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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 Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
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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 efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

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
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PENGANTAR
Unit ini berisi paparan tetang pembelajaran teks deskripsi, mulai dari
contoh, konsep, karakteristik, sampai pada prosedur pembelajarannya. Teks
prosedur terdapat di kelas VII Kurikulum 2013 untuk SMP. Di dalamnya
terdapat empat KD meliputi kegiatan mengidentifikasi, menjelaskan,
menelaah, dan menyajikan. Keempat kompetensi tergambar pula di dalam
model-model pelatihan yang akan Saudara lakoni di dalam unit ini.
Di dalam unit ini, kami menawarkan model-model pelatihan yang
dapat menjadi inspirasi bagi Saudara dan dapat menyemangati dan
mempermudah peserta didik di dalam mempelajari teks itu. Kami berharap
model-model pembelajaran yang tersaji di dalam unit ini dapat menjadi solusi
untuk semua tantangan di dalam mengembangkan masing-masing KD. Dengan
model-model pembelarajan itu, Saudara dapat mengembangkan kompetensi
para peserta didik dengan pelayanan yang lebih baik. Kurikulum 2013 dapat
terakomodasi dengan kreativitas Saudara di dalam memilih model pelatihann
tersebut yang tepat.
Di dalam unit ini kami sajikan pula sejumlah soal UN yang relevan
dengan kompetensi lulusan (SKL) yang muncul dalam tiga terakhir UN;
disertai dengan langkah-langkah pembahasannya. Dengan model-model soal
tersebut, Saudara diharapkan dapat memprediksi kemungkinan soal jenis teks
eksplanasi yang mungkin muncul pada UN tahun berikutnya. Lima contoh soal
HOTS yang tersaji di bagian akhir unit ini juga dapat Saudara jadikan sebagai
bahan latihan para peserta di dalam penyelesaian UN tersebut. Tentu saja soalsoal tersebut harus perlu dikembangkan kembali oleh Saudara berdasarkan
kisi-kisi UN terakhir.
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Besar harapan kami, bahan pelatihan ini memberikan kontribusi bagi
peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia khusus teks deskripsi di
SMP. Bahan ini juga diharapkan dapat membantu dalam menuntaskan belajar
para peserta didik tentang teks deskripsi melalui penguasaan potensi
akademik para gurunya. Atas segala kekurangan yang ada pada bahan
pelatihan ini, kami mohon saran dan kritik untuk perbaikan pada penyusunan
bahan pelatihan berikutnya. Terima kasih.
Jakarta, April 2019

Penulis
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
kelas VII.
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

Kelas VII

3.1 Mengidentifikasi informasi dalam Mengidentifikasi
teks

deskripsi

tentang

objek

informasi dalam teks

(sekolah, tempat wisata, tempat

deskripsi tentang objek

bersejarah,

suasana

tempat

pentas seni daerah) yang didengar

dibaca

dan

atau

wisata

Kelas

yang

dan dibaca
3.2

Menelaah

struktur

dan • Menelaah

struktur

kebahasaan dari teks deskripsi

dari teks deskripsi

tentang objek (sekolah, tempat

tentang

wisata,

tempat wisata yang

tempat

bersejarah,

dan⁄atau suasana pentas seni

objek

dibaca

daerah) yang didengar dan dibaca • Menelaah
kebahasaan
teks
tentang

dari

deskripsi
objek

tempat wisata yang
dibaca
4.1 Menjelaskan isi teks deskripsi Menjelaskan isi teks
objek (tempat wisata, tempa

deskripsi objek tempat

bersejarah, pentas seni daerah,

wisata yang dibaca

kain

tradisional,

dll)

yang
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Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

didengar dan dibaca secara lisan,
tulis, dan visual
4.2 Menyajikan data, gagasan, kesan Menyajikan

data,

dalam bentuk teks deskripsi gagasan, kesan dalam
tentang objek (sekolah, tempat bentuk teks deskripsi
wisata,

tempat

bersejarah, tentang objek tempat

dan⁄atau suasana pentas seni wisata yang dibaca.
daerah) secara tulis dan lisan
dengan memperhatikan struktur,
kebahasaan baik secara lisan
maupun tulis
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi
Pengetahuan
IPK Penunjang:

Keterampilan
IPK Penunjang:

3.1.1 Mendaftar informasi dalam teks 4.1.1 Mengumpulkan informasi isi
deskripsi objek tempat wisata
teks deskripsi objek tempat
yang dibaca
wisata yang dibaca
3.1.2 Mengklasifikasi informasi dalam 4.1.2 membangun isi teks deskripsi
teks deskripsi objek tempat
objek tempat wisata yang
wisata yang dibaca
dibaca
3.1.3 Menjelaskan informasi dalam
teks deskripsi objek tempat
wisata yang dibaca.
IPK Kunci:
3.1.4

IPK Kunci:

Mengidentifikasi informasi 4.1.3 Menjelaskan isi teks deskripsi
dalam teks deskripsi tentang
objek (tempat wisata, tempa
objek (sekolah, tempat wisata,
bersejarah,
pentas
seni
tempat bersejarah, dan atau
daerah, kain tradisional, dll)
suasana pentas seni daerah)
yang didengar dan dibaca
yang didengar dan dibaca
secara lisan, tulis, dan visual

IPK Pengayaan:
3.1.5. Membandingkan isi dua teks
informasi
dalam
teks
deskripsi
tentang
objek
tempat wisata yang dibaca

IPK Pengayaan:
4.1.4 Menyempurnakan isi teks
deskripsi objek tempat
wisata yang dibaca

3.1.6 Menyimpulkan
isi dua teks
informasi
dalam
teks
deskripsi
tentang
objek
tempat wisata yang dibaca.
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Pengetahuan
IPK Penunjang:
3.2.1

3.2.1

3.2.2

3.2.3

Keterampilan
IPK Penunjang:

Menjelaskan struktur teks 4.2.1 Merancang data, gagasan,
deskripsi tentang objek
kesan dalam bentuk teks
tempat wisata yang dibaca
deskripsi tentang objek
Menjelaskan kebahasaan teks
tempat wisata secara tulis
deskripsi tentang objek
dan
lisan
dengan
tempat wisata yang dibaca
memperhatikan struktur.
Menentukan struktur teks 4.2.2 Membangun data, gagasan,
deskripsi tentang objek
kesan dalam bentuk teks
tempat wisata yang dibaca
deskripsi tentang objek
Menentukan kebahasaan teks
tempat wisata secara tulis
deskripsi tentang objek
dan
lisan
dengan
tempat wisata yang dibaca
memperhatikan struktur.

IPK Kunci:
IPK Kunci:
3.2.4
Menelaah
struktur
dan 4.2.3 Menyajikan data, gagasan,
kebahasaan
dari
teks
kesan dalam bentuk teks
deskripsi tentang objek
deskripsi tentang objek
(sekolah, tempat wisata,
(sekolah, tempat wisata,
tempat bersejarah, dan⁄atau
tempat
bersejarah,
suasana pentas seni daerah)
dan⁄atau suasana pentas
yang didengar dan dibaca
seni daerah) secara tulis
dan
lisan
dengan
memperhatikan struktur,
kebahasaan baik secara
lisan maupun tulis
IPK Pengayaan:
IPK Pengayaan:
3.2.5 Menyimpulkan struktur teks 4.2.4
Mengembangkan
data,
deskripsi tentang objek tempat
gagasan, kesan dalam bentuk
wisata yang dibaca
teks deskripsi tentang objek
3.2.6 Menyimpulkan kebahasaan teks
sekolah secara tulis dan lisan
deskripsi tentang objek tempat
dengan
memperhatikan
wisata yang dibaca
struktur
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
Di dalam kehidupan nyata atau sehari-hari siswa sering sekali terkagumkagum melihat keindahan alam misalnya hamparan sawah yang menghijau,
deburan ombak yang disertai dengan beningnya air. Hal tersebut bisa dikatan
dengan “Wow indahnya” seperti pada gambar berikut.

Gambar 1 Hamparan Sawah yang Hijau
Sumber:
https://www.google.com/search?q=gambar+hamparan+sawah+dan+deburan+ombak

Selain itu, kekaguman juga sering disampaikan siswa untuk memuji
penampilan temannya dengan kata-kata karena menggunakan baju yang
bagus, perhiasan yang menarik dengan kata-kata “Wow cantiknya”, seperti
tampak pada gambar berikut.
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Gambar 2 Gaya Baju Masa Kini
Sumber:
https://www.google.com/search?q=gambar+wanita+cantik+pakai+baju+bagus

Pernyataan di atas merupakan beberapa contoh pendeskripsian suatu
objek yang dilakukan siswa dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya masih
banyak ungkapan lain yang biasa siswa lakukan baik itu ketika melihat
penomena alam, kekaguman teman atau kerabatnya.
Sebagai teks yang menggambarkan objek tertentu, maka deskripsi
mudah dijumpai dalam mata pelajaran IPA dan IPS. Dalam mata pelajaran IPA
bisa dibahas karakteristik, keadaan, dan sifat dari suatu objek. Selain itu dalam
mata pelajaran IPS dapat dibahas mengenai para pahlawan atau yang lainnya.
Dengan demikian teks yang menggambarkan suatu keadaan tidak lagi
bagi asing bagi siswa. Melalui informasi dalam teks tersebut siswa dapat
memahami potret, gambaran, atau kejadian yang disampaikan secara nyata
termasuk struktur penyajian dan kaidah kebahasaannya. Selain itu, para siswa
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tidak hanya mengonstruksi teks dalam bahasa Indonesia tetapi tetapi juga
dilakukan lintas mata pelajaran yaitu IPA, IPS, dan mata pelajaran lainnya.
Untuk lebih jelasnya berikut contoh teks deskripsi yang berhubungan
dengan keindahan alam.

Indahnya Parangtritis
Salah satu andalan wisata kota Yogyakarta adalah
Pantai Parangtritis. Tepatnya Pantai Parangtritis
berada di Kecamatan Kretek, Bantul, daerah
Istimewa Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 27
km arah selatan Yokyakarta.
Pemandangan Pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri,
terlihat tebing yang sangat tinggi, di sebelah kanan, kita bisa melihat batu
karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang
datang setiap saat. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abuabu dan kombinasi hijau sungguh elok.
Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Di sore hari, kita bisa
melihat matahari terbenam yang merupakan saat sangat istimewa.
Lukisan alam yang sungguh memesona. Semburat warna merah
keemasan di langit dengan kemilau air pantai yang tertimpa matahari
sore menjadi pemandangan yang memukau. Rasa hangat berbaur
dengan lembutnya hembusan angin sore, melingkupi seluruh tubuh.
Seakan tersihir kita menyaksikan secara perlahan matahari seolah-olah
masuk ke dalam hamparan air laut.
Banyaknya wisatawan yang selalu mengunjungi Pantai Parangtritis ini
membuat pantai ini tidak pernah sepi dari pengunjung. Di pantai
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Parangtritis ini kita bisa menyaksikan kerumunan anak-anak bermain
pasir. Tua muda menikmati embusan segar angin laut. Kita juga bisa naik
kuda ataupun angkutan sejenis andong yang bisa membawa kita ke area
karang laut yang sungguh sangat indah.(Sumber: Kemdikbud, 2016)

Berdasarkan teks di atas, maka siswa akan mendapatkan gambaran
suatu objek atau tempat yang dimulai dengan mengidentifikasi keberadaan
tempat. Selanjutnya penggambaran suasana atau keindahan alam serta
banyaknya para wisatawan yang berkunjung. Gambaran yang disampaikan
dalam teks tersebut jelas, tepat, dan dimengerti oleh siswa seolah-olah
melihat langsung.
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SOAL-SOAL UN
Ada beberapa soal UN yang terdapat dalam teks deskripsi yaitu ranah
kognitif atau pengetahuan. Berikut ini soal-soal UN yang dapat diterapkan
dalam teks deskripsi pada Kompetensi Dasar 3.2 Menelaah struktur dan
kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek (sekolah, tempat wisata, tempat
bersejarah, dan atau suasanapentas seni daerah) yang didengar dan dibaca.
Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih bagi
peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu soal ini juga dapat menjadi
acuan ketika Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada topik
Menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi .
1. Menentukan kalimat tidak efektif dalam sebuah teks
Soal

Tahun

(1)
Sejak pagi, pengurus OSIS sibuk menyiapkan berbagai
keperluan untuk acara jalan sehat. (2) Mereka membawa hadian
dari ruang OSIS. (3) Kupon hadiah untuk para peserta jalan sehat
telah mereka siapkan juga. (4) Tepat pukul 07.00 semua peserta
telah hadir di sekolah.
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Bacalah teks berikut!

Kalimat tidak efektif pada teks tersebut ditandai dengan nomor ….
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
Identifikasi
Level Kognitif

: Penalaran
3.2.3 Menentukan kebahasaan teks deskripsi tentang

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Kalimat tidak efektif dalam teks

Ditanyakan

: Keefektifan kalimat

objek tempat wisata yang dibaca
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Materi yang

: Teks deskripsi

dibutuhkan
2. Melengkapi kata yang tepat
Soal
Perhatikan kalimat berikut!

Tahun
2018

Gedung itu direnovasi […] ratusan tenaga ahli bangunan dari
berbagai daerah di Indonesia
Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ….
A. Menyibukkan
B. Menampilkan
C. Menjadikan
D. melibatkan
Identifikasi
Level Kognitif

: Penalaran

Indikator yang
bersesuaian

3.2.3 Menentukan kebahasaan teks deskripsi tentang
objek tempat wisata yang dibaca
:

Diketahui

: Melengkspi kata yang tepat dalam kalimat

Ditanyakan

: Ketepatan kata

Materi yang
dibutuhkan

: Teks deskripsi

3. Melengkapi kata penghubung
Soal
Perhatikan teks berikut!
Banjir bandang […]⁽¹⁾ banjir yang besar dan dating dengan tibatiba. Air mengalir dengan deras menghanyutkan benda-benda
besar […]⁽²⁾ banjir ini merusak berbagai sarana prasarana yang
dilewatinya’
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Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi teks tersebut
adalah ….
A. ⁽¹⁾adalah, ⁽²⁾melainkan
B. ⁽¹⁾merupakan, ⁽²⁾seperti
C. ⁽¹⁾merupakan, ⁽²⁾dan
D. ⁽¹⁾adalah, ⁽²⁾seperti

Identifikasi
Level Kognitif

: Penalaran

Indikator yang
bersesuaian

3.2.3 Menentukan kebahasaan teks deskripsi tentang
objek tempat wisata yang dibaca
:

Diketahui

: Melengkapi kata penghubung dalam teks

Ditanyakan

: Kata penghubung

Materi yang

: Teks deskripsi

dibutuhkan

4. Kalimat padu
Soal
Bacalah teks berikut!

Tahun
2018

(1)
Sejumlah kendaraanpun mogok di kota Padang, baik mobil,
angkutan kota, maupun sepeda motor. (2) Beberapa lokasi
tepian jalan menjadi lokasi mirip bengkel dadakan untuk upaya
menghidupkan kembali kendaraan yang mati terkena rembesan
air genangan banjir itu. (3) Mereka seperti tak peduli lagi dengan
harga bensin yang juga tidak turun. (4) Siapakah yang mesti
disalahkan atas banjir ini?
Perbaikan teks tersebut agar menjadi padu adalah dengan cara
menghilangkan kalimat nomor ….
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
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Identifikasi
Level Kognitif

: Penalaran

Indikator yang
bersesuaian

3.2.3 Menentukan kebahasaan teks deskripsi tentang
objek tempat wisata yang dibaca
:

Diketahui

: Melengkapi kata penghubung dalam teks

Ditanyakan

: Kata penghubung

Materi yang

: Teks deskripsi

dibutuhkan

5. Kalimat tidak efektif
Soal
Bacalah kalimat berikut!

Tahun
2018

Ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa tenteram semakin
lengkap sekali.
Kalimat tersebut tidak efektif karena ….
A. konjungsi tidak tepat
B. tidak mempunyai subjek
C. kalimat tidak logis
D. terdapat pemborosan kata
Identifikasi
Level Kognitif

: Penalaran

Indikator yang
bersesuaian

3.2.3 Menentukan kebahasaan teks deskripsi tentang
objek tempat wisata yang dibaca
:

Diketahui

: Kalimat tidak efektif dalam kalimat

Ditanyakan

: Keefektifan kalimat

Materi yang

: Teks deskripsi

dibutuhkan
6. Penulisan huruf kapital
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Soal
Bacalah teks berikut!

Tahun
2018

Salah satu museum yang banyak dikunjungi pelajar adalah
museum geologi Bandung. Museum ini didirikan pada zaman
kolonialisme Belanda. Didirikan pada masa revolusi industri di
benua Eropa. Saat itu para ahli geologi sedang giat melaksanakan
penyelidikan geologi.
Perbaikan penulisan huruf kapital pada teks tersebut adalah ….
A. Museum geologi Bandung, Benua Eropa
B. Museum Geologi Bandung, Benua Eropa
C. museum Geologi Bandung, Benua Eropa
D. museum Geologi Bandung, benua eropa
Identifikasi
Level Kognitif

: Penalaran

Indikator yang
bersesuaian

3.2.3 Menentukan kebahasaan teks deskripsi tentang
objek tempat wisata yang dibaca
:

Diketahui

: Penulisan huruf kapital dalam teks

Ditanyakan

: Huruf kapital

Materi yang

: Teks deskripsi

dibutuhkan
7. Perbaikan Ejaan
Soal
Bacalah teks berikut!

Tahun
2017

Pulau komodo yang terletak di dekat pulau Flores, nusa tenggara
timur menjadi perhatian dunia karena di sana terdapat hewan
langka komodo. Pulau ini bisa dikunjungi kurang lebih 1 – 2 jam
dari pelabuhan terdekat. Populasi komodo di pulau ini mencapai
1300 ekor tahun 2009. Ini sudah lebih dari cukup untuk menarik
wisatawan lokal maupun asing. Pulau yang luasnya 390 km² ini
telah diumumkan sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia.
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Perbaikan penulisan ejaan yang tepat pada teks tersebut adalah …
A. Pulau komodo, pulau Flores, Nusa Tenggara Timur
B. Pulau Komodo, pulau Flores, Nusa Tenggara Timur
C. Pulau Komodo, Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur
D. Pulau komodo, Pulau Flores, Nusa Tenggara timur
Identifikasi
Level Kognitif

: Penalaran

Indikator yang
bersesuaian

3.2.3 Menentukan kebahasaan teks deskripsi tentang
objek tempat wisata yang dibaca
:

Diketahui

: Ketepatan penulisan ejaan dalam teks

Ditanyakan

: Penulisan ejaan

Materi yang

: Teks deskripsi

dibutuhkan
.
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BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran
Indonesia menjadi negara alami paling indah di dunia. Beberapa
tempat wisata di wilayah Indonesia memiliki keindahan alam yang natural
Selain alamnya yang indah juga beberapa jenis hewan dan tumbuhan langka
yang melengkapi beberapa tempat wisata alami yang indah. Untuk
menuangkannya keindahan alam tersebut ke dalam tulisan maka
digunakan teks deskripsi. Apa itu teks deskripsi? Bagaimana cara
menyusun atau mengembangkannya?
Untuk menjawab pertanyaan di atas, mari kita lakukan aktivitas di
bawah ini. Aktivitas tersebut akan dibagi menjadi 4 bagian yang bertujuan
untuk pemahaman konsep dan pemahaman Saudara. Setelah melakukan
aktivitas ini Saudara diharapkan mampu menjawab pertanyaanpertanyaan tersebut.
Pembelajaran teks deskripsi adalah salah satu teks yang wajib dipelari
siswa pada kelas VII. Oleh sebab itu, pendidik diharapkan menguasai
konsep dan pembelajarannya. Materi yang akan diberikan kepada peserta
didik

adalah materi yang menarik yaitu materi yang sesuai dengan

karakteristik peserta didik dan kelas yang diampu.
Dalam pembelajarannya, guru dituntut untuk mampu menentukan
materi ajar, pendekatan, dan model pembelajaran yang tepat dan akan
digunakan sehingga tuntutan Kompetensi Dasar yang harus dikuasai
peserta didik tercapai.
Unit pembelajaran ini akan dipelajari mengidentifikasi informasi isi
teks deskripsi, menjelaskan isi teks deskripsi, menelaah struktur dan
kebahasaan teks deskripsi, dan menyajikan data, gagasan, kesan dalam
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bentuk teks deskripsi dengan pendekatan Scientifik dan model
pembelajaran Discovery Learning.
Setiap model pembelajaran akan lebih mudah digunakan apabila
pendidik membuat langkah-langkah pembelajaran sesuai dengan urutan
atau skenario yang tepat.

Aktivitas 1: Mengidentifikasi infomasi dan menjelaskan isi teks
deskripsi
Tujuan Pembelajaran:
a. Mengidentifikasi informasi teks deskripsi objek tempat wisata yang
didengar dan dibaca.
b. Menjelaskan isi teks deskripsi objek tepat wisata yang didengar dan
dibaca secara lisan, tuli, dan visual.
1. Stimulation (Pemberian Rangsangan)
1) Peserta didik menyaksikan tayangan gambar keindahan alam Raja
Ampat pada alamat berikut:
(http://www.youtube.com/watch?v=79/W_1E758)

2) Peserta didik melakukan curah pendapat untuk menggali
pengalaman mereka berkaitan dengan tayangan yang ditonton.
3) Peserta didik merespon pertanyaan-pertanyaan membangun
konteks berkaitan dengan tayangan .
2. Problem Statement (Identifikasi Masalah)
1) Peserta didik membaca teks deskripsi tentang keindahan alam
yang dibagikan pendidik.
2) Peserta didik secara berkelompok menyusun pertanyaan terkait
dengan teks deskripsi.
3) Secara berkelompok peserta didik menerima lembar format
daftar informasi teks deskripsi yang dibaca
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4) Pendidik melakukan pengamatan terhadap aktivitas peserta
didik.
3. Data Collection (Pengumpulan Data)
1) Peserta didik mendata informasi sesuai dengan isi teks.
2) Peserta didik mengklasifikasi berdasarkan data sesuai dengan isi
teks.
3) Peserta didik mengidentifikasi hasil yang sudah diklasifikasi
sesuai dengan isi teks.
4. Data Processing (Pengolahan Data)

Peserta didik secara berkelompok:
a. Mendiskusikan data klasifikasi data, dan identifikasi informasi
sesuai dengan isi teks.
b. Membaca dan membandingkan dua teks deskripsi.
c. Peserta didik menyimpulkan isi dua teks deskripsi.
d. Membaca teks yang dibagikan pendidik.
e. Menentukan hal-hal penting yang terdapat dalam teks.
f. Mengembangkan atau menuliskan

teks sesuai dengan hasil

identifikasi pada karton manila..
g. Hasil kerja dipajang pada papan pajang.
5. Verification (Pembuktian)
1) Peserta didik melakukan kunjung kerja ke kelompok lain, satu orang
anggota kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di kelompok
masing-masing.
2) Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok, peserta didik yang berkunjung,
memberikan merespon hasil dengan memberikan tanggapan dan
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pertanyaan untuk mendalami dan mengetahui kebenaran hasil
identifikasi teks yang telah dibaca.
3) Peserta didik yang bertugas mempresentasikan memberikan
penjelasan-penjelasan beserta alasan logis untuk membuktikan
kebenaran hasil identifikasi yang telah didiskusikan di kelompok
masing-masing.
4) Peserta didik yang berkunjung menuliskan catatan-catatan di kertas
post it berupa penilaian, tanggapan, atau masukan terhadap hasil
kerja kelompok lain dan menempelkannya pada plano hasil kerja
kelompok tersebut.
5) Setiap kelompok menempelkan hasil diskusi pada tempat pajangan
yang disediakan.
6. Generalization (Menarik Kesimpulan)
1) Peserta didik

mengungkapkan kembali tentang informasi yang

terdapat dalam teks telah dibaca.
2) Peserta didik menuliskan simpulan isi dua teks di “kartu simpul”
yang telah disiapkan pendidik mengenai isi informasi yang telah
diindetifikasi melalui kegiatan mendengarkan dan membaca.
3) Peserta didik menempelkan kartu simpul yang telah diisi pada
kertas plano yang akan dipajangkan di dinding kelas.
4) Peserta didik dan pendidik secara bersama-sama menyimpulkan isi
teks deskripsi dan dikuatkan pendidik.
5) Peserta didik mengerjakan soal penilaian pembelajaran yang
diberikan oleh pendidik untuk mengukur ketercapaian tujuan
pembelajaran.
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Aktivitas 2: Menelaah Struktur, Kebahasaan dan Menyajikan
Teks Deskripsi

Tujuan aktivitas pembelajaran:
Setelah membaca teks deskripsi “Keindahan Sawah” peserta diharapkan
mampu:
a. Menelaah struktur dan kebahasaan teks deskripsi tentang objek
wisata yang didengar dan dibaca.
b. Menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi
tentang objek wisata secara tulis dan lisan dengan memperhatikan
struktur, kebahasaan baik secara lisan maupun tulis.

