarai
oleh kami dan maaf sudah mengganggu aktivitas ibu?”
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Lia

: “Iya, tidak apa-apa”.

Amira

: “ Selamat sore bu”

Lia

: “Selamat sore”.

Sumber: http://phunsukhwang.blogspot.com. dengan perubahan.

a. Peserta didik melakukan curah pendapat untuk menggali
pengalaman dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan
wawancara dengan tema “Peduli Terhadap Mahkluk Hidup”.
2. Pernyataan/Identifikasi Masalah (Problem Statement)
Peserta didik mengajukan pertanyaan seperti berikut ini.
a. Apa saja informasi yang ada pada wawancara tersebut?
b. Bagaimana rincian informasi yang ada pada wawancara
tersebut?
c. Bagian mana dari wawancara tersebut yang informasinya paling
menarik?
d. Bagaimana simpulan isi dari wawancaran tersebut?
2. Pengumpulan Data (Data Collection)
a. Peserta didik membaca bahan bacaan, jika diperlukan mencari
informasi dari sumber lain (seperti: perpustakaan atau internet).
b. Peserta didik berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang
sudah dibuat.
c. Peserta didik mengumpulkan informasi tentang narasumber
yang akan diwawancarai

yang ada di sekitar sekolah atau

rumah.
3. Pengolahan Data (Data Processing)
a. Peserta didik menuliskan hasil diskusi pada LKPD 1.1
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b. Peserta didik merancang laporan hasil wawancara yang akan
disajikan menggunakan LKPD 1.2
c. Pendidik melakukan pengamatan untuk menilai sikap peserta
didik.
4. Pembuktian (Verification)
a. Ketua kelompok membagi anggota untuk melakukan kunjungan
ke kelompok lain. Satu orang anggota kelompok bertugas
menjelaskan hasil diskusi di kelompok masing-masing.
b. Kelompok

yang

dikunjungi

melakukan

presentasi

dan

memberikan penjelasan hasil kerja kelompok, peserta didik
yang berkunjung memberikan respon

dengan memberikan

tanggapan.
c Peserta didik menyajikan laporan hasil wawancara yang telah
disusun, peserta didik yang lain memberikan tanggapan
menggunakan bahasa yang santun.
5. Menarik Simpulan/Generalisasi (Generalization)
a. Peserta didik menjelaskan kembali informasi yang ditemukan
dalam aktivitas pembelajaran yang telah dilakukan.
b. Peserta didik membuat simpulan pelajaran hari ini.

Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
LKPD 1. 1 Menggali Informasi dari Wawancara
Tujuan:
Peserta didik dapat:
3.3.1 Menyebutkan informasi dari seorang tokoh melalui wawancara
menggunakan daftar pertanyaan
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3.3.2

Merinci

informasi

dari

seorang

tokoh

melalui

wawancara

menggunakan daftar pertanyaan.
3.3.3 Menentukan informasi dari seorang tokoh melalui wawancara
menggunakan daftar pertanyaan.
3.3.4 Menyimpulkan informasi dari seorang tokoh melalui wawancara
menggunakan daftar pertanyaan.
Identitas
Mapel

: Bahasa Indonesia

Jenjang

: SD

Kelas /Sm

: IV/1

Tema

: Peduli Terhadap Mahluk Hidup

Subtema 1

: Hewan dan Tumbuhan di Lingkungan Rumahku

Pembelajaran : 1
Alokasi Waktu : 3x 35 menit
Petunjuk Pengerjaan
1. Bekerjalah dalam kelompok yang telah ditentukan
2. Amatilah video wawancara dengan mengklik alamat berikut,
https://youtu.be/YxO7G8g_JGo jika akses internet tidak tersedia
Anda dapat menggunakan teks wawancara di bawah ini dengan
cermat!
Topik

: Hewan Peliharaan

Narasumber

: Lia.

Pewawancara

: Amira Rachmatillah.

Amira

:

“Selamat Sore, Ibu Lia ! maaf kedatangan kami kemari

mengganggu aktivitas ibu. Kami ingin tahu berapa kucing yang ibu
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pelihara?, dan apakah kucing tersebut ibu masukkan ke dalam kandang?”
Lia

: “Sore, sekarang ini saya mempunyai 7 kucing. Kucing tersebut saya

biarkan berkeliaran supaya nyaman”.
Amira

: “Wah banyak sekali, apakah jenis dari 7 kucing tersebut?”

Lia

: “Semua jenis kucing tersebut jenis kucing kampung”.

Amira : “Lalu di antara tujuh kucing tersebut mana yang paling berbeda
dan siapa namanya?”
Lia

: “Yang paling berbeda di antara lainnya yaitu Empot, dia paling

gendut dan menggemaskan di antara 7 kucing tersebut”.
Amira

: “Apakah warna rambut si Empot?”

