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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
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PENGANTAR
Unit ini membahas tentang Terampil Membaca dan Menulis Permulaan di
kelas I sampai kelas III pada pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Aktivitas
pada unit ini melibatkan

peserta didik dengan

menggunakan model

pembelajaran yang mengacu pada Pembelajaran berorientasi High Order
Thingking Skils (HOTS), untuk mencapai keterampilan abad 21.
Bahan bacaan ynag 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 dari disusunnya unit ini agar dapat memberikan inspirasi kepada
guru SD untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran
Terampil Membaca dan Menulis Permulaan di kelas I, II, dan III SD, 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
dengan berorientasi HOTS yang bervariasi. Hal ini tentunya

dapat

memberikan kontribusi posistif kepada sesama guru untuk saling belajar.
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A. KOMPETENSI DASAR
NO
1

KOMPETENSI DASAR

TARGET

KELAS

3.1 Menjelaskan kegiatan 1. Menjelaskan
persiapan

membaca

kegiatan

persiapan

membaca

permulaan (cara duduk

permulaan

wajar

wajar dan baik)

dan

baik,

jarak

antara mata dan buku,
cara

memegang

memegang

buku,

cara

membalik halaman buku,
gerakan mata dari kiri ke
kanan,

memilih

dengan

cahaya

1

(cara

2. Menjelaskan

duduk

jarak

antara

mata dan buku
3. Menjelaskan cara memegang
memegang buku

tempat 4. Menjelaskan cara membalik
yang

halaman buku

terang, dan etika membaca
buku) dengan cara yang

5. Menjelaskan gerakan mata
dari kiri ke kanan.

benar

6. Menjelaskan memilih tempat
dengan cahaya yang terang
7. Menjelaskan etika membaca
buku)

dengan

cara

yang

benar.
1.

4.1

Mempraktikkan 1. Mempraktikkan

b

kegiatan

persiapan

membaca

permulaan

(duduk wajar dan baik,
jarak antara mata dan
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kegiatan

persiapan menulis permulaan
cara duduk,
2. Mempraktikkan

cara

1

buku,

cara

memegang

buku,

cara

membalik

halaman buku, gerakan
mata dari kiri ke kanan,

memegang pensil,
3. Mempraktikan

cara

meletakkan buku,

memilih tempat dengan 4. Mempraktikan jarak antara
cahaya

yang

terang)

mata dan buku

dengan benar
5. Mempraktikan

gerakan

tangan atas-bawa kiri-kanan,
6. mempraktikan

latihan

pelenturan gerakan tangan
dengan gerakan menulis di
udara/pasir/ meja,
7. Mempraktikan

melemaskan

jari dengan mewarnai,
8. Mempraktikan
berbagai

menjiplak,

bentuk

(gambar,

lingkaran, dan bentuk huruf
di tempat bercahaya terang)
dengan benar
9. Mempraktikan menggambar
(membuat garis tegak, miring,
lurus, dan lengkung,
2.

3.2

a

kegiatan

Mengemukakan 1. Mengemukakan
persiapan

menulis permulaan (cara
duduk,

cara

memegang

kegiatan

1

persiapan menulis permulaan
cara duduk yg baik
2. Mengemukakan

cara
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pensil, cara menggerakkan
pensil, cara meletakkan
buku, jarak antara mata
dan

buku,

tempat

memegang pensil
3. mengemukakan
menggerakkan pensil

pemilihan

dengan

cara

cahaya 4. mengemukakan

yang terang) yang benar

cara

meletakkan buku

secara lisan
5. mengemukakan jarak antara
mata dan buku,
6. Mengemukakan

pemilihan

tempat dengan cahaya yang
terang) yang benar secara
lisan
2.

4.2

b

Mempraktikkan 1.
kegiatan

persiapan

menulis

permulaan

(cara

duduk,

memegang
cara

cara
pensil,

jarak

mata

dan

kegiatan

persiapan

menulis

permulaan cara duduk,
2.

Mempraktikkan

cara

memegang pensil,

meletakkan

buku,

Mempraktikkan

antara 3.
buku,

Mempraktikan

cara

meletakkan buku,

gerakan tangan atasbawah,

kiri-kanan,

latihan

pelenturan

gerakan
dengan
menulis
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4.

tangan 5.
gerakan

Mempraktikan jarak antara
mata dan buku
Mempraktikan

gerakan

tangan atas-bawa kiri-kanan,

di

udara/pasir/

meja, 6.

melemaskan

jari

mempraktikan

latihan

pelenturan gerakan tangan

1

dengan

mewarnai,

dengan gerakan menulis di

menjiplak,

udara/pasir/ meja,

menggambar,
membuat garis tegak,
miring,

lurus,

7.

Mempraktikan melemaskan
jari dengan mewarnai,

dan

lengkung,

menjiplak 8.

berbagai

bentuk

berbagai bentuk (gambar,

gambar,

lingkaran,

lingkaran, dan bentuk huruf

dan bentuk huruf di

di tempat bercahaya terang)

tempat

dengan benar

bercahaya

Mempraktikan

menjiplak,

terang) dengan benar
9.

Mempraktikan menggambar
(membuat

garis

tegak,

miring, lurus, dan lengkung,

3.

3.7

Mencermati

tulisan 1. Mencermati

a

tegak bersambung dalam

bersambung

cerita

dengan

dengan

tulisan

tegak

dalam

cerita

memperhatikan

memperhatikan

penggunaan huruf kapital

penggunaan huruf kapital

(awal kalimat, nama bulan

(awal kalimat, nama bulan

dan hari, nama orang)

dan hari, nama orang)
serta mengenal tanda titik
pada kalimat berita dan

2. Mencermati tanda titik pada
kalimat berita

tanda tanya pada kalimat 3. Mencermati
tanya

tanda

tanya

pada kalimat tanya

3.

4.7 Menulis dengan tulisan 1. Menulis dengan tulisan tegak

b

tegak
menggunakan

2

bersambung
huruf

bersambung

2

menggunakan

huruf kapital (awal kalimat,
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kapital

(awal

kalimat,

nama bulan, hari, dan nama

nama bulan, hari, dan
nama diri) serta tanda
titik pada kalimat berita
dan

tanda

kalimat

diri)
2. Menulis

titik

pada

kalimat berita

tanya pada

tanya

tanda

dengan 3. Menulis tanda tanya pada

benar

kalimat tanya dengan benar

4.

3.10

Mencermati 1.

a

penggunaan huruf kapital

huruf kapital (nama Tuhan

(nama Tuhan nama orang,

nama orang, nama agama)

nama agama) serta tanda
titik

dan

tanda

tanya

2.

dalam kalimat yang benar 3.

Mencermati

penggunaan

2

Mencermati tanda titik
Mencermati

tanda

tanya

dalam kalimat yang benar
4.

4.10 Menulis teks dengan 1. Menulis

b

menggunakan
kapital

(nama

teks

dengan

huruf

menggunakan huruf kapital

Tuhan,

(nama Tuhan, nama agama,

nama agama, nama orang),
serta tanda titik dan tanda
tanya pada akhir kalimat
dengan benar

2

nama orang),
2. Menulis tanda titik
3. Menulis tanda tanya pada
akhir kalimat dengan benar

5.

3.1Menggali

a

tentang konsep perubahan

konsep

perubahan

wujud

benda

dalam

benda

kehidupan
yang

informasi 1. Menggali informasi tentang
dalam

sehari-hari

disajikan

dalam

bentuk lisan, tulis, visual,
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sehari-hari
dalam

wujud

kehidupan

yang

disajikan

bentuk

lisan,

3

dan/atau

eksplorasi

lingkungan

eksplorasi lingkungan.
2. Menggali informasi tentang
konsep

perubahan

benda

dalam

sehari-hari

wujud

kehidupan

yang

disajikan

dalam bentuk tulis, eksplorasi
lingkungan.
3. Menggali informasi tentang
konsep

perubahan

benda

dalam

sehari-hari
dalam

wujud

kehidupan

yang

disajikan

bentuk

visual,

dan/atau

eksplorasi

lingkungan.
5.

4.1 Menyajikan informasi 1. Menyajikan informasi tentang

b

tentang konsep perubahan

konsep

wujud

bendadalam

benda

kehidupan

dalam
seharihari

dalam bentuk lisan, tulis,
dan visual menggunakan
kosakata baku dan kalimat
efektif

perubahan

sehari-hari

3

wujud

kehidupan
yang

disajikan

dalam bentuk tulis
2. Menyajikan teks informasi
tentang konsep perubahan
wujud

benda

dalam

kehidupan sehari-hari yang
disajikan dalam bentuk visual
menggunakan kosakata baku
dan kalimat efektif
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6.

3.2

Menggali

informasi 1. Mengali

a

tentang

sumber

bentuk

energi
tulis,

dan/atau

informasi

dan

tentang sumber energi yang

yang

disajikan dalam bentuk lisan

disajikan dalam bentuk
lisan,

teks

visual,
eksplorasi

lingkungan

3

eksplorasi lingkungan.
2. Menggali informasi tentang
bentuk energi yang disajikan
dalam bentuk lisan eksplorasi
lingkungan.
3. Menggali informasi tentang
sumber energi yang disajikan
dalam

bentuk

tulis

atau

eksplorasi lingkungan.
4. Menggali informasi tentang
sumber energi yang disajikan
dalam

bentuk

lisan

atau

eksplorasi lingkungan.
6.

4.2

Menyajikan

b

penggalian

hasil 1. Menyajikan hasil penggalian

informasi

informasi

tentang

konsep

tentang konsep sumber

sumber energi dalam bentuk

dan bentuk energi dalam

tulis menggunakan kosakata

bentuk tulis dan visual

baku dan kalimat efektif

menggunakan

kosakata

baku dan kalimat efektif

2. Menyajikan hasil penggalian
informasi

tentang

konsep

sumber energi dalam bentuk
visual menggunakan kosakata
baku dan kalimat efektif
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3

7.

3.3

Menggali

informasi 1. Mengali

a

tentang perubahan cuaca

perubahan

dan

pengaruhnya

pengaruhnya

terhadap

kehidupan

informasi

tentang

cuaca

kehidupan

dan
terhadap

manusia

yang

manusia yang disajikan

disajikan dalam bentuk lisan,

dalam bentuk lisan, tulis,

eksplorasi lingkungan

visual,

dan/atau

eksplorasi lingkungan

2. Mengali

informasi

perubahan

tentang

cuaca

pengaruhnya
kehidupan

3

dan
terhadap

manusia

yang

disajikan dalam bentuk tulis,
eksplorasi lingkungan
3. Mengali

informasi

perubahan

cuaca

pengaruhnya
kehidupan
disajikan

tentang
dan
terhadap

manusia
dalam

yang
bentuk

visual, eksplorasi lingkungan
7.

4.3

Menyajikan

b

penggalian

hasil 1. Menyajikan hasil penggalian

informasi

informasi

tentang

konsep

cuaca

dan

tentang konsep perubahan

perubahan

cuaca

pengaruhnya

dan pengaruhnya

terhadap
manusia
tulis

kehidupan
dalam

bentuk

menggunakan

kosakata baku dan kalimat
efektif

kehidupan

3

terhadap

manusia

dalam

bentuk tulis menggunakan
kosakata baku
2. Menyajikan hasil penggalian
informasi
perubahan

tentang

konsep

cuaca

dan
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pengaruhnya
kehidupan

terhadap

manusia

dalam

bentuk tulis menggunakan
kalimat efektif
8.

3.5

Menggali

a

tentang

informasi 1. Mengali

cara-

cara

cara-

informasi
cara

tentang

perawatan

perawatan tumbuhan dan

tumbuhan

hewan melalui wawancara

wawancara

dan/atau

eksplorasi lingkungan

eksplorasi

lingkungan

2. Mengali

3

melalui
dan/atau

informasi

tentang

cara-cara perawatan hewan
melalui wawancara dan/atau
eksplorasi lingkungan
8.

4.5

Menyajikan

hasil 1. Menyajikan hasil wawancara

b

wawancara tentang cara-

tentang cara-cara perawatan

cara perawatan tumbuhan

tumbuhan dalam bentuk tulis

dan hewan dalam bentuk

kosakata baku dan kalimat

tulis

efektif

dan

visual

menggunakan

kosakata

baku dan kalimat efektif

3

2. Menyajikan hasil wawancara
tentang cara-cara perawatan
tumbuhan
Visual

dalam

bentuk

menggunakan

kosakata baku dan kalimat
efektif
9.

3.6 Mencermati isi teks 1. Mencermati isi teks informasi

a

informasi
perkembangan
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tentang
teknologi

tentang
teknologi

perkembangan
produksi,

di

3

produksi, komunikasi, dan
transportasi di lingkungan
setempat

lingkungan setempat
2. Mencermati isi teks informasi
tentang

perkembangan

komunikasi,

di

lingkungan

setempat
3. Mencermati isi teks informasi
tentang

perkembangan

transportasi di lingkungan
setempat
9.

4.6 Meringkas informasi 1. Meringkas informasi tentang

b

tentang

perkembangan

teknologi
komunikasi,

teknologi

produksi,

produksi

di

dan

setempat

secara

transportasi di lingkungan
setempat secara tertulis
menggunakan

perkembangan

kosakata

baku dan kalimat efektif.

3

lingkungan
tertulis

menggunakan
2. Meringkas informasi tentang
perkembangan , komunikasi,
di

lingkungan

setempat

secara tertulis menggunakan
kosakata baku dan kalimat
efektif
3. Meringkas informasi tentang
perkembangan , transportasi
di

lingkungan

setempat

secara tertulis menggunakan
kosakata baku dan kalimat
efektif
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B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
PENGETAHUAN

KETERAMPILAN

KELAS I
IPK Pendukung
IPK Pendukung
3.1.1. Menunjukan
kegiatan 4.1.1. Melatih kegiatan persiapan
persiapan
membaca
membaca permulaan(duduk
permulaan
(cara
duduk
wajar dan baik
wajar dan baik)
4.1.2. Melatih jarak antara mata dan
3.1.2. Menunjukan jarak antara
buku
mata dan buku
4.1.3. Melatih cara memegang buku
3.1.3. Menunjukan cara memegang 4.1.4. Melatih kegiatan persiapan
memegang buku
membaca permulaan (duduk
3.1.4. Menunjukan cara membalik
wajar dan baik)
halaman buku
4.1.5. Melatih kegiatan persiapan
3.1.5. Menunjukan gerakan mata
membaca permulaan jarak
dari kiri ke kanan.
antara mata dan buku,
3.1.6. Menunjukan memilih tempat 4.1.6. Melatih gerakan mata dari kiri
dengan cahaya yang terang
ke kanan,
3.1.7. Menunjukan etika membaca 4.1.7. Melatih
memilih
tempat
buku) dengan cara yang
dengan cahaya yang terang)
benar.
dengan benar.
IPK Kunci
IPK Kunci
3.1.1. Menjelaskan
kegiatan 4.1.1.Mempraktikan
kegiatan
persiapan
membaca
persiapan
membaca
permulaan
(cara
duduk
permulaan (duduk wajar dan
wajar dan baik)
baik
3.1.2. Menjelaskan jarak antara 4.1.2.Mempraktikan jarak antara
mata dan buku
mata dan buku
3.1.3. Menjelaskan cara memegang 4.1.3 Mempraktekan cara memegang
memegang buku
buku
3.1.4. Menjelaskan cara membalik 4.1.3.Mempraktikkan
kegiatan
halaman buku
persiapan
membaca
3.1.5. Menjelaskan gerakan mata
permulaan (duduk wajar dan
dari kiri ke kanan.
baik)
3.1.6. Menjelaskan memilih tempat 4.1.5.
Mempraktikkan
kegiatan
dengan cahaya yang terang
persiapan
membaca
3.1.7. Menjelaskan etika membaca
permulaan jarak antara mata
buku) dengan cara yang
dan buku,
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benar.

IPK Pengayaan
3.1.8. Mengidentifikasi
kegiatan
persiapan
membaca
permulaan
(cara
duduk
wajar dan baik)
3.1.9. Melatih jarak antara mata
dan buku
3.1.10. Melatih cara
memegang
memegang buku
3.1.11. Melatih
cara
membalik
halaman buku
3.1.12. Melatih gerakan mata dari
kiri ke kanan.
3.1.13. Melatih memilih tempat
dengan cahaya yang terang
3.1.14. Melatih etika membaca buku)
dengan cara yang benar.

4.1.8. Mempraktikan gerakan mata
dari kiri ke kanan,
4.1.9. Mempraktikan
memilih
tempat dengan cahaya yang
terang) dengan benar.
IPK Pengayaan
4.1.10. Menerapkan
kegiatan
persiapan
membaca
permulaan(duduk wajar dan
baik
4.1.11. Mempraktikan jarak antara
mata dan buku
4.1.12. Mempraktekan
cara
memegang buku
4.1.13. Mempraktikkan
kegiatan
persiapan
membaca
permulaan (duduk wajar dan
baik)
4.1.14. Mempraktikkan
kegiatan
persiapan
membaca
permulaan jarak antara mata
dan buku,
4.1.15. Mempraktikan gerakan mata
dari kiri ke kanan,
4.1.16. Mempraktikan
memilih
tempat dengan cahaya yang
terang) dengan benar.

IPK Pendukung
IPK Pendukung
3.2.1 Menunjukan
kegiatan
1.1.1. Mempraktikkan
kegiatan
persiapan
menulis
persiapan
menulis
permulaan cara duduk yg
permulaan cara duduk.
baik.
1.1.2. Mempraktikkan
cara
3.2.2 Menunjukan cara memegang
memegang pensil.
pensil
1.1.3. Mempraktikan
cara
3.2.3 Menunjukan
cara
meletakkan buku,
menggerakkan pensil
1.1.4. Mempraktikan jarak antara
3.2.4 Menunjukan cara meletakkan
mata dan buku
buku
1.1.5. Mempraktikan
gerakan
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3.2.5 Menunjukan jarak antara
mata dan buku.
3.2.6 Menunjukan
pemilihan
tempat dengan cahaya yang
(terang) yang benar secara
lisan.

IPK Kunci
3.2.7 Mengemukakan
kegiatan
persiapan
menulis
permulaan cara duduk yg
baik.
3.2.8 Mengemukakan
cara
memegang pensil
3.2.9 Mengemukakan
cara
menggerakkan pensil
3.2.10 Mengemukakan
cara
meletakkan buku
3.2.11 Mengemukakan jarak antara
mata dan buku.
3.2.12 Mengemukakan
pemilihan
tempat dengan cahaya yang
(terang) yang benar secara
lisan.
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tangan
atas-bawa
kirikanan,
1.1.6. mempraktikan
latihan
pelenturan gerakan tangan
dengan gerakan menulis di
udara/pasir/ meja,
1.1.7. Mempraktikan melemaskan
jari dengan mewarnai,
1.1.8. Mempraktikan menjiplak,
berbagai bentuk (gambar,
lingkaran, dan bentuk huruf
di tempat bercahaya terang)
dengan benar
1.1.9. Mempraktikan menggambar
(membuat
garis
tegak,
miring, lurus, dan lengkung.
IPK Kunci
1.1.10. Mempraktikkan
kegiatan
persiapan menulis permulaan
cara duduk.
1.1.11. Mempraktikkan
cara
memegang pensil.
1.1.12. Mempraktikan
cara
meletakkan buku,
1.1.13. Mempraktikan jarak antara
mata dan buku
1.1.14. Mempraktikan
gerakan
tangan atas-bawa kiri-kanan,
1.1.15. mempraktikan
latihan
pelenturan gerakan tangan
dengan gerakan menulis di
udara/pasir/ meja,
1.1.16. Mempraktikan melemaskan
jari dengan mewarnai,
1.1.17. Mempraktikan
menjiplak,
berbagai bentuk (gambar,
lingkaran, dan bentuk huruf
di tempat bercahaya terang)
dengan benar

IPK Pengayaan
3.2.13 mengidentifikasi
kegiatan
persiapan
menulis
permulaan cara duduk yg
baik.
3.2.14 Melatih
cara
memegang
pensil
3.2.15 Melatih cara menggerakkan
pensil
3.2.16 Melatih cara meletakkan
buku
3.2.17 Melatih jarak antara mata
dan buku.
3.2.18 Melatih pemilihan tempat
dengan cahaya yang (terang)
yang benar secara lisan.