1. Stimulation (Pemberian Ransangan)

1) Peserta didik membaca teks deskripsi
Keindahan Sawah

Sebuah sawah dan pemandangan di sekitar Desa Sumber
Rejo, Sukuharojo. Sleman, Jawa Tengah. Pemandanga
disana indah sekali ada dua buah gunung yang berwarna
hijau ,ada juga sawah yang juga ditanami pak tani. Di sebelah kiri sawah
ada petani yang sedang menyirami sawahnya. Disawah ini udaranya
sangat sejuk sekali. Waktu itu semakin siang dan semakin panas ,pak tani
pun tidak mengenal leleh dia terus berkerja dan menikmati pemandangan
di sawah ini.
Semakin siang semakin panas, petani pun beristirahat sejenak. Dia
mengipasi badanya degan topi tulang besar dan meminum airnya yang
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dibawa dari rumah. Ia masih beristirahat digubuknya dan melihat patani
lainnya sedang mencangkul sawahnya yang berpetak–petak.
Petani ini pun sudah selesai beristirahat, ia lanjut berkerja kembali di
sawahnya. Ia dengan gembira mencangkul sawahnya dan beberapa
kemudian istri petani mengirimkan makanan kepada petani itu. Dan
langit sudah tidak cerah lagi matahari mau terbenam petani pun itu
berkemas–kemas untuk pulang ke rumah.
Sumber: http://www.guruberbahasa.com/2016/05/3-karangan-deskripsi

2) Peserta didik

melakukan curah pendapat

untuk menggali

pengalaman mereka sesuai dengan teks sudah dibaca diakitkan
dengan teks deskripsi yang sudah dibahas sebelumnya.
3) Peserta didik merespon pertanyaan-pertanyaan membangun
konteks berkaitan dengan teks yang dibaca.

2. Problem Statemen (Identifikasi Masalah)

1) Peserta didik membaca teks deskripsi bertema “Keindahan Alam.”
2) Peserta didik mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan materi
yang akan dipelajari misalnya; apa saja struktur teks deskripssi
tersebut? Apa saja kebahasaannya?, dan bagaimana mengembangkan
teks deskripsi?
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3. Data Collection (Pengumpulan Data)
Secara berkelompok peserta didik:
1) Menerima format telaah struktur dan kebahasaan yang sudah
disiapkan pendidik.
2) Mendata struktur teks yang sudah dibaca.
3) Mendata kebahasaan teks yang sudah dibaca.
4) Menelaah struktur teks yang sudah dibaca.
5) Menelaah kebahasaan teks yang sudah dibaca.
4. Data Processing (Pengolahan Data)
Peserta didik secara berkelompok:
1) Mendiskusikan struktur dan kebahasaan yang terdapat dalam teks.
2) Menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks deskripsi.
3) Menentukan kerangka teks dengan tema “Keindahan Sekolahku”
4) Mengembangkan kerangka menjadi teks yang lengkap sesuai
dengan tema dengan memperhatikan data, gagasan, dan kesan.
5) Menyajikan teks yang sudah dikembangkan
5. Verification (Pembuktian)
1) Wakil dari masing-masing kelompok secara bergiliran melaporkan
hasil diskusinya khusus struktur dan kebahasaan.
2) Kelompok lainnya menanggapi hasil laporan dan dikuatkan
pendidik.
3) Masing-masing kelompok memperbaiki hasil kerjanya sesuai
dengan jawaban yang sudah disepakati.
4) Selanjutnya teks yang sudah dikembangkan di masing-masing
kelompok dipertukarkan pada antar-kelompok (Kel. 1 - kel 2, kel 2
– kel. 3, dst.)
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5) Masing-masing kelompok merevisi hasil kerja kelompok lain
(kesesuian judul dan isi, ketepatan struktur dan penggunaan
kebahasaan).
6. Generalization (Menarik Kesimpulan)
1) Peserta didik

mengungkapkan kembali tentang informasi yang

terdapat dalam teks telah dibaca yaitu struktur dan kebahasaan.
2) Peserta didik menuliskan simpulan di “kartu simpul” yang telah
disiapkan pendidik mengenai isi informsi yang telah diindetifikasi
melalui kegiatan mendengarkan dan membaca.
3) Peserta didik menempelkan kartu simpul yang telah diisi pada
kertas plano yang akan dipajangkan di dinding kelas.
4) Peserta didik dan pendidik secara bersama-sama menyimpulkan
pembelajaran tentang

struktur dan kebahasaan serta penyajian

teks deskripsi berdasarkan data, gagasan, dan kesan.
5) Peserta didik mengerjakan soal evaluasi pembelajaran yang
diberikan oleh pendidik untuk mengukur ketercapaian tujuan
pembelajaran.
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B. Lembar Kerja Pesera Didik
Lembar Kerja Peserta Didik 1: Mengidentifikasi Informasi dan
Menjelaskan Isi Teks Deskripsi

Tujuan:
a. Mengidentifikasi informasi dalam

teks deskripsi tentang objek

tempat wisata yang didengar dan dibaca.
b. Menjelaskan isi teks deskripsi objek tepat wisata yang didengar dan
dibaca secara lisan, tuli, dan visual.

Petunjuk Kegiatan:
a. Membentuk kelompol terdiri atas 5 s.d. 6 orang
b. Masing-masing peserta didik dalam kelompok membaca teks.
c. Peserta didik melakukan diskusi dan mengerjakan LK.
d. Melaporkan hasil diskusi dan ditanggapi kelompok lainnya.
e. Memperbaiki lembar kerja sesuai dengan jawaban yang sudah
disepakati.
Untuk meningkatkan pemahaman Saudara mengenai teks deskripsi,
selanjutnya silakan kerjakan lembar kerja berikut.
Bacalah teks deskripsi berikut!
Candi Brobudur
Borobudur adalah salah satu bangunan
bersejarah di Indonesia. Bangunan ini
dianggap sebagai candi agama Budha terbesar
di dunia karena ukurannya (15129 m2) dan
tingginya (34.5m). Bangunan ini terletak di
Magelang, Jawa Tengah. Tidak hanya menjadi
sebuah tujuan wisata terkenal bagi banyak
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wisatawan di seluruh dunia, candi Borobudur juga termasuk kedalam
daftar situs warisan dunia UNESCO.
Candi Borobudur terdiri dari enam lantai persegi dan tiga lantai
bundar yang disusun secara berurutan dan membuatnya menjadi
lapisan yang terlihat seperti tangga yang harus kamu naiki satu persatu
untuk mencapai bagian paling atas dari candi itu. Pada bagian tengah
setiap lantai, kamu akan menemukan celah kecil dengan beberapa
anak tangga yang menghubungkan satiap lantai yang bisa kamu
gunakan sebagai jalan untuk menuju ke atas. Pada setiap tingkatan
lantai, terdapat banyak panel relief dan patung Buda tersebar disekitar
nya. Berdasarkan data, ada 2.672 panel dan 504 patung secara
keseluruhan. Ada sebuah kubah yang terletak di bagian atas tengah
dari candi itu dan dikelilingi oleh 72 patung Buda, yang masing
masingnya duduk di dalam sebuah stupa yang penuh lubang. Dikatakan
bahwa, jika kamu meletakkan tanganmu kedalam stupa melalui salah
satu lubangnya dan kamu bisa menyentuh patung Buda yang ada di
dalamnya, kamu akan bisa membuat salah satu mimpimu menjadi
kenyataan.
Sumber:
http://www.guruberbahasa.com/2016/05
1.

Setelah Saudara membaca teks deskripsi, silakan daftarkan informasi
pada tabel berikut.
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2. Klasifikasikanlah informasi berdasarkan tempat, secara umum, dan
khusus!

3. Jelaskanlah kembali informasi teks deskripsi di atas berdasarkan hasil
klasifikasinya!

Cermati kedua teks deskripsi berikut!
Teks 1

Teks 2

Menara Eiffel

Monumen Nasional Monas

Menara
Eiffel
adalah
menara besi yang terletak di
Champ de Mars di Paris. Dibangun
pada tahun 1889, telah menjadi
ikon global Prancis dan salah satu
monumen yang paling dikenal di
dunia. Menara ini merupakan
bangunan tertinggi di Paris dan
merupakan monumen berbayar
yang paling banyak dikunjungi di
dunia; jutaan orang menaikinya
setiap tahun.
Dinamai sama dengan nama
perancangnya, insinyur Gustave
Eiffel, menara ini dibangun
sebagai pintu masuk ke Pameran

Monumen Nasional, atau
yang populer disebut "Monas",
adalah salah satu monumen
yang dibangun pada era
Sukarno. Bagian atas Monumen
Nasional (Monas) adalah Kotak
Kebebasan. Itu melambangkan
tekad rakyat untuk mencapai
kebebasan dan penobatan atas
usaha mereka dalam Proklamasi
Kemerdekaan pada Agustus
1945.
Bangunan
marmer
setinggi 137 meter itu dilapisi
dengan nyala api yang dilapisi
dengan 35 kg emas. Lantai
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1889 di Dunia. Menara ini berdiri
setinggi 324 meter (1.063 kaki),
tingginya sama dengan bangunan
81 lantai. Setelah selesai, ia
melampaui
Monumen
Washington untuk mengambil alih
struktur tertinggi buatan manusia
di dunia, sebuah judul yang
dipegangnya selama 41 tahun,
sampai Gedung Chrysler di New
York City dibangun pada tahun
1930;
Namun,
karena
penambahan antena pada tahun
1957, menara ini sekarang lebih
tinggi dari pada Chrysler Building.
Tidak termasuk antena siaran, ini
adalah struktur tertinggi kedua di
Prancis setelah Jembatan Millau
2004.
Menara ini memiliki tiga
tingkat untuk pengunjung. Tiket
dapat dibeli untuk naik, dengan
tangga atau lift, ke tingkat
pertama dan kedua. Jalan kaki ke
tingkat pertama adalah lebih dari
300 langkah, seperti juga jalan
kaki dari yang pertama sampai
tingkat kedua. Tingkat ketiga dan
tertinggi hanya bisa diakses
dengan lift. Baik tingkat pertama
dan kedua menampilkan restoran.
Menara ini telah menjadi
simbol paling menonjol dari Paris
dan Prancis, seringkali digunakan
untuk pembuatan syuting film.
(Sumber:
http://www.guruberbahasa.com/
2016/05)
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bawah merupakan museum
bersejarah dan aula untuk
meditasi. Monumen ini terbuka
untuk umum dan lift bisa
membawa
pengunjung
ke
puncak, yang menawarkan
pemandangan kota dan laut.
Pergilah lebih pagi supaya
tidak terlalu ramai dan tidak ada
kabut asap. Monas juga sangat
ramah bagi orang-orang yang
berkebutuhan khusus. Pameran
diorama di ruang bawah tanah
memberikan penjelasan tentang
sejarah Indonesia.
Konstruksi dimulai pada
tahun 1961 di bawah Presiden
Soekarno namun tidak selesai
sampai tahun 1975, di bawah
Presiden Soeharto. Monumen
tersebut memajang beberapa
museum. The Freedom Hall
menggambarkan
perjuangan
kemerdekaan Indonesia melalui
serangkaian
diorama,
sedangkan Aula Kontemplasi
menampilkan
dokumen
Deklarasi Kemerdekaan yang
asli dan rekaman pidato
tersebut.
(Sumber:
http://www.guruberbahasa.co
m/2016/05)

Unit Pembelajaran
Teks Deskripsi

4. Setelah Saudara membaca kedua teks di atas, sebutkanlah perbedaan
isinya!

5. Simpulkanlah kedua teks di atas!

Cermati teks deskripsi berikut!

Pantai Indah Pangandaran
Pantai Indah pangandaran merupakan
salah satu tujuan wisata alam yang
populer, yakni sebuah pantai eksotis
yang terletak di pantai selatan Pulau
Jawa. Arena berselancar (surfing) yang
sangat baik dan aktivitas matahari
terbenam yang eksotis membuat
Pangandaran menjadi salah satu tempat
favorit bagi peselanjar dari seluruh dunia dan juga wisatawan lokal.
Pantai Indah Pangandaran juga merupakan salah satu Pantai terbaik
yang ada di Pulau Jawa. Pantai ini terletak di Desa Pananjung
Kecamatan Pangandaran dengan jarak kurang lebih 92 km arah selatan
kota Ciamis.
Beberapa event yang rutin diselenggarakan disini antara lain;
Festival Layang-layang Internasional (Pangandaran International
Kite Festival) yang bisa kita saksikan setiap bulan Juni atau Juli dan
Hajat Laut, yakni upacara yang dilakukan oleh para nelayan sebagai
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perwujudan rasa terima kasih terhadap kemurahan Tuhan YME
dengan cara melarung sesajen ke laut lepas. Acara ini biasa
dilaksanakan pada bulan Muharam, dengan mengambil tempat di
Pantai Timur Pangandaran.
Sumber:
http://semuacontoh.blogspot.com/2017/05
6. Setelah Saudara membaca teks di atas, identifikasilah hal-hal penting
yang terdapat dalam teks!

7. Kembangkan kembali teks tersebut berdasarkan hal-hal penting yang
sudah ditentukan sebelumnya. Ingat, perhatikan struktur dan
kebahasaannya!

Lembar Kerja Peserta Didik 2: Menelaah Struktur, Kebahasaan dan
Menyajikan Teks Deskripsi

Tujuan aktivitas pembelajaran:
a. Menelaah struktur teks deskripsi tempat wisata berdasarkan
b. Menelaah kebahasan teks deskripsi
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c. Menjelaskan isi teks Deskripsi tempat wisata secara tulis dan lisan
dengan memperhatikan struktur, kebahasaan baik secara lisan
maupun tulis

Petunjuk Kerja:
a. Membentuk kelompok 5 s.d. 6 orang.
b. Membaca kembali contoh teks deskripsi yang sudah dipelajari.
c. Peserta didik membaca teks yang dibagikan.
d. Peserta didik melakukan diskusi dan mengerjakan LK.
e. Melaporkan hasil diskusi dan ditanggapi kelompok lainnya.
f. Memperbaiki lembar kerja sesuai dengan jawaban yang sudah
disepakati.
Untuk memperdalam pemahaman Saudara pada aktivitas 2, silakan
kerjakan lembar kerja berikut.
1. Buatlah contoh teks deskripsi berdasarkan identifikasi (pernyataan
umum)!

2. Buatlah contoh teks deskripsi berdasarkan deskripsi bagian!
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3. Tulislah contoh penggalan teks deskripsi yang berupa simpulan atau
kesan-kesan!

4. Tulislah penggalan teks deskripsi yang di dalamnya terdapat kata-kata
bersinonim!

5. Tulislah penggalan teks deskripsi yang di dalamnya terdapat kata majas
perbandingan!

6. Tulislah penggalan teks deskripsi yang di dalamnya ada menggunakan
kata ganti orang!
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Bacalah teks deskripsi berikut untuk mengerjakan LK nomor 7dan 8!
Keindahan Alam Indonesia
Indonesia adalah Negara dengan kekayaan
alam yang melimpah ruah dari Sabang
hingga Merauke. Keindahan alam Indonesia
memang dinilai tak ada yang mampu
menandingi di negara manapun di dunia.
Hampir semua pesona alam terdapat di Indonesia mulai dari daratan
hingga laut. Oleh sebab itu, tidak heran apabila banyak wisatawan
asing yang rela datang jauh-jauh ke Indonesia untuk menikmati
keindahan alam bumi pertiwi.
Selain keindahan alam yang disajikan ternyata di dalam keindahan
tersebut terdapat banyak hal tersembunyi yang jarang diketahui
seperti flora dan fauna yang sangat langka dan eksotis.
Alam Indonesia yang paling tersohor di mata dunia adalah keindahan
pantainya yang terbentang dari barat hingga ke timur. Banyaknya
pulau yang ada di Indonesia membuat kekayaan laut dan pantai
semakin berwarna.
Selain pantai, keindahan dunia bawah laut juga menjadi incaran para
wisatawan untuk masuk ke dalamnya dan ikut menikmati kehidupan
bawah laut di Indonesia. Daerah yang memiliki keindahan pantai yang
menakjubkan di Indonesia yang paling tersohor adalah Manado, Bali
dan Raja Ampat.
Tidak hanya keindahan pantai, Indonesia juga merupakan negara
dengan cangkupan hutan terbesar di Dunia. Oleh karena itu Indonesia
disebut sebagai paru-paru dunia sebab ⅓ hutan di Dunia terdapat di
Indonesia.
Keindahan hutan di Indonesia memang tak perlu diragukan lagi, sebab
memang hijau hamparan pohon membuat mata seakan terhipnotis.
Selain itu hewan dan tumbuhan endemik juga banyak yang menjadi
buruan wisatawan yang hanya untuk berfoto untuk mengabadikan
momen tersebut.
Sumber: https://notepam.com/contoh-teks-deskripsi/
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7. Setelah Saudara membaca teks deskripsi, tentukan struktur paragraf
mana yang deskripsi umum, bagian, dan penutup!

8. Selanjutnya identifikasilah unsur atau kaidah kebahasaan yang terdapat
dalam teks di atas!

Cermati teks deskripsi berikut untuk menjawab LK 9 dan 10!
Malioboro
Malioboro merupakan icon utama wisata
Yogyakarta. Malioboro adalah sebuah jalan di
pusat kota Yogyakarta. Walaupun hanya sebuah
jalan Malioboro mempunyai banyak makna dan
daya tarik yang membuat sepanjang pinggir
jalan Malioboro menjadi destinasi wisata
pilihan para turis lokal ataupun mancanegara.
Malioboro merupakan jalan utama menuju berbagai destinasi wisata
di Yogyakarta. Yaitu adalah Keraton Yogyakarta, Titik nol, dan Pasar
Beringharjo. Jalan Malioboro cukup besar, ia dapat dilewati oleh dua
mobil dan beberapa motor secara bersamaan. Pada pinggir jalan
Malioboro terdapat berbagai pertokoan tua, mall, hotel, dan beberapa
kantor kedinasan.
Sebagai salah satu destinasi wisata, pinggiran jalan Malioboro dibuat
cukup lebar untuk para pejalan kaki. Terdapat berbagai fasilitas seperti
bangku, halte bus, dan tempat persinggahan bagi para pejalan kaki
untuk sekedar duduk menikmati suasana kota Yogyakarta. Selain itu
banyak pedagang kaki lima yang menjual cinderamata khas
Yogyakarta dan juga berbagai macam kuliner untuk dinikmati para
wisatawan.
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Malioboro menjual suasana lama kota Yogyakarta. Dengan berbagai
bangunan lama yang belum banyak dirombak membuat para
wisatawan merasa kan kesan Yogyakarta sebagai kota tua yang sarat
akan budaya. Tidak hanya itu, berbagai objek foto dan penampilan seni
juga tersedia pada sudut-sudut jalan. Memberikan hiburan dan spot
terbaik untuk mencari suasana.
Sumber: https://thegorbalsla.com
9. Sebutkanlah struktur dari teks deskripsi di atas!

10. Sebutkan unsur atau kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks di
atas!

Cermati gambar berikut!

https://www.google.com/search?q=gambar
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11. Tulislah karangan deskripsi berdasarkan gambar tersebut. Ingat,
dalam membuat karangan jangan lupa memperhatikan struktur dan
kebahasaannya!

12. Setelah Saudara menulis karangan deskripsi, silakan pertukarkan hasil
kerjanya antarkelompok, misalnya kel. 1 dengan kel. 2 dan seterusnya.
Adapun yang dinilai dalam kelompok adalah:
No.

Aspek yang Dinilai

1.

Kesesuaian judul dengan isi

2.

Ketepatan organisasi tulisan

3.

Ketepatan diksi

4.

Ketepatan kalimat

5.

Ketepatan ejaan

Sangat Sesuai
Sesuai
Kurang
Tidak Sesuai
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=4
=3
=2
=1

Skor
Penilaian

Perbaikan
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C. Bahan Bacaan

1. Pengertian Teks Deskripsi
Teks yang isinya menggambarkan atau menginformasikan objek
tertentu secara khusus, itulah yang dimaksud dengan teks deskripsi. Hal ini
sesuai dengan pendapat Emilia (2016, hlm. 93) bahwa teks deskripsi
merupakan teks yang memberikan informasi tentang sesuatu atau
seseorang. Teks deskripsi memberi informasi mengenai topik yang dibahas
dan informasi tersebut dikelompokkan pada beberapa bagian. Bagian
deskripsi ini dapat diurutkan dari bagian yang paling penting sampai pada
bagian yang kurang penting atau dari hal yang paling umum sampai pada
hal yang khusus atau spesifik.
Oshima dan Hogue (2007, hlm. 61) juga menjelaskan bahwa teks
deskripsi merupakan penulisan mengenai bentuk karakteristik hal
tertentu. Teks deskripsi menunjukkan hal yang dapat diamati, karena teks
deskripsi memaparkan bagaimana tampilan, bau, rasa, dan bunyi sesuatu
atau seseorang. Teks deskripsi yang baik adalah teks yang mampu
membuat pembaca membayangkan objek, tempat, dan orang yang penulis
deskripsikan. Seorang penulis deskripsi diibaratkan seperti seorang
seniman yang mampu melukis sebuah gambar yang dapat dilihat secara
jelas dalam pikiran pembaca.
Peter Knapp dan Megan Watkins (2005: 97) menjelaskan pula bahwa
teks deskripsi menjadi salah satu fungsi dasar dari setiap sistem bahasa dan
salah satu keterampilan yang muncul dari setiap penggunaan bahasa.
Dalam teks deskripsi, dimungkinkan adanya kategorisasi atau klasifikasi
mengenai pengalaman, hasil observasi dan interaksi yang dilakukan secara
objektif atau subjektif, bergantung pada pembelajaran atau maksud penulis.
Pendeskripsian juga digunakan secara luas dalam berbagai jenis teks,
seperti teks laporan, teks deskripsi sastra, teks tanggapan, dan pembuatan
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klasifikasi dan/atau penggambaran tentang suatu proses sebelum bagian
penjelasan dalam paragraf awal teks eksplanasi. Pendeskripsian juga
menjadi bagian utama dari teks narasi dalam pengembangan karakterisasi,
suasana

tempat,

dan

tema utama

cerita.

Seseorang melakukan

pendeskripsian ketika
1. berbicara atau menulis tentang sebuah foto;
2. menulis tentang karakter atau tempat dalam sebuah cerita; dan
3. melaporkan tentang seekor binatang, dll.
Berdasarkan pemaparan tersebut dapatlah disimpulkan bahwa teks
deskripsi adalah teks yang menggambarkan hakikat objek sesuai dengan
keadaan yang sebenarnya. Teks deskripsi melukiskan suatu objek secara
menyeluruh sehingga pembaca mampu turut melihat, mencium, meraba,
mendengar dan merasakan objek yang penulis deskripsikan. Hal-hal yang
dapat dideskripsikan dapat meliputi orang, tempat, benda, binatang,
tumbuhan, kejadian, suasana, dan lain-lain. Dengan demikian, setiap hal
dalam kehidupan manusia dapat dideskripsikan.