Lia

: “Rambut badannya kuning keemasan, tangan dan kakinya putih”.

Amira

: “Berapakah umur si Empot?”

Lia

: “Umur si Empot kurang lebih 7 bulan”.

Amira

: “Lalu apakah jenis kelamin si Empot?”

Lia

: “Jenis kelamin si Empot betina”.

Amira

: “Kira-kira apakah ibu kesulitan merawat mereka?”

Lia

: “Tidak sama sekali, saya hanya memberi makan dan minum tidak

berlebihan”.
Amira

: “Terima kasih sudah bersedia di wawancarai oleh kami dan maaf

sudah mengganggu aktivitas ibu?”
Lia

: “Iya, tidak apa-apa”.
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Amira

: “Selamat sore bu”

Lia

: “Selamat sore”.

Sumber: http://phunsukhwang.blogspot.com. dengan perubahan.

3. Tuliskan minimal empat informasi

yang ada pada video/teks

wawancara tersebut!
4. Rincilah informasi yang ada pada video/teks wawancara tersebut
berdasarkan isi wawancara yang Anda sukai dan beri alasan!
5. Tentukan informasi yang paling penting yang ada pada video/teks
wawancara tersebut!
6. Simpulkan informasi dari video wawancara/teks wawancara!
7.

Tuliskan hasil pekerjaan kelompok pada tabel di bawah ini!

Tabel 1. Informasi dari Video/ Teks Wawancara
No

Informasi Penting

1

2

3

4
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Tabel 2. Rincian Informasi dari Video/Teks Wawancara
No

Narasumber 1

Narasumber 2

Narasumber 3

1

2

3

4

Tabel 3. Informasi Paling Penting dari Video/Teks Wawancara
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Tabel 4 Simpulan Informasi dari Video/ Teks Wawancara

LKPD 1. 2 Melaporkan Hasil Wawancara
Tujuan:
Peserta didik dapat:
4.3.1 Merancang laporan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan
kalimat efektif dalam bentuk teks tulis.
4.3.2 Menyajikan laporan hasil wawancara menggunakan kosakata baku
dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis.
4.3.2 Mengembangkan laporan hasil wawancara menggunakan kosakata
baku dan kalimat efektif dalam bentuk teks tulis.
Identitas
Mapel

: Bahasa Indonesia

Jenjang

: SD

Kelas/Sm

: IV/1

Tema

: Peduli Terhadap Mahluk Hidup

Subtema 1

: Hewan dan Tumbuhan di Sekitar Rumahku

Pembelajaran

:1

Alokasi Waktu : 3x 35 menit
Petunjuk Pengerjaan
1. Bekerjalah dalam kelompok yang telah ditentukan.
2. Amatilah gambar dan teks wawancara dengan narasumber Bapak
M.Yunus di bawah ini dengan cermat.
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Gambar 2. Menyusun Laporan Hasil Wawancara
Sumber: http://pr-sekolahku.blogspot.com

Topik

: Tanaman Hias

Narasumber : Pak Yunus
Pewawancara: Elsyafia
Elsyafia : “Selamat siang Pak?”
M. Yunus : “Selamat siang”
Elsyafia : “Siapakah nama Bapak ?”
M.Yunus : “Nama saya Pak Yunus.”
Elsyafia : “Sejak kapan Bapak mulai menjadi petani tanaman hias ?”
M.Yunus : “Sejak 10 tahun yang lalu.”
Elsyafia : ”Di mana lokasi budidaya tanaman hias Bapak ?
M.Yunus : ”Lokasi usaha saya di Desa Mekar Sari Kampung Jaya I.”
Elsyafia : “Mengapa Bapak memilih menjadi petani tanaman hias ?”
M.Yunus : “Pada awalnya saya hanya hobi saja dan makin lama saya sangat
tertarik untuk mengembangkan usaha ini dan perlahan
memasarkannya juga.”
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Elsyafia

: “Media apa yang Bapak gunakan untuk bertanam tanaman hias
?”

M.Yunus : “Bisa menggunakan dengan cara stek batang dan cara
mencangkok.”
Elsyafia

: “Berapa lama masa awal hingga masa panen ?”

M.Yunus : “Bisa sampai 3 atau 4 bulan.”
Elsyafia : “Didistribusikan kemana saja setelah siap dipasarkan ?”
M.Yunus : “Saya jual langsung ke kota. Di sana langganan saya sdh banyak
dan tiap 3 atau 4 bulan sekali saya bawa ke kota tempat
langganan saya.”
Elsyafia : “ Terimakasih Pak sudah bersedia diwawancarai, selamat siang”.
M.Yunus : Sama-sama Nak, selamat siang”.
Sumber: http://pr-sekolahku.blogspot.com.