PENGETAHUAN

1.1.18. Mempraktikan menggambar
(membuat
garis
tegak,
miring, lurus, dan lengkung,
IPK Pengayaan
1.1.19. Mempraktikkan
kegiatan
persiapan menulis permulaan
cara duduk.
1.1.20. Mempraktikkan
cara
memegang pensil.
1.1.21. Mempraktikan
cara
meletakkan buku,
1.1.22. Mempraktikan jarak antara
mata dan buku
1.1.23. Mempraktikan
gerakan
tangan atas-bawa kiri-kanan,
1.1.24. mempraktikan
latihan
pelenturan gerakan tangan
dengan gerakan menulis di
udara/pasir/ meja,
1.1.25. Mempraktikan melemaskan
jari dengan mewarnai,
1.1.26. Mempraktikan
menjiplak,
berbagai bentuk (gambar,
lingkaran, dan bentuk huruf
di tempat bercahaya terang)
dengan benar
1.1.27. Mempraktikan menggambar
(membuat garis tegak, miring,
lurus, dan lengkung,

KETERAMPILAN

KELAS II
IPK Pendukung
IPK Pendukung
3.7.1. Mencermati tulisan tegak 4.7.1. Menulis dengan tulisan tegak
bersambung dalam cerita
bersambung menggunakan
dengan
memperhatikan
huruf kapital (awal kalimat,
penggunaan huruf kapital
nama bulan, hari, dan nama
(awal kalimat, nama bulan
diri)
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dan hari, nama orang)
3.7.2. Mencermati tanda titik pada
kalimat berita
3.7.3. Mencermati tanda tanya pada
kalimat tanya
IPK Kunci
3.7.4. Mencermati tulisan tegak
bersambung dalam cerita
dengan
memperhatikan
penggunaan huruf kapital
(awal kalimat, nama bulan
dan hari, nama orang)
3.7.5. Mencermati tanda titik pada
kalimat berita.
3.7.6. Mencermati tanda tanya pada
kalimat tanya.
IPK Pengayaan
3.7.7. Mencermati tulisan tegak
bersambung dalam cerita
dengan
memperhatikan
penggunaan huruf kapital
(awal kalimat, nama bulan
dan hari, nama orang)
3.7.8. Mencermati tanda titik pada
kalimat berita.
3.7.9. Mencermati tanda tanya pada
kalimat tanya.
IPK Pendukung
3.10.1. Mencermati
penggunaan
huruf kapital (nama Tuhan
nama orang, nama agama)
3.10.2. Mencermati tanda titik
3.10.3. Mencermati
tanda
tanya
dalam kalimat yang benar

4.7.2. Menulis tanda titik pada
kalimat berita
4.7.3. Menulis tanda tanya pada
kalimat tanya dengan benar
IPK Kunci
4.7.4. Menulis dengan tulisan tegak
bersambung menggunakan
huruf kapital (awal kalimat,
nama bulan, hari, dan nama
diri)
4.7.5. Menulis tanda titik pada
kalimat berita
4.7.6. Menulis tanda tanya pada
kalimat tanya dengan benar
IPK Pengayaan
4.7.7. Menulis dengan tulisan tegak
bersambung menggunakan
huruf kapital (awal kalimat,
nama bulan, hari, dan nama
diri)
4.7.8. Menulis tanda titik pada
kalimat berita
4.7.9. Menulis tanda tanya pada
kalimat tanya dengan benar

IPK Pendukung
4.10.1. Menulis
teks
dengan
menggunakan huruf kapital
(nama Tuhan, nama agama,
nama orang),
4.10.2. Menulis tanda titik
4.10.3. Menulis tanda tanya pada
akhir kalimat dengan benar
IPK Kunci
IPK Kunci
3.10.4. Mencermati
penggunaan 4.10.4. Menulis
teks
dengan
huruf kapital (nama Tuhan
menggunakan huruf kapital
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nama orang, nama agama)
(nama Tuhan, nama agama,
3.10.5. Mencermati tanda titik
nama orang),
3.10.6. Mencermati
tanda
tanya 4.10.5. Menulis tanda titik
dalam kalimat yang benar
4.10.6. Menulis tanda tanya pada
akhir kalimat dengan benar
IPK Pengayaan
IPK Pengayaan
3.10.7. Mencermati
penggunaan 4.10.7. Menulis
teks
dengan
huruf kapital (nama Tuhan
menggunakan huruf kapital
nama orang, nama agama)
(nama Tuhan, nama agama,
3.10.8. Mencermati tanda titik
nama orang),
3.10.9. Mencermati
tanda
tanya 4.10.8. Menulis tanda titik
dalam kalimat yang benar
4.10.9. Menulis tanda tanya pada
akhir kalimat dengan benar
PENGETAHUAN

KETERAMPILAN

KELAS III
IPK Pendukung
IPK Pendukung
3.1.1. Menggali informasi tentang 4.1.1. Menyajikan informasi tentang
konsep

perubahan

benda

dalam

sehari-hari
dalam

wujud

kehidupan

yang

disajikan

bentuk

lisan,

eksplorasi lingkungan

perubahan

benda

dalam

sehari-hari
dalam

yang

perubahan

bendadalam
sehari-hari

wujud

wujud

kehidupan
yang

disajikan

dalam bentuk tulis
4.1.2. Menyajikan

3.1.2. Menggali informasi tentang
konsep

konsep

teks

informasi

tentang konsep perubahan
wujud

benda

dalam

kehidupan

kehidupan sehari-hari yang

disajikan

disajikan dalam bentuk visual

tulis,

menggunakan kosakata baku

bentuk

eksplorasi lingkungan

dan kalimat efektif

3.1.3. Menggali informasi tentang
konsep

perubahan

benda

dalam

wujud

kehidupan
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sehari-hari
dalam

yang

disajikan

bentuk

visual,

dan/atau

eksplorasi

lingkungan
IPK Kunci
IPK Kunci
3.1.4. Menggali informasi tentang 4.1.3. Menyajikan informasi tentang
konsep

perubahan

benda

dalam

sehari-hari
dalam

wujud

kehidupan

yang

disajikan

bentuk

lisan,

eksplorasi lingkungan

perubahan

benda

dalam

sehari-hari
dalam

yang

perubahan

bendadalam
sehari-hari

wujud

wujud

kehidupan
yang

disajikan

dalam bentuk tulis
4.1.4. Menyajikan

3.1.5. Menggali informasi tentang
konsep

konsep

teks

informasi

tentang konsep perubahan
wujud

benda

dalam

kehidupan

kehidupan sehari-hari yang

disajikan

disajikan dalam bentuk visual

tulis,

menggunakan kosakata baku

bentuk

eksplorasi lingkungan

dan kalimat efektif

3.1.6. Menggali informasi tentang
konsep

perubahan

benda

dalam

sehari-hari
dalam

wujud

kehidupan

yang

disajikan

bentuk

visual,

dan/atau

eksplorasi

lingkungan
IPK Pengayaan
IPK Pengayaan
3.1.7. Menggali informasi tentang 4.1.5. Menyajikan informasi tentang
konsep

perubahan

benda

dalam
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wujud

kehidupan

konsep

perubahan

bendadalam

wujud

kehidupan

sehari-hari
dalam

yang

disajikan

bentuk

lisan,

eksplorasi lingkungan

perubahan

benda

dalam

sehari-hari
dalam

wujud

yang

disajikan

dalam bentuk tulis
4.1.6. Menyajikan

3.1.8. Menggali informasi tentang
konsep

sehari-hari

teks

informasi

tentang konsep perubahan
wujud

benda

dalam

kehidupan

kehidupan sehari-hari yang

disajikan

disajikan dalam bentuk visual

tulis,

menggunakan kosakata baku

yang
bentuk

eksplorasi lingkungan

dan kalimat efektif

3.1.9. Menggali informasi tentang
konsep

perubahan

benda

dalam

sehari-hari
dalam

wujud

kehidupan

yang

disajikan

bentuk

visual,

dan/atau

eksplorasi

lingkungan

IPK Pendukung
3.2.1. Mengali

teks

IPK Pendukung
informasi 4.2.1. Menyajikan hasil penggalian

tentang sumber energi yang

informasi

disajikan dalam bentuk lisan

sumber energi dalam bentuk

eksplorasi lingkungan

tulis menggunakan kosakata

3.2.2. Menggali informasi tentang

tentang

konsep

baku dan kalimat efektif

bentuk energi yang disajikan 4.2.2. Menyajikan hasil penggalian
dalam

bentuk

lisan

eksplorasi lingkungan
3.2.3. Menggali informasi tentang
sumber energi yang disajikan

informasi

tentang

konsep

sumber energi dalam bentuk
visual

menggunakan

kosakata baku dan kalimat
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dalam

bentuk

tulis

atau

efektif

eksplorasi lingkungan
3.2.4. Menggali informasi tentang
sumber energi yang disajikan
dalam

bentuk

lisan

atau

eksplorasi lingkungan
IPK Kunci
3.2.5. Mengali

IPK Kunci
informasi 4.2.3. Menyajikan hasil penggalian

teks

tentang sumber energi yang

informasi

disajikan dalam bentuk lisan

sumber energi dalam bentuk

eksplorasi lingkungan

tulis menggunakan kosakata

3.2.6. Menggali informasi tentang

tentang

konsep

baku dan kalimat efektif

bentuk energi yang disajikan 4.2.4. Menyajikan hasil penggalian
dalam

bentuk

lisan

eksplorasi lingkungan

sumber energi yang disajikan
bentuk

tulis

tentang

konsep

sumber energi dalam bentuk

3.2.7. Menggali informasi tentang
dalam

informasi

atau

visual

menggunakan

kosakata baku dan kalimat
efektif

eksplorasi lingkungan
3.2.8. Menggali informasi tentang
sumber energi yang disajikan
dalam

bentuk

lisan

atau

eksplorasi lingkungan
IPK Pengayaan
3.2.9. Mengali

teks

IPK Pengayaan
informasi 4.2.5. Menyajikan hasil penggalian

tentang sumber energi yang

informasi

disajikan dalam bentuk lisan

sumber energi dalam bentuk
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tentang

konsep

eksplorasi lingkungan

tulis menggunakan kosakata

3.2.10. Menggali informasi tentang

baku dan kalimat efektif

bentuk energi yang disajikan 4.2.6. Menyajikan hasil penggalian
dalam

bentuk

lisan

eksplorasi lingkungan

sumber energi yang disajikan
bentuk

tentang

konsep

sumber energi dalam bentuk

3.2.11. Menggali informasi tentang
dalam

informasi

tulis

atau

visual

menggunakan

kosakata baku dan kalimat
efektif

eksplorasi lingkungan
3.2.12. Menggali informasi tentang
sumber energi yang disajikan
dalam

bentuk

lisan

atau

eksplorasi lingkungan
IPK Pendukung
3.3.1. Mengali informasi
perubahan

cuaca

pengaruhnya
kehidupan

IPK Pendukung
tentang 4.3.1. Menyajikan hasil penggalian
dan
terhadap

manusia

yang

informasi

tentang

konsep

cuaca

dan

perubahan
pengaruhnya

terhadap

disajikan dalam bentuk lisan,

kehidupan manusia dalam

eksplorasi lingkungan

bentuk tulis menggunakan

3.3.2. Mengali

informasi

perubahan

cuaca

pengaruhnya
kehidupan

tentang

kosakata baku

dan 4.3.2. Menyajikan hasil penggalian
terhadap

manusia

yang

informasi

tentang

konsep

cuaca

dan

perubahan

disajikan dalam bentuk tulis,

pengaruhnya

eksplorasi lingkungan

kehidupan manusia dalam

3.3.3. Mengali

informasi

tentang

terhadap

bentuk tulis menggunakan
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perubahan

cuaca

pengaruhnya
kehidupan
disajikan

dan

kalimat efektif

terhadap
manusia

dalam

yang
bentuk

visual, eksplorasi lingkungan
IPK Kunci
3.3.4. Mengali

IPK Kunci
tentang 4.3.3. Menyajikan hasil penggalian

informasi

perubahan

cuaca

pengaruhnya
kehidupan

dan
terhadap

manusia

yang

informasi

tentang

konsep

cuaca

dan

perubahan
pengaruhnya

terhadap

disajikan dalam bentuk lisan,

kehidupan manusia dalam

eksplorasi lingkungan

bentuk tulis menggunakan

3.3.5. Mengali

informasi

perubahan

tentang

cuaca

pengaruhnya
kehidupan

kosakata baku

dan 4.3.4. Menyajikan hasil penggalian
terhadap

manusia

yang

informasi

tentang

konsep

cuaca

dan

perubahan

disajikan dalam bentuk tulis,

pengaruhnya

eksplorasi lingkungan

kehidupan manusia dalam

3.3.6. Mengali

informasi

perubahan

cuaca

pengaruhnya
kehidupan
disajikan

tentang
dan

terhadap

bentuk tulis menggunakan
kalimat efektif

terhadap
manusia

dalam

yang
bentuk

visual, eksplorasi lingkungan
IPK Pengayaan
3.3.7. Mengali informasi
perubahan
pengaruhnya
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cuaca

IPK Pengayaan
tentang 4.3.5. Menyajikan hasil penggalian
dan
terhadap

informasi
perubahan

tentang

konsep

cuaca

dan

kehidupan

manusia

yang

pengaruhnya

terhadap

disajikan dalam bentuk lisan,

kehidupan manusia dalam

eksplorasi lingkungan

bentuk tulis menggunakan

3.3.8. Mengali

informasi

perubahan

tentang

cuaca

pengaruhnya
kehidupan

kosakata baku

dan 4.3.6. Menyajikan hasil penggalian
terhadap

manusia

yang

informasi

tentang

konsep

cuaca

dan

perubahan

disajikan dalam bentuk tulis,

pengaruhnya

eksplorasi lingkungan

kehidupan manusia dalam

3.3.9. Mengali

informasi

perubahan

cuaca

pengaruhnya
kehidupan
disajikan

tentang
dan

terhadap

bentuk tulis menggunakan
kalimat efektif

terhadap
manusia

dalam

yang
bentuk

visual, eksplorasi lingkungan
IPK Pendukung
3.5.1. Mengali informasi
cara-

cara

IPK Pendukung
tentang 4.5.1. Menyajikan hasil wawancara

perawatan

tentang cara-cara perawatan

melalui

tumbuhan dalam bentuk tulis

dan/atau

kosakata baku dan kalimat

tumbuhan
wawancara

eksplorasi lingkungan
3.5.2. Mengali

informasi

efektif
tentang 4.5.2. Menyajikan hasil wawancara

cara-cara perawatan hewan

tentang cara-cara perawatan

melalui wawancara dan/atau

tumbuhan

eksplorasi lingkungan

Visual

dalam

bentuk

menggunakan

kosakata baku dan kalimat
efektif
IPK Kunci

IPK Kunci
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3.5.3. Mengali
cara-

informasi
cara

tentang 4.5.3. Menyajikan hasil wawancara

perawatan

tentang cara-cara perawatan

melalui

tumbuhan dalam bentuk tulis

dan/atau

kosakata baku dan kalimat

tumbuhan
wawancara

eksplorasi lingkungan
3.5.4. Mengali

informasi

efektif
tentang 4.5.4. Menyajikan hasil wawancara

cara-cara perawatan hewan

tentang cara-cara perawatan

melalui wawancara dan/atau

tumbuhan

eksplorasi lingkungan

Visual

dalam

bentuk

menggunakan

kosakata baku dan kalimat
efektif
IPK Pengayaan
3.5.5. Mengali informasi
cara-

cara

IPK Pengayaan
tentang 4.5.5. Menyajikan hasil wawancara

perawatan

tentang cara-cara perawatan

melalui

tumbuhan dalam bentuk tulis

dan/atau

kosakata baku dan kalimat

tumbuhan
wawancara

eksplorasi lingkungan
3.5.6. Mengali

informasi

efektif
tentang 4.5.6. Menyajikan hasil wawancara

cara-cara perawatan hewan

tentang cara-cara perawatan

melalui wawancara dan/atau

tumbuhan

eksplorasi lingkungan

Visual

dalam

bentuk

menggunakan

kosakata baku dan kalimat
efektif
IPK Pendukung
IPK Pendukung
3.6.1. Mencermati isi teks informasi 4.6.1. Meringkas informasi tentang
tentang
teknologi

perkembangan
produksi,

lingkungan setempat
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di

perkembangan

teknologi

produksi

di

lingkungan

setempat

secara

tertulis

3.6.2. Mencermati isi teks informasi
tentang

perkembangan

komunikasi, di lingkungan
setempat

4.6.2. Meringkas informasi tentang
perkembangan , komunikasi,
di

3.6.3. Mencermati isi teks informasi
tentang

menggunakan

perkembangan

transportasi di lingkungan
setempat

lingkungan

setempat

secara tertulis menggunakan
kosakata baku dan kalimat
efektif
4.6.3. Meringkas informasi tentang
perkembangan , transportasi
di

lingkungan

setempat

secara tertulis menggunakan
kosakata baku dan kalimat
efektif
IPK Kunci
IPK Kunci
3.6.4. Mencermati isi teks informasi 4.6.4. Meringkas informasi tentang
tentang
teknologi

perkembangan
produksi,

di

lingkungan setempat
3.6.5. Mencermati isi teks informasi
tentang

perkembangan

teknologi

produksi

di

lingkungan

setempat

secara

tertulis

menggunakan

perkembangan 4.6.5. Meringkas informasi tentang

komunikasi, di lingkungan

perkembangan , komunikasi,

setempat

di

3.6.6. Mencermati isi teks informasi
tentang

perkembangan

transportasi di lingkungan
setempat

lingkungan

setempat

secara tertulis menggunakan
kosakata baku dan kalimat
efektif
4.6.6. Meringkas informasi tentang
perkembangan , transportasi
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di

lingkungan

setempat

secara tertulis menggunakan
kosakata baku dan kalimat
efektif
IPK Pengayaan
IPK Pengayaan
3.6.7. Mencermati isi teks informasi 4.6.7. Meringkas informasi tentang
tentang
teknologi

perkembangan
produksi,

di

lingkungan setempat
3.6.8. Mencermati isi teks informasi
tentang

perkembangan

teknologi

produksi

di

lingkungan

setempat

secara

tertulis

menggunakan

perkembangan 4.6.8. Meringkas informasi tentang

komunikasi, di lingkungan

perkembangan , komunikasi,

setempat

di

3.6.9. Mencermati isi teks informasi
tentang

perkembangan

transportasi di lingkungan
setempat

lingkungan

setempat

secara tertulis menggunakan
kosakata baku dan kalimat
efektif
4.6.9. Meringkas informasi tentang
perkembangan , transportasi
di

lingkungan

setempat

secara tertulis menggunakan
kosakata baku dan kalimat
efektif
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
Membaca dan Menulis Permulaan (MMP)
1. MEMBACA PERMULAAN
Membaca dan menulis permulaan merupakan salah satu keterampilan
berbahasa yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran di kelas rendah maupn di
kelas tinggi. Keterampilan membaca dan menulis permulaan merupakan pondasi
dasar dalam mencapai kesuksesan keterampilan lain. Pada waktu guru
mengenalkan

tulisan, peserta didik tentu

akan

membaca tulisannya.

Pembelajaran membaca dan menulis permulaan, dasar untuk pembelajaran
membaca dan menulis lanjut dan sangat penting bagi seluruh siswa untuk
menguasai seluruh pembelajaran lain. Baik untuk melakukan seluruh aktivitas
dalam kegiatan

kehidupan sehari-hari.

Dengan menguasai

membaca dan

menulis permulaan siswa bisa menguasai seluruh pengetahuan. Dengan
membaca

dan

menulis

permulaan

membantu

anak

mengembangkan

keterampilan transkripsi anak – sehingga mereka dapat membentuk huruf secara
akurat dan cepat.
Materi membaca permulaan tidak disajikan dalam soal-soal USBN, akan
tetapi dasar untuk membaca dan menulis lanjut. Materi membaca menulis
lanjut banyak disajikan pada soal-soal USBN.