2. Karakteristik Teks Deskripsi
a. Fungsi Teks Deskripsi
Saudara perhatikan kembali informasi-informasi yang ada pada
keempat contoh teks itu. Tampak bahwa pada setiap teks itu dijumpai
informasi tentang objek tentang objek tertentu: tempat, orang, binatang,
benda, ataupun yang lainnya. Dengan membaca teks itu, kita sebagai
pembaca memperoleh gambaran, informasi, ataupun penjelasan khusus
tentang objek itu secara terperinci. Hal ini sesuai dengan pendapat Emi
Emilia (2016: 93) mengemukakan bahwa teks deskripsi merupakan teks
yang memang bertujuan untuk memberikan informasi tentang sesuatu atau
seseorang. Pendapat tersebut didukung oleh Oshima dan Hogue (2007: 61)
yang menjelaskan bahwa teks deskripsi dapat menunjukkan hal yang dapat
diamati, karena teks deskripsi memaparkan bagaimana tampilan, bau, rasa,
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dan bunyi sesuatu atau seseorang. Oleh karena itu, teks deskripsi dapat
membantu pembaca untuk mengetahui keadaan objek atau suasana
berdasarkan gambaran objek yang telah penulis rinci secara subjektif.
Pendapat senada disampaikan pula oleh Titik Harsiati, dkk (2016: 7)
yang memaparkan bahwa teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan
objek dengan cara merinci objek secara subjektif atau melukiskan kondisi
objek dari sudut pandang penulis. Tujuan lainnya adalah teks deskripsi
berfungsi untuk menggambarkan atau melukiskan secara rinci dan
menggambarkan secara konkret suatu objek/suasana/perasaan sehingga
pembaca seakan-akan melihat, mendengar, dan mengalami apa yang
dideskripsikan oleh penulis.
Berdasarkan pemaparan tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa teks
deskripsi berfungsi untuk memberikan gambaran secara menyeluruh, rinci,
dan konkret perihal suatu objek/suasana/perasaan kepada pembaca
berdasarkan sudut pandang penulis. Hal tersebut bertujuan untuk
memberikan informasi kepada pembaca.
b. Tujuan Teks Deskripsi
Teks deskripsi memiliki tujuan, yakni memberi penjelasan yang utuh
kepada pembacanya supaya mereka dapat memahami apa yang sedang
dibicarakan dengan jelas, entah dalam hal bentuk fisik ataupun wujud yang
abstrak seperti sikap, rasa dan lain sebagainya.
c. Ciri-ciri Teks Deskripsi
Teks deskripsi mempunyai ciri-ciri yang dapat mempermudah kita
dalam mengenal jenis dari sebuah teks deskripsi. Berikut ini adalah ciri-ciri
teks deskripsi, yaitu :
1) Menjabarkan atau menggambarkan suatu objek seperti benda, tempat
atau suasana tertentu.
2) Melibatkan panca indera (penglihatan, pendengaran, pengecapan,
penciuman dan perabaan).
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3) Memaparkan ciri-ciri fisik dan sifat objek tertentu seperti ukuran,
bentuk, warna dan kepribadian secara jelas dan terperinci.
4) Banyak ditemukan kata-kata atau frasa yang bermakna kata sifat atau
keadaan.

3. Struktur Teks Deskripsi
Berdasarkan struktur ataupun susunannya, tampak bahwa modelmodel teks deskripsi itu terdiri atas bebeberapa bagian. Sekurangkurangnya, setiap model teks itu dibentuk oleh tiga bagian. Terkait dengan
bagian-bagian itu, Emi Emilia (2016, hlm. 94) mengemukakan bahwa
struktur teks deskripsi memiliki beberapa bagian penting, yaitu sebagai
berikut.
a. General statement, bagian ini menyatakan sesuatu yang akan
dideskripsikannya. Dalam descriptive report biasanya bagian ini
menyatakan kategori umum dari apa yang akan diceritakan.
b. Description, bagian ini mendeskripsikan beberapa aspek dari topik yang
diceritakan, misalnya jika binatang yang digambarkan, penulis bisa
menggambarkan keadaan fisik, tingkah laku, makanan yang dimakan.
Sementara itu, Peter Knapp dan Megan Watkins (2005:

100)

menjelaskan bahwa secara umum, struktur teks deskripsi terdiri dari
penjelasan sesuatu secara umum, pengklasifikasian dan pembahasan
atribut, perilaku dan fungsi objek yang dideskripsikan oleh penulis.
Pendapat lain dikemukakan oleh Tatik Harsiati dkk (2016: 20) yang
memaparkan bahwa struktur teks deskripsi terdiri dari tiga bagian, yaitu
identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan/kesan. Adapun penjelasan dari
setiap bagian adalah sebagai berikut.
a. Identifikasi/gambaran umum
Berisi nama objek yang akan dideskripsikan, meliputi lokasi, sejarah
lahirnya, makna nama, dan pernyataan umum tentang objek.
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b. Deskripsi bagian
Berisi perincian bagian objek tetapi diperinci berdasarkan tanggapan
subjektif penulis. Perincian dapat berisi hal yang dilihat (bagian-bagian,
komposisi warna, kesan penulis terhadap objek). Perincian juga dapat
berisi

hal

yang

didengar

(jenis

suara

yang

didengar

dan

perbandingannya dengan suara lain yang penulis dengar). Selain itu,
perincian juga dapat berisi hal yang penulis rasakan berdasarkan hasil
pengamatan yang peulis lakukan. Pada bagian deskripsi bagian,
terdapat pengembangan sesuai jenisnya masing-masing, yaitu.
c. Deskripsi bagian berdasarkan ruang
Berisi perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan.
Misalnya, penulis mendeskripsikan bagian pintu masuk, bagian tengah,
dan bagian belakang. Perincian ruang juga dapat dilakukan dengan
menyebut nama ruang-ruang dan cirinya.
d. Deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek
Berisi

perincian

bagian-bagian

yang

dideskripsikan.

Misalnya,

pemandangan bawah laut lengkap dengan ekosistem air di dalamnya,
bibir pantai yang disertai pasir dan ombaknya, dan lain-lain.
e. Deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung
Berisi perincian bagian awal, mulai meningkat, puncak (inti), penutup.
Misalnya, penulis mendeskripsikan awal pementasan, puncak adegan,
mulai meluruh, dan penutup.
f. Deskripsi bagian berupa pemfokusan
Berisi bagian yang paling disukai dari bagian yang dideskripsikan.
Misalnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah
ruang bacanya. Desain unik dengan cat cerah memberikan kenyamanan
yang luar biasa pada pengunjungnya.
Berdasarkan pemaparan tersebut, dapatlah disimpulkan bahwa
struktur teks deskripsi terdiri atas bagian-bagian berikut.
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a. Identifikasi. Pada bagian identifikasi ini, digambaran tentang keadaan
umum perihal objek yang akan dideskripsikan.
b. Deskripsi bagian, dideksripsikan seluk beluk objek objek itu secara
rinci, konkret dan menyeluruh sehingga pembaca dapat seolah-olah
melihat,

mendengar,

meraba,

dan

merasakan

objek

yang

dideskripsikan.
c. Kesan-kesan, yang di dalamnya terdapat kesan yang didapat atau

Struktur Teks Deskripsi

dirasakan setelah mengamati dan mendeskripsikan objek.

Identifikasi (Pernyataan
Umum)

Deskripsi Bagian
Simpulan/Kesan-kesan

Gambar 1; Struktur Teks Deskripsi

4. Kaidah Kebahasaan Teks Deskripsi
Apabila dicermati secara saksama, teks deskripsi memili karakteristik
kebahasaan tersendiri. Dengan isinya yang menggambarkan suatu objek
secara konkret dan rinci, teks itu banyak menggunakan kata khusus. Selain
itu, teks deskripsi juga bersifat personal dengan kandungan emosi di
dalamnya sehingga di dalam teks deskripsi mengandung kata dengan emosi
kuat.
Secara umum kaidah kebahasaan dalam teks deskripsi sebagai berikut.
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Gambar 2. Kaidah Kebahasaan Teks Deskripsi

Hal tersebut senada dengan penjelasan Tatik Harsiati dkka (2016,
hlm. 11) yang menjelaskan bahwa terdapat ciri-ciri penggunaan bahasa
dalam teks deskripsi, yaitu sebagai berikut.
a. Menggunakan kata-kata khusus
Yang dimaksud dengan kata khusus adalah kata yang memiliki ruang
lingkup dan cakupan yang sempit. Kata-kata yang dimaksudkan
disebutjuga hiponim. Kata khusus atau hiponin merupakan bagian dari
kata umum (hipernim) lainnya, yakni kata yang memiliki ruang lingkup
yang luas dan dapat mencakup banyak hal. Contoh kata umum dan kata
khusus adalah sebagai berikut.

Kata Umum
Indah

Kata Khusus
Elok, molek, cantik, menawan, menakjubkan,
memesona, manis
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Melihat

Menonton,

menyaksikan,

memandang,

mengamati, dan memerhatikan
Hewan peliharaan

Kucing, anjing, kelinci, marmot, hamster, kan,
burung

b. Menggunakan kalimat rincian
Kalimat yang dimaksud berupa suatu pernyataan penjelas untuk
pernyataan sebelumnya yang dianggap masih umum.
Contoh:
Kalimat Umum

Kalimat Perincian

Ibuku orang yang Dia berusaha menolong semua orang. Dia ramah
sangat baik
Koral

dan tutur katanya lembut kepada siapa saja

di

Laut Rangkaian koral di Laut Karimunjawa berbagai

Karimunjawa
beraneka

bentuk dan beraneka warna. Ada koral

bentuk berbentuk bunga berwarna krem dan merah

dan warnasehingga muda,
membentuk

di

tengahnya

ada

bintik-bintik

menyerupai benang sari. Begitu elok koral-koral

pemandangan yang itu. Di sisi lain ada karang dengan bentuk
begitu indah.

tumbuhan kaktus yang bergerigi, bercorak biru
dan hijau. Keindahan koral lebih lengkap
dengan ikan-ikan kecil berwarna oranye di
atasnya. Luar biasa indah seperti lukisan
dengan warna yang kontras. Tak ketinggalan
koral berbentuk jamur kuping dengan warna
cokelat dan krem sungguh mirip jamur
sesungguhnya.
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c. Menggunakan kata-kata bersinonim
Kata-kata yang dimaksudkan berfungsi untuk menguakan kesan atau
memberikan emosi yang lebih kuat.
Contoh:
Kata Sifat

Kata Emosi Kuat

Baik

Tulus, ramah, penuh kasih, menginspirasi

Indah

Elok, molek, permai, menakjubkan

Kuat

Tangguh, perkasa

d. Menggunakan majas perbandingan untuk melukiskan secara
konkret
Contoh:
1) Pasir pantai lembut seperti bedak bayi
2) Hamparan laut biru toska seperti permadani indah yang terbentang
luas
3) Angin pantai dengan lembut mengelus wajah kita
e.

Menggunakan kesan-kesan pancaindra
Hal itu kalimat-kalimat yang mengungakkan tanggapan dair suatu
indera tertentu, misalnya, dari pendengnaran, penglhatan, rabaan.
Contoh:
Pelihatan

Pendengaran

Perasaaan

Pantai
panjang Debur ombak pantai Udara sangat terasa
dengan pasir putih
terdengar berirama
segar
Air jernih dengan Tetesan
airnya Airnya yang sejuk
buih-buih kecil
terdengar
membuat
badan
menenangkan
kembali segar
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f.

Menggunakan kata ganti orang, binatang, atau benda tertentu
Contoh:
1) Kucingku
2) Ibuku
3) Memasuki wisata ini Anda akan disambut
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Unit Pembelajaran
Teks Deskripsi

PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Pembahasan Soal-soal
1. Menentukan kalimat tidak efektif dalam sebuah teks
Soal

Tahun

Bacalah teks berikut!
(2)
Sejak pagi, pengurus OSIS sibuk menyiapkan berbagai
keperluan untuk acara jalan sehat. (2) Mereka membawa hadiah
dari ruang OSIS. (3) Kupon hadiah untuk para peserta jalan sehat
telah mereka siapkan juga. (4) Tepat pukul 07.00 semua peserta
telah hadir di sekolah.

2018

Kalimat tidak efektif pada teks tersebut ditandai dengan nomor ….
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
Identifikasi
Level Kognitif
Indikator yang
bersesuaian
Diketahui
Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan

: C3
3.2.3 Menentukan kebahasaan teks deskripsi tentang
:
objek tempat wisata yang dibaca
: Kalimat tidak efektif dalam teks
: Keefektfan kalimat
: Teks deskripsi

Jawaban C
Pembahasan:
Kalimat dalam soal nomor 3 tidak efektif. Hal ini karena ada pengulangan kata
hadiah pada kalimat tersebut; padahal cukup digunakan kata-kata berikut
Kupon untuk para peserta jalan sehat telah mereka siapkan jugaa. Adapun
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kalimat A, B, dan D sudah efektif karena kata-kata dalam kalimat-kalimat
tersebut tidak berlebihan.
2. Melengkapi kata yang tepat
Soal

Tahun

Perhatikan kalimat berikut!
Gedung itu direnovasi […] ratusan tenaga ahli bangunan dari
berbagai daerah di Indonesia.

2018

Kata yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah ….
A. menyibukkan
B. menampilkan
C. menjadikan
D. melibatkan
Identifikasi
Level Kognitif
Indikator yang
bersesuaian
Diketahui
Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan

: C3
3.2.3 Menentukan kebahasaan teks deskripsi tentang
:
objek tempat wisata yang dibaca
: Melengkapi kata dalam kalimat
: Ketepatan kata
: Teks deskripsi

Jawaban D
Pembahasan:
Cuplikan teks tersebut mendeskripsikan perenovasian gedung yang terkait
dengan istilah (pelibatan) pekerja atau orang-orang. Dengan demikian istilah
atau kata berimbuhan yang tepat untuk melengkapi cuplikan teks tersebut
adalah melibatkan. Kata tersebut bermakna mengikutkan orang-orang dalam
kegiatan.
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Unit Pembelajaran
Teks Deskripsi

3. Melengkapi kata penghubung
Soal

Tahun

Perhatikan teks berikut!
2018

Banjir bandang […]⁽¹⁾ banjir yang besar dan datang dengan tibatiba. Air mengalir dengan deras menghanyutkan benda-benda
besar […]⁽²⁾ banjir ini merusak berbagai sarana prasarana yang
dilewatinya’

Kata penghubung yang tepat untuk melengkapi teks tersebut
adalah ….
A. ⁽¹⁾yaitu, ⁽²⁾dan
B. ⁽¹⁾merupakan, ⁽²⁾seperti
C. ⁽¹⁾merupakan, ⁽²⁾dan
D. ⁽¹⁾yaitu, ⁽²⁾seperti
Identifikasi
Level Kognitif
: C3
Indikator yang
3.2.3 Menentukan kebahasaan teks deskripsi tentang
bersesuaian
:
objek tempat wisata yang dibaca
Diketahui
: Melengkapi kata penghubung dalam teks
Ditanyakan
: Kata penghubung
Materi yang
: Teks deskripsi
dibutuhkan

Jawaban: C
Pembahasan:
Cuplikan teks deskripsi di atas menggambarkan tentang banjir. Teks tersebut
perlu dilengkapi dengan konjungsi penegas dan gabungan.
a. Menegaskan konsep banjir bandang;
b. Menggabungkan pendeskripsian akibat banjir (1) dan akibat banjir (2).
Dengan demikian konjungsi yang relevan adalah merupakan, dan kata
penghung yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah dan.

61

4. Kalimat padu
Soal

Tahun

Bacalah teks berikut!
(1)
Sejumlah kendaraanpun mogok di kota Padang, baik mobil,
angkutan kota, maupun sepeda motor. (2) Beberapa lokasi tepian
jalan menjadi lokasi mirip bengkel dadakan untuk upaya
menghidupkan kembali kendaraan yang mati terkena rembesan
air genangan banjir itu. (3) Mereka seperti tak peduli lagi dengan
harga bensin yang juga tidak turun. (4) Siapakah yang mesti
disalahkan atas banjir ini?

2018

Perbaikan teks tersebut agar menjadi padu adalah dengan cara
menghilangkan kalimat nomor ….
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
Identifikasi
Level Kognitif
Indikator yang
bersesuaian
Diketahui
Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan

: C3
3.2.3 Menentukan kebahasaan teks deskripsi tentang
:
objek tempat wisata yang dibaca
: Perbaikan teks menjadi padu dalam teks
: Kata padu
: Teks deskripsi

Jawaban: C
Pembahasan:
Secara umum teks tersebut mendeskripsikan banjir dan akibat-akibatnya.
Kalimat yang tidak padu pada paragraf di atas adalah kalimat nomor 3. Kalimat
tersebut membicarakan tentang bensin. Dengan demikian kalimat tersebut
tidak padu dengan kalimat-kalimat lainnya..
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Unit Pembelajaran
Teks Deskripsi

5. Penulisan huruf kapital
Soal
Bacalah teks berikut!
Salah satu museum yang banyak dikunjungi pelajar adalah
museum geologi Bandung. Museum ini didirikan pada zaman
kolonialisme Belanda. Didirikan pada masa revolusi industri di
benua Eropa. Saat itu para ahli geologi sedang giat melaksanakan
penyelidikan geologi.

Tahun

2018

Perbaikan penulisan huruf kapital pada teks tersebut adalah ….
A. Museum geologi Bandung, Benua Eropa
B. Museum Geologi Bandung, Benua Eropa
C. museum Geologi Bandung, Benua Eropa
D. museum Geologi Bandung, benua eropa
Identifikasi
Level Kognitif
Indikator yang
bersesuaian
Diketahui
Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan

: C3
3.2.3 Menentukan kebahasaan teks deskripsi tentang
:
objek tempat wisata yang dibaca
: Perbaikan penulisan huruf kapital dalam teks
: Huruf kapital
: Teks deskripsi

Jawaban: B
Pembahasan:
Dalam cuplikan teks deskripsi tersebut terdapat penggunaan nama tempat
dan nama geografis yang tidak menggunakan ejaan dengan benar. Nama
tempat yang dimaksud adalah (1) museum geologi Bandung, (2) benua Eropa.
(1) Kata meseum harus menggunakan huruf kapital atau besar karena
bagian dari nama tempat.
(2) Kata benua pun harus menggunakan huruf kapital karena merupakan
nama geografi.
Dengan demikian penulisan yang benar adalah Meseum Geologi Bandung dan
Benua Eropa.
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) bisa
Saudara 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 soalsoal 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). Untuk menambah pemahaman, Saudara diharapkan dapat
mengembangkan soal HOTS yang setingkat dengan contoh soal di bawah ini
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1.

KISI-KISI BAHASA INDONESIA UJIAN NASIONAL (UN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

NO

1.

Kompetensi yang Diuji

Lingkup
Materi

3.1 Mengidentifikasi informasi
dalam teks deskripsi tentang objek
(sekolah, tempat wisata, tempat
bersejarah, dan atau suasana pentas
seni daerah) yang didengardan dibaca

Teks
Deskripsi

: Sekolah Menengah Pertama (SMP )
: Bahasa Indonesia
: ….
:8
: 2019/2020

Materi

Isi teks
Menyimpulk
an isi teks
Menyimpulk
an isi teks
Menyimpulk
an isi teks

2.
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3.2
Menelaah struktur dan
kebahasaan dari teks deskripsi
tentang objek (sekolah, tempat
wisata, tempat bersejarah, dan⁄atau
suasana pentas seni daerah) yang
didengar dan dibaca

Menemukan
kalimat rinci
Memperbaiki
kata
Memperbaiki
kalimat

Disajikan dua teks deskripsi, peserta didik
mampu membandingkan isi dua teks
Disajikan dua teks deskripsi, peserta didik
mampu menyimpulkan isi teks
Disajikan penggalan teks deskripsi, peserta
didik mampu menyimpulkan struktur bagian
identifikasi (pernyataan umum).
Disajikan penggalan teks deskripsi, peserta
didik mampu menyimpulkan struktur deskripsi
bagian.
Disajikan penggalan teks deskripsi, peserta
didik mampu menyimpulka struktur bagian
simpulan atau kesan-kesan.
Disajikan penggalan teks deskripsi, peserta
didik mampu menemukan kalimat rinci
Disajikan kalimat, peserta didik dapat
memperbaiki kata yang tidak tepat
Disajikan penggalan teks deskripsi, peserta
didik mampu memperbaiki kalimat yang tidak
tepat

No

Level
Kognitif

1

C5/3

2

C4/3

3

C4/3

4

C4/3

Bentuk
Soal

PG
5

C4/3

8

C4/3

7

C4/3

8

C4/3

Unit Pembelajaran
Pembelajaran Aljabar

Menyimpulk
an isi teks

Indikator Soal
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2. Soal
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah

: SMP …

Kurikulum

: Kurikulum 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia
Nama Penyusun
: Farida Ariani
Buku Sumber : Bahasa Indonesia
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
KOMPETENSI DASAR
X
SMP Kelas VII. Kemendikbud. 2016
Pemahaman
1.1
Mengidentifikasi
RUMUSAN BUTIR SOAL
informasi dalam teks
deskripsi tentang objek
Nomor
Teks 1
Teks 2
(sekolah, tempat wisata,
Soal
Desa
wisata
religius
Buboho
merupakan
Ngarai Sianok merupakan tempat wisata alam
tempat bersejarah, dan atau
tempat wisata yang indah dan asri. Tempat yang memesona dan menarik. Ngarai Sianok
suasana pentas seni daerah)
1
wisata ini sangat sejuk dan dikelilingi oleh atau Lembah Pendiam ini merupakan suatu
yang didengardan dibaca
kawasan yang hijau. Di tempat wisata ini lembah yang indah, hijau dan subur. Di
terdapat gubuk-gubuk untuk bersantai. Selain dasarnya mengalir sebuah sungai yang berlikuLINGKUP MATERI
itu, di tempat wisata ini terdapat puluhan liku. Anak sungai tersebut menelusuri celahTeks Deskripsi
burung merpati Di tempat wisata ini juga celah tebing yang berwarna-warni dengan latar
terdapat kolam renang dari sumber mata air. belakang Gunung Merapi dan Singgalang.
MATERI
Tempat wisata ini juga terdapat ratusan fosil Perjalanan menjelajah memulai jalan setapak di
Isi Teks
kayu yang dipamerkan.
Lembah Ngarai Sianok merupakan kegiatan
https://belajarpoin.com/soal-hots-bahasarekreasi menarik.
INDIKATOR SOAL
indonesia

Disajikan dua teks deskripsi,
peserta
didik
mampu
membandingkan isi dua teks

Disadur dari:
http//www.gosumatra.com/ngarai-sianok/
,diunduh 2 Maret 2018
Kunci
Jawaban
A

Perbedaan isi dari kedua teks di atas adalah ….
A. Teks 1 Desa Desa wisata religius Buboho tempat wisata yang indah dan asri, Teks 2
Ngarai Sianok tempat wisata alam yang memesona dan menarik.
B. Teks 1 Desa wisata Buboho sejuk dan nyaman, Teks 2 Ngarai Sianok lembah yang indah,
hijau dan subur.
C. Teks 1 Desa wisata religius Buboho sejuk dan hijau, Teks 2 Ngarai Sianok mengalir
sungai dan latar gunung Singgalang.
D. Teks 1 Desa wisata religius Buboho memiliki sumber mata air dan fosil, Teks 2 Ngarai
Sianok indah dan berliku.