3. Rancanglah laporan hasil wawancara menggunakan format di bawah
ini!
Laporan Hasil Wawancara
A. Pendahuluan
1. Latar Belakang
2. Maksud Dan Tujuan
3. Topik Wawancara
4. Waktu dan Tempat Kegiatan
B. Hasil Wawancara
1. Narasumber
2. Pewawancara
3. Transkrip wawancara
C. Penutup
1. Simpulan
2. Saran
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4. Tulislah hasil rancangan Anda pada kertas plano dan tempelkan
pada tempat yang sudah disediakan!
5. Ketua kelompok membagi anggota kelompok, satu orang bertugas
menunggu pajangan iklan (hasil diskusi) dan anggota kelompok yang
lain mengunjungi pajanganiklan (hasil diskusi) kelompok lain
6. Saat perwakilan kelompok mengunjungi hasil diskusi kelompok lain,
perwakilan kelompok yang berkunjung dapat menanyakan hal-hal
yang belum dipahami dari hasil diskusi kelompok lain. Perwakilan
kelompok yang menunggu pajangan (hasil diskusi) memberikan
penjelasan terhadap pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain
yang berkunjung. Hal ini menunjukkan sikap komitmen atas
keputusan bersama.
7. Wakil

dari

masing-masing

kelompok

melaporkan

hasil

kunjungannya di depan kelas dengan semangat dan percaya diri. Hal
ini memperlihatkan rasa senang berbicara secara teratur.
8. Masing-masing

kelompok

memperbaiki

dan

mengembangkan

laporan hasil wawancara berdasarkan masukkan dari teman-teman.
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B. Bahan Bacaan
Wawancara
Pengertian Wawancara
Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah
tertentu yang merupakan tanya jawab lisan, ketika dua orang atau lebih
berhadap-hadapan secara fisik (face to face) untuk mengetahui tanggapan,
pendapat, keyakinan, perasaan, dan motivasi seseorang (Gunadi, 1998:
131). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002: 1270), wawancara
adalah tanya jawab dengan seseorang (pejabat) yang diperlukan untuk
dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat
dalam surat kabar yang disiarkan melalui radio atau ditayangkan pada layar
televisi. Wawancara adalah percakapan dengan maksud-maksud tertentu.
Jenis-Jenis Wawancara
Jenis wawancara menurut sifat wawancara antara lain sebagai berikut.
a.

Wawancara Tidak Terpimpin

Wawancara tidak terpimpin merupakan suatu kegiatan tanya jawab yang
dikuasai mood dan keinginan. Pewawancara tidak mempersiapkan
pedoman kegiatan wawancara. Dengan demikian, tidak ada pokok
persoalan yang menjadi fokus atau titik pusat dalam wawancara.
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pewawancara tidak sistematis,
melompat-lompat dari satu peristiwa ke peristiwa lain tanpa ada
keterkaitan. Seringkali wawancara tidak terpimpin lebih mendekati suatu
pembicaraan bebas atau free talk.
b. Wawancara Terpimpin
Fungsi wawancara terpimpin sebagai alat pengumpulan data yang relevan
bagi tujuan suatu penelitian. Pewawancara mempersiapkan pedoman
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wawancara, topik wawancara, tujuan wawancara, dan pelaksanaan
wawancara. Oleh karena itu, hal yang sangat penting dalam wawancara ini
ialah menyusun kerangka pokok yang dikaitkan dengan hipotesa dan
asumsi. Pedoman wawancara berguna sebagai pengarahan jalannya
wawancara, dan diarahkan pada satu tujuan yang nyata. Secara otomatis,
diperlukan

kemampuan

kecakapan

berbicara

untuk

mendukung

kemampuan berwawancara.
c. Wawancara Bebas Terpimpin
Wawancara bebas terpimpin merupakan kombinasi dari wawancara tidak
terpimpin dan wawancara terpimpin. Di dalam wawancara ini dipersiapkan
secara tegas pedoman wawancara dan pengarahan pembicaraan. Pedoman
wawancara berupa kerangka uraian pertanyaan yang dipersiapkan secara
sistematis. Wawancara ini juga memiliki ciri fleksibilitas dan kelewesan.
Sebab, melalui fleksibelitas dan keluwesan pewawancara dapat dengan
mudah mengarahkan pembicaraan langsung pada pokok pembicaraan.
Keluwesan akan memberi kesempatan kepada pewawancara untuk
mencapai tujuan penyelidikan tentang sikap, keyakinan, dan perasaan. Oleh
karena itu, wawancara ini sering digunakan untuk menggali gejala
kehidupan psikis, keyakinan, motivasi, dan harapan.
d. Wawancara Pribadi dan Wawancara Kelompok
Pada wawancara pribadi, pewawancara dan narasumber duduk saling
berhadap-hadapan. Wawancara ini sifatnya sangat intim dan ada privacy
tertentu. Wawancara pribadi memberikan privacy antara kedua belah
pihak, sehingga untuk memperoleh data yang intensif dapat dicapai secara
maksimal. Wawancara pribadi biasanya digunakan tujuan-tujuan untuk
tujuan khusus, Misalnya, terapeutis yang dilakukan seorang dokter atau
psikiater terhadap pasien atau cliennya.
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Dalam wawancara kelompok, seorang pewawancara menghadapi dua atau
lebih narasumber. Tanya jawab antara pewawancara dan narasumber
terjadi bukan secara bergilir, melainkan saling menguatkan dan melengkapi
penjelasan-penjelasan. Setiap narasumber tidak ada yang menjadi juru
bicara,