2. MENULIS PERMULAAN
Menulis permulaan adalah dasar pengajaran pertama kali diajarkan guru kepada
anak kelas satu dan dua atau yang berada pada kelas rendah. Sejalan dengan
pengertian di atas menulis permulaan (beginning writing) kegiatan ini disebut
dengan Hand Writing, yaitu cara merealisasikan simbol-simbol bunyi dan
menulisnya dengan baik. Tingkatan ini terkait dengan strategi atau cara
mewujudkan simbol-simbol bunyi bahasa menjadi huruf-huruf yang dapat
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dikenali secara konkret. Menurut Resmini, dkk (2010, hlm. 208) “Berbicara
tentang pengajaran menulis permulaan di Sekolah Dasar, tidak terlepas dari
perkembangan tulisan anak-anak sebelum mereke memasuki jenjang kelas satu
Sekolah Dasar”.
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SOAL-SOAL UN/USBN
MEMBACA DAN MENULIS PERMULAAN
Topik Membaca dan menulis permulaan terdapat di Kelas I KD 3.1
Menjelaskan kegiatan persiapan membaca permulaan (cara duduk wajar dan
baik, jarak antara mata dan buku, cara memegang memegang buku, cara
membalik halaman buku, gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih tempat
dengan cahaya yang terang, dan etika membaca buku) dengan cara yang
benar 4.1 Mempraktikkan kegiatan persiapan membaca permulaan (duduk
wajar dan baik, jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara
membalik halaman buku, gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih tempat
dengan cahaya yang terang) dengan benar. 3.2 Mengemukakan kegiatan
persiapan menulis permulaan (cara duduk, cara memegang pensil, cara
menggerakkan pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku,
pemilihan tempat dengan cahaya yang terang) yang benar secara lisan. 4.2
Mempraktikkan kegiatan persiapan menulis permulaan (cara duduk, cara
memegang pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku,
gerakan tangan atas-bawah, kiri-kanan, latihan pelenturan gerakan tangan
dengan gerakan menulis di udara/pasir/ meja, melemaskan jari dengan
mewarnai, menjiplak, menggambar, membuat garis tegak, miring, lurus, dan
lengkung, menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf di
tempat bercahaya terang) dengan benar. Kelas II 3.7 Mencermati tulisan
tegak bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf
kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, nama orang) serta mengenal
tanda titik pada kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya. 4.7
Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal
kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik pada kalimat berita
dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar. 3.10 Mencermati
penggunaan huruf kapital (nama Tuhan nama orang, nama agama) serta
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tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang benar. 4.10 Menulis teks
dengan menggunakan huruf kapital (nama Tuhan, nama agama, nama orang),
serta tanda titik dan tanda tanya pada akhir kalimat dengan benar. Kelas III
3.1 Menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam
kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual,
dan/atau eksplorasi lingkungan. 4.1 Menyajikan informasi tentang konsep
perubahan wujud benda dalam kehidupan seharihari dalam bentuk lisan,
tulis, dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. 3.2
Menggali informasi tentang sumber dan bentuk energi yang disajikan dalam
bentuk lisan, tulis, visual, dan/atau eksplorasi lingkungan. 4.2 Menyajikan
hasil penggalian informasi tentang konsep sumber dan bentuk energi dalam
bentuk tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. 3.3
Menggali informasi tentang perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap
kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual, dan/atau
eksplorasi lingkungan. 4.3 Menyajikan hasil penggalian informasi tentang
konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia
dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. 3.5
Menggali informasi tentang cara- cara perawatan tumbuhan dan hewan
melalui wawancara dan/atau eksplorasi lingkungan. 4.5 Menyajikan hasil
wawancara tentang cara-cara perawatan tumbuhan dan hewan dalam bentuk
tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. 3.6
Mencermati isi teks informasi tentang perkembangan teknologi produksi,
komunikasi, dan transportasi di lingkungan setempat. 4.6 Meringkas
informasi tentang perkembangan teknologi produksi, komunikasi, dan
transportasi di lingkungan setempat secara tertulis menggunakan kosakata
baku dan kalimat efektif.
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BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Membaca Permulaan
Kompetensi Dasar 3.1 Menjelaskan kegiatan persiapan membaca permulaan
(cara duduk wajar dan baik, jarak antara mata dan buku, cara memegang
memegang buku, cara membalik halaman buku, gerakan mata dari kiri ke
kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang, dan etika membaca
buku) dengan cara yang benar
4.1 Mempraktikkan kegiatan persiapan membaca permulaan (duduk wajar dan
baik, jarak antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman
buku, gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang
terang) dengan benar
Tujuan Aktivitas I
Setelah melakukan aktivitas I peserta didik dapat menggunakan metode –
metode membaca permulaan dengan menggunakan pendekatan SAINTIVIK
(mengamati, menanya, menalar, mencoba, dan membentuk jejaring). Metode
membaca permulaan yaitu sebagai berikut :
a. Menyebutkan kegiatan persiapan membaca permulaan (cara duduk wajar
dan baik), siswa mengamati gambar yang ada dibuku (mengamati) dan guru
menyuruh siswa untuk bertanya (menanya)
Sikap dalam membaca juga merupakan salah satu faktor yang perlu
diperhatikan karena hal itu akan berdampak pada hasil membaca. Oleh
karena itu, siswa harus dibiasakan untuk bersikap secara benar dalam
kegiatan membaca. Sikap membaca secara benar akan berpengaruh terhadap
kesehatan mata dan fisik. Beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam
sikap membaca adalah (1) sikap duduk, (2) penerangan, dan (3) letak buku
(Depdikbud, 1993/1994: 20-21)
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Gambar 1. Cara duduk yang benar
Sumber: Buku KTSP
b. Menyebutkan jarak antara mata dan buku (menalar)
Sikap duduk yang baik dalam membaca antara lain adalah dada tidak
menempel pada meja, badan tegak, dan jarak mata dengan buku
antara 25 -30 cm. unsur penerangan (lampu) juga harus diperhatikan
karena berpengaruh terhadap hasil membaca. Sinar yang kurang
terang dan datangnya cahaya yang tidak tepat akan mengaburkan
tulisan. Letak buku juga perlu diperhatikan. Letak buku yang miring
akan membuat sikap duduk anak menjadi miring pula. Buku yang
dibaca sebaiknya sejajar dengan pinggir meja tulis. (Depdikbud, 1994)

Gambar 2. Jarak Antara Mata dan Buku
Sumber: Buku KTSP
c. Menyebutkan cara memegang buku (bernalar)

Gambar 3. Cara Memegang Buku
Sumber: Buku KTSP
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Cara memegang buku yang benar, tangan kiri emegang buku dan
tangan kanan membalik halaman buku.
d. Menyebutkan cara membalik halaman buku (menalar)

Gambar 4. Cara Membalik Halaman Buku
Sumber: Buku Ktsp
e. Menyebutkan gerakan mata dari kiri ke kanan (mencoba).
f. Menyebutkan memilih tempat dengan cahaya yang terang
g. Menyebutkan etika membaca buku) dengan cara yang benar.
1. Membaca Permulaan
Membaca permulaan dalam pengertian ini adalah membaca
permulaan dalam teori keterampilan, maksudnya menekankan pada proses
penyandian membaca secara mekanikal. Membaca permulaan yang menjadi
acuan adalah membaca merupakan proses recoding dan decoding. Membaca
merupakan suatu proses yang bersifat fisik dan psikologis. Proses yang
bersifat fisik berupa kegiatan mengamati tulisan secara visual. Dengan indera
visual, pembaca mengenali dan membedakan gambar-gambar bunyi serta
kombinasinya.
Pembelajaran membaca permulaan diberikan di kelas I dan II.
Tujuannya adalah agar siswa memiliki kemampuan memahami dan
menyuarakan tulisan dengan intonasi yang wajar, sebagai dasar untuk dapat
membaca lanjut (Taufina, 2006:31). Ada berbagai metode yang dapat
dipergunakan dalam pembelajaran membaca permulaan, antara lain (1)
metode bunyi, (2) metode eja abjad, (3) metode kupas rangkai suku kata, (4)
metode kata lembaga, (5) metode global, dan (6) metode Struktual Analitik
Sinteksis (SAS) (Akhadiah,1992:32-34).
a. Membaca Nyaring
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1) Metode Bunyi
Metode bunyi dipilih oleh guru setelah siswa mengenal abjad.
Konsep

dari

metode

bunyi

adalah

disuarakan,

berbicara,

dan

mendengarkan. Pada metode ini memulai pengajarannya dengan
mengenalkan huruf alphabet (a, b, c, d, e, dan seterusnya). Huruf-huruf
tersebut dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai bunyinya menurut abjad.
Setelah melalui tahap ini, siswa diajak untuk berkenalan dengan suku kata
dengan merangkai beberapa huruf yang sudah dikenalnya.
Menurut metode bunyi, dalam mengajar bukannya nama huruf
yang dijadikan acuan melainkan bunyinya. Jalannya sama dengan metode
eja. Contoh: De (ed)-a = da, w(ew) – a - t(et) = dawat.
Contoh:
i-n-i

b-u k-u

i - (en) n – i ni ini

(beh) b – u bu (keh)k–u ku buku

ini

buku
ini buku

2) Metode Eja Abjad
Taufina (2016:3) menyatakan bahwa metode eja adalah belajar
membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Pendekatan yang
dipakai dalam metode eja adalah pendekatan harfiah. Siswa mulai
diperkenalkan dengan lambang-lambang huruf. Aleka dan Achmad
(2010:26) berpendapat bahwa metode eja meliputi proses pembelajaran
melalui sistem tubian dan hafalan akan mendominasi proses pembelajaran
membaca permulaan dengan metode ini.
Pembelajaran metode eja terdiri dari pengenalan huruf atau abjad a
sampai z dan pengenalan bunyi huruf atau fonem. Pembelajaran membaca
permulaan
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dengan

metode

ini

memulai

pengajarannya

dengan

memperkenalkan huruf-huruf secara alpabetis. Huruf-huruf tersebut
dihafalkan dan dilafalkan anak sesuai dengan bunyinya menurut abjad.
Sebagai contoh A/a, B/b, C/c, D/d, E/e, F/f, dan seterusnya, dilafalkan
sebagai [a], [be], [ce], [de], [e], [ef], dan seterusnya. Setelah melalui
tahapan ini, para siswa diajak untuk berkenalan dengan suku kata dengan
cara merangkaikan beberapa huruf yang sudah dikenalnya. Misalnya:
b, a, d, u menjadi b-a ba (dibaca atau dieja /be-a/ be-a [ba])
d-u du (dibaca atau dieja /de-u/ de-u [du])
b, u, k, u menjadi b-u bu (dibaca atau dieja /be-u/ be-u[bu])
k-u ku (dibaca atau dieja / ke-u/ ke-u [ku])
Proses pembelajaran selanjutnya adalah pengenalan kalimatkalimat sederhana. Contoh-contoh rangkaian huruf menjadi suku kata,
suku kata menjadi kata, dan kata menjadi kalimat diupayakan mengikuti
prinsip pendekatan spiral, pendekatan komunikatif, dan pengalaman
berbahasa. Artinya, pemilihan bahan ajar untuk pembelajaran membaca
permulaan hendaknya dimulai dari hal-hal yang konkret menuju hal-hal
yang abstrak, dari hal-hal yang mudah, akrab, familiar dengan kehidupan
anak menuju hal-hal yang sulit dan mungkin merupakan sesuatu yang baru
bagi anak.
Contoh:

i–n–i

n–i n–a

i – ni

ni – na

ini

nina
ini nina

3) Metode Kupas Rangkai Suku Kata
Langkah-langkah pembelajaran membaca permulaan dengan
metode rangkai-kupas suku kata adalah:
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a) Tahap pertama, pengenalan suku-suku kata.
b) Tahap kedua, perangkaian suku-suku kata menjadi kata.
c) Tahap ketiga, perangakaian kata menjadi kelompok kata atau kalimat
sederhana.
d) Tahap keempat, pengintegrasian kegiatan perangkaian dan pengupasan
suku-suku kata. Metode suku kata atau silaba populer dalam
pembelajaran baca tulis Al-Qur'an. Dalam pembelajaran baca tulis AlQur'an, metode ini dikenal dengan istilah "Metode Iqro".
Contoh:

i – ni

bu – ku

bu – di

ini

buku

budi

ini buku budi
ini

buku

budi

i – ni

bu – ku

bu – di

4) Metode Kata Lembaga
Proses pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
a) Menyajikan kepada para siswa sebuah kata yang tidak asing lagi bagi
mereka.
Contoh:

mina

b) Menganalisis atau menguraikan kata menjadi suku kata suku kata
yang langsung ke bunyi huruf.
Contoh:

mi

na

c) Mengajarkan huruf dari tiap-tiap bunyi yang telah dipisahkan dari
lembaga katanya.
Contoh:

m i n a

d) Huruf-huruf itu disintesis menjadi suku kata dan kata.
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Contoh:

mi na

mina

e) Kata-kata dirangkaikan menjadi pola kalimat sederhana.

B. Aktivitas Menulis Permulaan
KD 1.2 Mengemukakan kegiatan persiapan menulis permulaan (cara duduk,
cara memegang pensil, cara menggerakkan pensil, cara meletakkan buku,
jarak antara mata dan buku, pemilihan tempat dengan cahaya yang terang)
yang benar secara lisan
KD 4.2 Mempraktikkan kegiatan persiapan menulis permulaan (cara duduk,
cara memegang pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku,
gerakan tangan atas-bawah, kiri-kanan, latihan pelenturan gerakan tangan
dengan gerakan menulis di udara/pasir/ meja, melemaskan jari dengan
mewarnai, menjiplak, menggambar, membuat garis tegak, miring, lurus, dan
lengkung, menjiplak berbagai bentuk gambar, lingkaran, dan bentuk huruf di
tempat bercahaya terang) dengan benar.
Tujuan aktivitas 1
Setelah melakukan aktivitas I peserta didik dapat menggunakan metode –
metode menulis permulaan. Metode menulis permulaan yaitu sebagai berikut :
a. Mengemukakan kegiatan persiapan menulis permulaan cara duduk yg
baik

Gambar 5. Persiapan Menulis Permulaan
Sumber: Buku KTSP
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b. Mengemukakan cara memegang pensil

Gambar 5. Cara Memegang Pensil
Sumber: Buku KTSP
c. mengemukakan cara menggerakkan pensil
d. mengemukakan cara meletakkan buku
e. mengemukakan jarak antara mata dan buku,
f. Mengemukakan pemilihan tempat dengan cahaya yang terang) yang
benar secara lisan
Menulis permulaan kita mulai dengan pengenalan terhadap cara memegang
pensil yang benar. Tingkat permulaan, kegiatan menulis lebih didominasi
oleh hal-hal yang bersifat mekanis. Kegiatan mekanis yang dimaksud dapat
berupa:
g. Sikap duduk yang baik dalam menulis.
h. Cara memegang pensil/alat tulis.
i. Cara memegang buku.
j. Melemaskan tangan dengan cara menulis di udara.
Pengenalan huruf dengan menulis di kelas rendah dapat dilakukan dengan
beberapa tahap sesuai dengan perkembangan peserta didik, yaitu:
1. Menulis Permulaan dengan Huruf Kecil
Menulis permulaan dengan menggunakan huruf kecil diajarkan di
kelas I semester 1 SD. Menulis permulaan di SD dapat dilakukan dengan
tahapan, yaitu:
1) Berlatih Menulis di Awang-awang
Menulis di awang-awang atau menulis di udara dapat dilakukan
dengan memegang pensil dengan benar, kemudian menggerakkan tangan
di udara membentuk huruf. Siswa di ajak juga menulis huruf vokal dan
huruf konsonan. Contoh
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Gambar 6. Menulis di Awang-awang
2) Berlatih Menulis di Punggung Teman
Menulis di punggung teman dapat dilakukan dengan menuliskan huruf
yang membentuk kata tertentu dan meminta teman menebak katanya.Di
kelas satu, siswa dapat menulis huruf satu-persatu kemudian siswa
menebak hurufnya. Contoh:
3) Berlatih Menulis di Pasir
Menulis di atas pasir dilakukan dengan menggerakkan tangan
membentuk huruf, angka, atau kata di atas media pasir.Siswa menulis
menggunakan jari telunjuk. Guru bisa meminta siswa satu menulis di pasir
sesuai keinginannya dan siswa satu lagi membaca apa yang ditulis
temannya.Contoh:

Gambar 7. Menulis di Pasir
Sumber: Buku KTSP
4) Berlatih Mengeblat
Mengeblat yaitu meniru atau menebalkan suatu tulisan dengan menindas
tulisan yang telah ada. Ada beberapa cara mengeblat yang bisa dilakukan
anak, misalnya dengan menggunakan kertas karbon, kertas tipis,
menebalkan tulisan yang sudah ada. Contoh:

Gambar 8. Latihan Mengeblat
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5) Berlatih Menulis Huruf Lepas
Huruf lepas yang dimaksud yaitu huruf kecil.Huruf kecil memiliki ciri
tersendiri yang berbeda dengan huruf besar atau kapital. Jangan lupa
setiap kali mengajarkan huruf baru berarti jumlah huruf yang dikuasai
anak bertambah.Latihan menulis haruslah meliputi huruf-huruf lama yang
telah diajarkan.
6) Menulis Tegak Bersambung
Menulis huruf tegak bersambung atau menulis halus memiliki banyak
manfaat bagi anak-anak. Ketika anak menulis dengan tangan, sensori
motorik halus, sentuhan, dan visual anak akan aktif secara bersamaan.
Proses penggoresan garis tegak yang tebal dan garis miring yang tipis
pada huruf tegak bersambung melatih anak tentang ketegasan,
kelembutan, dan ketekunan.Aturan pengajaran huruf tegak bersambung
di SD: (1) Menulis huruf kecil tegak bersambung harus diajarkan di kelas 1
semester 2. (2) Menulis huruf besar tegak bersambung harus diajarkan di
kelas 2 semester 1.
7) Menulis Permulaan dengan Huruf Kapital pada Huruf Awal Kata
Permulaan Kalimat
Menulis permulaan dengan memperkenalkan cara menulis huruf
besar atau huruf kapital pada awal kalimat diajarkan di kelas II SD.
Dalam pengajaran menulis permulaan ini, para siswa ditugaskan
untuk menuliskan kembali kalimat demi kalimat pada buku catatan
masing-masing. Contoh:Ayah pergi ke kantor.
Contoh: ini mina
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Perhatikan contoh komplit berikut:
Ini

mina

i – ni

mi – na

i–n–i

m–i n–a

ini

mina
ini mina

5) Metode Global
Proses penguraian kalimat menjadi kata, kata menjadi suku kata, suku
kata menjadi huruf-huruf, tidak disertai dengan proses sintesis
(perangkaian kembali). Artinya, huruf-huruf yang telah terurai itu tidak
dikembalikan lagi pada satuan di atasnya, yakni suku kata. Demikian
juga dengan suku-suku kata, tidak dirangkaikan lagi menjadi kata; katakata menjadi kalimat.
Sebagai contoh, di bawah ini dapat Anda lihat bahan untuk membaca
permulaan yang menggunakan metode global.
a) Memperkenalkan gambar dan kalimat.

ini boneka lani
b) Menguraikan salah satu kalimat menjadi kata, kata menjadi suku
kata, suku kata menjadi huruf-huruf.

ini boneka lani
ini

boneka lani

i-ni bo-ne-ka la-ni
i-n-i b-o-n-e-ka l-a-n-i

kalimat
kata
suku kata
huruf
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6) Metode SAS
Metode SAS ini bersumber dari ilmu jiwa Gestalt, suatu aliran
dalam ilmu jiwa totalitas yang timbul sebagai reaksi atas ilmu jiwa
unsuri. Psikologi Gestalt menganggap segala penginderaan dan
kesadaran sebagai suatu keseluruhan. Artinya, keseluruhan lebih
tinggi nilainya daripada jumlah bagian masing-masing. Jadi,
pengamatan pertama atau penglihatan orang-orang atas sesuatu
bersifat menyeluruh atau global. Bahan ajar untuk pembelajaran
membaca permulaan dengan metode ini tampak seperti berikut:

ini keluarga beni

ini mama beni

ini beni
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ini papa beni

ini adik beni

Gambar
Setelah itu, uraikan gambar satu persatu, misalnya:

ini

mama beni

ini

mama

i – ni

beni

ma – ma be-ni

i-n-i m-a-m-a b-e-n-i
i - ni
ini

ma - ma be-ni
mama

ini

mama

beni
beni

b. Membaca Lancar
Membaca lancar merupakan lanjutan dari proses membaca nyaring.
Membaca lancar dilakukan dengan memperhatikan maksud yang terdapat
di dalam bacaan, sehingga perlu diperhatikan penggunaan intonasi dalam
membaca. Selain itu, Membaca lancar yang perlu diperhatikan yaitu: mata
mengikuti teks bacaan yang dibaca, tangan menunjuk teks, bibir bergerak
dalam membaca, membaca harus bersuara, kepala bergerak mengikuti
teks yang dibaca.
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C. Lembar Kerja Peserta Didik
1) Lembar Kerja Peserta Didik 1
Tema
Subtema
Pembelajaran
Kelas/semester
Alokasi waktu

: 2. Kegemaranku
: 4. Gemar Membaca
:1
: I Semester 1
: 3 x 35 menit

1. Kompetensi Dasar
3.1 Menjelaskan kegiatan persiapan membaca permulaan (cara duduk wajar dan baik,
jarak antara mata dan buku, cara memegang memegang buku, cara membalik
halaman buku, gerakan mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang
terang, dan etika membaca buku) dengan cara yang benar
4.1 Mempraktikkan kegiatan persiapan membaca permulaan (duduk wajar dan baik, jarak
antara mata dan buku, cara memegang buku, cara membalik halaman buku, gerakan
mata dari kiri ke kanan, memilih tempat dengan cahaya yang terang) dengan benar.