Unit Pembelajaran
Pembelajaran Aljabar
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020

PAKET - …

Jenis Sekolah

: SMP …

Kurikulum

: Kurikulum 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: Farida Ariani

KOMPETENSI DASAR
3.1
Mengidentifikasi Buku Sumber : Bahasa Indonesia
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
informasi dalam
teks SMP Kelas VII. Kemendikbud.
X
Pemahaman
deskripsi
tentang
objek 2016
(sekolah, tempat wisata,
tempat bersejarah, dan atau
suasana pentas seni daerah)
RUMUSAN BUTIR SOAL
yang didengardan dibaca
Nomor
Teks 1
Teks 2
Soal
LINGKUP MATERI
Desa wisata religius Buboho merupakan Ngarai Sianok merupakan tempat wisata alam
Teks Deskripsi
2
tempat wisata yang indah dan asri. Tempat yang memesona dan menarik. Ngarai Sianok
wisata ini sangat sejuk dan dikelilingi oleh atau Lembah Pendiam ini merupakan suatu
kawasan yang hijau. Di tempat wisata ini lembah yang indah, hijau dan subur. Di
MATERI
terdapat gubuk-gubuk untuk bersantai. Selain dasarnya mengalir sebuah sungai yang berlikuMenyimpulkan isi teks
itu, di tempat wisata ini terdapat puluhan liku. Anak sungai tersebut menelusuri celahburung merpati Di tempat wisata ini juga celah tebing yang berwarna-warni dengan latar
terdapat kolam renang dari sumber mata air. belakang Gunung Merapi dan Singgalang.
INDIKATOR SOAL

Disajikan dua teks deskripsi,
peserta
didik
mampu
menyimpulkan isi teks

Kunci
Jawaban
A

Tempat wisata ini juga terdapat ratusan fosil Perjalanan menjelajah memulai jalan setapak di
kayu yang dipamerkan.
Lembah Ngarai Sianok merupakan kegiatan
https://belajarpoin.com/soal-hots-bahasarekreasi menarik.
indonesia
Disadur dari:
http//www.gosumatra.com/ngarai-sianok/
,diunduh 2 Maret 2018
Simpulan dari kedua teks di atas adalah ….
A. Teks 1 Desa wisata Buboho yang sejuk, Teks 2 Ngarai Sianok menarik dan indah
B. Teks 1 Keindahan Desa wisata religius Buboho, Teks 2 Keindahan Ngarai Siano
C. Teks 1 Keindahan wisata Buboho sejuk, Teks 2 Indahnya sungaiku lembah ngarai
D. Teks 1 Desa Buboho indah, sejuk, nyaman, Teks 2 Lembah Ngarai Sianok menarik

\
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Unit Pembelajaran
Pembelajaran Aljabar

\
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020

PAKET - …

Jenis Sekolah

: SMP …

Kurikulum

: Kurikulum 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran
: Bahasa Indonesia
Nama Penyusun
: Farida Ariani
KOMPETENSI DASAR
3.2 Menelaah struktur dan Buku Sumber : Bahasa Indonesia
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
X
kebahasaan
dari
teks SMP Kelas VII. Kemendikbud.
Pemahaman
deskripsi
tentang
objek 2016
(sekolah, tempat wisata,
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
tempat bersejarah, dan⁄atau
Soal
Cermati penggalan teks deskripsi berikut!
suasana pentas seni daerah)
yang didengar dan dibaca
Cocos nucifera atau umum disebut pohon kelapa (pohon nyiur), merupakan tanaman
3
tunggal dalam keluarga cocos yang berasal dari klasifikasi arecaceae. Pohon ini mampu
LINGKUP MATERI
tumbuh hingga mencapai tinggi 31 meter dengan diameter batang yang tidak menentu.
Teks Deskripsi
Sedangkan kelapa merupakan nama untuk buah yang dihasilakn dari pohon ini.
Tumbuhan ini disebut sebagai tumbuhan seribu manfaat karena banyak dimanfaatkan
MATERI
oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain itu, yang menjadi nilai lebih
dari tumbuhan ini adalah tunasnya yang dijadikan sebagai lambang pramuka Indonesia.
Tumbuhan ini diprediksi berasal dari asia dan pesisir samudera hindia.
INDIKATOR SOAL
Disajikan penggalan struktur
teks deskripsi definisi,
peserta didik mampu
menyimpulkannya.

Kunci
Jawaban
B

3. Simpulan dari penggalan teks deskripsi definisi di atas adalah ….
A. Pohon kelapa tumbuh hingga mencapai tinggi 31 meter
B. Pohon kelapa atau umum disebut Cocos nucifera
C. Pohon kelapa disebut sebagai tumbuhan seribu manfaat
D. Pohon kelapa tunasnya dijadikan lambang pramuka Indonesia

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020

PAKET - …

Jenis Sekolah

: SMP …

Kurikulum

: Kurikulum 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: PG

Unit Pembelajaran
Pembelajaran Aljabar
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Mata Pelajaran
: Bahasa Indonesia
Nama Penyusun
: Farida Ariani
KOMPETENSI DASAR
Buku Sumber : Bahasa Indonesia
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
X
3.2
Menelaah struktur dan SMP Kelas VII. Kemendikbud. 2016
Pemahaman
kebahasaan dari teks deskripsi
RUMUSAN BUTIR SOAL
tentang objek (sekolah, tempat
Cermati penggalan teks deskripsi berikut!
wisata, tempat bersejarah, dan⁄atau
Nomor
suasana pentas seni daerah) yang
Kelapa disebut sebagai tumbuhan seribu manfaat bukan tanpa alasan. Hal ini disebabkan
Soal
didengar dan dibaca
memang seluruh bagian tumbuhan ini dapat dimanfaatkan mulai dari batang hingga
LINGKUP MATERI
pelepahnya sekalipun. Buah kelapa sendiri diteliti dapat menyembuhkan berbagai penyakit
4
Teks Deskripsi
seperti luka bernanah, kolera, disentri, TBC hingga wasir. Selain itu air serta daging buah
kelapa juga bagus untuk pencernaan sehingga dapat dimanfaatkan untuk mengobati
MATERI
keracunan. Batang pohonnya dapat digunakan sebagai bahan bangunan, pelepahnya dapat
Simpulan teks deskripsi manfaa
dimanfaatkan untuk membuat janur, kulit ketupat, maupun dibakar ketika kering, lidinya
pun juga dapat dimanfaatkan untuk membuat sapu.
Kunci
INDIKATOR SOAL
Jawaban
Disajikan penggalan struktur teks
4. Simpulan dari penggalan teks deskripsi bagian deskripsi manfaat di atas adalah ….
deskripsi manfaat, peserta didik
A. Manfaat pohon kelapa
C
mampu menyimpulkannya
B. Mukjizat pohon kelapa
C. Manfaat kelapa
D. Mukjizat kelapa
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020

PAKET - …

Jenis Sekolah

: SMP …

Kurikulum

: Kurikulum 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: Farida Ariani

Buku Sumber : Bahasa Indonesia
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
SMP Kelas VII. Kemendikbud.
KOMPETENSI DASAR
X
Pemahaman
3.2 Menelaah struktur dan 2016
kebahasaan
dari
teks
RUMUSAN BUTIR SOAL
deskripsi
tentang
objek
Cermati penggalan teks deskripsi berikut!
(sekolah, tempat wisata,
tempat bersejarah, dan⁄atau
(1) Kelas VII H sangat bersih, tidak ada sampah berserakan atau coretan-coretan . (2)
suasana pentas seni daerah)
Mereka kompak membersihkan kelasnya bersama-sama. (3) Setiap hari mereka bergantian
Nomor
yang didengar dan dibaca
membersihkan kelas. (4) Tidak heran kalau kelas mereka menjadi kelas terbersih tahun ini.
Soal
6
LINGKUP MATERI
Teks Deskripsi

MATERI
Kalimat perincian

Kalimat perincian pada penggalan teks deskripsi di atas terdapat pada kalimat ....
A. Pertama
B. Kedua
C. Ketiga
D. Keempat

INDIKATOR SOAL
Disajikan penggalan teks
deskripsi,
peserta
didik
mampu menemukan kalimat
rinci

Kunci
Jawaban
A

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020

PAKET - …

Jenis Sekolah

: SMP …

Kurikulum

: Kurikulum 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: Farida Ariani
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3.2
Menelaah struktur dan
kebahasaan dari teks deskripsi
tentang objek (sekolah, tempat
wisata, tempat bersejarah, dan⁄atau
suasana pentas seni daerah) yang
didengar dan dibaca

Buku Sumber : Bahasa Indonesia SMP
Kelas VII. Kemendikbud. 2016

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

X

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Setiap penari profesionil, pada saat berlomba pasti menggunakan metoda secara konsekwen,
berbeda dengan yang amateran.

Unit Pembelajaran
Pembelajaran Aljabar

KOMPETENSI DASAR
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LINGKUP MATERI
Teks Deskripsi
Nomor
Soal
MATERI
Penulisan Kata
INDIKATOR SOAL
Disajikan kalimat, peserta didik
dapat memperbaiki kata yang
tidak tepat

7
Kunci
Jawaban
C

Perbaikan kata bercetak miring dalam kalimat tersebut yang tepat adalah ....
A. profesional, methoda, konsekuwen, amatiran
B. profesionil, metode, konsekuen, amatiran
C. profesional, metode, konsekuen, amatiran
D. profesional, methoda, konsekuwen, amatir

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran

PAKET - …

: SMP …

Kurikulum

: Kurikulum 2013

: VII

Bentuk Soal

: PG

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: Farida Ariani

MATERI
Penulisan Kalimat

8. Perbaikan penulisan kalimat yang bertulis miring pada teks deskripsi di atas adalah…
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A. Tugu Obor Tanjung atau Monumen Tanjung Puri merupakan Tugu
kebanggaan masyarakat Tabalong.

Unit Pembelajaran
Pembelajaran Aljabar

Pengetahuan/
Penalaran
KOMPETENSI DASAR Buku Sumber : Bahasa Indonesia
Aplikasi
X
Pemahaman
3.2 Menelaah struktur SMP Kelas VII. Kemendikbud. 2016
dan kebahasaan dari teks
RUMUSAN BUTIR SOAL
deskripsi tentang objek
(sekolah, tempat wisata,
Nomor
Cermati kutipan teks deskripsi berikut!
tempat
bersejarah,
Soal
dan⁄atau suasana pentas
Tugu obor tanjung atau monumen tanjung puri merupakan tugu kebanggaan masyarakat
seni
daerah)
yang
8
tabalong. Terletak di perempatan jalan keberadaan tugu ini sangat strategis, mempukau dan
didengar dan dibaca
memesona. Jika datang ke arah selatan, yaitu di Banjarmasin atau dari arah timur, yaitu pada
Kalimantan timur ketika memasuki kota tanjung perhatian pertama pasti akan terkesima
LINGKUP MATERI
dengan sosok kuat, kokoh,dan berapi-api ini mensimbolkan energi yang tak pernah habis
Teks Deskripsi
dan semangat masyarakat tabalong yang selalu bekerja keras pantang menserah.
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Kunci
Jawaban
D
INDIKATOR SOAL
Disajikan penggalan teks
deskripsi, peserta didik
mampu
memperbaiki
kalimat yang tidak tepat

B. Tugu Obor Tanjung atau monumen Tanjung Puri merupakan tugu kebanggaan masyarakat
Tabalong.
C. Tugu Obor Tanjung Atau Monumen Tanjung Puri merupakan tugu kebanggaan masyarakat
Tabalong.
D. Tugu Obor Tanjung atau Monumen Tanjung Puri merupakan tugu kebanggaan masyarakat
Tabalong.
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KESIMPULAN
Setelah mempelajari teks deskripsi dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran pada unit ini dapat menyelesaikan permasalahan atau kesulitan
yang dihadapi para guru saat mengajar teks deskripsi.
Unit ini membahas empat materi, yaitu mengidentifikasi isi informasi,
menjelaskan isi teks, menelaah struktur dan kebahasaan, dan menyajikan teks
deskripsi.
Pada unit ini terdiri atas dua aktivitas, yaitu aktivitas pertama
mengidentifikasi infomasi dan menjelaskan isi teks deskripsi, dan kedua
menelaah struktur, kebahasaan dan menyajikan teks deskripsi. Kedua
aktivitas pada unit pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran
discovery learning. Model pembelajaran discovery learning yang digunakan
mengarah pada pembelajaran HOTS dengan mengusung KD-KD secara
berpasangan pengetahuan dan keterampilan. Pada setiap aktivitas terdapat
juga lembar kerja peserta didik (LKPD) yang dapat membantu memberikan
pengalaman pembelajaran tentang teks puisi.
Pada unit ini juga disajikan pengembangan penilaian. Para guru
diharapkan mampu mengembangkan soal Hots sesuai dengan materi yang
disajikan. Dengan demikian diharapkan rangkaian pembelajaran pada unit ini
dapat membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan
penilaian HOTS..

77

UMPAN BALIK
Pada bagian umpan balik ini, Saudara dapat memberikan tanggapan
terhadap pertanyaan atau pernyataan yang ada pada tabel berikut ini.
1. Setelah Saudara mempelajari bahan ajar pada sub unit ini, inspirasi apa yang
muncul pada benak atau pikiran Saudara yang dapat diaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari?

2. Setelah Saudara mempelajari unit teks deskripsi ini, masalah apa yang
Saudara hadapi saat menerapkannya di kelas?

3. Bagaimana cara mengatasinya?

4. Untuk memantapkan penguasaan para siswa dalam menghadapi UN,
tentukan materi teks deskripsi yang menarik untuk siswa agar
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pembelajaran berhasil.

Materi dan soal apakah yang dapat Saudara

rencanakan dalam proses pembelajaran teks deskripsi?

5. Berdasarkan pengalaman Saudara membuat RPP dan melaksanakannya
dalam pembelajaran dihubungkan dengan pengalaman mempelajari unit
pembelajaran ini, bagaimanakah Saudara meningkatkan kemampuan hal
tersebut?
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PENGANTAR
Unit ini berisi paparan tetang pembelajaran teks cerita imajinasi,
mulai

dari

contoh,

konsep,

karakteristik,

sampai

pada

prosedur

pembelajarannya. Teks cerita imajinasi terdapat di kelas VII Kurikulum 2013
untuk

SMP.

Di

mengidentifikasi,

dalamnya

terdapat

menceritakan

empat

kembali,

KD

menelaah,

meliputi
sampai

kegiatan
kepada

menyajikan gagasan kreatif. Keempat kompetensi tergambar pula di dalam
model-model pelatihan yang akan Saudara lakoni di dalam unit ini.
Di dalam unit ini, kami menawarkan model-model pelatihan yang
dapat menjadi inspirasi bagi Saudara dan dapat menyemangati dan
mempermudah peserta didik di dalam mempelajari teks itu. Kami berharap
model-model pembelajaran yang tersaji di dalam unit ini dapat menjadi
solusi untuk semua tantangan di dalam mengembangkan masing-masing KD.
Dengan model-model pembelarajan itu, Saudara dapat mengembangkan
kompetensi para peserta didik dengan pelayanan yang lebih baik. Kurikulum
2013 dapat terakomodasi dengan kreativitas Saudara di dalam memilih
model pelatihann tersebut yang tepat.
Di dalam unit ini kami sajikan pula sejumlah soal UN yang relevan
dengan kompetensi lulusan (SKL) yang muncul dalam tiga terakhir UN;
disertai dengan langkah-langkah pembahasannya. Dengan model-model soal
tersebut, Saudara diharapkan dapat memprediksi kemungkinan soal jenis
teks cerita imajinasi yang mungkin muncul pada UN tahun berikutnya.
Beberapa contoh soal HOTS yang tersaji di bagian akhir unit ini juga dapat
Saudara jadikan sebagai bahan latihan para peserta di dalam penyelesaian
UN tersebut. Tentu saja soal-soal tersebut harus perlu dikembangkan
kembali oleh Saudara berdasarkan kisi-kisi UN terakhir.
Besar harapan kami, bahan pelatihan ini memberikan kontribusi bagi
peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia khusus teks cerita
imajinasi di SMP. Bahan ini juga diharapkan dapat membantu dalam
menuntaskan belajar para peserta didik tentang teks cerita imajinasi melalui
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penguasaan potensi akademik para gurunya. Atas segala kekurangan yang
ada pada bahan pelatihan ini, kami mohon saran dan kritik untuk perbaikan
pada penyusunan bahan pelatihan berikutnya. Terima kasih.
Jakarta, April 2019

Penulis
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VII:
Tabel 1 Kompetensi Dasae dan Target Kompetensi Dasar
Kompetensi Dasar

Target
Kompetensi Dasar (KD)

Kelas

3.3 Mengidentifikasi unsur- 3.3.1 Mengidentifikasi unsurunsur teks narasi (cerita

unsur teks narasi (cerita

imajinasi) yang dibaca dan

imajinasi) yang dibaca.

didengar
4.3 Menceritakan kembali 4.3.1 Menceritakan kembali isi
isi

teks

narasi

(cerita

teks

narasi

(cerita

imajinasi) yang didengar

imajinasi) yang didengar

dan dibaca secara lisan,

dan dibaca secara lisan,

tulis, dan visual

tulis, dan visual
VII

3.4 Menelaah struktur dan 3.4.1 Menelaah struktur teks
kebahasaan
(cerita

teks

narasi

imajinasi)

yang

dibaca dan didengar

narasi (cerita imajinasi)
yang dibaca.
3.4.2 Menelaah
teks

kebahasaan

narasi

(cerita

imajinasi) yang dibaca.
4.4

Menyajikan

gagasan 4.4.1 Menyajikan

kreatif dalam bentuk cerita

kreatif

imajinasi secara lisan dan

cerita imajinasi secara

tulis

lisan dan tulis dengan

dengan

dalam

gagasan
bentuk
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Target
Kompetensi Dasar (KD)

Kompetensi Dasar
memperhatikan

struktur,

penggunaan bahasa, atau
aspek lisan

Kelas

memperhatikan struktur
4.4.2 Menyajikan
kreatif

gagasan

dalam

bentuk

cerita imajinasi secara
lisan dan tulisan dengan
memperhatikan
penggunaan bahasa

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi
Pengetahuan
IPK Penunjang:

Keterampilan
IPK Penunjang:

3.3.1 Menentukan unsur-unsur teks 4.3.1

Memaknai kembali isi teks

narasi (cerita imajinasi) yang

narasi (cerita imajinasi) yang

dibaca dan didengar

didengar dan dibaca secara
tulis

IPK Kunci:

IPK Kunci:

3.3.2 Mengidentifikasi unsur unsur 4.3.2. Menceritakan kembali isi teks
teks narasi (cerita imajinasi)

narasi (cerita imajinasi) yang

yang dibaca dan didengar

didengar dan dibaca secara
lisan, tulis, dan visual

IPK Pengayaan:

IPK Pengayaan:

3.3.3 Membandingkan unsur-unsur 4.3.3 Menginterpretasi kembali isi
teks narasi (cerita imajinasi)

teks narasi (cerita imajinasi)

yang dibaca dan didengar

yang
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Pengetahuan

Keterampilan
secara lisan, tulis, dan visual

IPK Penunjang:

IPK Penunjang:

3.4.1 Menentukan struktur teks 4.4.1

Merancang

gagasan

kreatif

narasi (cerita imajinasi) yang

dalam bentuk cerita imajinasi

dibaca dan didengar

secara lisan dan tulis dengan
memperhatikan struktur

3.4.2 Menentukan kebahasaan teks
narasi (cerita imajinasi)

4.4.2

Merancang

gagasan

kreatif

dalam bentuk cerita imajinasi
secara lisan dan tulis dengan
memperhatikan

penggunaan

bahasa
4.4.3

Merancang

gagasan

kreatif

dalam bentuk cerita imajinasi
secara lisan dan tulis dengan
memperhatikan aspek lisa

IPK Kunci:
3.4.3

Menelaah
kebahasaan

IPK Kunci:
struktur
teks

dan 4.4.4

Menyajikan

gagasan

kreatif

narasi

dalam bentuk cerita imajinasi

(cerita imajinasi) yang dibaca

secara lisan dan tulis dengan

dan didengar

memperhatikan

struktur,

penggunaan bahasa, atau aspek
lisan
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Pengetahuan
IPK Pengayaan:

Keterampilan
IPK Pengayaan:

3.4.5 Membandingkan struktur teks 4.4.9 Memproduksi gagasan kreatif
narasi (cerita imajinasi) yang

dalam bentuk cerita imajinasi

dibaca dan didengar

secara lisan dan tulis dengan

3.4.6 Membandingkan kebahasaan

memperhatikan struktur

teks narasi (cerita imajinasi) 4.4.10 Memproduksi gagasan kreatif
yang dibaca dan didengar

dalam bentuk cerita imajinasi
secara lisan dan tulis dengan
memperhatikan

penggunaan

bahasa
4.4.11 Memproduksi gagasan kreatif
dalam bentuk cerita imajinasi
secara lisan dan tulis dengan
memperhatikan aspek lisan
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APLIKASI DI DUNIA NYATA

Cerita dalam kehidupan ini bukan hanya dapat menyajikan sesuatu
yang bersifat faktual melainkan bersifat fiktif atau khayalan, rekaan, hasil
imajinasi. Setiap siswa tentu memiliki khayalan yang unik tentang makhluk
hidup atau benda mati yang dapat menjadi topik utama cerita. Misalnya,
binatang yang berperilaku seperti manusia, benda yang bisa terbang, atau
manusia yang berteman dengan hewan atau tumbuhan yang dapat berbicara
seperti pada gambar berikut.

Gambar 1 Belalang dan Semut yang Sedang Berbicara
Sumber:
https://woazy.files.wordpress.com/2018/06/ceritahewan-semut-dan-belalang.jpg?w=625

Semua hal di atas, termasuk cerita imajinasi. Cerita imajinasi
dikategorikan sebagai teks narasi yaitu teks yang tidak bersifat dialog dan
isinya merupakan suatu kisah sejarah, deretan peristiwa, dan lain
sebagainya. Cerita imajinasi difokuskan pada kisah tentang peristiwa baik
pada zaman dahulu atau zaman sekarang seperti fabel, legenda, atau mitos.
Adapun cerita imajinasi tidak selalu sama dengan cerita rakyat yang berlatar
zaman dahulu. Cerita imajinasidi zaman sekarang yang ditayangkan di
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televisi seperti dalam film-film kartun atau animasi ataupun cerita manusia
yang memiliki ilmu sihir seperti Harry Potter.
Suatu cerita yang telah dibaca dan didengar kadang sering lupa atau
tidak sama sekali mengingatnya. Hal ini dapat menjadi permasalahan jika
berada dalam situasi belajar di kelas atau saat bercerita kepada teman. Untuk
memudahkan mengingatnya pertama Saudara membaca dan mendengar
cerita sampai selesai. Kedua, mencatat isi cerita, ketiga menceritakan ulang
berdasarkan apa yang telah ditulis. Cerita imajinasi memiliki perbedaan
dibandingkan teks narasi lainnya. Misalnya jika akan memahami isi bacaan
dari suatu cerita pahami hal-hal yang ada di dalam cerita tersebut misalnya
cerita berjudul Putri Duyung.