sehingga

sikap

narasumber

memilki

kesempatan

untuk

berpartisipasi memberikan jawaban dan informasi
Langkah-Langkah Berwawancara
a. Menentukan topik wawancara
Sebelum melakukan wawancara, kita harus menentukan topiknya, , dan
kedisiplinan. Penentuan topik wawancara menjadi misalnya, tentang
kesehatan, pendidikan, hiburan, olahraga, pemerintahan dasar untuk
menentukan narasumber yang nanti akan diwawancarai.
b. Menentukan narasumber
Setelah topik wawancara ditentukan barulah narasumber dipilih.
Narasumber harus dipilih sosok yang benar-benar menguasai bidangnya.
Dengan begitu, informasi yang diperoleh benar-benar informasi yang
akurat dan diakui kebenarannya.
c. Menyusun daftar pertanyaan untuk wawancara
Daftar pertanyaan disusun dengan tujuan agar wawancara dapat
berjalan dengan lancar. Daftar pertanyaan dapat menggunakan rumus
5W1H (apa, kapan, siapa, dimana, mengapa, dan bagaimana) sesuai
dengan keperluan. Apabila wawancara dilakukan tanpa persiapan, apa
yang seharusnya ditanyakan mungkin

justru tidak ditanyakan saat

wawancara berlangsung. Dengan demikian, informasi yang diperoleh
pun juga tidak lengkap.
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d. Melakukan wawancara
Dalam melakukan wawancara, kita harus menerapkan etika berikut.
1)

Mengucapkan salam, memperkenalkan diri, dan berterima kasih atas
kesempatan yang diberikan.

2)

Menggunakan bahasa yang santun.
3)

Menyampaikan pertanyaan secara sistematis dan urut.

4)

Fokus pada materi wawancara.

5)

Tidak menyudutkan dan membuat tersinggung narasumber.

6)

Tidak memancing pertanyaan yang menjurus pada fitnah atau
mengadu domba.

7)

e.

Bersikap objektif dan simpatik.

Merangkum dan Menyampaikan Hasil Wawancara dengan Bahasa yang
mudah dipahami.
Laporan Hasil Wawancara
Seperti laporan pada umumnya, laporan hasil wawancara juga memiliki
susunan yang harus dipenuhi agar laporan hasil wawancara yang dibuat
dapat dipertanggung jawabkan, jelas, dan mudah dimengerti oleh
pembaca.
Laporan hasil wawancara terdiri atas tiga bagian, yaitu: pendahuluan,
hasil wawancara, dan penutup.
Pendahuluan, terdiri atas:
1). Latar Belakang
Berisi mengenai alasan kenapa kegiatan wawancara tersebut dilakukan
(deskripsi keadaan / suasana), kenapa mengambil topik wawancara, dan
alasan kenapa laporan hasil wawancara itu dibuat.

112

Unit Pembelajaran
Wawancara

Contoh : Saya siswa kelas 4 mendapat tugas untuk melakukan
wawancara tentang tanaman hias kepada petani tanaman hias di Desa
Mekar Sari.
2). Maksud dan Tujuan
Menuliskan maksud dan tujuan dilakukan wawancara.
Contoh : Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendapatkan informasi
lebih lanjut dan memperdalam pemahaman saya tentang tanaman hias di
Desa Mekar Sari yang meliputi cara penanaman dan perawatan tanaman
hias serta pedistribusikannya.
3). Topik Wawancara
Berisi topik pembicaraan / bahasan wawancara
Contoh : Tanaman Hias di Desa Mekar Sari
4). Waktu dan Tempat Kegiatan
Berisi pemberitahuan mengenai latar tempat dan waktu wawancara
tersebut dilakukan.
Contoh : Wawancara dilaksanakan pada :
Hari / tanggal : Minggu, 8 Oktober 2017
Waktu

: 10.00 – 12.00

Tempat : Desa Mekar Sari
Hasil Wawancara
5. Narasumber
Berisi narasumber yang akan diwawancara.
Contoh :
Narasumber : Bapak M.Yunus
6. Pewawancara

Pewawancara : Elsyafia Widia Az-Zakia
7. Transkrip Hasil Wawancara
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Berisi pertanyaan yang ditanyakan pewawancara dan jawaban yang
diberikan narasumber dalam bentuk tertulis.
Penutup
8. Kesimpulan
Berisi kesimpulan dari kegiatan wawancara yang dilakukan dan
transkrip wawancara yang dituliskan dalam laporan hasil wawancara.
9. Saran
Memuat saran yang pembuat laporan berikan untuk narasumber yang
menjadi

topik di

dalam laporan

hasil wawancara.