2. Tujuan Pembelajaran
1) Setelah memperhatikan gambar persiapan membaca permulaan,
peserta didik dapat menjelaskan kegiatan persiapan membaca
permulaan (cara duduk wajar dan baik) dengan benar.
2) Setalah menjelaskan cara duduk yang benar saat membaca permulaan,
peserta didik dapat menjelaskan jarak antara mata dan buku dengan
benar.
3) Setelah menjelaskan jarak antara mata dan buku, peserta didik dapat
menjelaskan cara memegang memegang buku dengan benar.
4) Dengan diskusi, peserta didik dapat mempraktikkan cara membalik
buku dengan benar.
3. Petunjuk Kegiatan
1) Peserta didik dibagi atas 5 kelompok.
2) Peserta didik diminta mengamati cara duduk yang benar dan salah
(mengamati).
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3) Peserta didik bertanya dan menjawab pertanyaan (menanya).
4) Peserta didik memperagakan cara duduk yang benar di depan kelas
(mencoba)
5) Perserta didik menceritakan cara duduk yg baik (mengkomunikasikan).
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2) Lembar Kerja Peserta Didik 2
Tema
Subtema
Pembelajaran
Kelas
Alokasi 1

: 2. Kegemaranku
: 3. Gemar Menggambar
:1
: I Semester 1
: 3 x 35 menit

2. Kompetensi Dasar
3.2 Mengemukakan kegiatan persiapan menulis permulaan (cara duduk, cara memegang
pensil, cara menggerakkan pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku,
pemilihan tempat dengan cahaya yang terang) yang benar secara lisan.
4.2 Mempraktikkan kegiatan persiapan menulis permulaan (cara duduk, cara memegang
pensil, cara meletakkan buku, jarak antara mata dan buku, gerakan tangan atasbawah, kiri-kanan, latihan pelenturan gerakan tangan dengan gerakan menulis di
udara/pasir/ meja, melemaskan jari dengan mewarnai, menjiplak, menggambar,
membuat garis tegak, miring, lurus, dan lengkung, menjiplak berbagai bentuk gambar,
lingkaran, dan bentuk huruf di tempat bercahaya terang) dengan benar.

2. Tujuan Pembelajaran
1) Setelah memperhatikan gambar, peserta didik dapat mengemukakan
kegiatan persiapan menulis permulaan cara duduk yg baik dengan
benar,
2) Setelah memperhatikan sikap duduk yang, peserta didik dapat
mengemukakan cara memegang pensil dengan benar.
3) Setelah mengemukakan cara memegang pensil, peserta didik dapat
mempraktekkan cara menggerakkan pensil dengan benar.
4) Setalah mempraktekkan cara menggerakan pensil, peserta didik dapat
mengemukakan cara meletakkan buku dengan benar.
3. Petunjuk Kegiatan
1) Peserta didik dibagi atas 5 kelompok.
2) Peserta didik memperhatikan cara duduk yang benar (mengamati).
3) Peserta

didik

memperhatikan

benar(mengamati).
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cara

memegang

pensil

yang

4) Peserta didik mempraktikan cara memegang pensil yang benar
(mencoba).
5) Peserta didik mempraktikkan menulis di awang – awang (mencoba)
6) Peserta

didik

menceritakan

cara

menulis

yang

benar

(megkomunikasikan).
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3)Lembar Kerja Peserta Didik 3
Tema
Subtema
Pembelajaran
Kelas
Alokasi 1

: 6. Merawat Hewan dan Tumbuhan
: 3. Tumbuhan di Sekitarku
:1
: II semester 2
: 3 x 35 menit

1. Kompetensi Dasar
3.7 Mencermati tulisan tegak bersambung dalam cerita dengan
memperhatikan penggunaan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan
dan hari, nama orang) serta mengenal tanda titik pada kalimat berita
dan tanda tanya pada kalimat tanya.
4.7 Menulis dengan tulisan tegak bersambung menggunakan huruf kapital
(awal kalimat, nama bulan, hari, dan nama diri) serta tanda titik pada
kalimat berita dan tanda tanya pada kalimat tanya dengan benar.
2. Tujuan Pembelajaran
1) Dengan arahan guru, peserta didik dapat menulis dengan tulisan tegak
bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama bulan, hari,
dan nama diri) dengan benar.
2) Dengan diskusi, peserta didik dapat menulis tanda titik pada kalimat
berita dengan benar.
3) Dengan diskusi, peserta didik dapat menulis tanda tanya pada kalimat
tanya dengan benar.
4) Dengan diskusi, peserta didik dapat mencermati tulisan tegak
bersambung dalam cerita dengan memperhatikan penggunaan huruf
kapital (awal kalimat, nama bulan dan hari, nama orang) dengan benar.
5) Dengan arahan dari guru, peserta didik dapat mencermati tanda titik
pada kalimat berita dengan benar.
6) Dengan memperhatikan teks, peserta didik dapat mencermati tanda
tanya pada kalimat tanya dengan benar.
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7) Dengan latiahan mandiri, peserta didik dapat menulis dengan tulisan
tegak bersambung menggunakan huruf kapital (awal kalimat, nama
bulan, hari, dan nama diri) dengan benar.
3. Petunjuk Kegiatan
1) Peserta didik dibagi atas 6 kelompok.
2) Masing – masing kelompok menerima LKPD dari guru.
3) Peserta didik mengamati tulisan tegak bersambung (mengamati)
4) Peserta didik menulis tulisan tegak bersambung (menalar)
5) Peserta didik menceritakan cara menulis tegak bersambung yang benar
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6) Peserta didik mengerjakan tugas di kertas yang telah disediakan
(mencoba).
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4)Lembar Kerja Peserta Didik 4
Tema
Subtema
Pembelajaran
Kelas
Alokasi 1

: 2. Bermain di Lingkungan ku
: 1. Bermain di lingkungan rumah
:1
: II Semester 1
: 3 x 35 menit

1. Kompetensi Dasar
3.10 Mencermati penggunaan huruf kapital (nama Tuhan nama orang,
nama agama) serta tanda titik dan tanda tanya dalam kalimat yang
benar.
4.10 Menulis teks dengan menggunakan huruf kapital (nama Tuhan,
nama agama, nama orang), serta tanda titik dan tanda tanya pada
akhir kalimat dengan benar.
2. Tujuan Pembelajaran
1) Dengan arahan guru, peserta didik dapat menulis teks dengan
menggunakan huruf kapital (nama Tuhan, nama agama, nama orang)
dengan benar,
2) Dengan diskusi bersama, peserta didik mampu menulis tanda titik
dengan benar.
3) Dengan latihan mandiri, peserta didik mampu menulis tanda tanya
pada akhir kalimat dengan benar.
3. Petunjuk Kegiatan
1) Peserta didik dibagi atas 6 kelompok.
2) Masing –masing kelompok menerima LKPD dari guru.
3) Peserta didik mengamati huruf kapital yang ada teks bacaan
(mengamati).
4) Perserta didik bertanya cara menulis huruf kapital (menanya)
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5) Peserta didik menulis isi teks bacaan (menalar) .
6) Peserta didik megerjakan tugas yang diberikan oleh guru (mencoba).
7) Peserta didik mempublikasikan isi laporan (mengkomunikasikan).
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5) Lembar Kerja Peserta Didik 5
Tema
Subtema
Pembelajaran
Kelas
Alokasi 1

: 3. Benda di Sekitarku
: 1. Aneka Benda di sekitarku
:1
: III Semester 1
: 3 x 35 menit

1. Kompetensi Dasar
3.1 Menggali informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam
kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis, visual,
dan/atau eksplorasi lingkungan.
4.1 Menyajikan informasi tentang konsep perubahan wujud benda dalam
kehidupan seharihari dalam bentuk lisan, tulis, dan visual menggunakan
kosakata baku dan kalimat efektif.
2. Tujuan Pembelajaran
1) Dengan membaca teks, peserta didik dapat menggali informasi tentang
konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang
disajikan dalam bentuk lisan, eksplorasi lingkungan dengan benar.
2) Dengan diskusi, peserta didik dapat menyajikan informasi tentang
konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang
disajikan dalam bentuk tulis dengan benar.
3) Dengan diskusi, peserta didik dapat menyajikan teks informasi tentang
konsep perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang
disajikan dalam bentuk visual menggunakan kosakata baku dan kalimat
efektif dengan benar.
3. Petunjuk Kegiatan
1)

Peserta didik dibagi atas 6 kelompok.

2)

Masing –masing kelompok menerima LKPD 4 dari guru.

3)

Peserta didik membaca teks (mengamati).
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4)

Peserta didik menanyakan tentang teks informasi (menanya)

5)

Peserta didik menyajikan teks informasi tentang konsep perubahan
wujud benda dalam kehidupan sehari-hari yang disajikan dalam bentuk
visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif (mencoba).

6) Peserta didik mempublikasikan isi teks bacaan (mengkomunikasikan)
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6) Lembar Kerja Peserta Didik 6
Tema
Subtema
Pembelajaran
Kelas
Alokasi 1

: 5. Cuaca
: 2. Perubahan Cuaca
:1
: III Semester 1
: 3 x 35 menit

1. Kompetensi Dasar
3.3 Menggali informasi tentang perubahan cuaca

dan pengaruhnya

terhadap kehidupan manusia yang disajikan dalam bentuk lisan, tulis,
visual, dan/atau eksplorasi lingkungan
4.3 Menyajikan hasil penggalian informasi tentang konsep perubahan
cuaca dan pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam bentuk
tulis menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif
2. Tujuan Pembelajaran
1) Dengan membaca teks, peserta didik dapat menyajikan hasil penggalian
informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap
kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kosakata baku
dengan benar.
2) Dengan diskusi, peserta didik dapat menyajikan hasil penggalian
informasi tentang konsep perubahan cuaca dan pengaruhnya terhadap
kehidupan manusia dalam bentuk tulis menggunakan kalimat efektif
dengan benar.
3. Petunjuk Kegiatan
1) Peserta didik dibagi atas 6 kelompok.
2) Masing –masing kelompok menerima LKPD dari guru.
3) Peserta didik memprediksi isi bacaan berdasarkan judul (mengamati)..
4) Peserta didik membaca isi teks bacaan (mengamati).
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5) Peserta didik tanya jawab tentang teks isi bacaan.
6) Peserta didik menjawab pertanyaan.
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7) Peserta didik menulis isi hasil informasi yang didapat (mencoba) .
8) Peserta didik menyajikan hasil informasi (mengkomunikasikan).
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D. Bahan Bacaan
1) Membaca dan Menulis Permulaan (MMP)
Tarigan (1991:2) mengungkapkan bahwa membaca yaitu proses
pemerolehan pesan yang disampaikan oleh seorang penulis melalui tulisan.
Menurut Syafi’ie (1999:6) membaca adalah, “Proses pengolahan informasi yang
dilaksanakan oleh pembaca dengan menggunakan informasi dalam bacaan dan
pengetahuan yang relevan dengan informasi”. Sedangkan Slamet (2007a:66)
berpendapat, “Membaca adalah suatu proses yang dilakukan serta digunakan
oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang hendak disampaikan oleh penulis”.
Kemampuan menulis permulaan tidak jauh berbeda dengan kemampuan
membaca permulaan. Pada tingkat dasar/permulaan, pembelajaran menulis
lebih diorientasikan pada kemampuan yang bersifat mekanik. Anak-anak dilatih
untuk dapat menuliskan (mirip dengan kemampuan melukis atau menggambar)
lambang-lambang tulis yang jika dirangkaikan dalam sebuah struktur, lambanglambang itu menjadi bermakna. Selanjutnya, dengan kemampuan dasar ini,
secara perlahan-lahan anak-anak digiring pada kemampuan menuangkan
gagasan, pikiran, perasaan, ke dalam bentuk bahasa tulis melalui lambanglambang tulis yang sudah dikuasainya. Inilah kemampuan menulis yang
sesungguhnya.
Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa
membaca adalah suatu proses interaksi memahami lambang bahasa melalui
berbagai strategi untuk memahami makna dari yang tertulis, melibatkan aktivitas
visual, berpikir, psikolinguistik, dan metakongnitif. Selain itu, membaca
merupakan suatu proses penyandian kembali dan pembacaan sandi, berlainan
dengan berbicara dan menulis yang justru melibatkan penyandian.
Ada berbagai metode yang dapat dipergunakan dalam pembelajaran
membaca permulaan, antara lain (1) metode bunyi, (2) metode eja abjad, (3)
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metode kupas rangkai suku kata, (4) metode kata lembaga, (5) metode global,
dan (6) metode Struktual Analitik Sinteksis (SAS) (Akhadiah,1992:32-34).
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Pembahasan Soal-soal
Seperti telah dijelaskan pada bagian Soal-soal UN/USBN, bahwa
topik membaca dan menulis permulaan tidak menurunkan soal USBN
tiga tahun belakangan berturut-turut, maka pada bagian pembahasan
soal-soal ini tidak dibahas.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal kemampuan berpikir tingkat tinggi (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).
Level penalaran merupakan level HOTS, karena untuk menjawab
soal-soal pada level 3 peserta didik harus mampu mengingat, memahami,
dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural serta
memiliki logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalahmasalah kontekstual (situasi nyata yang tidak rutin). Level penalaran
mencakup dimensi proses berpikir menganalisis (C4), mengevaluasi
(C5), dan mengkreasi (C6).
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)

Kelas

:

I (Satu)

Tema

:

2. Kegemaran

Subtema

:

4. Gemar Membaca

Pembelajaran

1

Semester

I

Alokasi Waktu

:

3 x 35 menit

Jumlah Soal

:

….

Tahun Pelajaran

:

2018/2019

No

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

1

3.1Menjelaskan

Materi

Membaca Persiapa
n
kegiatan persiapan dan
Menulis
memba
membaca
permulaan
ca
permulaan
(cara
permula
duduk wajar dan
an
baik, jarak antara
mata dan buku, cara
memegang
memegang
cara

buku,

membalik

halaman

buku,

gerakan mata dari
kiri

ke

memilih

kanan,
tempat

dengan cahaya yang
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Indikator
Soal

No.
Soal

Level
Kognitif

Disajikan
1, 2 , L 3
sebuah
dan (Penalar
gambar
3
an)
cara duduk
yang wajar

Bentu
k Soal
PG

terang,

dan

membaca

etika
buku)

dengan cara yang
benar

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah

:

Sekolah Dasar(SD)

Kelas

:

II (dua)

Tema

:

Merawat Hewan dan
Tumbuhan

Subtema

:

Alokasi Waktu

:

3 x 35 menit

Jumlah Soal

:

….

Tahun Pelajaran

:

2018/2019

No

Kompetensi
yang Diuji

1

3.7

Lingkup
Materi

Mencermati Membaca
tulisan
tegak dan
Menulis
bersambung
tegak
dalam
cerita bersamb
ung
dengan
memperhatikan
penggunaan
huruf

kapital

(awal

kalimat,

Tumbuhan di Sekitarku

Materi

Indikator
Soal

No.
Soal

Level
Kognitif

Membac
a teks
cerita
dengan
memper
hatikan
penggu
naan
huruf
kapital

Disajikan
1, 2 , L 3
sebuah
dan (Penalar
teks cerita, 3
an)
salinlah
dengan
tulisan
tegak
bersambu
ng

nama bulan dan
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Bentu
k Soal
PG

hari, nama orang)
serta

mengenal

tanda titik pada
kalimat

berita

dan tanda tanya
pada
tanya.
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kalimat

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SD
: I
: Bahasa Indonesia
BukuSumber : Buku Tematik
KOMPETENSI DASAR
Terpadu Kurikulum 2013

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

PAKET - …

: 2013
: PG
: Taufina
Aplikasi

V

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Paket Unit Pembelajaran
Terampil Membaca dan Menulis Permulaan

LINGKUP MATERI
Membaca
MATERI
Membaca dan Menulis Lanjut

INDIKATOR SOAL

77
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Buku
Sumber
:
Buku
Tematik
Terpadu
Kurikulum
2013

KOMPETENSI DASAR

1

3.1Menjelaskan
kegiatan
persiapan
membaca
permulaan
(cara

duduk

wajar dan baik,
jarak

antara

mata dan buku,
cara
memegang
memegang
buku,
membalik

cara

Membaca
dan
Menulis
permulaan

Persiapan
membaca
permulaan

Disajikan
sebuah
gambar
cara
duduk
yang
wajar

1, 2
,
dan
3

L3
(Penalaran)

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

PG

RUMUSAN BUTIR SOAL

V

Penalaran

halaman buku,
gerakan
dari

mata

kiri

ke

kanan, memilih
tempat dengan
cahaya

yang

terang,

dan

etika membaca
buku)

dengan

Paket Unit Pembelajaran
Terampil Membaca dan Menulis Permulaan

cara yang benar

LINGKUP MATERI
Membaca
MATERI
Membaca dan Menulis Permulaan
INDIKATOR SOAL
Disajikan Petunjuk Cara Duduk yang Benar
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KESIMPULAN
MMP merupakan kependekan dari Membaca Menulis Permulaan. Sesuai
dengan kepanjangannya itu, MMP merupakan program pembelajaran yang
diorientasikan kepada kemampuan membaca dan menulis permulaan di
kelas-kelas awal pada saat peserta didik mulai memasuki bangku sekolah
dasar. Pada tahap awal peserta didik memasuki bangku sekolah di kelas 1
sekolah dasar, MMP merupakan menu utama.
Kemampuan membaca permulaan lebih diorientasikan pada kemampuan
membaca tingkat dasar, yakni kemampuan melek huruf. Maksudnya, peserta
didik dapat mengubah dan melafalkan lambang-lambang tertulis menjadi
bunyi-bunyi bermakna. Pada tahap ini sangat dimungkinkan peserta didik
dapat melafalkan lambang-lambang huruf yang dibacanya tanpa diikuti oleh
pemahaman terhadap lambang bunyi-bunyi lambang tersebut.
Kemampuan menulis permulaan tidak jauh berbeda dengan kemampuan
membaca permulaan. Pada tingkat dasar/permulaan, pembelajaran menulis
lebih diorientasikan pada kemampuan yang bersifat mekanik. Peserta didik
dilatih untuk dapat menuliskan (mirip dengan kemampuan melukis atau
menggambar) lambang-lambang tulis yang jika dirangkaikan dalam sebuah
struktur, lambang-lambang itu menjadi bermakna. Selanjutnya, dengan
kemampuan dasar ini, secara perlahan-lahan peserta didik digiring pada
kemampuan menuangkan gagasan, pikiran, perasaan, ke dalam bentuk
bahasa tulis melalui lambang-lambang tulis yang sudah dikuasainya. Inilah
kemampuan menulis yang sesungguhnya.
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UMPAN BALIK
Pada bagian umpan balik ini, Saudara dapat memberikan tanggapan terhadap
pertanyaan atau pernyataan yang ada pada tabel berikut ini.
Tabel 1 Umpan Balik
No
1
2