Gambar 2 Putri Duyung
Sumber:
https://www.tokopedia.com/4leafclove
r/buku-cerita-cerita-dongeng-putriduyung-bahasa-indonesia

Pada cerita itu terdapat keajaiban atau keanehan, latar cerita bertempat
di dua dunia yaitu darat dan laut, dan tokoh utama dalam cerita memiliki
keunikan pada bagian tubuhnya yang bersisik seperti ikan.Hal-hal inilah yang
dapat membantu Saudara dalam menceritakan kembali isi teks cerita
imajinasi.
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SOAL-SOAL UN
Pada bagian ini adabeberapa soal UN yang berhubungan dengan teks
cerita imajinasi dalam kognitif atau pengetahuan. Berikut ini soal-soal UN
yang dapat diterapkan dalam teks cerita imajinasi pada Kompetensi Dasar
SMP Kelas VII yaitu KD3.3 Mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi (cerita
imajinasi) yang dibaca dan didengar. Soal-soal ini disajikan sebagai sarana
berlatih bagi peserta didik. Selain itu, soal ini juga menjadi acuan ketika
Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada topik mengidentifikasi
unsur-unsur teks cerita imajinasi; menceritakan kembali isi teks cerita
imajinasi; menelaah struktur dan kebahasaan; dan menyajikan gagasan
kreatif ke dalam bentuk teks cerita imajinasi.
1. Unsur-unsur Teks Cerita Imajinasi (Tokoh, Konflik, Amanat)
NO
20, 21, 22

SOAL
TAHUN
Bacalah teks berikut, kemudian kerjakan
2016/2017
soal nomor 20 s.d. 22!
Di sebuah hutan, hiduplah seekor burung nuri
yang cantik. Ia memiliki bulu yang indah dan
suara yang merdu. Namun, entah mengapa
burung itu selalu menyendiri. Berbeda dengan
burung pipit, walaupun tidak terlalu cantik ia
sangat ramah sehingga mempunyai banyak
teman. Burung pipit merasa kasihan melihat
burung nuri selalu menyendiri mencoba untuk
menyapanya.
Dengan hati yang gembira mereka mengelilingi
seluruh hutan. Akan tetapi, dari kejauhan
terlihat tiga orang pemburu mulai memasuki
hutan lengkap dengan senjata di tangannya.
“Kira-kira akan menembak apa lagi mereka
hari ini?” tanya burung pipit.
“Ayo, lebih baik kita menyelamatkan diri agar
tidak ditembak,” ajak burung beo.
Burung pipit pun terbang kembali ke hutan.
Akan tetapi, betapa terkejutnya ia ketika
melihat burung nuri tidak ada di tempatnya.
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Perlahan-lahan burung pipit menyusuri hutan.
Tiba-tiba
ia
melihat
para
pemburu
memasukkan sesuatu ke dalam karung.
Akhirnya, burung-burung lain tak tega
menolak
permintaan
burung
pipit.
Berbondong-bondong mereka masuk ke hutan
dan langsung mematuki para pemburu itu
sampai karung berisi burung nuri terlepas dan
ia berhasil keluar.
“Terima kasih teman-teman. Kalian semua
telah menyelamatkan, padahal selama ini aku
sering bertindak kasar pada kalian,” ujarnya
malu.
20. Tokoh utama pada teks cerita tersebut
adalah ….
A. burung nuri
B. burung pipit
C. burung beo
D. para pemburu
21. Penyebab konflik pada teks tersebut adalah
….
A. burung nuri selalu menyendiri
B. burung nuri tidak ada di tempatnya
C. burung buri bertemu kasih kepada burungburung lain
D. burung nuri bersama burung-burung lain
mengelilingi hutan
22. Amanat pada teks cerita tersebut adalah …
A. selalu berteman dengan siapa pun!
B. kita harus memberikan solusi kepada teman!
C. kita harus menolong teman yang
mempunyai masalah!
D. janganlah sombong dengan membanggakan
diri sendiri!
Identifikasi
Level
Penalaran
Kognitif
Indikator
3.3.1 Menentukan unsur-unsur teks narasi(cerita
yang
imajinasi)yang dibaca dan didengar
bersesuaian
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Diketahui
Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan

Disajikan sebuah teks burung nuri dan pemburu
Unsur teks cerita imajinasi (tokoh, konflik, dan amanat)
Pemahaman tentang unsur cerita imajinasi (tokoh, konflik,
dan amanat)

2. Menelaah Kebahasan Teks Cerita Imajinasi
NO
33

SOAL
Teks 1
“Tolong banu aku!
Aku mau tenggelam,
tolong …, tolong …!
Untunglah saat itu
ada seekor kupu-kupu
yang terbang melintas.
Kupu-kupu
itu
menjulurkan sebuah
ranting ke arah semut.
“Semut, peganglah
erat-erat ranting itu!
Nanti
aku
akan
mengangkat ranting itu
dan menurunkanmu di
tempat yang aman.”

Teks 2
“Tangga ini terlalu
pendek. Aku tidak bisa
mencapai
langitlangit,” ucap Kus Tikus.
“Gunakan leherku
sebagai tangga, kus!”
seru Jiji jerapah.
Dengan membawa
kaleng
cat
pada
mulutnya, Kus tikus
naik ke leher sang
jerapah.
Dengan
mudah,
si
tikus
menjangkau tempattempat yang sulit.
Pekerjaan
mereka
sangat rapi. Mulai saat
itu Jiji dan Kus menjadi
tukang cat di kampung
tersebut.

TAHUN
2016/2017

Perbedaan penggunaan bahasa pada kedua
teks tersebut adalah …
A
B
C
D

Teks 1
Terdapat kalimat langsung
Kata-kata tidak baku
Tidak terdapat kata
sandang
Dipengaruhi bahasa
daerah

Teks 2
Tidak terdapat
Kata-kata baku
Terdapat kata
sandang
Dipengaruhi
bahasa asing

Identifikasi
Level
Penalaran
Kognitif
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Indikator
yang
bersesuaian
Diketahui
Ditanyakan

3.4.6
Membandingkan kebahasaan teks narasi (cerita imajinasi)
yang dibaca dan didengar
Disajikan dua kutipan teks cerita imajinasi
Perbedaan penggunaan bahasa pada kedua kutipan teks
tersebut

Materi yang
Pemahaman tentang penggunaan bahasa
dibutuhkan
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BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran
Setiap cerita yang disampaikan baik lisan atau tulisan tidak hanya
bersifat nyata melainkan dapat bersifat khayalan, rekaan, dan hasil imajinasi
pikiran. Saudara tentu memiliki khayalan tentang sesuatu yang bersifat
khayalan yang dapat disampaikan kepada pembaca dan pendengar.
Cerita yang dijelaskan di atas termasuk ke dalam teks cerita imajinasi.
Di antara jenis teks lain cerita imajinasi memiliki beberapa ciri khas yaitu
dalam isi cerita disebutkan bahwa tokoh memiliki kemampuan secara ajaib
yang tidak dimiliki oleh manusia pada umumnya, memiliki keanehan atau
sesuatu yang mustahil terjadi di dunia nyata, dan latar tempat cerita dapat
menampilkan dua dunia yang berbeda misalnya pada cerita tentang Putri
Duyung menampilkan latar tempat di dunia air atau laut.
Dalam memahami teks cerita imajinasi Saudara perlu memahami
prosedur berikut yaitu (1) mengidentifikasi unsur-unsur dan menceritakan
kembali isi teks narasi (cerita imajinasi) dan (2) menelaah struktur dan
kebahasaan serta menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi.

Aktivitas 1: Mengidentifikasi Unsur-unsur dan Menceritakan
Kembali Isi Teks Narasi (Cerita Imajinasi)
Tujuan aktivitas pembelajaran:
1. Menentukan unsur-unsur teks narasi (cerita imajinasi) yang dibaca dan
didengar.
2. Menceritakan kembali isi teks narasi (cerita imajinasi) yang didengar
dan dibaca secara lisan, tulis, dan visual.
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A. Stimulation (pemberian rangsangan)
1. Peserta didik menyaksikan tayangan tentang cerita imajinasi berjudul
Panci Ajaib pada alamat berikut https://www.youtube.com/watch?v=iav_fgq4xY

2. Peserta

didik

melakukan

curah

pendapat

untuk

menggali

pengetahuan berkaitan dengan tayangan yang telah disaksikan
3. Peserta didik merespons pertanyaan-pertanyaan membangun konteks
berkaitan dengan tayangan terhadap unsur-unsur cerita imajinasi
a. Apakah sebelumnya Saudara pernah menyaksikan tayangan
seperti cerita di atas?
b. Apa yang dimaksud dengan cerita imajinasi?
c. Apa yang membedakan cerita imajinasi dengan cerita lainnya?
B. Problem Statement (Identifikasi Masalah)
1. Setelah merespons pertanyaan-pertanyaan terkait unsur-unsur dalam
cerita imajinasi, selanjutnya peserta didik membaca teks cerita
imajinasi bertopik hal-hal bersifat ajaib yang dibagikan pendidik.
2. Peserta didik secara berkelompok menyusun pertanyaan terkait
dengan isi teks cerita imajinasi untuk diceritakan kembali dengan
memperhatikan unsur-unsurnya.
3. Pendidik melakukan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik
C. Data Collection (Pengumpulan Data)
1. Peserta didik mendata unsur-unsur cerita imajinasi sesuai dengan isi
teks.
2. Peserta didik mengklasifikasikan data berdasarkan isi teks.
3. Peserta didik mengidentifikasi hasil yang sudah diklasifikasi sesuai
dengan isi teks.
D. Data Processing (Pengolahan Data)
1. Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan data klasifikasi dan
identifikasi unsur-unsur cerita imajinasi sesuai dengan isi teks.
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2. Peserta didik secara berkelompok membaca dan membandingkan
unsur-unsur pada dua teks cerita imajinasi.
3. Peserta didik menyimpulkan isi dua teks cerita imajinasi.
E. Verification (Pembuktian)
1. Peserta didik melakukan kunjungan kerja ke kelompok lain, satu
orang anggota kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di
kelompok masing-masing.
2. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok. Peserta didik yang berkunjung
memberikan respons dengan memberikan tanggapan dan pertanyaan
untuk mendalami dan mengetahui kebenaran hasil identifikasi teks
yang telah dibaca.
3. Peserta didik yang bertugas mempresentasikan dan memberikan
penjelasan-penjelasan beserta alasan logis untuk membuktikan
kebenaran hasil identifikasi yang telah didiskusikan di kelompok
masing-masing.
4. Peserta didik yang berkunjung menuliskan catatan-catatan di kertas
post it berupa penilaian, tanggapann, atau masukkan terhadap hasil
kerja kelompok lain dan menempelkannya pada plano hasil kerja
kelompok tersebut.
5. Setiap kelompok menempelkan hasil diskusi pada tempat pajangan
yang disediakan.
F.

Generalization (Menarik Kesimpulan)
Pendidik dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi yang
telah dipelajari, yaitu sebagai berikut.
1. Peserta didik mengungkapkan kembali tentang unsur-unsur yang
terdapat dalam teks yang telah dibaca.
2. Peserta didik menuliskan simpulan di “kartu simpul” yang telah
disiapkan pendidik mengenai unsur-unsur yang telah diidentifikasi
melalui kegiatan mendengarkan dan membaca.
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3. Peserta didik menempelkan kartu simpul yang telah diisi pada kertas
plano yang akan dipajangkan di dinding kelas.
4. Peserta didik dan pendidik secara bersama-sama menyimpulkan
pembelajaran teks cerita imajinasi.

Aktivitas 2: Menelaah Struktur dan Kebahasaan Serta
Menyajikan Gagasan Kreatif ke dalam Bentuk Teks Cerita
Imajinasi
Tujuan Aktivitas Pembelajaran
1. Menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi (cerita imajinasi) yang
dibaca dan didengar
2. Menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan
dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa, atau
aspek lisan
A. Stimulation (pemberian rangsangan)
1. Peserta didik membaca teks cerita imajinasi yang telah disajikan
berjudul Kerbau dan Sapi yang Bertukar Kulit
2. Peserta

didik

melakukan

curah

pendapat

untuk

menggali

pengetahuan mereka berkaitan dengan teks yang telah dibaca
3. Peserta didik merespons pertanyaan-pertanyaan membangun konteks
berkaitan dengan teks
a. Pernahkah Saudara membaca teks yang isinya mirip dengan teks
di atas?
b. Apakah setiap teks memiliki struktur dan kebahasaan?
c. Apa yang dimaksud dengan struktur teks cerita imajinasi?
d. Bagaimana kebahasaan dalam teks cerita imajinasi?
B. Problem Statement (Identifikasi Masalah)
1. Peserta didik membaca teks cerita imajinasi bertopik hal-hal yang
bersifat ajaib yang dibagikan pendidik.
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2. Peserta didik secara berkelompok menyusun pertanyaan terkait
dengan teks cerita imajinasi.
3. Secara berkelompok peserta didik menerima format isian struktur
dan kebahasaan teks imajinasi
4. Pendidik melakukan pengamatan terhadap aktivitas peserta didik
peserta didik
C. Data Collection (Pengumpulan Data)
1. Peserta didik menelaah struktur teks imajinasi
2. Peserta didik menelaah kebahasaan teks imajinasi
3. Peserta didik menyajikan gagasan ke dalam bentuk cerita imajinasi
dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa, atau aspek
lisan
D. Data Processing (Pengolahan Data)
1. Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan hasil telaah
struktur dan kebahasaan teks cerita imajinasi
2. Peserta didik secara berkelompok membaca dan membandingkan
struktur dan kebahasaan teks cerita imajinasi
3. Setelah

membandingkan

teks

cerita

imajinasi,

peserta

didik

menyajikan gagasan tentang teks cerita imajinasi baik secara lisan dan
tulis
E. Verification (Pembuktian)
1. Peserta didik melakukan kunjungan kerja ke kelompok lain, satu
orang anggota kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di
kelompok masing-masing.
2. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok. Peserta didik yang berkunjung
memberikan respons dengan memberikan tanggapan dan pertanyaan
untuk mendalami dan mengetahui kebenaran hasil identifikasi teks
yang telah dibaca.
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3. Peserta didik yang bertugas mempresentasikan dan memberikan
penjelasan-penjelasan beserta alasan logis untuk membuktikan
kebenaran hasil identifikasi yang telah didiskusikan di kelompok
masing-masing.
4. Peserta didik yang berkunjung menuliskan catatan-catatan di kertas
post it berupa penilaian, tanggapann, atau masukkan terhadap hasil
kerja kelompok lain dan menempelkannya pada plano hasil kerja
kelompok tersebut.
5. Setiap kelompok menempelkan hasil diskusi pada tempat pajangan
yang disediakan.
F. Generalization (Menarik Kesimpulan)
1. Peserta didik mengungkapkan kembali tentang struktur dan
penggunaan bahasa yang terdapat dalam teks yang telah dibaca.
2. Peserta didik menuliskan simpulan di “kartu simpul” yang telah
disiapkan pendidik mengenai sruktur dan penggunaan bahasa yang
telah ditelaah melalui kegiatan mendengarkan dan membaca.
3. Peserta didik menempelkan kartu simpul yang telah diisi pada kertas
plano yang akan dipajangkan di dinding kelas.
4. Peserta didik dan pendidik secara bersama-sama menyimpulkan
pembelajaran teks cerita imajinasi.
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Untuk meningkatkan pemahaman Saudara mengenai teks cerita
imajinasi, selanjutnya silakan kerjakan lembar berikut.

B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1: Mengidentifikasi unsur-unsur dan
Menceritakan Kembali Isi Teks Cerita Imajinasi
Tujuan:
1.

Mengidentifikasi unsur-unsur teks narasai (cerita imajinasi) yang dibaca
dan didengar

2.

Menceritakan kembali isi teks narasi (cerita imajinasi) yang didengar dan
dibaca secara lisan, tulis, dan visual

Petunjuk Kerja:
1. Membentuk kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang
2. Masing-masing peserta didik menyaksikan tayangan video dan membaca
teks
3. Setiap peserta didik mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita imajinasi
4. Setiap peserta didik dalam satu kelompok menceritakan kembali teks
cerita imajinasi secara berantai
Ikutilah instruksi berikut.
1. Bacalah dengan saksama teks di bawah ini!

Kerbau dan Sapi yang Bertukar Kulit
Pada suatu masa, ada kerbau dan sapi yang bersahabat. Sapi berkulit
hitam kecoklatan sementara kerbau berkulit putih. Pada suatu hari,
datanglah pendatang baru di sebuah padang rumput, ia adalah banteng
yang memiliki tanduk runcing. Ia terlihat sangat gagah dan membuat rapi
betina kagum terhadapnya.
Kabar adanya banteng gagah tersebut tersebar dengan sangat cepat.
Ia pun menjadi primadona. Sapi jantan yang warnanya hitam kecoklatan
tak begitu peduli. Namun, si karbau justru merasa iri dan cemburu kepada
banteng tersebut.
Ia berkata, “Apa sih hebatnya dia? Aku juga mempunyai tanduk yang
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besar dan runcing. Badan juga gagah. Cuma hanya berbeda warna kulit
saja. Seandainya kulitku hitam aku pasti lebih gagah dibandingkan
banteng itu”.
Ia pun memiliki ide untuk mengubah warna kulitnya. Ia pun
mendatangi sapi yang tengah berendam di sungai. Ia pun merayu sapi agar
ia mau bertukar kulit. Namun, sapi tetap enggan karena ia bersyukur
dengan nikmat Tuhan.
Kerbau tetap saja membujuk sapi dan memohon atas nama
persahabatan. Sapi pun akhirnya kasihan dan bersedia tukar warna kulit.
Namun, sapi memberi syarat bahwa sesudah bertukar, kerbau harus
bersyukur dengan apa yang dimiliki. Tanpa berfikir panjang, kerbau
akhirnya menyanggupi.
Akhirnya mereka bertukar kulit, namun ternyata kulit si sapi terlalu
kecil dan sempit untuk kerbau yang besar. Sehingga pakainnya terasa
sesak. Sementara kulit kerbau yang dipakai oleh sapi kebesaran. Lantaran
merasa kurang nyaman dengan kulitnya tersebut, kerbau kembali
mengajak sapi bertukar. Namun, sapi tidak mau.
Akhirnya, kerbau merengek kepada sapi untuk minta bertukar kulit
di manapun mereka bertemu. Namun, tetap saja sapi tidak mau bertukar.
Akhirnya, sang kerbau menyesal karena sudah tidak mensyukuri apa yang
ia dapatkan dari Tuhan. Padahal itu adalah yang terbaik untuknya.
Sumber:https://thegorbalsla.com/cerita-dongeng
2. Setelah Saudara membaca teks cerita imajinasi di atas, silakan tentukan
unsur-unsurnya pada tabel berikut.
Judul Teks
Sumber
a.
b.
Unsur-unsur

c.
d.

3. Setelah menentukan unsur-unsur dari teks di atas, Saudara perhatikan
kedua teks di bawah ini. Kemudian, jelaskan!
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Teks Cerita Imajinasi 1
Aladin dan Lampu Ajaib
Dahulu kala, di Kota Persia, seorang ibu tinggal dengan anak lakilakinya yang bernama Aladin. Mereka hidup miskin di sebuah gubuk
yang tua.
Suatu hari, datang seorang laki-laki mendekati Aladin yang
sedang bermain. Laki-laki itu mengaku sebagai paman Aladin. Lakilaki itu mengajak Aladin pergi ke luar kota untuk membantunya. Ibu
Aladin mengizinkan Aladin pergi dengan harapan akan mendapatkan
uang yang banyak.
Jalan yang ditempuh sangat jauh. Aladin mengeluh kecapaian
kepada pamannya. Tetapi, ia justru dibentak dan disuruh untuk
mencari kayu bakar. Kalau tidak mau, Aladin akan dibunuhnya.
Aladin akhirnya mengetahui bahwa laki-laki itu bukan
pamannya, melainkan seorang penyihir. Penyihir itu kemudian
menyalakan api dengan kayu bakar dan mulai mengucapkan mantra.
"Kraak...," tiba-tiba tanah di hadapan mereka terbelah,
menampakkan lorong seperti gua dan undakan untuk menuju ke
dasarnya.
"Ayo turun! Ambilkan aku lampu tua di dasar gua itu!" perintah
penyihir kepada Aladin.
"Tidak, aku takut turun ke sana," jawab Aladin.
Penyihir itu kemudian mengeluarkan sebuah cincin dan
memberikannya kepada Aladin. "Ini adalah cincin ajaib, cincin ini
akan melindungimu," kata si penyihir.
Akhirnya, Aladin menuruni undakan itu dengan perasaan takut.
Setelah sampai di dasar, ia menemukan pohon-pohon berbuah
permata.
Buah permata dan lampu yang ada di situ dibawanya. Saat ia hendak
menaiki undakan ke atas, pintu lubang sudah tertutup sebagian.
"Cepat berikan lampunya!" seru penyihir.
"Tidak. Lampu ini akan kuberikan setelah aku keluar," jawab
Aladin.
Setelah berdebat, si penyihir menjadi marah dan akhirnya,
"Brakk...," pintu lubang ditutup oleh penyihir. Ia meninggalkan
Aladin terkurung di dalam lubang bawah tanah. Aladin menjadi sedih
dan duduk termenung.
"Aku lapar, Aku ingin bertemu Ibu. Tuhan, tolonglah aku!" ucap
Aladin.
Aladin merapatkan kedua tangannya dan tanpa sadar jari-jarinya
mengusap pinggiran lampu. Tiba-tiba, sekelilingnya menjadi merah
dan asap membubung tinggi. Bersamaan dengan itu, muncul jin
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raksasa dari dalam lampu. Aladin sangat ketakutan"Maafkan saya
karena telah mengagetkan Tuan. Saya adalah jin lampu ajaib," kata
jin raksasa itu.
"Oh, kalau begitu bawalah aku pulang ke rumah," kata Aladin.
"Balk Tuan, naiklah ke punggungku! Kita akan segera pergi dari
sini," ujar jin lampu ajaib. Dalam waktu singkat, Aladin sudah sampai
di depan rumahnya.
"Kalau Tuan memerlukan saya lagi, panggillah dengan
menggosok lampu ini," kata jin.
Sejak saat itu, hidup Aladin dan ibunya semakin membaik.
Mereka tidak lagi miskin dan tidak pernah kekurangan makanan.
Aladin bisa mencari pekerjaan dengan bantuan jin lampu ajaib.
Sumber: dongengceritarakyat.com
Teks Cerita Imajinasi 2
Tukang Sepatu dan Liliput
Dahulu kala, di sebuah kota di Jerman, ada sepasang kakek dan
nenek yang baik hati. Kakek itu bekerja sebagai pembuat sepatu dan
nenek yang menjualnya ke pasar.
Uang hasil penjualan sepatu selalu dibelikan makanan yang
banyak untuk dibagikan kepada orang-orang jompo yang miskin dan
anak yatim piatu. Karenanya, uang mereka selalu habis.
Suatu hari, mereka hanya bisa membuat satu buah sepatu
berwarana dengan bahan sepatu yang tersisa. Ia berkata kepada
nenek, "Kalau sepatu ini terjual, kita bisa membeli makanan untuk
hari raya nanti."
Tak lama setelah itu, lewat seorang gadis kecil yang tidak
bersepatu di depan rumah mereka. "Kasihan sekali gadis itu. Dalam
cuaca dingin seperti ini, ia tidak bersepatu," kata nenek.
Akhirnya mereka memberikan sepatu berwarna merah tersebut
kepada gadis kecil itu. Kini, mereka tidak punya sepatu untuk dijual.
Itu berarti mereka juga tidak akan punya uang untuk merayakan hari
raya.
"Apa boleh buat, Tuhan pasti akan menolong kita jika kita bersabar
ya, Nek," kata kakek berusaha menghibur.
Malam pun tiba, kakek dan nenek tidur nyenyak. Saat itu, dari
hutan muncul makhluk-makhluk kecil (liliput) mengangkut kulit
sepatu ke rumah kakek, kemudian membuatnya menjadi sepasang
sepatu yang sangat bagus. Selesai membuat sepatu, mereka kembali
ke hutan.
Keesokan paginya, kakek sangat terkejut menemukan sepasang
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sepatu yang sangat bagus di atas meja. Saat nenek membawanya ke
pasar, sepatu itu langsung terjual dengan harga sangat mahal.
Dengan basil penjualan sepatu itu, kakek dan nenek bisa
menyiapkan makanan serta banyak hadiah untuk dibagikan kepada
anak-anak kecil pada hari raya.
"Ini semua rahmat dari Yang Mahakuasa," seru si kakek.
Malam berikutnya, terdengar suara-suara di ruang kerja kakek.
Kakek dan nenek pun mengintip. Mereka melihat para liliput yang
tidak mengenakan mantel sedang membuat sepatu.
"Wow. Ternyata yang membuatkan sepatu untuk kita adalah para
liliput itu," pekik si kakek.
"Mereka pasti kedinginan karena tidak mengenakan mantel. Aku
akan membuatkan mereka mantel sebagai tanda terima kasih," lanjut
si nenek.
Keesokan harinya, nenek memotong kain dan membuatkan mantel
untuk para liliput itu. Sedangkan, kakek membuatkan sepatu-sepatu
mungil untuk para liliput.
Setelah selesai, mereka menjajarkan sepatu dan mantel para liliput
di ruang kerja. Mereka juga menyiapkan makanan dan kue yang lezat
di atas meja.
Saat tengah malam, para liliput berdatangan. Betapa terkejutnya
mereka melihat begitu banyak makanan dan hadiah. Mereka segera
mengenakan mantel dan sepatu yang sengaja telah disiapkan kakek
dan nenek. Setelah itu, mereka menyantap makanan dan menari-nari
dengan riang gembira.
Hari-hari berikutnya, para liliput tidak pernah datang kembali.
Tetapi sejak saat itu, sepatu-sepatu yang dibuat kakek selalu laris
terjual sehingga mereka selalu mampu memberikan makanan kepada
orang-orang miskin dan anak yatim piatu.
Sumber: dongengceritarakyat.com
Setelah Saudara membaca kedua teks di atas, jelaskanlah perbedaan
unsur-unsurnya!
Unsur-Unsur
Teks 1
Teks 2
a.
a.
b.
b.
c.
c.
d.
d.
Penjelasan
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
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4. Setelah memahami teks cerita imajinasi di atas, bentuklah kelompok
dengan beranggotakan 4 atau 5 orang. Kemudian ceritakan kembali
berdasarkan isi teks cerita imajinasi secara berantai.
5. Teks yang akan diceritakan kembali dipilih berdasarkan tiga teks di atas
yaitu berjudul Kerbau dan Sapi yang Bertukar Kulit; Aladin dan Lampu
Ajaib; dan Tukang Sepatu dan Liliput.
6. Selama satu kelompok tampil, kelompok lain menilai dengan format
berikut.
No

Yang Diamati

1

Kelancaran
penceritaan

2

Ketepatan isi
dengan cerita yang
disampaikan.