(http://pr-

sekolahku.blogspot.com)
Kosakata Baku
Kosakata baku adalah kosakata yang sesuai kaidah Kamus Besar Bahasa
Indonesia. Seperti kata “aktip” padahal aktip bukanlah kata baku, kata
baku nya adalah “aktif”. ( https://brainly.co.id)
Kalimat Efektif
Kalimat efektif adalah kalimat yang berisikan gagasan pembicara atau
penulis yang dapat dipahami oleh pendengar atau pembaca (singkat),
hemat dalam pemakaian atau pemilihan kata-kata (jelas), dan sesuai
dengan kaidah bahasa yang berlaku (tepat). Penggunaan kalimat efektif
dalam karya tulis ilmiah diukur dari dua sisi, yaitu dari sisi penulis dan
pembaca. Dari sisi penulis, kalimat dikatakan efektif jika kalimat yang
digunakan dapat mengakomodasi gagasan kelimuan penulis secara tepat
dan akurat. Sedangkan dari sisi pembaca, pesan kalimat ditafsirkan sama
persis dengan yang dimaksudkan penulisnya. Oleh sebab itu , jika
pembaca

masih

mengalami

kebingungan

dan

kesulitan

yang

mengakibatkan salah menafsirkan pesan kalimat maka kalimat tersebut
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belum

dapat

dikategorikan

efektif

(Heri

dan

Anang,

2007).

https://harrysprincenata.wordpress.com
Contoh:
1. Kakak menolong anak itu dengan memapahnya ke pinggir jalan.
2. Anak itu tidak malas, tetapi rajin.
Pembahasan yang lengkap tentang kosakata baku dan kalimat efektif ada
di Unit Tatabahasa.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal
1. Perhatikan percakapan berikut!
Anton

: “Aku perlu bantuanmu untuk menyusun surat protes itu”.

Rini

: “Kurasa tak ada gunanya kita protes. Kita sudah kalah. Bagi
kita, kepala sekolah bukan guru lagi, bukan pendidik. Ia
berlagak penguasa”.

Kardi : “Itu tafsiranmu, Rin. Menurut dia, tindakannya itu mendidik”.
Anton : “Mendidik, tetapi mendidik pemberontak. Bukan mendidik
anak-anaknya sendiri”.
Kardi

: “Seperti ….

Kalimat untuk melengkapi dialog di atas adalah….
A.

memelihara anak singa

B.

membesarkan serigala di kandang ayam

C.

menegakkan benang basah

D.

mencari jarum di tumpukan jerami

Pembahasan
Pada soal ini disajikan sebuah percakapan (wawancara), Anda diminta
untuk melengkapi kalimat yang tepat dalam percakapan tersebut.
Tipsnya Anda memahami kalimat ungkapan. kalimat ungkapan
merupakan gabungan dari dua kata atau bahkan lebih yang mana
gabungan kata harus ditafsir terlebih dahulu apa makna aslinya.
Penggabungan kata atau kalimat ungkapan biasa digunakan oleh
seseorang guna menyatakan situasi tertentu atau untuk mengkiaskan
sesuatu.guna memahami kalimat ungkapan, haruslah disertakan
konteks di dalamnya. https://www.ayoksinau.com
Contoh:
Gulung tikar
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Gabungan kata teresebut belum bisa dikatakan sebagai ungkapan jika
belum disertakan ke dalam kalimat karena maknaya belum jelas.
1. Andi diperintah oleh ibunya untuk gulung tikar yang ada di ruang
tamu.
2. Akibat tidak ada yang membeli barang dagangannya, pengusaha itu
gulung tikar.
Kalimat nomor dua merupakan kalimat ungkapan karena “gulung
tikar” membentuk makna konotasi yaitu bangkrut, sedangkan kalimat
pertama bukan merupakan ungkapan karena “gulung tikar” yang
dimaksud adalah makna denotasi yaitu menggulung tikar.
Jadi opsi yang tepat adalah…
B. membesarkan serigala di kandang ayam
2. Perhatikan penggalan percakapan berikut!
Budi : “No, nanti kamu les Bahasa Indonesia, kan?”
Dono : “Iya. Kamu berangkat pukul berapa, Bud!”
Budi : “Aku berangkat pukul empat sore”.
Dono : “Oke, kalau begitu kita berangkat bareng, yuk!”
Budi : “Baiklah!Aku tunggu di tempat biasa, ya!”
Penggunaan tanda baca yang kurang tepat pada percakapan tersebut
ditunjukan pada kalimat....
A.