3
4

5

6
7
8

Aspek

Tanggapan

Apa yang Saudara harapkan setelah
mempelajari unit membaca dan menulis
permulaan?
Apa yang akan Saudara kembangkan
terkait materi membaca dan menulis
permulaan dalam pembelajaran membaca
dan menulis permulaan yang terdapat
pada unit ini?
Apa yang akan Saudara kembangkan
terkait dengan soal Hots sebagai bahan
pembelajaran pada unit ini?
Apa yang akan Saudara perbaiki setelah
mempelajari unit pembelajaran membaca
permulaan ini berhubungan dengan proses
pembelajaran yang dirasakan kurang?
Apa yang akan Saudara perbaiki setelah
mempelajari unit pembelajaran menulis
permulaan ini berhubungan dengan proses
pembelajaran yang dirasakan kurang?
Apa yang Saudara rasa kurang dalam
perencanaan program pembelajaran
membaca dan menulis permulaan ini?
Apa yang Saudara rasa kurang dalam
pelaksanaan pembelajaran proses
pembelajaran membaca permulaan ini?
Bagaimana cara Saudara meningkatkan
kemampuan diri?
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Dengan modul membaca dan menulis permulaan ini akan memberikan
kontribusi bagi pendidik sebagai dasar dalam penulisan indikator dengan
tujuan pembelajaran untuk membaca dan menulis permulaan sesuai dengan
KD nya.
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PENGANTAR
Unit ini membahas tentang Terampil Membaca dan Menulis Lanjut pada kelas
IV sampai kelas VI pada pembelajaran Bahasa Indonesia SD. Aktivitas pada
unit ini melibatkan peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran
yang mengacu pada Pembelajaran berorientasi High Order Thingking Skils
(HOTS), untuk mencapai keterampilan abad 21.
Bahan bacaan ynag 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 dari disusunnya unit ini agar dapat memberikan inspirasi kepada
guru SD untuk lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan pembelajaran
terampil membaca dan menulis lanjut di kelas IV, V, dan VI 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 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
NO

KOMPETENSI DASAR

TARGET

10. 3.4 Membandingkan teks 1. Membandingkan
a

KELAS
teks

petunjuk penggunaan dua

petunjuk penggunaan dua

alat

alat yang sama

yang

sama

dan

berbeda

2. Membandingkan

4

teks

petunjuk penggunaan dua
alat yang berbeda
10. 4.4 Menyajikan petunjuk 1. Menyajikan
b

petunjuk

penggunaan alat dalam

penggunaan

bentuk teks tulis dan

bentuk

visual

menggunakan kosakata baku

menggunakan

kosakata

baku

dan

kalimat efekti

alat
teks

4

dalam
tulis

dan kalimat efektif
2. Menyajikan
penggunaan
bentuk

petunjuk
alat

dalam

gambar

visual

menggunakan kosakata baku
dan kalimat efektif
11. 3.7 Menggali pengetahuan 1.

Menggali pengetahuan baru

a

baru yang terdapat pada

yang terdapat pada teks

teks nonfiksi

nonfiksi

11. 4.7
b

Menyampaikan 1.

pengetahuan baru dari
teks nonfiksi ke dalam
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Menggali pengetahuan baru
yang terdapat pada teks

4

4

NO

KOMPETENSI DASAR
tulisan

dengan

bahasa

sendiri

TARGET

KELAS

nonfiksi ke dalam tulisan
dengan bahasa sendiri

12. 3.7 Menguraikan konsep- 1. Menguraikan
a

konsep
berkaitan

yang
pada

saling

konsep

konsep-

yang

5

saling

teks

berkaitan pada teks nonfiksi

12. 4.7 Menyajikan konsep-

1. Menyajikan konsep-konsep

nonfiksi

b

konsep
berkaitan

yang
pada

saling
teks

yang saling berkaitan pada
teks

nonfiksi

nonfiksi ke dalam tulisan

tulisan

dengan bahasa sendiri

sendiri

ke

dengan

13. 3.8 Menguraikan urutan 1. Menguraikan
a

peristiwa atau tindakan

peristiwa

yang terdapat pada teks

pada teks nonfiksi

nonfiksi

5

yang

2. Menguraikan

dalam
bahasa

urutan

5

terdapat
urutan

tindakan yang terdapat pada
teks nonfiksi
13. 4.8 Menyajikan kembali 1. Menyajikan

kembali

b

dengan

peristiwa atau tindakan

peristiwa

dengan

memperhatikan latar cerita

memperhatikan

latar cerita yang terdapat 2. Menyajikan

kembali

pada teks fiksi

dengan

tindakan

5

memperhatikan latar cerita
yang terdapat pada teks fiksi
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NO

KOMPETENSI DASAR

14. 3.1
a

TARGET

Menyimpulkan 1. Menyimpulkan
informasi

KELAS
informasi

6

berdasarkan teks laporan

berdasarkan

teks

hasil

laporan

hasil

didengar

pengamatan

yang 2. Menyimpulkan

didengar dan dibaca

pengamatan

yang

informasi

berdasarkan teks laporan
hasil

pengamatan

yang

dibaca
14. 4.1 Menyajikan simpulan 1. Menyajikan simpulan secara
b

secara lisan dan tulis

lisan dari teks laporan hasil

dari

pengamatan

hasil

teks

laporan

pengamatan

atau wawancara yang

6

atau

wawancara yang diperkuat
oleh bukti.

diperkuat oleh bukti 2. Menyajikan simpulan secara
tulis dari teks laporan hasil
pengamatan

atau

wawancara yang diperkuat
oleh bukti
15. 3.2
a

Menggali

isi

teks 1. Menggali isi teks penjelasan

penjelasan
(eksplanasi)

(eksplanasi)
ilmiah

ilmiah

6

yang

didengar

yang didengar dan 2. Menggali isi teks penjelasan
dibaca

(eksplanasi)

ilmiah

yang

dibaca
15. 4.2
b
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Menyajikan

hasil 1. Menyajikan hasil penggalian

penggalian informasi

informasi

dari teks penjelasan

penjelasan

dari

teks

(eksplanasi)

6

NO

KOMPETENSI DASAR
(eksplanasi)

TARGET

KELAS

ilmiah

ilmiah secara lisan dengan

secara lisan, tulis, dan

menggunakan kosakata baku

visual

dan kalimat efektif

dengan

menggunakan

2. Menyajikan hasil penggalian

kosakata baku dan

informasi

dari

kalimat efektif

penjelasan

teks

(eksplanasi)

ilmiah secara tulis dengan
menggunakan kosakata baku
dan kalimat efektif
2.2.3 Menyajikan hasil penggalian
informasi

dari

penjelasan

teks

(eksplanasi)

ilmiah secara visual dengan
menggunakan kosakata baku
dan kalimat efektif

16. 3.6 Mencermati petunjuk 1. Mencermati petunjuk dan
a

dan isi teks formulir

isi

teks

formulir

(pendaftaran,

(pendaftaran,

kartu

kartu

anggota, pengiriman

anggota, pengiriman uang

uang

melalui bank/kantor pos,

bank/kantor

melalui
pos,

6

daftar riwayat hidup, dsb.)

daftar riwayat hidup,
dsb.)
16. 4.6 Mengisi teks formulir 1. Mengisi
b

(pendaftaran,

kartu

teks

6

(pendaftaran, kartu anggota,

anggota, pengiriman

pengiriman

uang

bank/kantor

melalui

formulir

uang
pos,

melalui
daftar
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NO

KOMPETENSI DASAR
bank/kantor

pos,

daftar riwayat hidup,

TARGET

KELAS

riwayat hidup, dll.) sesuai
petunjuk pengisiannya.

dll.) sesuai petunjuk
pengisiannya
17. 3.7
a

Memperkirakan 1.

Memperkirakan

informasi yang dapat

informasi

diperoleh dari teks

diperoleh dari teks nonfiksi

nonfiksi

sebelum membaca (hanya

sebelum

membaca

(hanya

berdasarkan
membaca

yang

6

berdasarkan

dapat

membaca

judulnya saja)
judulnya

saja)
17. 4.7
b

Menyampaikan
kemungkinan

1. Menyampaikan

6

kemungkinan

informasi

yang

diperoleh

diperoleh

berdasarkan

membaca

berdasarkan

judul teks nonfiksi secara

membaca judul teks

lisan,

informasi

yang

nonfiksi secara lisan,
tulis, dan visual

2. Menyampaikan
kemungkinan

informasi

yang

diperoleh

berdasarkan

membaca

judul teks nonfiksi secara
tulis
18. 3.8 Menggali informasi 1. Menggali informasi yang
a

yang terdapat pada
teks nonfiksi
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terdapat pada teks nonfiksi

6

NO

KOMPETENSI DASAR

18. 4.8
b

Menyampaikan

TARGET

KELAS

1. Menyampaikan

6

hasil

hasil

membandingkan

informasi yang diharapkan

informasi
diharapkan

yang

dengan

dengan

informasi

yang

diperoleh

setelah

membaca

teks

membandingkan
informasi

yang

diperoleh setelah membaca
teks nonfiksi secara lisan
2. Menyampaikan
hasil

membandingkan

nonfiksi secara lisan,

informasi yang diharapkan

tulis, dan visual

dengan

informasi

yang

diperoleh setelah membaca
teks nonfiksi secara tulis
3. Menyampaikan
hasil

membandingkan

informasi yang diharapkan
dengan

informasi

yang

diperoleh setelah membaca
teks nonfiksi secara visual

B. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
PENGETAHUAN
IPK Pendukung
3.4.1. Membandingkan

KETERAMPILAN
KELAS IV
IPK Pendukung
teks 4.4.1. Menyajikan

petunjuk penggunaan dua

penggunaan

alat yang sama

bentuk

petunjuk
alat
teks

menggunakan

dalam
tulis
kosakata

baku dan kalimat efektif
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3.4.2.

Membandingkan

teks 4.4.2.

Menyajikan

petunjuk penggunaan dua

penggunaan

alat yang berbeda

bentuk

petunjuk
alat
teks

menggunakan

dalam
visual
kosakata

baku dan kalimat efektif

IPK Kunci
3.4.3. Membandingkan

3.4.4.

IPK Kunci
teks 4.4.3. Menyajikan

petunjuk penggunaan dua

penggunaan

alat yang sama

bentuk

Membandingkan

teks

alat
teks

menggunakan

petunjuk penggunaan dua
alat yang berbeda

petunjuk
dalam
tulis
kosakata

baku dan kalimat efektif
4.4.4.

Menyajikan

petunjuk

penggunaan
bentuk

alat
teks

menggunakan

dalam
visual
kosakata

baku dan kalimat efektif
IPK Pengayaan
3.4.5. Membandingkan

3.4.6.

IPK Pengayaan
teks 4.4.5. Menyajikan

petunjuk penggunaan dua

penggunaan

alat yang sama

bentuk

Membandingkan

teks

alat
teks

menggunakan

petunjuk penggunaan dua
alat yang berbeda

petunjuk
dalam
tulis
kosakata

baku dan kalimat efektif
4.4.6.

Menyajikan

petunjuk

penggunaan
bentuk

alat
teks

menggunakan

dalam
visual
kosakata

baku dan kalimat efektif
IPK Pendukung
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IPK Pendukung

3.7.1.

Menggali pengetahuan baru 4.7.1.

Menggali pengetahuan baru

yang terdapat pada teks

yang terdapat pada teks

nonfiksi

nonfiksi

ke dalam tulisan

dengan bahasa sendiri
IPK Kunci
IPK Kunci
3.7.2. Menggali pengetahuan baru 4.7.2. Menggali pengetahuan baru
yang terdapat pada teks

yang terdapat pada teks

nonfiksi

nonfiksi

ke dalam tulisan

dengan bahasa sendiri
IPK Pengayaan
IPK Pengayaan
3.7.3. Menggali pengetahuan baru 4.7.3. Menggali pengetahuan baru
yang terdapat pada teks

yang terdapat pada teks

nonfiksi

nonfiksi

ke dalam tulisan

dengan bahasa sendiri

PENGETAHUAN
IPK Pendukung
3.7.1. Menguraikan
konsep

yang

KETERAMPILAN
KELAS V
IPK Pendukung
konsep- 4.7.1. Menyajikan konsep-konsep
saling

berkaitan pada teks nonfiksi

yang saling berkaitan pada
teks

nonfiksi

tulisan

ke

dengan

dalam
bahasa

sendiri
IPK Kunci
3.7.2. Menguraikan
konsep

yang

IPK Kunci
konsep- 4.7.2. Menyajikan konsep-konsep
saling

berkaitan pada teks nonfiksi

yang saling berkaitan pada
teks

nonfiksi

ke

dalam
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tulisan

dengan

bahasa

sendiri
IPK Pengayaan
3.7.3. Menguraikan
konsep

yang

IPK Pengayaan
konsep- 4.7.3. Menyajikan konsep-konsep
saling

berkaitan pada teks nonfiksi

yang saling berkaitan pada
teks

nonfiksi

tulisan

ke

dengan

dalam
bahasa

sendiri
IPK Pendukung
3.8.1. Menguraikan
peristiwa

yang

IPK Pendukung
urutan 4.8.1. Menyajikan
terdapat

pada teks nonfiksi
3.8.2.

Menguraikan
tindakan

yang

peristiwa

kembali
dengan

memperhatikan latar cerita
urutan 4.8.2.
terdapat

pada teks nonfiksi

Menyajikan

kembali

tindakan

dengan

memperhatikan latar cerita
yang terdapat pada teks fiksi

IPK Kunci
3.8.3. Menguraikan
peristiwa

yang

IPK Kunci
urutan 4.8.3. Menyajikan
terdapat

pada teks nonfiksi
3.8.4.

Menguraikan
tindakan

yang

peristiwa

kembali
dengan

memperhatikan latar cerita
urutan 4.8.4.
terdapat

pada teks nonfiksi

Menyajikan

kembali

tindakan

dengan

memperhatikan latar cerita
yang terdapat pada teks fiksi

IPK Pengayaan
3.8.5. Menguraikan
peristiwa

yang

pada teks nonfiksi
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IPK Pengayaan
urutan 4.8.5. Menyajikan
terdapat

peristiwa

kembali
dengan

memperhatikan latar cerita

3.8.6.

Menguraikan
tindakan

urutan 4.8.6.

yang

terdapat

pada teks nonfiksi

Menyajikan

kembali

tindakan

dengan

memperhatikan latar cerita
yang terdapat pada teks fiksi

PENGETAHUAN
IPK Pendukung
3.1.1. Menyimpulkan

KETERAMPILAN

KELAS VI
IPK Pendukung
informasi 4.1.1. Menyajikan simpulan secara

berdasarkan teks laporan

lisan dari teks laporan hasil

hasil

pengamatan

pengamatan

yang

didengar
3.1.2.

Menyimpulkan

atau

wawancara yang diperkuat
informasi

oleh bukti

berdasarkan teks laporan 4.1.2.

Menyajikan simpulan secara

hasil

tulis dari teks laporan hasil

pengamatan

yang

dibaca

pengamatan

atau

wawancara yang diperkuat
oleh bukti
IPK Kunci
3.1.3. Menyimpulkan

IPK Kunci
informasi 4.1.3. Menyajikan simpulan secara

berdasarkan teks laporan

lisan dari teks laporan hasil

hasil

pengamatan

pengamatan

yang

didengar
3.1.4.

Menyimpulkan

atau

wawancara yang diperkuat
informasi

oleh bukti

berdasarkan teks laporan 4.1.4.

Menyajikan simpulan secara

hasil

tulis dari teks laporan hasil

dibaca

pengamatan

yang

pengamatan

atau

wawancara yang diperkuat
oleh bukti
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IPK Pengayaan
3.1.5. Menyimpulkan

IPK Pengayaan
informasi 4.1.5. Menyajikan simpulan secara

berdasarkan teks laporan

lisan dari teks laporan hasil

hasil

pengamatan

pengamatan

yang

didengar
3.1.6.

atau

wawancara yang diperkuat

Menyimpulkan

informasi

oleh bukti

berdasarkan teks laporan 4.1.6.

Menyajikan simpulan secara

hasil

tulis dari teks laporan hasil

pengamatan

yang

dibaca

pengamatan

atau

wawancara yang diperkuat
oleh bukti
IPK Pendukung
IPK Pendukung
3.2.1. Menggali isi teks penjelasan 4.2.1. Menyajikan hasil penggalian
(eksplanasi)
3.2.2.

ilmiah

yang

informasi

dari

teks

didengar

penjelasan

Menggali isi teks penjelasan

ilmiah secara lisan dengan

(eksplanasi)

menggunakan

ilmiah

yang

dibaca

(eksplanasi)
kosakata

baku dan kalimat efektif
4.2.2.

Menyajikan hasil penggalian
informasi
penjelasan

dari

teks

(eksplanasi)

ilmiah secara tulis dengan
menggunakan

kosakata

baku dan kalimat efektif
4.2.3.

Menyajikan hasil penggalian
informasi
penjelasan

dari

teks

(eksplanasi)

ilmiah secara visual dengan
menggunakan

kosakata

baku dan kalimat efektif

102

IPK Kunci
IPK Kunci
3.2.3. Menggali isi teks penjelasan 4.2.4. Menyajikan hasil penggalian
(eksplanasi)
3.2.4.

ilmiah

yang

informasi

dari

teks

didengar

penjelasan

Menggali isi teks penjelasan

ilmiah secara lisan dengan

(eksplanasi)

menggunakan

ilmiah

yang

dibaca

(eksplanasi)
kosakata

baku dan kalimat efektif
4.2.5.

Menyajikan hasil penggalian
informasi
penjelasan

dari

teks

(eksplanasi)

ilmiah secara tulis dengan
menggunakan

kosakata

baku dan kalimat efektif
4.2.6.

Menyajikan hasil penggalian
informasi
penjelasan

dari

teks

(eksplanasi)

ilmiah secara visual dengan
menggunakan

kosakata

baku dan kalimat efektif
IPK Pengayaan
IPK Pengayaan
3.2.5. Menggali isi teks penjelasan 4.2.7. Menyajikan hasil penggalian
(eksplanasi)
3.2.6.

ilmiah

yang

informasi

dari

teks

didengar

penjelasan

Menggali isi teks penjelasan

ilmiah secara lisan dengan

(eksplanasi)

menggunakan

ilmiah

yang

dibaca

(eksplanasi)
kosakata

baku dan kalimat efektif
4.2.8.

Menyajikan hasil penggalian
informasi
penjelasan

dari

teks

(eksplanasi)

ilmiah secara tulis dengan
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menggunakan

kosakata

baku dan kalimat efektif
4.2.9.