3

Kejelasan Intonasi
dan lafal

4

Kekompakan

Skor
1

2

3

4

Skor

5 Kepercayaan diri
Keterangan:
4 = semua anggota kelompok melakukan secara tepat
3 = sebagian besar anggota kelompok melakukan secara tepat
2 = tepat sebagian kecil anggota kelompok melakukan secara tepat
1 = semua anggota melakukan secara tidak tepat
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Lembar Kerja Peserta Didik 2: Menelaah Struktur dan
Kebahasaan Serta Menyajikan Gagasan Kreatif dalam Bentuk
Cerita Imajinasi
Tujuan:
1.

Menelaah struktur dan kebahasaan teks narasi (cerita imajinasi) yang
dibaca dan didengar

2.

Menyajikan gagasan kreatif dalam bentuk cerita imajinasi secara lisan
dan tulis dengan memperhatikan struktur, penggunaan bahasa, atau
aspek lisan

Petunjuk Kerja:
1. Membentuk kelompok beranggotakan 4 sampai 5 orang
2. Masing-masing peserta didik membaca teks
3. Setiap peserta didik menelaah struktur dan kebahasaan
4. Setiap peserta didik merancang teks cerita imajinasi
5. Setiap kelompok menyajikan gagasan rancangannya
Ikutilah instruksi berikut.
1. Bacalah teks di bawah ini dengan saksama! Kemudian tentukan struktur
teksnya ke dalam format yang telah disediakan.

Kerbau dan Sapi yang Bertukar Kulit
Pada suatu masa, ada kerbau dan sapi yang bersahabat. Sapi berkulit
hitam kecoklatan sementara kerbau berkulit putih. Pada suatu hari,
datanglah pendatang baru di sebuah padang rumput, ia adalah banteng
yang memiliki tanduk runcing. Ia terlihat sangat gagah dan membuat rapi
betina kagum terhadapnya.
Kabar adanya banteng gagah tersebut tersebar dengan sangat cepat.
Ia pun menjadi primadona. Sapi jantan yang warnanya hitam kecoklatan
tak begitu peduli. Namun, si karbau justru merasa iri dan cemburu
kepada banteng tersebut.
Ia berkata, “Apa sih hebatnya dia? Aku juga mempunyai tanduk yang
besar dan runcing. Badan juga gagah. Cuma hanya berbeda warna kulit
saja. Seandainya kulitku hitam aku pasti lebih gagah dibandingkan
banteng itu”.
Ia pun memiliki ide untuk mengubah warna kulitnya. Ia pun
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mendatangi sapi yang tengah berendam di sungai. Ia pun merayu sapi
agar ia mau bertukar kulit. Namun, sapi tetap enggan karena ia bersyukur
dengan nikmat Tuhan.
Kerbau tetap saja membujuk sapi dan memohon atas nama
persahabatan. Sapi pun akhirnya kasihan dan bersedia tukar warna kulit.
Namun, sapi memberi syarat bahwa sesudah bertukar, kerbau harus
bersyukur dengan apa yang dimiliki. Tanpa berfikir panjang, kerbau
akhirnya menyanggupi.
Akhirnya mereka bertukar kulit, namun ternyata kulit si sapi terlalu
kecil dan sempit untuk kerbau yang besar. Sehingga pakainnya terasa
sesak. Sementara kulit kerbau yang dipakai oleh sapi kebesaran. Lantaran
merasa kurang nyaman dengan kulitnya tersebut, kerbau kembali
mengajak sapi bertukar. Namun, sapi tidak mau.
Akhirnya, kerbau merengek kepada sapi untuk minta bertukar kulit
di manapun mereka bertemu. Namun, tetap saja sapi tidak mau bertukar.
Akhirnya, sang kerbau menyesal karena sudah tidak mensyukuri apa
yang ia dapatkan dari Tuhan. Padahal itu adalah yang terbaik untuknya.
Sumber:https://thegorbalsla.com/cerita-dongeng
No

Struktur

Isi Teks

1
2
3
2. Setelah Saudara menentukan struktur, tentukanlah kebahasaannya dalam
teks berjudul Sapi dan Kerbau yang Bertukar Kulit tersebut sesuai format
di bawah ini.
No
1
2
3
4
dst
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Kebahasaan

Isi Teks

Unit Pembelajaran
Teks Cerita Imajinasi

3. Bacalah teks cerita imajinasi yang terdapat di internet, buku, atau surat
kabar. Kemudian, buatlah rancangan dari teks tersebut dengan
memperhatikan struktur dan penggunaan bahasanya. Pengisiannya
seperti format di bawah ini!
Judul Cerita
No

Struktur

1

Orientasi

2

Komplikasi

3

Resolusi

No

Isi Teks

Penggunaan Bahasa

Isi Teks

1
2
3
4
dst
4. Setelah Saudara mampu merancang sebuah cerita imajinasi, sajikanlah di
depan

temanmu

secara

berkelompok

secara

bergiliran

dengan

memperhatikan struktur, penggunaan bahasa, dan aspek lisan! Setiap
kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang.
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C. Bahan Bacaan

1. Pengertian Cerita Imajinasi
Teks cerita imajinasi adalah teks yang termasuk teks narasi. Teks narasi
dapat diartikan teks yang mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Teks
imajinasi mengisahkan sebuah cerita tentang hasil rekaan dan khayalan dari
seorang penulis.
Cerita imajinasi bisa dikatakan juga sebagai cerita fantasi ialah bahan
tertulis yang berbentuk karangan atau tulisan untuk menuturkan,
menggambarkan, atau membayangkan berbagai perbuatan, pengalaman, dan
kejadian berupa angan-angan, khayalan, imajinasi, atau rekaan belaka.
Oleh sebab itu, ceria imajinasi dapat mengisahkan tentang zaman
dahulu dan zaman sekarang. Cerita yang dikategorikan seperti fabel,
dongeng, legenda, mitos, dan atau cerita rakyat termasuk ke dalam teks
cerita imajinasi. Namun, terdapat perbedaannya. Cerita rakyat, legenda, dan
mitos termasuk cerita imajinasi, nanum cerita imajinasi tidak selamanya
termasuk cerita rakyat, legenda, dan mitos. Misalnya cerita Sangkuriang dan
cerita Berlibur ke Bulan Bersama Ibutentu ada perbedaan.Meskipun
keduanya melibatkan daya imajinasi namun cerita Sangkuriang melibatkan
fakta yang terjadi dengan latar tempat di daerah Jawa Barat. Sedangkan
Berlibur ke Bulan Bersama Ibu sepenuhnya dihasilkan melalui rekaan,
imajinasi, dan pembayangan penulis tentang aktivitasnya bersama ibu
dengan pergi ke bulan. Suatu tempat yang mustahil untuk dicapai oleh
seorang anak. Ataupun cerita yang berhubungan dengan tokoh-tokoh hewan
yang bisa berbicara, benda-benda mati yang dapat terbang.
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2. Unsur-unsur Cerita Imajinasi
Setiap cerita memiliki unsur-unsur sebagai pembeda dengan teks
lainnya. Unsur-unsur cerita imajinasi ialah (1) adanya keajaiban, keanehan,
atau kemisteriusan.

Dalam hal ini, penulis menciptakan sesuatu yang

berbeda dengan jenis cerita lain dengan menghadirkan dunia imajinatif
misalnya dunia air untuk mendukung cerita dari Putri Duyung. Atau
memunculkan keajaiban tokoh misalnya Fino si putri Belanda yang dapat
mengubah dirinya menjadi burung gagak, (2) ide cerita, Ide cerita terbuka
terhadap daya hayal penulis, tidak dibatasi olehrealitas atau kehidupan
nyata. Ide juga berupa irisan dunia nyata dandunia khayali yang diciptakan
pengarang. Ide cerita terkadang bersifatsederhana tapi mampu menitipkan
pesan yang menarik. Tema ceritafantasi adalah majic, supernatural atau
futuristik. Contoh, pertempurankomodo dengan siluman serigala untuk
mempertahankan tanahleluhurnya, petualangan di balik pohon kenari yang
melemparkan tokohke zaman Belanda, zaman Jepang, kegelapan karena
tumbukan meteor,kehidupan saling cuek dalam dunia teknologi canggih pada
100 tahunmendatang, (3) Menggunakan berbagai latar (lintas ruang dan
waktu), peristiwa yang dialami oleh tokoh terjadi pada dua latar yaitu latar
yang masih ada dalam kehidupan nyata dan latar yang tidak ada di
kehidupan nyata. Misalnya, tokoh Nono bisa mengalami kejadian pada
beberapa latar (latar waktu liburan di Wligi, latar zaman Belanda, dan
sebagainya). Jalinan peristiwa pada cerita fantasi berpindah-pindah dari
berbagai latar yang melintasi ruang dan waktu, (4) tokoh unik (memiliki
kesaktian), tokoh dalam cerita fantasi bisa diberi watak dan ciri yang unik
yang tidak ada dalam kehidupan sehari-hari, dan (5) tokoh memiliki
kesaktian-kesaktiantertentu. Tokoh mengalami peristiwa misterius yang
tidakterjadi pada kehidupan sehari-hari. Tokoh mengalami kejadian
dalamberbagai latar waktu. Tokoh dapat ada pada seting waktu dan
tempatyang berbeda zaman (bisa waktu lampau atau waktu yang akan
datang/futuristik), dan (6) bahasa, Penggunaan sinonim dengan emosi yang
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kuat dan variasi kata cukupmenonjol. Bahasa yang digunakan variatif,
ekspresif, dan menggunakanragam percakapan (bukan bahasa formal).

3. Struktur Cerita Imajinasi
Struktur teks cerita imajinasi memiliki struktur yang hampir sama
dengan struktur teks lain di antaranya orientasi, komplikasi, dan resolusi.
Adapun penjelasan dan contohnya ialah Orientasi dapat dipahami sebagai
pengenalan bagian dalam cerita meliputi latar, tokoh, tema, dan sedikit alur
kepada pembaca. Sebagai contoh: Tiga rumah bergaya kerucut menyambut
mataku. Ketika aku memandanginya satu persatu, ternyata rumahitu memiliki
model yang sama. Hanya satu hal yangmembedakan ketiga rumah itu. Warna
pintunya. Setiappintu mengikuti gradasi warna seperti yang kulihat dicuctom
calor laptopku.
Sementara itu, Komplikasi dapat dipahami sebagai konflik atau
permasalahan yang dimulai dari awal hingga puncak permasalahan. Sebagai
contoh: Laut yang tadinya tenang dan berwarna biru mudakehijauan
bergelombang berbuih. Gerakan air itumenandakan sedang ada yang terjadi di
dunia samudera. Aku harus memeriksa apa yang terjadi. Aku tak inginmelihat
warga bumi terluka karena pertempuran samudera.
Resolusi dapat dipahami sebagai penyelesaian suatu masalah dalam
cerita. Resolusi merupakan bagian penentu yang akan mengarah pada akhir
cerita apakah berakhir dengan kebahagiaan atau kesedihan. Sebagai contoh:
Setelah saya menyebutkan semua perilaku baik yangpernah saya lakukan,
pintu terbuka. Dan tanpa kuduga sayasudah berada di depan meja belajarku.
Akhirnya, Doni bisakembali ke dunia asalnya.
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4. Kebahasaan Cerita Imajinasi
Teks cerita imajinasi memiliki ciri kebahasaan sebagai pembeda
dengan teks lainnya, yaitu sebagai berikut.
(1) penggunaan kata ganti
Pergantian nama orang sebagai sudut pandang penceritaan misalnya aku,
dia, mereka, Afiza, Delia.
(2) penggunaan

kata

yang

berhubungan

dengan

pancaindra

untuk

mendeskripsikan latar tempat, waktu, dan suasana. Misalnya pada
kalimat berikut.
-

Tiga rumah bergaya kerucut menyambut mataku. Emas dan berlian
bertaburan di dinding rumah itu.

-

Laboratorium berantakan. Semua peralatan pecah. Aneh hanya
laptopku yang masih menyala.

-

Setetes air mata pun jatuh dari wajah Sang Ratu. Tak sepatah kata pun
terdengar dari bibirnya. Kamar yang megah ini terasa sunyi dan penuh
kesedihan.

-

Tengah malam tak ada bintang di langit itu. Mendung hitam tampak
menggumpal. Lolongan anjing bersahut-sahutan menyambut malam
yang semakin larut.

(3) penggunaan pilihan kata bermakna kias dan khusus
-

Alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang ia
mengendus sekeliling.

(4) penggunaan kata sambung penanda urutan waktu
-

Tiga tahun kemudian, Bani telah sampai di Pulau Mutiara dan bertemu
dengan Rani.

-

Akhirnya, ia saling bertemu di Kota Semarang

(5) penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan
-

Tiba-tiba, burung gagak jatuh dari langit

-

Tanpa diduga bencana gempa bumi melanda benua Eropa
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(6) penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita.
-

“Ayah telah pergi meninggalkan kita!” Teriak Dina sambil menangis.
Ibu memeluk Dina dengan penuh kasih sayang.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Pembahasan Soal-soal
Setelah Saudara membaca dan memahami soal-soal UN Bahasa Indonesia
SMP pada tahun pelajaran 2016/2017 yang berhubungan dengan
kompetensi dasar. Saudara perlu memahami pembahasan soal-soal tersebut.
Soal
Bacalah teks berikut, kemudian kerjakan soal nomor 20 s.d. 22!
Di sebuah hutan, hiduplah seekor burung nuri yang cantik. Ia
memiliki bulu yang indah dan suara yang merdu. Namun, entah mengapa
burung itu selalu menyendiri. Berbeda dengan burung pipit, walaupun
tidak terlalu cantik ia sangat ramah sehingga mempunyai banyak teman.
Burung pipit merasa kasihan melihat burung nuri selalu menyendiri
mencoba untuk menyapanya.
Dengan hati yang gembira mereka mengelilingi seluruh hutan. Akan
tetapi, dari kejauhan terlihat tiga orang pemburu mulai memasuki hutan
lengkap dengan senjata di tangannya.
“Kira-kira akan menembak apa lagi mereka hari ini?” tanya burung
pipit.
“Ayo, lebih baik kita menyelamatkan diri agar tidak ditembak,” ajak
burung beo.
Burung pipit pun terbang kembali ke hutan. Akan tetapi, betapa
terkejutnya ia ketika melihat burung nuri tidak ada di tempatnya.
Perlahan-lahan burung pipit menyusuri hutan. Tiba-tiba ia melihat para
pemburu memasukkan sesuatu ke dalam karung.
Akhirnya, burung-burung lain tak tega menolak permintaan burung
pipit. Berbondong-bondong mereka masuk ke hutan dan langsung
mematuki para pemburu itu sampai karung berisi burung nuri terlepas
dan ia berhasil keluar.
“Terima kasih teman-teman. Kalian semua telah menyelamatkan,
padahal selama ini aku sering bertindak kasar pada kalian,” ujarnya
malu.
20. Tokoh utama pada teks cerita tersebut adalah ….
A. burung nuri
B. burung pipit
C. burung beo
D. para pemburu
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21. Penyebab konflik pada teks tersebut adalah ….
A. burung nuri selalu menyendiri
B. burung nuri tidak ada di tempatnya
C. burung nuri bertemu kasih kepada burung-burung lain
D. burung nuri bersama burung-burung lain mengelilingi hutan
22. Amanat pada teks cerita tersebut adalah …
A. selalu berteman dengan siapa pun!
B. kita harus memberikan solusi kepada teman!
C. kita harus menolong teman yang mempunyai masalah!
D. janganlah sombong dengan membanggakan diri sendiri!

Jawaban:
20 . A
21. B
22. C
Pembahasan:
20. Tokoh utama ialah burung nuri. Tokoh utama dalam biasanya diceritakan
pada awal bagian dan mendapat porsi yang lebih banyak untuk diceritakan
sehingga menjadi pusat perhatian bagi para pembaca
21. Penyebab konflik yang muncul dalam cerita ialah ketika burung nuri tidak
ada di tempatnya sehingga burung pipit yang menghampiri akhirnya
bertemu dengan pemburu.
22. Amanat dalam cerita pada teks tersebut tentang tolong-menolong yang
dilakukan oleh kawanan burung lain kepada burung nuri ketika berada di
tangan pemburu atas permintaan burung pipit.
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Soal
Bacalah kedua teks berikut!
Teks 1
“Tolong banu aku! Aku mau
tenggelam, tolong …, tolong …!
Untunglah saat itu ada seekor kupukupu yang terbang melintas. Kupukupu itu menjulurkan sebuah
ranting ke arah semut.
“Semut, peganglah erat-erat ranting
itu! Nanti aku akan mengangkat
ranting itu dan menurunkanmu di
tempat yang aman.”

Teks 2
“Tangga ini terlalu pendek. Aku
tidak bisa mencapai langit-langit,”
ucap Kus Tikus.
“Gunakan leherku sebagai tangga,
kus!” seru Jiji jerapah.
Dengan membawa kaleng cat pada
mulutnya, Kus tikus naik ke leher
sang jerapah. Dengan mudah, si
tikus menjangkau tempat-tempat
yang sulit. Pekerjaan mereka sangat
rapi. Mulai saat itu Jiji dan Kus
menjadi tukang cat di kampung
tersebut.

33. Perbedaan penggunaan bahasa pada kedua teks tersebut adalah …
Teks 1
Teks 2
A
terdapat kalimat langsung
tidak terdapat kalimat langsung
B
kata-kata tidak baku
kata-kata baku
C
tidak terdapat kata sandang
terdapat kata sandang
D
dipengaruhi bahasa daerah
dipengaruhi bahasa asing

Jawaban:
33. C
Pembahasan:
33. Kata sandang atau artikula/artikel ada salah satu jenis keragaman kata
dalam bahasa Indonesia yang cukup sering kita dengar namun tidak memiliki
makna khusus. Berfungsi membentuk kata benda atau bisa juga kata ganti
orang. Misalnya kata Sang, Sri, Hang, Dang, Hyang, Para, Kaum, Umat, Si, dan
lain-lan. Pada teks kedua terdapat kata sandang Si yaitu Si Tikus.

121

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) bisa Saudara
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
konstekstual (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, Saudara 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
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
No

1

3.4 Menelaah struktur
dan kebahasaan
teks narasi (cerita
imajinasi) yang
dibaca dan
didengar

Lingkup
Materi

Materi

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

C4/3

PG

Disajikan sebuah teks cerita
imajinasi, peserta didik dapat
4-5
menelaah struktur teks cerita
imajinasi yang dibaca dan didengar

C4/3

PG

Disajikan sebuah teks cerita
imajinasi, peserta didik dapat
6-7
menelaah kebahasaan teks cerita
imajinasi yang dibaca dan didengar

C4/3

PG

Indikator Soal

No

Disajikan sebuah teks cerita
Mengidentifikasi
imajinasi, peserta didik dapat
unsur-unsur
teks
1-3
mengidentifikasi unsur-unsur teks
cerita imajinasi
cerita imajinasi yang dibaca.
Teks
Menelaah struktur
Cerita
teks narasi (cerita
Imajinasi imajinasi)
yang
dibaca dan didengar
Menelaah
kebahasaan
teks
narasi
(cerita
imajinasi)
yang
dibaca dan didengar
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2

Kompetensi
yang Diuji
3.3 Mengidentifikasi
unsur-unsur teks
narasi (cerita
imajinasi) yang
dibaca dan
didengar

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: Bahasa Indonesia
: 120 menit
: ………………………
: 2017/2018
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL

PAKET - …

Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SMP
: VII
: Bahasa Indonesia
Buku Sumber:
KOMPETENSI DASAR
Buku Teks Bahasa Indonesia
SMP Kelas VII Kurikulum 2013
Edisi Revisi
3.3 Mengidentifikasi unsurunsur teks narasi (cerita
imajinasi) yang dibaca dan
didengar

Nomor
Soal
1

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: PG
: Aji Septiaji
Aplikasi

√

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Di sebuah padang rumput ada tiga ekor biri-biri bersaudara. Karena musim kemarau
padang rumput mulai mengering. Ketiga biri-biri itu bingung dan mulai merasa kuatir.
Badannya mulai menjadi kurus karena kurang makan. Akhirnya, mereka berunding untuk
pindah ke tempat lain. Si Sulung mengusulkan agar mereka pindah ke padangrumput lain,

LINGKUP MATERI
Teks Cerita Imajinasi

tetapi mereka harus menyeberangi sungai yang ada titian di atasnya

MATERI

a.

Cuplikan tersebut lebih banyak menginformasikan unsur....
tema

Mengidentifikasi unsur-unsur
teks cerita imajinasi

b. latar
c. penokohan
d. amanat

INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks cerita

Kunci
Jawaban

imajinasi, peserta didik dapat

c

mengidentifikasi
teks

cerita

unsur-unsur

imajinasi

yang

dibaca dan didengar

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL

PAKET - …

Tahun Pelajaran 2019/2020
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: SMP
: VII
: Bahasa Indonesia
Buku Sumber:
Buku Teks Bahasa Indonesia
KOMPETENSI DASAR
SMP Kelas VII Kurikulum 2013
Edisi Revisi
3.3 Mengidentifikasi unsurNomor

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: PG
: Aji Septiaji
Aplikasi

RUMUSAN BUTIR SOAL

√

Penalaran

Unit Pembelajaran
Teks Cerita Imajinasi

Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
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unsur teks narasi (cerita

Soal

imajinasi) yang dibaca dan

Setiba di pasar, si Buta memberikan uang dua ribu rupiah kepada si Bongkok. Olehnya si
2

didengar

Pada suatu hari, si Bongkok dan si Buta bersama-sama pergi ke pasar untuk berbelanja.