No, nanti kamu les Bahasa Indonesia, kan?

B.

Iya. Kamu berangkat pukul berapa, Bud!

C.

Aku berangkat pukul empat sore.

D.

Oke,kalau begitu kita berangkat bareng, yuk!

Pembahasan.
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Pada soal ini disajikan sebuah percakapan (wawancara), Anda diminta
untuk melengkapi tanda baca yang tepat dalam percakapan tersebut.
Tipsnya Anda memahami penggunaan ejaan dan tanda baca. Tanda
tanya merupakan tanda baca yang digunakan untuk menandai akhir
sebuah kalimat tanya atau percakapan yang berupa pertanyaan.
Penggunaan tanda ini digunakan untuk dua hal, yaitu:
1. Untuk mengakhiri sebuah kalimat tanya. Kalimat tanya yang diakhiri
tanda tanya biasanya adalah kalimat yang dimulai dengan kata apa,
siapa, dimana, mengapa, kapan, dan bagaimana. Bisa juga diawali
dengan kata yang diberi partikel -kah, seperti: bisakah, sudahkah,
benarkah. Kata tanya lain pun juga bisa diakhiri dengan tanda tanya,
seperti: darimana, kemana, dan berapa.
2. Menandai sebuah kalimat yang diragukan atau belum dipastikan
kebenarannya. Khusus untuk kegunaan ini, tanda tanya harus diberi
tanda kurung seperti ini : (?).
Contoh penggunaan tanda tanya dalam Bahasa Indonesia,
1. Sebagai akhiran kalimat tanya.
Bagaimana kabarmu hari ini?
Apakah kau menemuinya semalam?
Apa yang membuatmu hingga gundah gulana seperti ini?
Sudahkah kau minum obat hari ini?
2. Sebagai penanda kalimat tanya yang diragukan atau belum dipastikan
kebenarannya.
Kucing itu milik Amelia. (?)
Pulau komodo adalah pulau tertua (?) di Indonesia.
Pak Budi lahir tahun 1970. (?)
Kucing adalah hewan yang memiliki usia paling panjang (?) di dunia.
https://dosenbahasa.com.
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Jadi opsi yang tepat adalah…
B. Iya. Kamu berangkat pukul berapa, Bud!

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal HOTS bisa Anda lalukan dengan melihat indikator
pencapaian kompetensi atau indikator kunci yang harus dicapai, yaitu
minimal proses berpikir ranah analisis (C4) atau level 3 (penalaran). Jika
indikator kunci belum mencapai proses berpikir ranah analisis (C4) atau
level 3 (penalaran), Anda dapat menggunakan indikator pengayaan.
Contoh soal di bawah ini sudah termasuk soal HOTS karena sudah level 3
(level Penalaran).
Untuk menambah pemahaman, Anda diharapkan dapat mengembangkan
soal HOTS yang setingkat dengan contoh soal di bawah ini.
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah

: Sekolah Dasar (SD)

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Alokasi Waktu

: 1,5 menit

Jumlah Soal

:1

Tahun Pelajaran

: 2017/2018

N Kompetensi
o yang Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator
Soal

No.
Soal

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1 3.3.4

Wawancar

Simpulan

Disajikan

1

L3

PG

a

informasi

sebuah

dari

wawancara

wawanca

tentang

ra

terhadap

Menyimpulk
an informasi
dari seorang
tokoh
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mahluk

teks
peduli
hidup,

(Penalaran)
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melalui

peserta

wawancara

dapat

didik

menyimpulkan

menggunaka

informasi

n daftar

penting

pertanyaan

dari

teks wawancara
tersebut.

2 3.3.4
Menyimpulk
an informasi
dari seorang

Wawancar

Wawanca

Disajikan

a

ra

sebuah

2
teks

tentang
terhadap

hidup,

melalui

peserta

didik

wawancara

dapat

pertanyaan

(Penalaran)

peduli

mahluk

n daftar

Uraian

wawancara

tokoh

menggunaka

L3

menyimpulkan
informasi
penting

dari

teks wawancara
tersebut.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL

PAKET - …

Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
: SD
Kelas
: V
Mata Pelajaran
: Bahasa Indonesia
KOMPETENSI DASAR
Buku Sumber :
3.3 Menggali informasi dari
seorang tokoh melalui wawancara
menggunakan daftar pertanyaan

Nomor
Soal
1

LINGKUP MATERI
wawancara

Kurikulum
: 2013
Bentuk Soal
: PG
Nama Penyusun
: Ernawati
Pengetahuan/
Aplikasi
V
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL

Penalaran

Bacalah dengan cermat penggalan teks wawancara di bawah ini!
Amir

: “Apakah Kakak punya hewan peliharaan? jenis apa, Kak?”