Menyajikan hasil penggalian
informasi
penjelasan

dari

teks

(eksplanasi)

ilmiah secara visual dengan
menggunakan

kosakata

baku dan kalimat efektif
IPK Pendukung
3.6.1. Mencermati petunjuk dan isi
teks formulir (pendaftaran,
kartu anggota, pengiriman
uang melalui bank/kantor
pos, daftar riwayat hidup,
dsb.)
IPK Kunci
3.6.2. Mencermati petunjuk dan isi
teks formulir (pendaftaran,
kartu anggota, pengiriman
uang melalui bank/kantor
pos, daftar riwayat hidup,
dsb.)
IPK Pengayaan
3.6.3. Mencermati petunjuk dan isi
teks formulir (pendaftaran,
kartu anggota, pengiriman
uang melalui bank/kantor
pos, daftar riwayat hidup,
dsb.)
IPK Pendukung
3.7.1. Memperkirakan informasi
yang dapat diperoleh dari
teks
nonfiksi
sebelum
membaca
(hanya
berdasarkan
membaca
judulnya saja)
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IPK Pendukung
3.7.1. Mengisi
teks
formulir
(pendaftaran, kartu anggota,
pengiriman uang melalui
bank/kantor pos, daftar
riwayat hidup, dll.) sesuai
petunjuk pengisiannya.
IPK Kunci
3.7.2. Mengisi
teks
formulir
(pendaftaran, kartu anggota,
pengiriman uang melalui
bank/kantor pos, daftar
riwayat hidup, dll.) sesuai
petunjuk pengisiannya.
IPK Pengayaan
3.7.3. Mengisi
teks
formulir
(pendaftaran, kartu anggota,
pengiriman uang melalui
bank/kantor pos, daftar
riwayat hidup, dll.) sesuai
petunjuk pengisiannya.
IPK Pendukung
4.7.1. Menyampaikan
kemungkinan

informasi

yang diperoleh berdasarkan
membaca judul teks nonfiksi
secara lisan

4.7.2.

Menyampaikan
kemungkinan

informasi

yang diperoleh berdasarkan
membaca judul teks nonfiksi
secara tulis
IPK Kunci
IPK Kunci
3.7.2. Memperkirakan informasi 4.7.3. Menyampaikan
yang dapat diperoleh dari
kemungkinan
informasi
teks
nonfiksi
sebelum
yang diperoleh berdasarkan
membaca
(hanya
membaca judul teks nonfiksi
berdasarkan
membaca
judulnya saja)
secara lisan
4.7.4.

Menyampaikan
kemungkinan

informasi

yang diperoleh berdasarkan
membaca judul teks nonfiksi
secara tulis
IPK Pengayaan
IPK Pengayaan
3.7.3. Memperkirakan informasi 4.7.5. Menyampaikan
yang dapat diperoleh dari
kemungkinan
informasi
teks
nonfiksi
sebelum
yang diperoleh berdasarkan
membaca
(hanya
membaca judul teks nonfiksi
berdasarkan
membaca
judulnya saja)
secara lisan
4.7.6.

Menyampaikan
kemungkinan

informasi

yang diperoleh berdasarkan
membaca judul teks nonfiksi
secara tulis
IPK Pendukung

IPK Pendukung
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3.8.1.

Menggali informasi yang 4.8.1.
terdapat pada teks nonfiksi

Menyampaikan

hasil

membandingkan informasi
yang

diharapkan

dengan

informasi yang diperoleh
setelah

membaca

teks

nonfiksi secara lisan
4.8.2.

Menyampaikan

hasil

membandingkan informasi
yang

diharapkan

dengan

informasi yang diperoleh
setelah

membaca

teks

nonfiksi secara tulis
4.8.3.

Menyampaikan

hasil

membandingkan informasi
yang

diharapkan

dengan

informasi yang diperoleh
setelah

membaca

teks

nonfiksi secara visual
IPK Kunci
IPK Kunci
hasil
3.8.2. Menggali informasi yang 4.8.4. Menyampaikan
terdapat pada teks nonfiksi
membandingkan informasi
yang

diharapkan

dengan

informasi yang diperoleh
setelah

membaca

teks

nonfiksi secara lisan
4.8.5.

Menyampaikan

hasil

membandingkan informasi
yang

diharapkan

dengan

informasi yang diperoleh
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setelah

membaca

teks

nonfiksi secara tulis
4.8.6.

Menyampaikan

hasil

membandingkan informasi
yang

diharapkan

dengan

informasi yang diperoleh
setelah

membaca

teks

nonfiksi secara visual
IPK Pengayaan
IPK Pengayaan
hasil
3.8.3. Menggali informasi yang 4.8.7. Menyampaikan
terdapat pada teks nonfiksi
membandingkan informasi
yang

diharapkan

dengan

informasi yang diperoleh
setelah

membaca

teks

nonfiksi secara lisan
4.8.8.

Menyampaikan

hasil

membandingkan informasi
yang

diharapkan

dengan

informasi yang diperoleh
setelah

membaca

teks

nonfiksi secara tulis
4.8.9.

Menyampaikan

hasil

membandingkan informasi
yang

diharapkan

dengan

informasi yang diperoleh
setelah

membaca

teks

nonfiksi secara visual
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
Membaca dan Menulis Lanjut
1. MEMBACA LANJUT
Membaca lanjut adalah keterampilan yang harus dikuasai semua orang.
Terampil membaca dan menulis lanjut bisa dilakukan bila semua orang telah
dapat menguasai teknik membaca dan menulis permulaan. Membaca lanjut
merupakan suatu proses yang bersifat fisik dan psikologis. Proses yang
bersifat fisik berupa kegiatan mengamati tulisan secara visual. Dengan indera
visual, peserta didik dapat mengenali dan membedakan gambar-gambar bunyi
serta kombinasinya. KD ini bertujuan agar peserta didik terampil membaca
nantinya sampai mereka dewasa atau seumur hidup. Diharapkan bila peserta
didik menguasai membaca dan menulis lanjut, mereka akan menguasai
pengetahuan, apalagi materi membaca menulis lanjut banyak disajikan pada
soal-soal USBN.
2. MENULIS LANJUT
Dalam kegiatan menulis lanjut peserta didik berlatih mengungkapkan
gagasannya secara tertulis. Pembelajaran menulis di kelas tinggi diarahkan
pada kegiatan menulis lanjutan. Dalam kegiatan menulis lanjutan peserta
didik diharapkan dapat mengembangkan kemampuan menulisnya dalam
bentuk yang lebih beragam. Jenis tulisan yang bisa dikembangkan pada
kegiatan menulis lanjutan ini adalah menulis pantun, puisi, surat, dan prosa.
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Pengembangan kemampuan menulis di SD banyak bergantung kepada
kreativitas seorang guru. Oleh karena itu, guru harus membekali dirinya
dengan kemampuan menulis. Guru juga dituntut mampu memilih metode yang
sesuai sehingga dapat merangsang kreativitas peserta didik. Latihan yang
intensif dan terarah akan dapat membimbing peserta didik memiliki
kemampuan menulis sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini
setiap guru hendaknya menyadari bahwa pembelajaran menulis tidak
ditekankan pada pengetahuan kebahasaan tetapi bagaimana menerapkan
pengetahuan tersebut.
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SOAL-SOAL UN/USBN
MEMBACA DAN MENULIS LANJUT
Topik membaca dan menulis lanjut terdapat pada kelas empat, lima, dan enam.
Kelas IV Kompetensi Dasar 3.4 Membandingkan teks petunjuk penggunaan
dua alat yang sama dan berbedaMenyajikan petunjuk penggunaan alat dalam
bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif.
4.4 Menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual
menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif 3.7 Menggali pengetahuan
baru yang terdapat pada teks nonfiksi. 4.7Menyampaikan pengetahuan baru
dari teks nonfiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri.

Kelas V3.7

Menyampaikan pengetahuan baru dari teks nonfiksi ke dalam tulisan dengan
bahasa sendiri.4.7 Menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks
nonfiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri. 3.8 Menguraikan urutan
peristiwa atautindakan yang terdapat pada teks nonfiksi. 4.8 Menyajikan
kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang
terdapat pada teks fiks. Kelas VI 3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan
teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1. Menyajikan
simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau
wawancara yang diperkuat oleh bukti. 3.2 Menggali isi teks penjelasan
(eksplanasi) ilmiah yang didengar dan dibaca. Menyajikan hasil penggalian
informasi dari teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah secara lisan, tulis, dan visual
dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, 3.6 Mencermati
petunjuk dan isi teks formulir (pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang
melalui bank/kantor pos, daftar riwayat hidup, dsb.) 4.6 Mengisi teks formulir
(pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank/kantor pos, daftar
riwayat hidup, dll.) sesuai petunjuk pengisiannya. 3.7 Memperkirakan
informasi yang dapat diperoleh dari teks nonfiksi sebelum membaca (hanya
berdasarkan membaca judulnya saja). 4.7 Menyampaikan kemungkinan
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informasi yang diperoleh berdasarkan membaca judul teks nonfiksi secara
lisan, tulis, dan visual. 3.8 Menggali informasi yang terdapat pada teks nonfiksi.
4.8 Menyampaikan hasil membandingkan informasi yang diharapkan dengan
informasi yang diperoleh setelah membaca teks nonfiksi secara lisan, tulis, dan
visual.
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BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran
1) Aktivitas Proses Membaca Lanjut
Topik membaca dan menulis lanjut terdapat pada kelas empat, lima, dan
enam. Kelas IV Kompetensi Dasar 3.4 Membandingkan teks petunjuk
penggunaan dua alat yang sama dan berbeda Menyajikan petunjuk
penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata
baku dan kalimat efektif. 4.4 Menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam
bentuk teks tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat
efektif 3.7 Menggali pengetahuan baru yang terdapat pada teks nonfiksi. 4.7
Menyampaikan pengetahuan baru dari teks nonfiksi ke dalam tulisan
dengan bahasa sendiri. Kelas V 3. 7 Menyampaikan pengetahuan baru dari
teks nonfiksi ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri.4.7 Menyajikan
konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks nonfiksi ke dalam tulisan
dengan bahasa sendiri. 3.8 Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan
yang terdapat pada teks nonfiksi. 4.8 Menyajikan kembali peristiwa atau
tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada teks fiks.
Kelas VI 3.1 Menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil
pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1. Menyajikan simpulan secara
lisan dan tulis dari teks laporan hasil pengamatan atau wawancara yang
diperkuat oleh bukti. 3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah
yang didengar dan dibaca. Menyajikan hasil penggalian informasi dari teks
penjelasan (eksplanasi) ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan
menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif, 3.6 Mencermati petunjuk
dan isi teks formulir (pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui
bank/kantor pos, daftar riwayat hidup, dsb.) 4.6 Mengisi teks formulir
(pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank/kantor pos,
daftar

riwayat

hidup,

dll.)

sesuai

petunjuk

pengisiannya.

3.7

Memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks nonfiksi sebelum
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membaca (hanya berdasarkan membaca judulnya saja). 4.7 Menyampaikan
kemungkinan informasi yang diperoleh berdasarkan membaca judul teks
nonfiksi secara lisan, tulis, dan visual. 3.8 Menggali informasi yang terdapat
pada teks nonfiksi. 4.8 Menyampaikan hasil membandingkan informasi
yang diharapkan dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks
nonfiksi secara lisan, tulis, dan visual
Membaca lanjut adalah keterampilan membaca yang baru dapat dilakukan
bila pembaca telah dapat membaca teknik atau membaca permulaan sebab
membaca teknik menjadi dasar membaca lanjut.
Jenis-jenis Membaca Lanjut
a. Membaca Intensif
Ciri-ciri membaca intensif antara lain: (1) menggunakan teks wacana
yang berkisar antara 125-175 kata. (2) teks yang digunakan
disesuaikan dengan informasi yang sedang berkembang pada saat itu
(teks kekinian). (3) teknik membaca intensif menggunakan teknik
membaca

dalam

hati,

yaitu:

tidak

menunjuk

teks,

tidak

menggelengkan kepala, tidak berbisik, dan mata tidak bergerak.
b. Membaca Memindai
Membaca memindai dapat dilakukan dengan cara mata bergerak
cepat, membaca meloncat-loncat, dan melihat kata demi kata. Setelah
menemukan bagian yang dibutuhkan, gerakan mata berhenti.
Selanjutnya informasi yang dibutuhkan dicermati. Contohnya
membaca kamus. Tentukan kata dasar yang hendak dicari. Lihat huruf
pertama dan berikutnya huruf ke-dua. Perhatikan urutan hurufnya.
Sampai ditemukan kata yang dimaksud.
c. Membaca Pemahaman
Membaca pemahaman yang dimaksud yaitu jenis membaca yang
bertujuan untuk memahami: (1) standar-standar atau norma-norma
kesusastraan (literary standards); (2) resensi kritis (critical review);

113

(3) drama tulis (printed drama); dan (4) pola-pola fiksi (pattrens of
fiction).
d. Membaca Sekilas
Membaca sekilas atau skimming adalah sejenis membaca yang
membuat mata bergerak dengan cepat melihat, memperhatikan
bahan tertulis untuk mencari serta mendapatkan informasi (Tarigan,
1991:33).
e. Membaca Cepat
Membaca cepat bukan berarti jenis membaca yang ingin memperoleh
jumlah bacaan atau halaman yang banyak dalam waktu singkat.
Pelajaran ini diberikan dengan tujuan agar siswa SD dalam waktu
yang singkat dapat membaca secara lancar dan dapat memahami
isinya secara tepat dan cermat.
f. Membaca Indah
Tujuan yang ingin dicapai dalam pembelajaran ini adalah siswa dapat
memperoleh suatu keindahan yang sumbernya bahasa atau
keindahan yang bersumber pada bacaan. Unsur irama, intonasi,
ketepatan ucapan memegang peranan penting.
g. Membaca Pustaka
Membaca pustaka yang dimaksud yaitu membaca daftar pustaka yang
terdapat dalam buku. Daftar pustaka dapat ditemukan di dalam setiap
buku cetak ata buku pelajaran.
Aktivitas Proses Membaca
Mempraktikan jenis-jenis membaca dapat dilakukan dengan menerapkan
langkah proses membaca. Proses membaca dapat dilakukan dengan
memperhatikan langkah-langkah dalam membaca. Langkah kegiatan dalam
proses pembelajaran membaca oleh Burns (dalam Saleh, 2006:110) dirinci
menjadi tiga tahap yaitu: “(1) prabaca (prereading), (2) saat baca (duringreading), dan (3) pascabaca (postreading)”.
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1. Kegiatan Prabaca
Kegiatan prabaca dimaksudkan untuk menggugah prilaku siswa dalam
penyelesaian masalah dan memotivasi penelaahan materi bacaan (Puji,
2007:69). Gruber (dalam Rahim, 2007:108) berpendapat bahwa dalam.
Langkah-langkah membaca yang dilakukan dalam pembelajaran
membaca yaitu
Prabaca :
1. Memprediksi isi bacaan berdasarkan gambar, guru memperlihatkan
sebuah gambar, lalu bertanya kepada siswa apa kira-kira isi teks
bacaan?
2. Memprediksi isi bacaan berdasarkan judul, selanjutnya guru
menyuruh siswa membaca judul teks dan bertanya apa kira-kira isi
teks?
2. Kegiatan Saat Baca
Menurut Novi (2009:97), “Kegiatan inti baca, beberapa strategi
membaca dapat meningkatkan pemahaman membaca siswa yaitu
strategi metakognitif, close procedure, dan pertanyaan pemandu”.
Strategi yang dimaksud antara lain:
1. Strategi metakognitif; penggunaan intelektual otak dan usaha
sadarnya dalam memonitor atau mengontrol penggunaan intelektual.
2. Cloze procedur; digunakan juga untuk meningkatkan pemahaman
dengan cara menghilangkan sejumlah informasi dalam bacaan dan siswa
diminta untuk mengisinya.
3. Pertanyaan pemandu; siswa dilatih untuk mengingat fakta dengan
cara mengubah fakta itu menjadi pertanyaan “mengapa”. Pertanyaan
pemandu dapat diajukan oleh guru kepada siswa atau diajukan siswa
untuk dirinya sendiri ketika sedang membaca.
3. Kegiatan Pascabaca
Burns, dkk. (dalam Rahim, 2007:114) menjelaskan bahwa, “Kegiatan
pascabaca digunakan untuk membantu siswa memadukan informasi
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baru yang dibacanya ke dalam skemata yang telah dimilikinya sehingga
diperoleh tingkat pemahaman yang lebih tinggi”. Sedangkan Resmini
(2007:97) berpendapat, pada kegiatan pascabaca terdapat beberapa
kegiatan dan strategi yang dapat dilakukan siswa setelah membaca,
yaitu:
1. Memperluas kesempatan belajar,
2. Mengajukan pertanyaan,
3. Menceritakan kembali.
4. Penerapan hasil membaca.

2) Aktivitas Proses Menulis Lanjut
Langkah-langkah dalam proses menulis ada tiga. Agar tulisan rapi dan benar,
laluilah semua langkah berikut, yaitu pramenulis, saat menulis, dan
pascamenulis (merevisi, mengedit, dan menyajikan).
a. Pramenulis
Pramenulis merupakan tahap persiapan.Pada tahap ini seorang
penulis melakukan berbagai kegiatan,
1) Menemukan ide gagasan (mengumpulkan bahan-bahan.Ide
tulisan dapat bersumber dari pengalaman, observasi, bahan
bacaan, dan imajinasi. Kegiatan ini dapat dilakukan melalui
berbagai aktivitas, misalnya membaca buku, surat kabar,
majalah, dan sejenisnya; menyimak warta berita, pidato,
khotbah, diskusi, dan seminar; karya wisata dan rekreasi; dan
sebagainya.
2) Menentukan judul karangan
3) Memilih bentuk atau jenis karangan
4) Membuat kerangka karangan.
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2. Saat Menulis
Tahap penulisan dimulai dengan menjabarkan ide ke dalam bentuk
tulisan.Ide-ide itu dituangkan dalam bentuk kalimat dan paragraf.
Selanjutnya, paragraf-paragraf itu dirangkaikan menjadi satu
karangan yang utuh. Tahap ini memerlukan berbagai pengetahuan
kebahasaan
digunakan

dan
untuk

teknik

penulisan.