Bongkok disuruh membeli nasi dan sepotong daging yang agak keras.
Cerita itu terjadi di....

LINGKUP MATERI
Teks Cerita Imajinasi

a. rumah

MATERI

c. sekolah

b. pasar

d. rumah makan
Mengidentifikasi unsur-unsur
teks cerita imajinasi

INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks cerita

Kunci
Jawaban

imajinasi, peserta didik dapat

b

mengidentifikasi
teks

cerita

unsur-unsur

imajinasi

dibaca dan didengar

yang

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
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Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SMP
: VII
: Bahasa Indonesia
Buku Sumber:
KOMPETENSI DASAR
Buku Teks Bahasa Indonesia
SMP Kelas VII Kurikulum 2013
Edisi Revisi
3.3 Mengidentifikasi unsurunsur teks narasi (cerita
imajinasi) yang dibaca dan
didengar

Nomor
Soal
3

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: PG
: Aji Septiaji
Aplikasi

√

RUMUSAN BUTIR SOAL
Pada suatu hari, si Bongkok dan si Buta bersama-sama pergi ke pasar untuk
berbelanja. Setiba di pasar, si Buta memberikan uang dua ribu rupiah kepada si
Bongkok. Olehnya si Bongkok disuruh membeli nasi dan sepotong daging yang agak

MATERI

Yang dimaksud kata sandang dalam cuplikan teks di atas adalah …..
a. pada
b. si
c. oleh
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keras.
LINGKUP MATERI
Teks Cerita Imajinasi

Penalaran
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d. agak

Mengidentifikasi unsur-unsur
teks cerita imajinasi

INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks cerita

Kunci
Jawaban

imajinasi, peserta didik dapat

b

mengidentifikasi
teks

cerita

unsur-unsur

imajinasi

yang

dibaca dan didengar

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
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Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SMP
: VII
: Bahasa Indonesia
Buku Sumber:
KOMPETENSI DASAR
Buku Teks Bahasa Indonesia
SMP Kelas VII Kurikulum 2013
Edisi Revisi
3.4 Menelaah struktur dan
Nomor

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: PG
: Aji Septiaji
Aplikasi

RUMUSAN BUTIR SOAL

√

Penalaran

kebahasaan
(cerita

teks

imajinasi)

narasi

Soal

yang

anaknya. Namun, ia tidak menemukannya. Ia pun kembali ke sarang. Cemas dan rasa
4

dibaca dan didengar

"Mengapa pagi ini waktu sangat kacau?" ucap induk gagak. Ia lalu segera mencari

sedih menjadi satu.
Cuplikan tersebut lebih layak ditematkan ke dalam bagian....

LINGKUP MATERI
Teks Cerita Imajinasi

a. orientasi

MATERI

c.

b. komplikasi
evaluasi

d. resolusi
Mengidentifikasi struktur teks
imajinasi

Kunci
Jawaban

imajinasi, peserta didik dapat

b

menelaah struktur teks cerita
imajinasi
didengar

yang

dibaca

dan
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INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks cerita
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL

PAKET - …

Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SMP
: VII
: Bahasa Indonesia
Buku Sumber:
KOMPETENSI DASAR
Buku Teks Bahasa Indonesia
SMP Kelas VII Kurikulum 2013
Edisi Revisi
3.4 Menelaah struktur dan
kebahasaan
(cerita

teks

imajinasi)

dibaca dan didengar

narasi
yang

Nomor
Soal
5

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: PG
: Aji Septiaji
Aplikasi

√

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Tersebut di sebuah pegunungan, tinggal seorang petani miskin. Yang setiap harinya
menggarap sawah. Walaupun sudah bekerja dengan keras hidupnya masih tetap miskin.
Pada suatu hari petani itu melamun di tepi sungai.
Penggalan cerita itu termasuk ke dalam bagian....

LINGKUP MATERI
Teks Cerita Imajinasi

a. evaluasi

MATERI

c. konflikasi

b. resolusi

Mengidentifikasi struktur teks
imajinasi

e. orientasi

INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks cerita

Kunci
Jawaban

imajinasi, peserta didik dapat

d

menelaah struktur teks cerita
imajinasi

yang

dibaca

dan

didengar

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL

PAKET - …

Tahun Pelajaran 2019/2020
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: SMP
: VII
: Bahasa Indonesia
Buku Sumber:
KOMPETENSI DASAR
Buku Teks Bahasa Indonesia
SMP Kelas VII Kurikulum 2013
Edisi Revisi
3.4 Menelaah struktur dan
Nomor

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: PG
: Aji Septiaji
Aplikasi

RUMUSAN BUTIR SOAL

√

Penalaran

Unit Pembelajaran
Teks Cerita Imajinasi

Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
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kebahasaan
(cerita

teks

imajinasi)

narasi

Soal

yang

Nama-nama mereka diambil dari nama bunga (3): Mawar, Dahlia, Cempaka, Tanjung,
6

dibaca dan didengar

Zaman dahulu kala (1), di Kerajaan Kahyangan (2), ada tujuh puteri yang sangat jelita.

Kenanga, Cendana dan si bungsu Melati. Mereka masing-masing mempunyai kesukaan
yang berbeda. Yang paling menonjol di antara mereka adalah si bungsu Melati.

LINGKUP MATERI
Teks Cerita Imajinasi

Penggunaan kata gabung yang tidak efektif ditandai dengan nomor....

MATERI

b. (2)

a. (1)

c. (3)
Mengidentifikasi
kebahasaan
teks certia imajinasi

d. (4)

INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks cerita

Kunci
Jawaban

imajinasi, peserta didik dapat

a

menelaah kebahasaan teks cerita
imajinasi
didengar

yang

dibaca

dan

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL

PAKET - …

Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SMP
: VII
: Bahasa Indonesia
Buku Sumber:
KOMPETENSI DASAR
Buku Teks Bahasa Indonesia
SMP Kelas VII Kurikulum 2013
Edisi Revisi
3.4 Menelaah struktur dan
kebahasaan
(cerita

teks

imajinasi)

dibaca dan didengar

narasi
yang

Nomor
Soal
7

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: PG
: Aji Septiaji
Aplikasi

√

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
"Aah ..., kalau begini naga-naganya akan habislah binatang di hutan ini dimakan si
raksasa jahat itu, maka punahlah kita semua,” demikian kata si Macan Loreng raja hutan
itu.

LINGKUP MATERI
Teks Cerita Imajinasi

a. seharusnya naga

MATERI

c. sebabnya

b. karena itu
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Kata maka dalam cuplikan tersebut semakna dengan ....
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Menelaah kebahasaan
cerita imajinasi

teks

d. semakanya

INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks cerita

Kunci
Jawaban

imajinasi, peserta didik dapat

b

menelaah kebahasaan teks cerita
imajinasi
didengar

yang

dibaca

dan
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KESIMPULAN
Teks cerita imajinasi adalah teks yang termasuk teks narasi. Teks narasi
dapat diartikan teks yang mengisahkan suatu kejadian atau peristiwa. Teks
imajinasi mengisahkan sebuah cerita tentang hasil rekaan dan khayalan dari
seorang penulis.
Cerita yang dikategorikan seperti fabel, dongeng, legenda, mitos, dan
atau cerita rakyat termasuk ke dalam teks cerita imajinasi. Namun, terdapat
perbedaannya. Cerita rakyat, legenda, dan mitos termasuk cerita imajinasi,
nanum cerita imajinasi tidak selamanya termasuk cerita rakyat, legenda, dan
mitos. Misalnya cerita Sangkuriang dan cerita Berlibur ke Bulan Bersama Ibu
tentu ada perbedaan. Meskipun keduanya melibatkan daya imajinasi namun
cerita Sangkuriang melibatkan fakta yang terjadi dengan latar tempat di
daerah Jawa Barat. Sedangkan Berlibur ke Bulan Bersama Ibu sepenuhnya
dihasilkan melalui rekaan, imajinasi, dan pembayangan penulis tentang
aktivitasnya bersama ibu dengan pergi ke bulan. Suatu tempat yang mustahil
untuk dicapai oleh seorang anak. Ataupun cerita yang berhubungan dengan
tokoh-tokoh hewan yang bisa berbicara, benda-benda mati yang dapat
terbang.
Sejumlah cerita imajinasi memiliki kesamaan dengan teks lainnya yaitu
memiliki unsur-unsur. Namun, tentu ada perbedaan. Unsur-unsur cerita
imajinasi meliputi tema, alur, tokoh, latar, konflik, dan amanat. Tujuan utama
cerita imajinasi ialah sebagai hiburan bagi pembaca sehingga memberikan
perasaan senang, haru, kagum, marah, kecewa, sedih, gembira, dan sejumlah
perasaan lainnya.
Setiap teks memiliki struktur dan kebahasaan sebagai pertanda ciri
khas dari teks tersebut. Untuk memudahkan Saudara mengenali dan
memahami teks cerita imajinasi ada tiga aspek dalam struktur yaitu
orientasi, komplikasi, dan resolusi.
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Orientasi dapat dipahami dalam hal mengenalkan latar tokoh,
komplikasi berupa timbul masalah hingga masalah memuncak, dan resolusi
berupa penyelesaian masalah.
Untuk lebih memahami ketiga aspek tersebut, Saudara perlu membaca
dengan saksama cerita-cerita imajinasi yang menarik atau yang disukai.
Misalnya cerita berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Dalam cerita itu (1)
orientasi mengungkapkan tentang tokoh-tokoh bernama Ardi, Handi, dan
Dani yang sedang berada di Candi Trowulan. Mereka adalah siswa SMP
pilihan untuk mengunjungi tempat tersebut. (2) komplikasi, mengungkapkan
permasalahan yang dialami oleh para tokoh dalam cerita. (3) resolusi, akhir
dari konflik yang dialami oleh para tokoh dan penyelesaiannya.
Sementara itu, aspek kebahasaan dalam cerita imajinasi meliputi (1)
penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan
seperti aku, mereka, dia, Handi, Dani), (2) penggunaan kata yang melibatkan
pancaindra untuk deskripsi latar seperti tempat, waktu, dan suasana, (3)
menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus seperti
Alien itu berhidung mancung. Dengan hidungnya yang menjulang ia
mengendus sekeliling., (4) penggunaan kata sambung penanda urutan waktu
seperti dua tahun, akhirnya, (5) penggunaan kata atau ungkapan
keterkejutan seperti tiba-tiba, tanpa diduga, di tengah kebahagiaanya.dan (6)
penggunaan dialog atau kalimat langsung dalam cerita seperti Raksasa itu
mengejar kita! Teriak Fona kalang kabut. Aku ternganga mendengar
perkataan Fona. Aku segera berlari.
Melalui penjelasan di atas, Saudara dapat dengan mudah untuk
mengenali dan memahami bagaimana menelaah struktur dan kebahasaan
dalam teks cerita imajinasi.
Saudara tentu memiliki ide atau gagasan sebagai sumber ide dalam
membuat sebuah karya tulis. Setiap gagasan dapat berdasarkan pengalaman
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diri sendiri atau orang lain. Pengalaman diri sendiri bisa berhubungan
dengan hal-hal fiksi atau yang bersifat khayalan dan rekaan. Penyajian
gagasan ke dalam bentuk tulisan memerlukan langkah-langkah untuk
memahaminya, yaitu (1) menemukan ide penulisan ialah berhubungan
dengan menemukan ide dengan mengamati objek nyata lalu diberi imajinasi,
(2) penggalian ide cerita dari membaca ialah ide cerita fantasi dapat
diperoleh melalui membaca buku pengetahuan atau buku ilmiah tentang
ruang angkasa, hewan langka, biografi tokoh, dan lainnya., (3) membuat
rangkaian peristiwa ialah yang berhubungan dengan kronologi kisah dalam
cerita yang melibatkan tokoh dan konfliknya, dan (4) mengembangkan cerita
fantasi ialah berdasarkan deretan peristiwa yang sudah dirancang kemudian
dikembangkan watak tokoh, latar, dialog antartokoh sehingga menjadi cerita
secara utuh. Misalnya, dari kerangka cerita di atas perlu dikembangkan tokoh
yangbersifat malas seperti apa, watak Bung Tomo dirinci seperti apa, latar
kelastempat tokoh dimarahi guru karena tugasnya selalu terlambat, dan
latarperistiwa 10 November tempat tokoh dipertemukan Bung Tomo.
Selanjutnyadikembangkan dialog antartokoh dan konflik-konflik yang terjadi
kalu tokohyang malas dan tidak memiliki semangat belajar bertemu Bung
Tomo dengananak buahnya yang sangat patriotik
Sementara itu, aspek lisan yang perlu diperhatikan ialah Melalui
penjelasan di atas, Saudara dapat dengan mudah menyajikan gagasan kreatif
ke dalam bentuk cerita.
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UMPAN BALIK
Isilah umpan balik pembelajaran pada format berikut ini!
1. Setelah Saudara mempelajari bahan ajar pada unit ini, inspirasi apa yang
muncul pada benak atau pikiran Saudara yang dapat diaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari?

2. Setelah Saudara mempelajari unit teks cerita imajinasi ini, masalah apa
yang Saudara hadapi saat menerapkannya di kelas?

3. Bagaimana cara mengatasinya?
Apakah materi pada unit pembelajaran ini dapat dengan mudah
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4. Untuk memantapkan penguasaan para siswa dalam menghadapi UN,
tentukan materi teks cerita imajinasi yang menarik untuk siswa agar
pembelajaran berhasil. Materi dan soal apakah yang dapat Saudara
rencanakan dalam proses pembelajaran teks cerita imajinasi?

5. Berdasarkan pengalaman Saudara membuat RPP dan melaksanakannya
dalam pembelajaran dihubungkan dengan pengalaman mempelajari unit
pembelajaran ini, bagaimanakah Saudara meningkatkan kemampuan hal
tersebut?
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PENGANTAR
Unit ini berisi paparan tetang pembelajaran teks prosedur, mulai dari
contoh, konsep, karakteristik, sampai pada prosedur pembelajarannya. Teks
prosedur terdapat di kelas VII Kurikulum 2013 untuk SMP. Di dalamnya
terdapat empat KD meliputi kegiatan mengidentifikasi, menyimpulkan isi,
menelaah, dan menyajikan data rangkaian kegiatan. Keempat kompetensi
tergambar pula di dalam model-model pelatihan yang akan Saudara lakoni di
dalam unit ini.
Di dalam unit ini, kami menawarkan model-model pelatihan yang
dapat menjadi inspirasi bagi Saudara dan dapat menyemangati dan
mempermudah peserta didik di dalam mempelajari teks itu. Kami berharap
model-model pembelajaran yang tersaji di dalam unit ini dapat menjadi
solusi untuk semua tantangan di dalam mengembangkan masing-masing KD.
Dengan model-model pembelarajan itu, Saudara dapat mengembangkan
kompetensi para peserta didik dengan pelayanan yang lebih baik. Kurikulum
2013 dapat terakomodasi dengan kreativitas Saudara di dalam memilih
model pelatihann tersebut yang tepat.
Di dalam unit ini kami sajikan pula sejumlah soal UN yang relevan
dengan kompetensi lulusan (SKL) yang muncul dalam tiga terakhir UN;
disertai dengan langkah-langkah pembahasannya. Dengan model-model soal
tersebut, Saudara diharapkan dapat memprediksi kemungkinan soal jenis
teks prosedur yang mungkin muncul pada UN tahun berikutnya. Beberapa
contoh soal HOTS yang tersaji di bagian akhir unit ini juga dapat Saudara
jadikan sebagai bahan latihan para peserta di dalam penyelesaian UN
tersebut. Tentu saja soal-soal tersebut harus perlu dikembangkan kembali
oleh Saudara berdasarkan kisi-kisi UN terakhir.
Besar harapan kami, bahan pelatihan ini memberikan kontribusi bagi
peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia khusus teks prosedur
di SMP. Bahan ini juga diharapkan dapat membantu dalam menuntaskan
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belajar para peserta didik tentang teks prosedur melalui penguasaan potensi
akademik para gurunya. Atas segala kekurangan yang ada pada bahan
pelatihan ini, kami mohon saran dan kritik untuk perbaikan pada
penyusunan bahan pelatihan berikutnya. Terima kasih.
Jakarta, April 2019

Penulis
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VII:
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi

Kompetensi Dasar
3.5 Mengidentifikasi teks
prosedur tentang cara
melakukan sesuatu dan
cara
membuat
(cara)
memainkan
alat
musik/tarian daerah, cara
membuat kuliner khas
daerah, dll.) dari berbagai
sumber yang dibaca dan
didengar
4.5 Menyimpulkan isi teks
prosedur tentang cara
memainkan alat musik
daerah, tarian daerah, cara
membuat
cinderamata,
dan/atau kuliner khas
daerah) yang dibaca dan
didengar
3.6 Menelaah struktur dan
aspek kebahasaan teks
prosedur tentang cara
melakukan sesuatu dan
cara
membuat
(cara
memainkan
alat
musik/tarian daerah, cara
membuat kuliner khas
daerah, dll.) dari berbagai
sumber yang dibaca dan
didengar

Target
Kompetensi Dasar (KD)
3.5.1 Mengidentifikasi
teks
prosedur tentang cara
melakukan sesuatu dan
cara membuat (cara)
memainkan
alat
musik/tarian
daerah,
cara membuat kuliner
khas daerah, dll.) dari
berbagai sumber yang
dibaca dan didengar
4.5.1 Menyimpulkan isi teks
prosedur tentang cara
memainkan alat musik
daerah, tarian daerah,
cara
membuat
cinderamata, dan/atau
kuliner khas daerah)
yang
dibaca
dan
didengar
3.6.1 Menelaah struktur teks
prosedur tentang cara
melakukan sesuatu dan
cara membuat (cara
memainkan
alat
musik/tarian
daerah,
cara membuat kuliner
khas daerah, dll.) dari
berbagai sumber yang
dibaca dan didengar
3.6.2 Menelaah
aspek
kebahasaan
teks

Kelas

VII

VII

VII
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prosedur tentang cara
melakukan sesuatu dan
cara membuat (cara
memainkan
alat
musik/tarian
daerah,
cara membuat kuliner
khas daerah, dll.) dari
berbagai sumber yang
dibaca dan didengar
4.6
Menyajikan
data 4.6.1 Menyajikan
data
rangkaian kegiatan ke
rangkaian kegiatan ke
dalam
bentuk
teks
dalam
bentuk
teks
prosedur (tentang cara
prosedur (tentang cara
memainkan alat musik
memainkan alat musik
daerah, tarian daerah, cara
daerah, tarian daerah,
membuat cinderamata, dll)
cara
membuat
dengan
memperhatikan
cinderamata, dll) dengan
struktur,
unsur
memperhatikan struktur
kebahasaan, dan isi secara
secara lisan dan tulis
lisan dan tulis
4.6.2 Menyajikan
data
rangkaian kegiatan ke
dalam
bentuk
teks
prosedur (tentang cara
memainkan alat musik
daerah, tarian daerah,
cara
membuat
cinderamata, dll) dengan
memperhatikan
unsur
kebahasaan secara lisan
dan tulis
4.6.3 Menyajikan
data
rangkaian kegiatan ke
dalam
bentuk
teks
prosedur (tentang cara
memainkan alat musik
daerah, tarian daerah,
cara
membuat
cinderamata, dll) dengan
memperhatikan
isi
secara lisan dan tulis
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B.

Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi

Pengetahuan
IPK Penunjang:
3.5.1 Menyebutkan teks prosedur
tentang melakukan sesuatu
dan cara membuat (cara
memainkan alat musik/tarian
daerah, cara membuat kuliner
khas daerah, dll.) dari
berbagai sumber yang dibaca
dan didengar.
IPK Kunci:
3.5.2
Mengidentifikasi
teks
prosedur
tentang
cara
melakukan sesuatu dan cara
membuat (cara) memainkan
alat musik/tarian daerah,
cara membuat kuliner khas
daerah, dll.) dari berbagai
sumber yang dibaca dan
didengar
IPK Pengayaan:
3.5.3 Menyimpulkan teks prosedur
tentang cara melakukan
sesuatu dan cara membuat
(cara)
memainkan
alat
musik/tarian daerah, cara
membuat
kuliner
khas
daerah, dll.) dari berbagai
sumber yang dibaca dan
didengar

Keterampilan
IPK Penunjang:
4.5.1 Menentukan isi teks prosedur
tentang cara memainkan alat
musik daerah, tarian daerah, cara
membuat cinderamata, dan/atau
kuliner khas daerah) yang dibaca
dan didengar.
IPK Kunci:
4.5.2 Menyimpulkan isi teks prosedur
tentang cara memainkan alat
musik daerah, tarian daerah,
cara membuat cinderamata,
dan/atau kuliner khas daerah)
yang dibaca dan didengar

IPK Pengayaan:
4.5.4 Menyajikan isi teks prosedur
tentang cara memainkan alat
musik daerah, tarian daerah, cara
membuat cinderamata, dan/atau
kuliner khas daerah) yang dibaca
dan didengar
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IPK Penunjang:
3.6.1 Menentukan struktur teks
prosedur
tentang
cara
melakukan sesuatu dan cara
membuat (cara memainkan
alat musik/tarian daerah,
cara membuat kuliner khas
daerah, dll) dari berbagai
sumber yang dibaca dan
didengar
3.6.2 Menentukan kebahasaan teks
prosedur
tentang
cara
melakukan sesuatu dan cara
membuat (cara memainkan
alat musik/tarian daerah,
cara membuat kuliner khas
daerah, dll) dari berbagai
sumber yang dibaca dan
didengar

IPK Penunjang:
4.6.1 Merancang data rangkaian
kegiatan ke dalam bentuk teks
prosedur
(tentang
cara
memainkan alat musik daerah,
tarian daerah, cara membuat
cinderamata,
dll)
dengan
memperhatikan struktur secara
lisan dan tulis
4.6.2 Merancang data rangkaian
kegiatan ke dalam bentuk teks
prosedur
(tentang
cara
memainkan alat musik daerah,
tarian daerah, cara membuat
cinderamata,
dll)
dengan
memperhatikan
unsur
kebahasaan secara lisan dan
tulis
4.6.3 Merancang data rangkaian
kegiatan ke dalam bentuk teks
prosedur
(tentang
cara
memainkan alat musik daerah,
tarian daerah, cara membuat
cinderamata,
dll)
dengan
memperhatikan isi secara lisan
dan tulis

IPK Kunci:
IPK Kunci:
3.6.3 Menelaah struktur dan aspek 4.6.4 Menyajikan data rangkaian
kebahasaan teks prosedur
kegiatan ke dalam bentuk teks
tentang
cara
melakukan
prosedur
(tentang
cara
sesuatu dan cara membuat
memainkan alat musik daerah,
(cara
memainkan
alat
tarian daerah, cara membuat
musik/tarian daerah, cara
cinderamata,
dll)
dengan
membuat
kuliner
khas
memperhatikan struktur, unsur
daerah, dll.) dari berbagai
kebahasaan, dan isi secara lisan
sumber yang dibaca dan
dan tulis
didengar
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IPK Pengayaan:
3.6.4 Membandingkan struktur teks
prosedur
tentang
cara
melakukan sesuatu dan cara
membuat (cara memainkan
alat musik/tarian daerah,
cara membuat kuliner khas
daerah, dll.) dari berbagai
sumber yang dibaca dan
didengar
3.6.5 Membandingkan kebahasaan
teks prosedur tentang cara
melakukan sesuatu dan cara
membuat (cara memainkan
alat musik/tarian daerah,
cara membuat kuliner khas
daerah, dll.) dari berbagai
sumber yang dibaca dan
didengar

IPK Pengayaan:
4.6.5 Menggabungkan data rangkaian
kegiatan ke dalam bentuk teks
prosedur
(tentang
cara
memainkan alat musik daerah,
tarian daerah, cara membuat
cinderamata,
dll)
dengan
memperhatikan struktur secara
lisan dan tulis
4.6.6 Menggabungkan data rangkaian
kegiatan ke dalam bentuk teks
prosedur
(tentang
cara
memainkan alat musik daerah,
tarian daerah, cara membuat
cinderamata,
dll)
dengan
memperhatikan
unsur
kebahasaan secara lisan dan
tulis
4.6.7 Menggabungkan data rangkaian
ke dalam bentuk teks prosedur
(tentang cara memainkan alat
musik daerah, tarian daerah,
cara membuat cinderamata, dll)
dengan memperhatikan isi
secara lisan dan tulis
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
Di dalam kehidupan sehari-hari Saudara tentu pernah melakukan suatu
kegiatan yang memerlukan langkah-langkah, proses, tahapan, misalnya
membuat makanan khas di daerah tertentu, cara memainkan alat musik, atau
cara memeragakan tarian daerah.