Kak Tio: “Punya, Dik. hewan peliharaan kakak yaitu kelinci”.
MATERI
Simpulan

Amir
informasi

dari wawancara

penting

: “Mengapa Kakak menyukainya?”

Kak Tio: “Karena kelinci adalah hewan yang lucu”.
Amir

: “Sejak kapan Kakak memeliharanya?”

Kak Tio: “Sejak kakak berumur 13 tahun, dan sekarang kakak berusia 14 tahun,
jadi kakak sudah memeliharanya selama satu tahun”.

Amir : “Berapa ekor kelinci yang kakak punya?”
Kak Tio: “Hanya 2 ekor”.
Amir
Kunci
Jawaban

: “Bagaimana cara merawatnya, Kak?”

Kak Tio: “Cukup mudah, kita hanya perlu memberinya makan dan menjaga
kebersihan kandangnya”.

INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah penggalan
teks wawancara tentang peduli
terhadap mahluk hidup, peserta
didik dapat menyimpulkan
informasi penting dari teks
wawancara tersebut.

A

Amir

: “Mengapa kakak berinisiatif memelihara kelinci?”

Kak Tio: “Karena kakak memang menyukai kelinci, apalagi cara merawatnya
sangat mudah”. (https://brainly.co.id)
Simpulan informasi dari teks wawancara di atas yang tepat adalah....
A. Kak Tio sudah memelihara kelinci selama satu tahun.
B. Kelinci binatang yang lucu dan lincah
C. Kelinci senang makan wortel dan sawi
D. Kak Tio memelihara kelinci betina dua ekor.
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KARTU SOAL URAIAN
Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Penyusun

: Wawancara

Kelas/Semester

: IV/1

Kurikulum

: 2013

Program/Kelompok

: SD

Tahun Pelajaran

: 2017/2018

Kompetensi:

No. Soal

3.3 Menggali informasi dari seorang tokoh

2

melalui wawancara menggunakan daftar
pertanyaan
Rumusan Butir Soal:

Materi:

1.
2.
3.
4.
5.

Isi wawancara
Indikator Soal:
Disajikan sebuah naskah wawancara tema
tanaman,

peserta

didik

dapat

menyimpulkan informasi dari wawancara.

Bacalah naskah wawancara di bawah ini dengan cermat!
Buatlah simpulan informasi (5W1H) dari wawancara tersebut!
Gunakan kosakata baku!
Gunakan tanda baca yang tepat!
Gunakan kalimat efektif!
Diana : "Selamat Pagi, Pak Karim!"
Karim : "Oh, Nak Diana . . . selamat pagi. Ada keperluan apa, pagi-pagi
sudah kemari? Mendapat tugas dari sekolah, ya?"
Diana : "Betul pak, seperti yang saya sampaikan kepada Bapak dua
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hari yang lalu."
Karim : "Apa yang dapat Bapak bantu, nak?"
Diana : "Begini pak, sejak kapan Bapak membuaka usaha tanaman hias
ini?"
Karim : "Kurang lebih empat tahun yang lalu."
Diana : "Lantas, sekarang ini apa saja tanaman yang ada di sini, pak?"
Karim : "Wah, banyak sekali, nak. Saya sampai tidak hafal namanamanya. Mungkin ada sekitar 100 jenis."
Diana : "Mengapa Bapak memilih usaha seperti ini?"
Karim : "Pertama, Bapak suka tanaman hias. Kedua, usaha ini mudah
dijalankan dan tidak pernah merugi. Kebetulan, Bapak punya
lahan di pinggir jalan raya."
Diana : "O . . . begitu. Berapa pendapatan rata-rata setiap harinya,
pak?"
Karim : "Ya, kira-kira 1-1,5 juta. Namun, pernah juga sebatang saja
laku 25 juta lebih."
Diana : "Wah, besar juga, ya. Baiklah, pak Karim, terimakasih atas
informasi yang telah Bapak berikan. Saya mohon maaf
karena telah mengganggu Bapak bekerja. Saya mohon pamit,
pak."
Karim : "Oh ya, Bapak juga mengucapkan terimkasih. Hati-hati kalau
pulang, jalannya ramai."
Diana : "Baik, pak . . . Selamat siang!"