pemilihan

kata,

Pengetahuan
penentuan

kebahasaan

gaya

bahasa,

pembentukan kalimat, sedangkan teknik penulisan untuk penyusunan
paragraf sampai dengan penyusunan karangan secara utuh.
1. Pascamenulis
Pascamenulis terdiri atas tiga, yaitu: (a) merevisi atau mengubah, (b)
mengedit, dan (3) menyajikan atau mempublikasikan tulisan. Ketiga langkah
pascamenulis dapat dijelaskan sebagai berikut.
a. Merevisi atau Mengubah
Pada tahap merevisi dilakukan koreksi terhadap keseluruhan
karangan. Koreksi dilakukan terhadap berbagai aspek, misalnya struktur
karangan dan kebahasaan. Struktur karangan meliputi penataan ide
pokok dan ide penjelas, serta sistematika dan penalarannya.Sementara
itu, aspek kebahasaan meliputi pilihan kata, struktur bahasa, ejaan, dan
tanda baca.
b. Mengedit
Apabila karangan sudah dianggap sempurna, penulis tinggal
melaksanakan tahap pengeditan. Dalam pengeditan ini diperlukan format
buku yang akan menjadi acuan, misalnya ukuran kertas, bentuk tulisan,
dan pengaturan spasi. Proses pengeditan dapat diperluas dan
disempurnakan dengan penyediaan gambar atau ilustrasi.
c. Menyajikan atau Mempublikasikan Tulisan
Mempublikasikan tulisan dalam bentuk cetakan, tidak dalam
bentuk cetakan. Penyampaian tanpa cetakan dapat dilakukan dengan
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pementasan, perceritaan, peragaan, dan sebagainya.Karangan berbentuk
cerita anak-anak, misalnya, dapat disampaikan melalui majalah. Secara
sederhana, karangan anak-anak dapat dipublikasikan lewat papan tempel
atau dibacakan di depan kelas.
Mempraktikkan Jenis-jenis Menulis
1) Menulis Narasi
Menoleh devinisi yang dipaparkan oleh Suparno (2006:4.54)
bahwa narasi adalah tulisan yang menyajikan serangkaian peristiwa.
Menurut Gorys Keraf (2000:136) ciri-ciri karangan narasi adalah: (1)
Menonjolkan unsur perbuatan atau tindakan, (2) dirangkai dalam
urutan waktu, (3) berusaha menjawab pertanyaan “apa yang terjadi?”,
dan (4) ada konflik.
2) Menulis Deskripsi
Menulis deskripsi merupakan suatu bentuk tulisan yang melukiskan
sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca
dapat mencitrai (melihat, mendengar, mencium, dan merasakan) apa
yang dilukiskan itu sesuai dengan citra penulisnya (Suparno, 2008:4.6).
Menurut Suparno (2008:4.14), menulis deskripsi ada dua macam, yaitu
karangan deskripsi orang (deskripsi impresionatis) dan karangan
deskripsi tempat (deskripsi ekspositori).
3) Menulis Persuasi
Persuasi adalah tulisan yang bermaksud mempengaruhi orang lain.
Dalam persuasi selain logika perasaan juga memegang peranan
penting. Langkah-langkah menulis persuasi, yaitu: (1) Menentukan
topik dan tujuan. (2) Membuat kerangka karangan. (3) Mengumpulkan
bahan. (4) Menarik simpulan. (5) Penutup.
4) Menulis Argumentasi
Argumentasi adalah tulisan yang berisi atas paparan alasan dan
pendapat untuk membuat suatu simpulan (Suparno, 2008:5.56).
Argumentasi ditulis untuk memberikan alasan, memperkuat atau
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menolak suatu pendapat, pendirian, atau gagasan. Langkah-langkah
menulis argumentasi antara lain: (1) Membuat topik. (2) Menetapkan
tujuan karangan. (3) Melakukan obsevasi lapangan. (4) Membuat
kerangka karangan. (5) Mengembangkan kerangka karangan. (6)
Membuat simpulan.
5) Menulis Eksposisi
Eksposisi diartikan sebagai tulisan yang bertujuan untuk memberitahu,
mengupas, menguraikan, atau menerangkan sesuatu (Suparno,
2006:5.29). Ciri-ciri karangan eksposisi: (a) menjelaskan informasi, (b)
menyatakan sesuatu yang benar-benar terjadi (data faktual), (c) tidak
terdapat unsur mempengaruhi atau memaksakan kehendak, (d)
menunjukkan analisis atau penafsiran secara objektif terhadap fakta
yang ada, dan (e) menunjukkan sebuah peristiwa yang terjadi atau
tentang proses kerja sesuatu.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
1) Lembar Kerja Peserta Didik 1
Tema
Subtema
Pembelajaran
Kelas
Alokasi 1

: 2. Selalu Berhemat Energi
: 2. Hemat Energi
:1
: IV Semester 1
: 3 x 35 menit

1. Kompetensi Dasar
3.4 Membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama dan
berbeda Menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks
tulis dan visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif.
4.4 Menyajikan petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis dan
visual menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif
2. Tujuan Pembelajaran
a. Setelah membaca teks petunjuk penggunaan alat yang sama, siswa
dapat membandingkan teks petunjuk penggunaan dua alat yang sama
dengan benar.
b. Setelah membaca teks petunjuk penggunaan dua alat yang berbeda,
siswa dapat membandingkan teks petunjuk dua alat yang berbeda
dengan tepat.
c. Setelah menulis petunjuk pengguaan alat, siswa dapat menyajikan
petunjuk penggunaan alat dalam bentuk teks tulis menggunakan
kosakata baku dengan tepat.
d. Setelah memperhatikan gambar petunjuk penggunaan alat, siswa
dapat menyajikan petunjuk penggunaan alt dalam bentuk teks visual
menggunakan kalimat efektif dengan benar.
3. Petunjuk Kegiatan ini dengan menggunakan proses pembelajaran
membaca(prabaca,
pembelajaran
pascamenulis)
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saatbaca,

menulis

dan

pascabaca)

(pramenulis,

saat

dan
menulis,

proses
dan

a. Peserta didik dibagi atas 6 kelompok.
b. Masing –masing kelompok menerima LKPD 1 dari guru.
c. Peserta didik memprediksi judul bacaan berdasarkan gambar
(prabaca)

Gambar 1. Dispenser dan Magicom
d. Peserta didik memprediksi isi bacaan berdasarkan judul (prabaca)
e. Peserta didik membaca isi teks bacaan(saat baca)

Gambar 2. Teks Petunjuk Penggunaan Dispenser
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Gambar 3. Teks Petunjuk Penggunaan Magicom
1) Peserta didik menceritakan isi bacaan (pascabaca)
2) Peserta didik menjawab pertanyaan (pascabaca)
3) Peserta didik membuat kerangka karangan (pramenulis)
4) Peserta didik menulis isi petunjuk (saat menulis)
5) Peseta didik merevisi isi karangan (pascamenulis)
6) Peserta didik mengedit isi karangan (pascamenulis)
7) Peserta didik mempublikasikan isi teks (pascamenulis)
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1) Lembar Kerja Peserta Didik 2
Tema

: 5. Pahlawanku
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Subtema
Pembelajaran
Kelas
Alokasi 1

: 1. Perjuangan para Pahlawan
:1
: IV Semester 2
: 3 x 35 menit

2. Kompetensi Dasar
3.7 Menggali pengetahuan baru yamg terdapat pada teks nonfiksi.
4.7 Menyampaikan pengetahuan baru dari teks nonfiksi ke dalam tulisan
dengan bahasa sendiri.
2. Tujuan Pembelajaran
a. Setelah membaca teks nonfiksi, peserta didik dapat menggali
pengetahuan baru yang terdapat pada teks dengan benar.
b. Setelah membaca teks nonfiksi, peserta didik dapat menggali
pengetahuan baru yang terdapat pada teks nonfiksi ke dalam bentuk
tulisan dengan benar.
3. Petunjuk Kegiatan
1) Peserta didik dibagi atas 6 kelompok.
2) Masing –masing kelompok menerima LKPD 2 dari guru.
3) Peserta didik memprediksi judul bacaan berdasarkan gambar
(prabaca)
4) Peserta didik memprediksi isi bacaan berdasarkan judul (prabaca)
5) Peserta didik membaca isi teks bacaan (saat baca)
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6) Peserta didik menceritakan isi bacaan (pascabaca)
7) Peserta didik menjawab pertanyaan (pascabaca)
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3) Lembar Kerja Peserta Didik 3
Tema
Subtema
Pembelajaran
Kelas
Alokasi 1

: 5. Ekosistem
: 1. Komponen Ekosistem
:1
: V Semester 2
: 3 x 35 menit

1. Kompetensi Dasar
3.7 Menguraikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks
nonfiksi
4.7 Menyajikan konsep-konsep yang saling berkaitan pada teks nonfiksi
ke dalam tulisan dengan bahasa sendiri.
2. Tujuan Pembelajaran
1) Setelah membaca teks, siswa dapat menguraikan konsep-konsep
yang saling berkaitan pada teks nonfiksi dengan benar.
2) Setelah membaca teks, siswa dapat menyajikan konsep-konsep yang
saling berkaitan pada teks nonfiksi ke dalam tulisan dengan bahasa
sendiri dengan benar.
3. Petunjuk Kegiatan
1) Peserta didik dibagi atas 6 kelompok.
2) Masing –masing kelompok menerima LKPD dari guru.
3) Peserta didik memprediksi judul bacaan berdasarkan gambar
(prabaca)
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4) Peserta didik memprediksi isi bacaan berdasarkan judul (prabaca)
5) Peserta didik membaca isi teks bacaan (saat baca)

6) Peserta didik menceritakan isi bacaan (pascabaca)
7) Peserta didik menjawab pertanyaan (pascabaca)
8) Peserta didik membuat kerangka karangan (pramenulis)
9) Peserta didik menulis is.i bahan bacaan(saat menulis)
10)Peserta didik merevisi isi bacaan (pasca menulis)
11)

Peserta didik mempublikasikan isi teks bacaan (pascamenulis)
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4) Lembar Kerja Peserta Didik 4
Tema
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: 1. Selamatkan Makhluk HIdup

Subtema
Pembelajaran
Kelas
Alokasi 1

: 1. Tumbuhan Sahabatku
:1
: VI Semester 1
: 3 x 35 menit

1. Kompetensi Dasar
3.1

Menyimpulkan

informasi

berdasarkan

teks

laporan

hasil

pengamatan yang didengar dan dibaca.
4.1. Menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan hasil
pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti.
2. Tujuan Pembelajaran
1) Setelah membaca teks laporan hasil pengamatan, peserta didik
dapat menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil
pengamatan yang dibaca dengan benar.
2) Setelah menulis teks laporan hasil pengamatan peserta didik dapat
Menyajikan laporan hasil pengamatan secara tulis dengan benar.
3. Petunjuk Kegiatan
1) Peserta didik dibagi atas 6 kelompok.
2) Masing –masing kelompok menerima LKPD 3 dari guru.
3) Peserta didik memprediksi isi bacaan berdasarkan judul..
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4) Peserta didik membaca isi teks bacaan.
5) Peserta didik menceritakan isi bacaan.
6) Peserta didik menjawab pertanyaan.
7) Peserta didik menulis isi laporan.
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8) Peserta didik mempublikasikan isi laporan.
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5) Lembar Kerja Peserta Didik 5
Tema
Subtema
Pembelajaran
Kelas
Alokasi 1

: 8. Lingkungan sahabat kita
: 1. Manusia an Lingkungan
:1
: V Semester 2
: 3 x 35 menit

1. Kompetensi Dasar
3.8 Menguraikan urutan peristiwa atau tindakan yang terdapat pada teks
nonfiksi
4.8 Menyajikan kembali peristiwa atau tindakan dengan memperhatikan
latar cerita yang terdapat pada teks fiksi
2. Tujuan Pembelajaran
1) Setelah membaca teks nonfiksi tentang peristiwa, peserta didik
dapat menguraikan urutan peristiwa yang terdapat pada teks
dengan benar.
2) Setelah tanya jawab bersama, peserta didik dapat menguraikan
urutan tindakan yang terdapat pada teks nonfiksi dengan benar.
3) Setelah menulis urutan tindakan peristiwa, peserta didik dapat
menyajikan kembali peristiwa dengan memperhatikan latar cerita
dengan benar.
4) Setelah membaca teks, peserta didik dapat menyajikan kembali
tindakan dengan memperhatikan latar cerita yang terdapat pada
teks fiksi dengan benar.
3. Petunjuk Kegiatan
1) Peserta didik dibagi atas 6 kelompok.
2) Masing –masing kelompok menerima LKPD 4 dari guru.
3) Peserta didik memprediksi judul bacaan berdasarkan gambar
(prabaca).
4) Peserta didik memprediksi isi bacaan berdasarkan judul (prabaca).
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5) Peserta didik membaca isi teks bacaan (saat baca).

6) Peserta didik menceritakan isi bacaan (pascabaca).
7) Peserta didik menjawab pertanyaan (pascabaca).
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8) Peserta didik menulis isi bacaan (saat menulis)

9) Peserta didik mempublikasikan isi teks bacaan (pascamenulis)
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6) Lembar Kerja Peserta Didik 6
Tema
Subtema
Pembelajaran
Kelas
Alokasi 1

: 1. Selamatkan Makhluk HIdup
: 1. Tumbuhan Sahabatku
:1
: VI Semester 1
: 3 x 35 menit

1. Kompetensi Dasar
3.2 Menggali isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dan
dibaca
4.2 Menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan
(eksplanasi) ilmiah secara lisan, tulis, dan visual dengan
menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif
2. Tujuan Pembelajaran
1) Setelah membaca teks eksplanasi, peserta didik dapat menggali isi
teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang didengar dengan tepat.
2) Setelah mendengar isi teks penjelsan, peserta didik dapat menggali
isi teks penjelasan (eksplanasi) ilmiah yang dibaca dengan benar.
3) Setelah menggali informasi tentang teks penjelasan, peserta didik
dapat menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan
(eksplanasi) ilmiah secara lisan dengan menggunakan kosakata
baku dan kalimat efektif dengan benar.
4) Setelah menulis informasi tentang teks penjelasan, peserta didik
dapat menyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan
(eksplanasi) ilmiah secara tulis dengan menggunakan kosakata baku
dan kalimat efektif dengan benar.
5) Setelah menggali informasi tentang teks penjelasan, peserta didik
dapat enyajikan hasil penggalian informasi dari teks penjelasan
(eksplanasi) ilmiah secara visual dengan menggunakan kosakata
baku dan kalimat efektif dengan benar.
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3. Petunjuk Kegiatan
1) Peserta didik dibagi atas 6 kelompok.
2) Masing –masing kelompok menerima LKPD 6 dari guru.
3) Peserta didik memprediksi isi bacaan berdasarkan judul (prabaca)
4) Peserta didik membaca isi teks bacaan (saat baca)

a.
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5) Peserta didik menceritakan isi bacaan (pascabaca)
6) Peserta didik menjawab pertanyaan (pascabaca)
=

7) Peserta didik menulis isi hasil informasi yang didapat.
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8) Peserta didik menyajikan hasil informasi.
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7) Lembar Kerja Peserta Didik 7
Tema
Subtema
Pembelajaran
Kelas
Alokasi 1

: 5. Wirausaha
: 1. Kerjakeras berbuah kesuksesan
:1
: VI Semester
: 3 x 35 menit

1. Kompetensi Dasar
3.6 Mencermati petunjuk dan isi teks formulir (pendaftaran, kartu
anggota, pengiriman uang melalui bank/kantor pos, daftar riwayat
hidup, dsb.)
4.6 Mengisi teks formulir (pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang
melalui bank/kantor pos, daftar riwayat hidup, dll.) sesuai petunjuk
pengisiannya.
2. Tujuan Pembelajaran
1) Setelah membaca petunjuk teks formulir, peserta didik dapat
mencermati petunjuk dan isi teks formulir (pendaftaran, kartu
anggota, pengiriman uang melalui bank/kantor pos, daftar riwayat
hidup, dsb.) dengan benar.
2) Setelah membaca petunjuk membuat teks, peserta didik dapat
mengisi teks formulir (pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang
melalui bank/kantor pos, daftar riwayat hidup, dll.) sesuai petunjuk
pengisiannya.
3. Petunjuk Kegiatan
1) Peserta didik dibagi atas 6 kelompok.
2) Masing –masing kelompok menerima LKPD 1 dari guru.
3) Peserta didik memprediksi judul bacaan berdasarkan gambar
(prabaca).
4) Peserta didik memprediksi isi bacaan berdasarkan judul (prabaca).

142

5)

Peserta didik membaca teks petunjuk formulir (saat baca).
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8) Peserta didik menceritakan isi formulir (pascabaca).
9) Peserta didik menjawab pertanyaan (pascabaca).
10)Peserta didik mempublikasikan isi teks informasi (pascamenulis).
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8) Lembar Kerja Peserta Didik 8
Tema
Subtema
Pembelajaran
Kelas
Alokasi 1

: 8. Bumiku
: 2. Bumiku dan musimnya
:2
: V Semester 2
: 3 x 35 menit

1. Kompetensi Dasar
3.7 Memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks nonfiksi
sebelum membaca (hanya berdasarkan membaca judulnya saja).
4.7 Menyampaikan kemungkinan informasi yang diperoleh berdasarkan
membaca judul teks nonfiksi secara lisan, tulis, dan visual.
2. Tujuan Pembelajaran
1) Setelah

memperhatikan

judul

teks,

peserta

didik

dapat

memperkirakan informasi yang dapat diperoleh dari teks nonfiksi
sebelum membaca (hanya berdasarkan membaca judulnya saja)
dengan benar.
2) Setelah membaca teks, peserta didik dapat menyampaikan
kemungkinan informasi yang diperoleh berdasarkan membaca judul
teks nonfiksi secara lisan dengan benar.
3) Setelah menulis informasi, peserta didik dapat menyampaikan
kemungkinan informasi yang diperoleh berdasarkan membaca judul
teks nonfiksi secara tulis dengan benar.
3. Petunjuk Kegiatan
1) Peserta didik dibagi atas 6 kelompok.
2) Masing –masing kelompok menerima LKPD 8 dari guru.
3) Peserta didik memprediksi judul bacaan berdasarkan gambar
(prabaca)
4) Peserta didik memprediksi isi bacaan berdasarkan judul (prabaca)
5) Peserta didik membaca isi teks bacaan (saaatbaca).
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6) Peserta didik menceritakan isi bacaan (pascabaca).
7) Peserta didik menjawab pertanyaan (pascabaca).
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8) Peserta didik mempublikasikan laporan (pascamenulis)

9) Lembar Kerja Peserta Didik 9

150

Tema
Subtema
Pembelajaran
Kelas
Alokasi 1

: 7. Kepemimpinan
: 1 Kepemimpnan di sekitar ku
:1
: VI Semester 2
: 3 x 35 menit

1. Kompetensi Dasar
3.8 Menggali informasi yang terdapat pada teks nonfiksi.
4.8 Menyampaikan hasil membandingkan informasi yang diharapkan
dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks nonfiksi secara
lisan, tulis, dan visual.
2. Tujuan Pembelajaran
1) Setelah membaca informasi pada teks nonfiksi, peserta didik dapat
menggali informasi yang terdapat pada teks nonfiksi dengan tepat.
2) Setelah

mengidentifikasi

teks,

peserta

didik

dapat

menyampaikanhasil membandingkan informasi yang diharapkan
dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks nonfiksi
secara lisan dengan benar.
3) Setelah membaca teks, peserta didik dapat menyampaikanhasil
membandingkan informasi yang diharapkan dengan informasi
yang diperoleh setelah membaca teks nonfiksi secara tulis dengan
benar.
4) Setelah

mendengarkan

informasi,

peserta

didik

dapat

menyampaikanhasil membandingkan informasi yang diharapkan
dengan informasi yang diperoleh setelah membaca teks nonfiksi
secara visual dengan benar.
3. Petunjuk Kegiatan
1) Peserta didik dibagi atas 6 kelompok.
2) Masing –masing kelompok menerima LKPD 3 dari guru.
3) Peserta didik memprediksi isi bacaan berdasarkan judul (prabaca).
4) Peserta didik membaca isi teks bacaan (saatbaca).
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5) Peserta didik menceritakan isi bacaan (pascabaca).
6) Peserta didik menulis informasi (saatmenulis).
7) Peserta didik mempublikasikan isi bacaan (pascamenulis).

C.