Rubrik Penilaian
No
1

2

3

4

Aspek yang dinilai

Skor

Unsur 5W1H
- Bila memenuhi semua unsur 5W1H

10

- Bila memenuhi 3-4 unsur 5W1H

6

- Bila memenuhi 1-2 unsur 5W1H

3

Penggunaan Kosakata
-

75-100% tepat

8

-

51 -74 % tepat

6

-

25-50% tepat

4

-

< 25% tepat

2

Penggunaan tanda baca
- 75-100% tepat

8

- 51 -74 % tepat

6

- 25-50% tepat

4

- < 25% tepat

2

Penggunaan tanda baca
- 75-100% tepat

8

- 51 -74 % tepat

6

- 25-50% tepat

4

- < 25% tepat

2

Skor Maksimal = 26
Nilai Akhir = Skor yang diperoleh/skor maksimal X100%
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KESIMPULAN

Setelah mempelajari unit Terampil Berbahasa Lisan, Wawancara dapat
disimpulkan bahwa pembelajaran pada unit ini dapat menyelesaikan
permasalahan atau kesulitan yang dihadapi oleh para guru saat mengajar
materi wawancara.
Pada materi ini peserta didik diharapkan mampu menyimpulkan informasi
dari seorang tokoh melalui wawancara menggunakan daftar pertanyaan dan
menyajikan laporan hasil wawancara menggunakan kosakata baku dan
kalimat efektif dalam bentuk teks tulis.
Pemahaman tentang wawancara sangat diperlukan dalam kehidupan seharihari. Kita dapat menggali informasi penting dari berbagai narasumber di
lingkungan sekita yang kita perlukan
Pada sub unit ini terdiri atas satu aktivitas, yaitu aktivitas yang bertema
Peduli terhadap Mahluk Hidup. Aktivitas ini menggunakan model
pembelajaran discovery learning yang mengarah pada pembelajaran HOTS
dengan mengusung KD-KD tematik yang disajikan secara runtut.

Pada

aktivitas terdapat juga lembar kerja peserta didik (LKPD) yang dapat
membantu memberikan pengalaman pembelajaran dalam mencermati,
menganalisis informasi penting teks wawancara yang disajikan, serta
merancang dan menyajikan laporan hasil wawancara.
Pada unit ini juga disajikan pengembangan penilaian. Para guru diharapkan
mampu mengembangkan soal HOTS sesuai dengan materi yang disajikan.
Diharapkan rangkaian pembelajaran pada sub unit ini dapat membantu Anda
dalam menciptakan pembelajaran yang inspiratif dan kreatif serta
mengembangkan soal-soal HOTS.
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UMPAN BALIK

Pada bagian umpan balik ini, Anda dapat memberikan respons atau
tanggapan terhadap item-item pertanyaan atau pernyataan yang ada di tabel
berikut ini.
Tabel 5. Umpan Balik
No.
1.
2
3

4
5

Pertanyaan

Respons

Apa yang Anda harapkan setelah
mempelajari sub unit pembelajaran
Wawacara ini?
Apayang akan Anda coba kembangkan
terkait soal-soal sebagai bahan
pembelajaran?
Apa yang akan Anda perbaiki berhubungan
dengn proses pembelajaran yang dirasakan
kurang setelah memperlajari sub unit
pembelajaran ini?
Apa yang kurang dalam perencanaan
pelaksanaan pembelajaran Anda?
Bagaimana cara Anda meningkatkan
kemampuan diri?
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PENUTUP

Pelaksanaan kegiatan akan berjalan lancar apabila dipersiapkan dengan
optimal dan pada saat pelaksanaan semua unsur melaksanakan perannya
dengan optimal dan saling kerjasama dengan baik serta penuh tanggung
jawab. Oleh karena itu, komitmen yang kuat dari semua pihak terkait akan
mendukung keberhasilan pelaksanaan Program Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi
peserta didik melalui pembinaan guru dalam merencanakan, melaksanakan
sampai dengan mengevaluasi pembelajaran yang berorientasi pada
keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order Thinking Skills/HOTS)..
Unit Pelajaran yang telah diintegrasikan dengan Kompetensi Dasar sesuai
dengan Permendikbud Nomor 37 Tahun 2018, Permendikbud Nomor 16
Tahun 2007, dan Soal-soal Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) tiga
tahun terakhir ini diharapkan dapat digunakan oleh guru dalam rangka
meningkatkan kompetensi peserta diddik. Pengetahuan, keterampilan yang
didapat

hendaknya

dapat

dipraktikan

dalam

menunaikan

tugas

melaksanakan pembelajaran sehari-hari. Unit Pembelajaran ini masih sangat
mungkin untuk dikembangkan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan
yang dihadapi demi tercapainya tujuan peningkatan kompetensi pesrta didk
sekolah dasar.
Akhir kata, tak ada gading yang tak retak, tak ada karya yang sempurna.
Kami, para penyusun meminta saran dan kritik demi perbaikan penyusunan
Unit Pembelajaran demi kepentingan di masa depan. Terimakasih
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