Bahan Bacaan

Membaca dan Menulis Lanjut
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a) Membaca lanjut
Membaca lanjut adalah keterampilan membaca yang baru dapat
dilakukan bila pembaca telah dapat membaca teknik atau membaca
permulaan sebab membaca teknik menjadi dasar membaca lanjut.
Mempraktikan Jenis-jenis Membaca melalui Proses Membaca
Mempraktikan

jenis-jenis

membaca

dapat

dilakukan

dengan

menerapkan proses membaca. Proses membaca dapat dilakukan dengan
memperhatikan langkah-langkah dalam membaca. Langkah kegiatan
dalam proses pembelajaran membaca oleh Burns (dalam Saleh,
2006:110) dirinci menjadi tiga tahap yaitu: “(1) prabaca (prereading),
(2) saat baca (during-reading), dan (3) pascabaca (postreading)”.
1. Kegiatan Prabaca
Kegiatan prabaca dimaksudkan untuk menggugah prilaku siswa
dalam penyelesaian masalah dan memotivasi penelaahan materi bacaan
(Puji, 2007:69). Gruber (dalam Rahim, 2007:108) berpendapat bahwa
dalam kegiatan prabaca, dapat dilakukan dengan membuat prediksi,
guru

membaca

judul

bacaan

dengan

nyaring,

kemudian

memperkenalkan para pelaku dengan cara menceritakan nama-nama
mereka dan beberapa pernyataan yang menceritakan tentang para
pelaku, tokoh, akhirnya guru menyuruh siswa memprediksi kelanjutan
cerita.
2. Kegiatan Saat Baca
Menurut Novi (2009:97), “Kegiatan intibaca, beberapa strategi
membaca dapat meningkatkan pemahaman membaca siswa yaitu
strategi metakognitif, close procedure, dan pertanyaan pemandu”.
Strategi yang dimaksud antara lain: (1) Strategi metakognitif;
penggunaan intelektual otak dan usaha sadarnya dalam memonitor atau
mengontrol penggunaan intelektual. (2) Cloze procedur; digunakan juga
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untuk meningkatkan pemahaman dengan cara menghilangkan sejumlah
informasi dalam bacaan dan siswa diminta untuk mengisinya. (3)
Pertanyaan pemandu; siswa dilatih untuk mengingat fakta dengan cara
mengubah fakta itu menjadi pertanyaan “mengapa”. Pertanyaan
pemandu dapat diajukan oleh guru kepada siswa atau diajukan siswa
untuk dirinya sendiri ketika sedang membaca.
3. Kegiatan Pascabaca
Burns, dkk. (dalam Rahim, 2007:114) menjelaskan bahwa,
“Kegiatan pascabaca digunakan untuk membantu siswa memadukan
informasi baru yang dibacanya ke dalam skemata yang telah dimilikinya
sehingga diperoleh tingkat pemahaman yang lebih tinggi”. Sedangkan
Resmini (2007:97) berpendapat, pada kegiatan pascabaca terdapat
beberapa kegiatan dan strategi yang dapat dilakukan siswa setelah
membaca, yaitu: (1) memperluas kesempatan belajar, (2) mengajukan
pertanyaan, (3) mengadakan pameran visual, (4) melaksanakan
pementasan teater aktual, (5) menceritakan kembali, dan (6) penerapan
hasil membaca.
b) Menulis Lanjut
Menulis adalah menurunkan atau melukiskan lambang-lambang
grafik yang menggambarkan suatu bahasa yang dipahami oleh seseorang,
sehingga orang lain dapat membaca lambang-lambang grafik tersebut
kalau mereka memahami bahasa dan gambaran grafik itu (Tarigan,
1991:21). Menurut Nurgiyantoro (2005:273), menulis adalah aktivitas
mengungkapkan gagasan melalui media bahasa. Menulis merupakan
kegiatan produktif dan ekspresif sehingga penulis harus memiliki
kemampuan dalam menggunakan kosakata, tata tulis, dan struktur
bahasa. Semi (1993:47) mengartikan keterampilan menulis sebagai
tindakan memindahkan pikiran dan perasaan ke dalam bahasa tulis
dengan menggunakan lambang-lambang.
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Mempraktikkan Jenis-jenis Menulis Melalui Proses Menulis
Langkah-langkah dalam proses menulis ada tiga. Agar tulisan rapi
dan benar, laluilah semua langkah berikut, yaitu pramenulis, saat
menulis, dan pascamenulis (merevisi, mengedit, dan menyajikan).
1. Pramenulis
Pramenulis merupakan tahap persiapan.Pada tahap ini seorang
penulis melakukan berbagai kegiatan, misalnya menemukan ide
gagasan, menentukan judul karangan, memilih bentuk atau jenis tulisan,
membuat kerangka, dan mengumpulkan bahan-bahan.Ide tulisan dapat
bersumber dari pengalaman, observasi, bahan bacaan, dan imajinasi.
Kegiatan ini dapat dilakukan melalui berbagai aktivitas, misalnya
membaca buku, surat kabar, majalah, dan sejenisnya; menyimak warta
berita, pidato, khotbah, diskusi, dan seminar; karya wisata dan rekreasi;
dan sebagainya.

2. Saat Menulis
Tahap penulisan dimulai dengan menjabarkan ide ke dalam
bentuk tulisan.Ide-ide itu dituangkan dalam bentuk kalimat dan
paragraf.Selanjutnya, paragraf-paragraf itu dirangkaikan menjadi satu
karangan yang utuh. Tahap ini memerlukan berbagai pengetahuan
kebahasaan dan teknik penulisan. Pengetahuan kebahasaan digunakan
untuk pemilihan kata, penentuan gaya bahasa, pembentukan kalimat,
sedangkan teknik penulisan untuk penyusunan paragraf sampai dengan
penyusunan karangan secara utuh.
3. Pascamenulis
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Pascamenulis terdiri atas tiga, yaitu: (a) merevisi atau mengubah,
(b) mengedit, dan (3) menyajikan atau mempublikasikan tulisan. Ketiga
langkah pascamenulis dapat dijelaskan sebagai berikut.
d. Merevisi atau Mengubah
Pada tahap merevisi dilakukan koreksi terhadap keseluruhan
karangan.Koreksi dilakukan terhadap berbagai aspek, misalnya
struktur karangan dan kebahasaan.Struktur karangan meliputi
penataan ide pokok dan ide penjelas, serta sistematika dan
penalarannya.Sementara itu, aspek kebahasaan meliputi pilihan kata,
struktur bahasa, ejaan, dan tanda baca.
e. Mengedit
Apabila karangan sudah dianggap sempurna, penulis tinggal
melaksanakan tahap pengeditan. Dalam pengeditan ini diperlukan
format buku yang akan menjadi acuan, misalnya ukuran kertas,
bentuk tulisan, dan pengaturan spasi. Proses pengeditan dapat
diperluas dan disempurnakan dengan penyediaan gambar atau
ilustrasi.
f. Menyajikan atau Mempublikasikan Tulisan
Mempublikasikan tulisan dalam bentuk cetakan, tidak dalam
bentuk cetakan.Penyampaian tanpa cetakan dapat dilakukan dengan
pementasan,

perceritaan,

peragaan,

dan

sebagainya.Karangan

berbentuk cerita anak-anak, misalnya, dapat disampaikan melalui
majalah. Secara sederhana, karangan anak-anak dapat dipublikasikan
lewat papan tempel atau dibacakan di depan kelas.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Pembahasan Soal-soal
Seperti telah dijelaskan pada bagian Soal-soal UN/USBN, bahwa topik
membaca dan menulis lanjutmenurunkan soal USBN tiga tahun
belakangan berturut-turut, maka pada bagian pembahasan soal-soal ini
akan dibahas.
1. Pembahasan Soal 1
Teks 1
Bentor merupakan salah satu alat transportasi darat yang ada di Surabaya.
Bentor beroda tiga. Ukurannya tidak terlalu besar cukup digunakan untuk 3
orang . Bahan bakar bentor sama seperti sepeda motor dan jenis alat
transportasi lainnya, yaitu bensin.
Teks 2
Bemo termasuk salah satu kendaraan darat yang ada di Surabaya. Bemo
menyerupai mobil yang dapat mengangkut sekitar 12 penumpang. Bahan bakar
bemo yaitu bensin.
Persamaan kedua isi teks tersebut adalah kendaraan....
A. beroda tiga
B. berbahan bakar bensin
C. bermotor berukuran sedang
D. berpenumpang 12 orang
Kunci Jawaban :
B
Pembahasan :
Bahan bakar bentor yaitu bensin dan bahan bakar bemo yaitu bensin
Caranya :
1.Peserta didik membaca keseluruhan teks yang terdapat pada soal
tersebut.
2. Setelah itu peserta didik mencari kata kunci yang sama antar teks
3. Setelah peserta didik mendapatkan kata kunci yang sama peserta didik
menemukan jawaban yang benar
Kesimpulan.:
Kedua kendaraan bermotor di atas sama-sama menggunakan bahan bakar
bensin.
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2. Pembahasan Soal 2
Semalam, BMKG telah mengumumkan curah hujan yang cukup tinggi
di daerah Jakarta dan sekitarnya. Sungai Ciliwung diperkirakan meluap
hingga menyebabkan banjir. Oleh sebab itu masyarakat yang tinggal di
sekitar sungai dihimbau segera bersiap untuk mengungsi jika status
Sungai Ciliwung sudah dinyatakan “awas”. Para warga diminta untuk
segara mengungsikan diri ke daerah yang lebih tinggi. Namun, jika
rumah warga terdiri dari beberapa tingkat, warga diperbolehkan untuk
tidak mengungsi. Mereka diperbolehkan tetap tinggal di tingkat atas
rumah mereka.
Kalimat yang mengandung informasi tentang cuaca pada paragraf di atas
adalah ...
A. Para warga diminta untuk segara mengungsikan diri ke daerah
yang lebih tinggi.
B. Masyarakat yang tinggal di sekitar sungai dihimbau segera
bersiap untuk segera mengungsi jika Sungai Ciliwung sudah
dinyatakan awas.
C. Semalam, BMKG telah mengumumkan curah hujan yang cukup
tinggi di daerah Jakarta dan sekitarnya.
D. Mereka diperbolehkan tetap tinggal di atas rumah mereka.
Kunci Jawaban :
C
Pembahasan :
Informasi adalah pesan yang disampaikan kepada khalayak tentang
sesuatu hal. Dalam hal ini informasi yang berkaitan dengan cuaca

3. Pembahasan soal 3
Perhatikan kutipan percakapan berikut!
Wening
: Perlengkapan apa saja yang perlu kita siapkan untuk
membuat kolase, Siti?
Siti
: Kertas, lem, ranting kering, daun kering dan biji-bijian.
Wening
: Apakah kita tidak memerlukan gunting, Ning?
Siti
: Oiya gunting. Maaf, aku lupa.
Wening
: Berarti bahan dan perlngkapan sudah siap. Mari kita mulai
membuat kolase.
Siti
: Baiklah
Ubahlah teks percakapan di atas menjadi cerita narasi!
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Kunci Jawaban
: Wening dan Siti akan membuat kolase. Mereka
mempersiapkan alat dan bahannnya berupa kertas, lem, ranting kering, daun kering,
dan biji-bijian serta gunting. Mereka pun memulainya.
Pembahasan : Teks di atas di atas disebut teks narasi, karena kegiatannya langkahlangkah membuat kolase yang di jelaskan secara urut
.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal kemampuan berpikir tingkat tinggi (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).
Level penalaran merupakan level HOTS, karena untuk menjawab soal-soal
pada level 3 peserta didik harus mampu mengingat, memahami, dan
menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural serta memiliki
logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah
kontekstual (situasi nyata yang tidak rutin). Level penalaran mencakup
dimensi proses berpikir menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan
mengkreasi (C6).
Contoh soal di bawah ini sudah termasuk soal HOTS karena sudah level 3 (level
Penalaran) dalam bentuk pilihan ganda dan uraian.
Untuk menambah pemahaman, Anda diharapkan dapat mengembangkan soal
HOTS yang setingkat dengan contoh soal di bawah ini.
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Tabel 1 Kisi-kisi Ujian Sekolah Berstandar Nasional
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)

No

1

2

Jenis Sekolah

:

Sekolah Dasar(SD)

Kelas

:

IV (Empat)

Tema

:

1. Selamatkan Makhluk Hidup

Subtema

:

1. Tumbuhan Sahabatku

Alokasi Waktu

:

3 x 35 menit

Jumlah Soal

:

….

Tahun Pelajaran

:

2018/2019

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator
Soal

3.1 Menyimpulkan
informasi
berdasarkan
teks
laporan
hasil
pengamatan
yang didengar
dan dibaca.

Membaca
dan
Menulis
lanjut.

Memba
ca teks
laporan
.

Disajikan
26
sebuah teks dan
laporan hassil 27
pengamatan
yang dibaca.

3.4 Membandingkan
teks petunjuk
penggunaan dua alat
yang sama dan
berbeda Menyajikan
petunjuk
penggunaan alat
dalam bentuk teks
tulis dan visual
menggunakan
kosakata baku dan
kalimat efektif.

Membaca
dan
Menulis
lanjut.

Memba Disajikan
ca dan sebuah teks
menuli petunuk
s teks
petunju
k
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No.
Soal

Level
Kognitif

Bentu
k Soal

L3
(Penalar
an)

PG

penalara
n

Paket 1

PG
Peket 2

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah

:

Sekolah Dasar(SD)

Kelas

:

V (Lima)

Tema

:

5. Ekosistem

Subtema

:

Alokasi Waktu

:

3 x 35 menit

Jumlah Soal

:

….

Tahun Pelajaran

:

2018/2019

1. Komponen Ekosistem

No

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikato
r Soal

1

3.7 Menguraikan
konsepkonsep yang
saling
berkaitan
pada
teks
nonfiksi.

Membaca Membac Disajikan
dan
a teks sebuah
Menulis
nonfiksi teks
lanjut
bacaan
nonfiksi
dalam
tulisan
dengan
bahasa
sendiri.

No.
Soal

Level
Kognitif

Bentu
k Soal

21

L3
(Penalar
an)

PG

12

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah

:

Sekolah Dasar(SD)

Kelas

:

V (Lima)

Tema

:

5. Ekosistem

Subtema

:

Alokasi Waktu

:

3 x 35 menit

Jumlah Soal

:

….

Tahun Pelajaran

:

2018/2019

1. Komponen Ekosistem

161

Paket 1

No

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup Materi
Materi

1

3.7 Menguraikan
konsep-konsep
yang
saling
berkaitan pada
teks nonfiksi.

Membac Membac Disajikan
a
dan a teks sebuah teks
Menulis nonfiksi bacaan
lanjut
nonfiksi
dalam tulisan
dengan
bahasa
sendiri.

162

Indikator
Soal

No.
Soal

Level
Kognitif

1, 2 , L 3
3,4, (Penalara
dan n)
5

Bentu
k Soal
PG
Paket 1
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL

PAKET - …

Tahun Pelajaran 2018/2019
JenisSekolah

: SD

Kurikulum

: 2013

Kelas

: IV

BentukSoal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: Taufina

KOMPETENSI DASAR
3.4 Membandingkan teks petunjuk
penggunaan dua alat yang sama dan
berbeda Menyajikan petunjuk
penggunaan alat dalam bentuk teks
tulis dan visual menggunakan
kosakata baku dan kalimat efektif.

BukuSumber : Buku Tematik Terpadu
Kurikulum 2013
NomorSoal
1.

LINGKUP MATERI
Membaca

KunciJawaban

MATERI

A
Membaca dan Menulis Lanjut
INDIKATOR SOAL

Disajikan
petunjuk
penggunaan dua alat yang
sama dan berbeda

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

V

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan petunjuk penggunaan DVD player berikut yang tersusun acak!
1) Tekan tombol ON/OFF pada CD untuk menghidupkan CD
2) Tekan tombol PLAY untuk memutar film atau musik pada CD tersebut
3) Setelah aktif tekan tombol OPEN/CLOSE untuk membuka tutup disk CD
4) Masukkan CD ke dalam tempat yang sudah tersedia, tekan CLOSE
Urutan yang tepat penggunaan DVD player adalah ....
A. 1-3-5-2-4
B. 2-1-3-4-5
C. 3-2-4-1-5
D. 4-5-3-2-1

Penalaran

KOMPETENSI DASAR
3.7 Menguraikan konsepkonsep
yang
saling
berkaitan
pada
teks
nonfiksi
LINGKUP MATERI
Membaca dan menulis lanjut

Disajikan sebuah tekspendek
berupa dua teks yang berbeda
siswa dapat menguraikan
konsep yang saling
MATERI
Membaca dan Menulis Lanjut
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BukuSumber : Buku
Terpadu Kurikulum 2013

Tematik

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

V

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
NomorSoal
1 dan 2

Bacalah fabel berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2!
Ketika memandangi anak-anaknya yang baru menetas, induk ayam bingung. Salah
anaknya kecil sekali dibandingkan anak-anak yang lain Tetapi, ia tetap menyayanginya
Sekelompok anak ayam nakal sering ayam kecil itu. Namun, anak ayam kecil tetap
bahagia bersama keluarganya. Induk dan saudara-saudara selalu menjaganya.
Pertanyaan 1. Jelaskan keteladanan yang diambil dari fabel tersebut!
Pertanyaan 2. Jelaskan makna kata menetas!

INDIKATOR SOAL
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Disajikan
Teks bacaan berkaitan pada
teks nonfiksi

Kunci
Jawaban
1.
Keteladanan
rasa
menyayangi,
tidak
membedabedakann
2. Makna kata
menetas
adalah pecah
dan terbuka
kulitnya

RUBRIK PENILAIAN
Tabel 2Rubrik Penilaian Uraian
Rubrik Penilaian Uraian
N0

Keterangan

Skor

1

Mampu menjawab lebih banyak informasi dan tepat

8

2

Kurang Mampu menjawab informasi

6

3

Tidak mampu menjawab informasi.

4
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KESIMPULAN
Membaca lanjut adalah keterampilan yang harus dikuasai semua orang.
Terampil membaca dan menulis lanjut bisa dilakukan bila semua orang telah
dapat menguasai teknik membaca dan menulis permulaan. KD ini bertujuan
agar peserta didik terampil membaca nantinya sampai mereka dewasa atau
seumur hidup. Diharapkan bila peserta didik menguasai membaca dan
menulis lanjut, mereka akan menguasai pengetahuan, apalagi materi
membaca menulis lanjut banyak disajikan pada soal-soal USBN.
Dalam kegiatan menulis lanjut peserta didik berlatih mengungkapkan
gagasannya secara tertulis. Pembelajaran menulis di kelas tinggi diarahkan
pada kegiatan menulis lanjutan.. Latihan yang intensif dan terarah akan dapat
membimbing peserta didik memiliki kemampuan menulis sesuai dengan
tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini setiap guru hendaknya menyadari
bahwa pembelajaran menulis tidak ditekankan pada pengetahuan kebahasaan
tetapi bagaimana menerapkan pengetahuan tersebut.

167

UMPAN BALIK
Pada bagian umpan balik ini, Saudara dapat memberikan tanggapan terhadap
pertanyaan atau pernyataan yang ada pada tabel berikut ini.
Tabel 3 Umpan Balik
No
1
2

3
4

5

6

7

8
9
10

Aspek
Apa yang Saudara harapkan setelah
mempelajari subu membaca dan menulis
lanjut
Apa yang akan Saudara kembangkan
terkait materi membaca dan menulis lanjut
dalam pembelajaran membaca dan menulis
lanjut yang terdapat pada unit ini?
Apa yang akan Saudara kembangkan
terkait dengan soal Hots sebagai bahan
pembelajaran pada unit ini?
Apa yang akan Saudara kembangkan
terkait dengan langkah-langkah proses
membaca sebagai bahan pembelajaran
pada unit ini?
Apa yang akan Saudara kembangkan
terkait dengan langkah-langkah proses
menulis sebagai bahan pembelajaran pada
unit ini?
Apa yang akan Saudaraperbaiki setelah
mempelajari unit pembelajaran membaca
lanjut ini berhubungan dengan proses
pembelajaran yang dirasakan kurang?
Apa yang akan Saudaraperbaiki setelah
mempelajari unit pembelajaran menulis
lanjut ini berhubungan dengan proses
pembelajaran yang dirasakan kurang?
Apa yang Saudara rasa kurang dalam
perencanaan program pembelajaran
membaca dan menulis lanjut ini?
Apa yang Saudara rasa kurang dalam
pelaksanaan pembelajaran proses
pembelajaran membaca lanjut?
Bagaimana cara Saudara meningkatkan
kemampuan diri?
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Tanggapan

Dengan modul membaca dan menulis lanjut ini akan memberikan kontribusi
bagi pendiidk sebagai dasar dalam penulisan indikator dengan tujuan
pembelajaran untuk membaca dan menulis lamjut sesuai dengan KD nya.
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PENUTUP
Pelaksanaan suatu kegiatan akan berjalan lancar apabila dipersiapkan
dengan optimal. Semua unsur saling bekerjasama melaksanakan perannya
dengan baik dan penuh rasa tanggungjawab. Oleh karena itu, komitmen yang
kuat semua pihak terkait, akan mendukung keberhasilan pelaksanaan
Program Peningkatan Kompetensi Pembelajaran (PKP).

Untuk itu

diperlukan peningkatkan 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 Pembelajaran 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

dipraktikkan

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 peserta
didik sekolah dasar.
Akhir kata, kami, para penyusun meminta kritik dan saran demi perbaikan
penyusunan Unit Pembelajaran serta kepentingan di masa depan.
Terimakasih.
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Paket Unit Pembelajaran
Terampil Berbahasa Tulis
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