Gambar 1 Tari Merak Asal Jawa Barat
Sumber: blogkulo.com

Contoh-contoh di atas, termasuk ke dalam teks prosedur. Teks
prosedur dapat dipahami sebagai teks yang bertopik mengenai proses, tata
cara, atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Adanya teks prosedur
dapat dimaknai bahwa setiap yang dilakukan memiliki proses dari mulai
awal sampai akhir.
Untuk memahami teks prosedur, perlu mencermati struktur dan
kebahasaannya. Struktur teks prosedur di antaranya memiliki tujuan; bahan
atau alat; dan langkah-langkah. Sedangkan, kebahasaannya menggunakan
kalimat perintah; penggunaan bentuk pasif (untuk proses); penggunaan
kriteria/batasan; penggunaan kata keterangan cara, alat, dan tujuan,
penggunaan

kalimat

saran/larangan;

penggunaan akhiran -i dan -kan;
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penggunaan

kata

penghubung;
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1) Tujuan dalam teks prosedur ialah pernyataan umum tentang apa yang
akan dilakukan. Penulis mencoba menangkap minat pembaca pada
produk atau kegiatan yang akan dibuat. Misalnya terdapat pada contoh
dalam membuat bubur Manado berikut.

2) Bahan atau alat ialah berisi alat-alat atau bahan-bahan yang diperlukan
pada suatu produk atau kegiatan yang diperlukan.

3) Langkah-langkah ialah berisi tahap-tahap kegiatan atau urutan secara
kronologis. Penjelasannya ditulis dalam bentuk uraian paragraf
menggunakan kata pertama, kedua, ketiga, dll; atau dalam bentuk
penomoran pada setiap langkah dengan urutan ke bawah.
1. Didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil
dan sereh. Aduk sampai bubur mengental.
2. Tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai
terlalu layu.
3. Angkat dan hidangkan panas, ditemani ikan asin dan kerupuk
Selain itu, contoh untuk kebahasaan dalam teks prosedur di antaranya
sebagai berikut.
1) Kalimat Perintah
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Pernyataan

: Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor

Perintah

: Posisikan tubuh sejajar dengan monitor

2) Bentuk Pasif (untuk proses)
Aktif

: Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan
lembut

Proses Pasif

: Tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut

3) Kriteria/Batasan
Tanpa Batasan

: Angkat kaki kanan

Dengan Batasan : Angkat kaki kanan setinggi lutut
Dengan Batasan : Langkahkan kaki kanan dua kali dan pada hitungan 4
bertepuk Tangan
Contoh:
Goreng hingga kecoklatan
Masukkan santan setelah daging empuk
Letakkan monitor sejajar dengan mata
Gunting serong membentuk segitiga sama kaki
Belah menjadi tiga bagian sama besar
4) Keterangan cara, alat, dan tujuan
Keterangan cara (adverbial) atau kata keterangan cara pada kegiatan atau
peristiwa yang terjadi (misal dengan, secara, tanpa)
-

Bungkuslah adonan dengan tepat

-

Minum cairan tanpa diaduk

-

Bunyikan secara serentak semua alat musik

Keterangan alat yaitu alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau
peristiwa (misal dengan, menggunakan, dengan menggunakan)
-

Lukis kain dengan menggunakan canting

-

Para perajin membatik menggunakan canting

-

Para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin

Keterangan tujuan (misal untuk, supaya, agar)
-

Malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain
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5) Kalimat Saran/Larangan
Penggunaan kata/frasa hubung sebaiknya, hindari, jangan, jika tidak
-

Hindari makan malam untuk menjaga kesehatan

-

Jangan memasak air terlalu lama

6) Kata Penghubung
-

Masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit

7) Akhiran -i dan -kan
-

Lumuri loyang dengan mentega

-

Lumurkan mentega pada loyang

-

Taburi roti yang sudah masak dengan keju parut

-

Taburkan keju parut pada roti yang sudah matang
Melalui pemaparan stuktur dan kebahasaan Saudara dapat lebih

memahami teks prosedur sehingga teks prosedur berfungsi untuk
memperkenalkan

atau

memberi

informasi

mengenai

suatu

proses

pembuatan mengenai sesuatu; memberikan penjelasan tentang tata cara
melakukan sesuatu dengan sejelas-jelasnya. Keberadaan teks semacam ini
sangat diperlukan oleh seseorang yang akan mempergunakan suatu benda
atau melakukan kegiatan yang belum jelas cara penggunaannya.

SOAL-SOAL UN/USBN
Pada bagian ini ada beberapa soal UN yang berhubungan dengan teks
prosedur dalam kognitif atau pengetahuan. Berikut ini soal-soal UN yang
dapat diterapkan dalam teks prosedur pada Kompetensi Dasar SMP Kelas VII
yaitu KD 3.5 Mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu
dan cara membuat (cara memainkan alat musik/tarian daerah, cara
membuat kuliner khas daerah, dan lain-lain). Soal-soal ini disajikan sebagai
sarana berlatih bagi peserta didik. Selain itu, soal ini juga menjadi acuan
ketika Saudara akan mengembangkan soal yang setipe pada topik
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mengidentifikasi teks prosedur; menyimpulkan isi teks prosedur; menelaah
struktur dan aspek kebahasaan; dan menyajikan rangkaian kegiatan ke
dalam bentuk teks prosedur.
Tabel 3 Soal-soal UN Bahasa Indonesia SMP

NO
32

SOAL
Bacalah kalimat petunjuk berikut!
Petunjuk membuat agar-agar
(1) Masukkan 4 gelas susu cair atau santan
kental!
(2) Setelah mendidih, tuang adonan ke dalam
cetakan!
(3) Tuang satu bungkus agar-agar bubuk ke
dalam panci!
(4) Tambahkan 2 gelas gula pasir dan sedikit
garam!
(5) Panaskan di atas api sedangn sambil terus
diaduk!

TAHUN
2016/2017

Urutan yang tepat adalah ….
A. (1)-(3)-(4)-(2)-(5)
B. (1)-(4)-(3)-(5)-(2)
C. (3)-(1)-(4)-(5)-(2)
D. (3)-(2)-(5)-(1)-(4)
Identifikasi
Level
Penalaran
Kognitif
Indikator
3.5.1 Menyebutkan teks prosedur tentang melakukan
yang
sesuatu dan cara membuat (cara memainkan alat
bersesuaian
musik/tarian daerah, cara membuat kuliner khas
daerah, dll.) dari berbagai sumber yang dibaca dan
didengar.
Diketahui
Disajikan sebuah teks tentang cara membuat agar-agar
Ditanyakan Urutan yang tepat
Materi yang
Pemahaman teks prosedur
dibutuhkan
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NO
26, 27

SOAL

TAHUN
2017/2018

26. Tujuan penulisan pada latar teks tersebut
terdapat pada bagian …
A. Mengawetkan telur bebek menjadi telor asin
B. Membuat telur asin yang enak dan lezat
C. Menjual telur asin produk sendiri
D. Memanfaatkan telur asin menjadi lauk

27. Langkah pembuatan telur asin yang rumpang
pada teks tersebut dapat diisi dengan …
A. Garam campurkan dengan telur yang sudah
siap!
B. Petunjuk mendapatkan telur asin yang enak
dan lezat!
C. Proses membuat makanan dengan cita rasa
asin!
D. Telur diletakkan pada topeles, disusun
dengan rapi!

Identifikasi
Level
Kognitif

Penalaran

Indikator
3.6.1 Menentukan struktur teks prosedur tentang cara
yang
melakukan sesuatu dan cara membuat (cara memainkan
bersesuaian
alat musik/tarian daerah, cara membuat kuliner khas

159

daerah, dll) dari berbagai sumber yang dibaca dan
didengar
Diketahui

Disajikan sebuah teks tentang Cara Membuat Telur Asin

Ditanyakan

Struktur tujuan dan langkah-langkah

Materi yang
Pemahaman struktur dalam teks prosedur
dibutuhkan
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BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran
Setiap teks jika dipahami tentu memiliki karakteristik yang berbeda
satu dengan lainnya, termasuk teks prosedur. Memahami teks ini Saudara
akan diarahkan pada tujuan yang mengharuskan untuk melakukan sesuatu
berdasarkan langkah-langkah atau tahapan yang disampaikan dari awal
hingga akhir atau dari awal pembuatan, pengolahan, sampai jadi/selesai baik
mengenai pembuatan produk makanan atau yang berhubungan dengan cara
melakukan sesuatu bersifat keterampilan menari atau bermain musik.
Dalam memahami teks prosedur Saudara perlu mencermati beberapa
langkah berikut yaitu (1) mengidentifikasi teks prosedur tentang cara
melakukan sesuatu dan cara membuat; (2) menyimpulkan isi teks prosedur
tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat
cinderamata; (3) menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur
tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat; dan (4) menyajikan data
rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan
struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis.

1. Aktivitas 1: Mengidentifikasi dan Menyimpulkan Isi Teks
Prosedur
Tujuan aktivitas pembelajaran
1. Mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara
membuat (cara memainkan alat musik/tarian daerah, cara membuat
kuliner khas daerah, dll) dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar
2. Menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik
daerah, tarian daerah, cara membuat cinderamata, dan/atau kuliner khas
daerah) yang dibaca dan didengar
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A. Stimulation (pemberi rangsangan)
1. Peserta didik menyaksikan tayangan tentang cara memainkan pada

alamat berikut https://www.youtube.com/watch?v=gErTXRdDJ40
2. Peserta

didik

melakukan

curah

pendapat

untuk

menggali

pengetahuan berkaitan dengan tayangan yang telah disaksikan
3. Peserta didik merespons pertanyaan-pertanyaan yang membangun

konteks berkaitan dengan tayangan
a. Apakah

Saudara

pernah

menyaksikan

tayangan

tersebut

sebelumny?
b. Apakah yang ada dalam tayangan tersebut?
c. Alat musik tradisional dari daerah mana pada tayangan tersebut?
d. Bagaimanakah cara memainkannya?
B. Problem Statement (identifikasi masalah)
1. Peserta didik membaca teks prosedur dengan topik cara memasak
makanan khas daerah tertentu yang dibagikan pendidik.
2. Peserta secara berkelompok menyusun pertanyaan terkait dengan
teks prosedur.
3. Secara berkelompok peserta didik menerima format daftar isian
tentang identifikasi teks prosedur
4. Pendidik melakukan pengamatan untuk menilai sikap peserta didik.
C. Data Collection (pengumpulan data)
1. Peserta didik mendata teks prosedur yang berhubungan dengan cara
membuat makanan khas daerah, cara memainkan alat musik, dan lainlain dari berbagai sumber.
2. Peserta didik mengklasifikasikan data berdasakan isi teks.
3. Peserta didik mengidentifikasi hasil yang sudah diklasifikasi sesuai
dengan isi teks.
D. Data Processing (pengolahan data)
1. Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan hasil identifikasi
teks prosedur
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2. Peserta didik secara berkelompok menyimpulkan isi teks prosedur
E. Verification (pembuktian)
1. Peserta didik melakukan kunjungan kerja ke kelompok lain, satu
orang anggota kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di
kelompok masing-masing.
2. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok. Peserta didik yang berkunjung
memberikan respons dengan memberikan tanggapan dan pertanyaan
untuk mendalami dan mengetahui kebenaran hasil identifikasi teks
yang telah dibaca.
3. Peserta didik yang bertugas mempresentasikan dan memberikan
penjelasan-penjelasan beserta alasan logis untuk membuktikan
kebenaran hasil identifikasi yang telah didiskusikan di kelompok
masing-masing.
4. Peserta didik yang berkunjung menuliskan catatan-catatan di kertas
post-it berupa penilaian, tanggapann, atau masukkan terhadap hasil
kerja kelompok lain dan menempelkannya pada plano hasil kerja
kelompok tersebut.
5. Setiap kelompok menempelkan hasil diskusi pada tempat pajangan
yang disediakan.
F. Generalization (menarik kesimpulan)
1. Peserta didik mengungkapkan kembali tentang isi teks yang telah
dibaca.
2. Peserta didik menuliskan simpulan di “kartu simpul” yang telah
disiapkan pendidik mengenai teks prosedur melalui kegiatan
mendengarkan dan membaca.
3. Peserta didik menempelkan kartu simpul yang telah diisi pada kertas
plano yang akan dipajangkan di dinding kelas.
4. Peserta didik dan pendidik secara bersama-sama menyimpulkan
pembelajaran teks prosedur.
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5. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi pembelajaran yang diberikan
oleh pendidik untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.

2. Aktivitas 2: Menelaah Struktur dan Kebahasaan serta
Menyajikan Data Rangkaian Kegiatan ke dalam Teks
Prosedur
Tujuan aktivitas pembelajaran
1. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara

melakukan

sesuatu

dan

cara

membuat

(cara

memainkan

alat

musik/tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dll) dari
berbagai sumber yang dibaca dan didengar.
2. Menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur

(tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat
cinderamata, dll) dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan,
dan isi secara lisan dan tulis
A. Stimulation (pemberian rangsangan)
1. Peserta didik membaca teks cerita prosedur berjudul Cara Membuat
Es Krim
2. Peserta

didik

melakukan

curah

pendapat

untuk

menggali

pengetahuan mereka berkaitan dengan teks yang telah dibaca
3. Peserta didik merespons pertanyaan-pertanyaan membangun konteks
berkaitan dengan teks
a. Apakah sebelumnya Saudara pernah membuat es krim?
b. Bagaimanakah cara membuat es krim dalam teks tersebut?
c. Apakah terdapat perbedaan cara membuat es krim dari biasanya?
B. Problem Statement (Identifikasi Masalah)
1. Peserta didik membaca teks prosedur berjudul cara membuat es krim
dan cara melakukan gerakan tari Tor Tor
2. Peserta didik secara berkelompok menyusun pertanyaan terkait
kedua teks tersebut.
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3. Secara berkelompok peserta didik menerima format isian struktur
dan kebahasaan teks imajinasi
4. Pendidik melakukan pengamatan untuk menilai sikap peserta didik
C. Data Collection (Pengumpulan Data)
1. Peserta didik menelaah struktur teks prosedur
2. Peserta didik menelaah kebahasaan teks prosedur
3. Peserta didik merancang kegiatan yang pernah atau akan dilakukan
ke dalam bentuk teks prosedur dengan memperhatikan struktur,
kebahasaan, dan isinya.
D. Data Processing (Pengolahan Data)
1. Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan hasil telaah
struktur dan kebahasaan teks prosedur
2. Peserta didik secara berkelompok membaca dan membandingkan
struktur dan kebahasaan teks prosedur
3. Peserta didik menyajikan data rangkaian yang sudah dibuat ke dalam
bentuk teks prosedur
E. Verification (Pembuktian)
1. Peserta didik melakukan kunjungan kerja ke kelompok lain, satu
orang anggota kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di
kelompok masing-masing.
2. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok. Peserta didik yang berkunjung
memberikan respons dengan memberikan tanggapan dan pertanyaan
untuk mendalami dan mengetahui kebenaran hasil telaah teks yang
telah dibaca.
3. Peserta didik yang bertugas mempresentasikan dan memberikan
penjelasan-penjelasan beserta alasan logis untuk membuktikan
kebenaran hasil telaah yang telah didiskusikan di kelompok masingmasing.

165

4. Peserta didik yang berkunjung menuliskan catatan-catatan di kertas
post it berupa penilaian, tanggapan, atau masukkan terhadap hasil
kerja kelompok lain dan menempelkannya pada plano hasil kerja
kelompok tersebut.
5. Setiap kelompok menempelkan hasil diskusi pada tempat pajangan
yang disediakan.
F. Generalization (Menarik Kesimpulan)
1. Peserta didik mengungkapkan kembali tentang struktur dan
penggunaan bahasa yang terdapat dalam teks yang telah dibaca.
2. Peserta didik menuliskan simpulan di “kartu simpul” yang telah
disiapkan pendidik mengenai sruktur dan penggunaan bahasa yang
telah ditelaah melalui kegiatan mendengarkan dan membaca.
3. Peserta didik menempelkan kartu simpul yang telah diisi pada kertas
plano yang akan dipajangkan di dinding kelas.
4. Peserta didik dan pendidik secara bersama-sama menyimpulkan
pembelajaran teks cerita imajinasi.
5. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi pembelajaran yang diberikan
oleh pendidik untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.
G. Kegiatan Penutup
1. Pendidik dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran tentang
menelaah struktur dan penggunaan bahasa dalam teks cerita
imajinasi.
2. Peserta didik dan pendidik melakukan refleksi terhadap pembelajaran
yang telah dilakukan.
3. Pendidik menyampaikan tugas membaca materi untuk pertemuan
selanjutnya yaitu mencertiakan.
4. Peserta didik dan pendidik mengakhiri kegiatan pelajaran dengan
mengucapkan salam.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Untuk meningkatkan pemahaman Saudara mengenai teks prosedur,
selanjutnya silakan kerjakan lembar berikut.

1. Lembar Kerja Peserta Didik 1: Mengidentifikasi dan
Menyimpulkan Isi Teks Prosedur
Tujuan:
1. Mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara
membuat (cara memainkan alat musik/tarian daerah, cara membuat
kuliner khas daerah, dll) dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar
2. Menyimpulkan isi teks prosedur tentang cara memainkan alat musik
daerah, tarian daerah, cara membuat cinderamata, dan/atau kuliner khas
daerah) yang dibaca dan didengar
Petunjuk Kerja:
1. Membentuk kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang
2. Masing-masing peserta didik menyaksikan tayangan video dan membaca
teks
3. Setiap peserta didik mengidentifikasi teks prosedur
4. Setiap peserta diidk dalam satu kelompok menyimpulkan isi teks
prosedur
Ikutilah instruksi berikut.
1. Cermatilah video dan teks tentang prosedur di bawah ini:

a.

https://www.youtube.com/watch?v=gErTXRdDJ40 (cara memainkan angklung)

b.

https://www.youtube.com/watch?v=0zIzUXHlrCQ (cara memasak ayam betutu
khas Bali)
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c. Bacalah teks berikut!
Cara Melakukan Gerakan Tari Tor Tor

Gambar 2 Tari Tor Tor
Sumber: romadecade.org

Tari Tor Tor merupakan sebuah tarian perayaan yang sudah ada
sejak ratusan tahun yang lalu. Tarian ini berasa dari Batak Toba,
Sumatera Utara. Awalnya, tarian ini merupakan sebuah ritual acara
seperti upacara kematian, kesembuhan dan lain sebagainya.
Kemudian tari ini mendapatkan pengaruh kebudayaan HinduBudha. Dan seiring perkembangan jaman, tari ini tidak hanya
digunakan sebagai bentuk upacara saja. Tari Tor Tor sering sekali
dipentaskan untuk hiburan bagi masyarakat Batak. Bahkan gerakan
dan busana yang digunakan juga sudah mulai dimodifikasi menjadi
lebih menarik.
Nama Tor Tor berasal dari Tor Tor, yang merupakan bunyi
hentakkan kaki penari di lantai papan rumah adat Batak. Sejarah tari
ini diperkirakan telah ada sejak zaman Batak purba. Di masa itu,
tarian ini digunakan sebagai tari persembahan bagi roh luhur.
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Togarma Naibaho yang merupakan seorang pecinta dan praktisi
Tor Tor memberikan pendapat bahwa “tujuan tarian ini dulu untuk
upacara kematian, panen, penyembuhan, dan pesta muda mudi.
Tarian ini memiliki proses ritual yang harus dilalui”. Berikut adalah
gerakan tari Tor Tor.
1. Putar lagu dari daerah Sumatra Utara yang sesuai.
2. Ambil posisi kedua kaki rapat. Kaki kanan agak maju sedikit.
3. Tangkupkan kedua telapak tangan di depan pinggang kanan. Ujung
ibu jari saling menyentuh
4. Gerakkan kedua telapak tangan perlahan ke arah kiri. Ujung-ujung
jari juga ikut digerakkan perlahan.
5. Ganti gerakkan kedua telapak tangan perlahan ke arah kanan.
6. Gerakan telapak kaki ke atas bawah dengan gerakan jinjit selama
tangan bergerak ke kiri dan ke kanan.
7. Ulangi gerakan tangan dan kaki. Begitu seterusnya sampai lagu
habis atau mengikuti irama gondang.
Dalam pertunjukkannya, tarian ini diiringi dengan musik gondang.
Yang kemudian akan menimbulkan suara henrakan para penari di
atas lantai.
Gerakan yang dimiliki oleh Tari Tor Tor sangatlah sederhana.
Sehingga tidak heran jika banyak orang yang pertama kali mencoba
tarian ini langsung bisa memainkannya.
Gerakan tari ini terbatas pada gerakan tangan yang melambai naik
turun secara bersamaan dan gerakan hentak kaki yang mengikuti
iringan musik mangondangi atau gondang.
Sumber: https://www.romadecade.org/tari-tor-tor/#!
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d. Bacalah teks berikut!
Cara Membuat Makanan Khas Cirebon

Gambar 3 Nasi Jamblang Khas Cirebon
Sumber: jendelauntukkita.blogspot.com

Cirebon merupakan nama kota asal makanan ini. Masyarakat
cirebon biasa menyebut "Sega Jamblang". Sega Yang berarti Nasi.
Nasi jamblang adalah makanan nasi putih dengan lauk pauk seperti
perkedel, sate kentang, telur dadar/telur goreng, ikan asin, tahu,
tempe dan sambal goreng dan biasanya masyarakat cirebon
menyajikannya dengan cara membungkus nasi menggunakan daun
jati. Konon nasi jamblang adalah bekal makan yang biasa di bawa
pekerja paksa pada jaman pemerintahan Belanda yang sedang
membangun jalan dari Anyer ke Panarukan yang kebetulan melewati
kota Cirebon dan para pekerja biasa menyantap bekalnya di daerah
cirebon. Maka jadilah sega jamblang sebagai makanan khas cirebon.
Namun bagi anda yang jauh untuk mencicipinya maka dapat mencoba
membuat resep berikut.
Bahan-bahan nasi jamblang:
a. 600gram nasi putih (sudah ditanak/matang)
b. Bungkus menggunakan daun jati yang telah dibersihkan.
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Selain itu, ada beberapa yang perlu disiapkan untuk melengkapi
nasi jamblang.
1. Cara Membuat Sate Kentang
Bahan:
a. 300gram kentang kecil, rebus matang, kupas
b. ¼ butir kelapa parut, sangria, tumbuk
c. 1 lembar daun salam
d. 1 cm kayu manis
e. 5 sendok makan air
f. 2 sendok makan kecap manis
g. 2 sendok makan minyak goreng
Bumbu halus:
a. 5 butir bawang merah
b. 2 siung bawang putih
c. 1 sendok teh ketumbar
d. 2 sendok makan gula merah
e. 2 sendok makan minyak goreng
Cara Membuat:
1. Panaskan minyak, tumis bumbu halus, masukkan kelapa,
salam, kayumanis. Aduk-aduk, masak hingga matang.
Tambahkan kentang, air, kecap. Aduk-aduk, masak hingga
kering. Angkat.
2. Tusuk kentang dengan tusukan satai
2. Cara Membuat Tahu Kuah Kecap
Bahan:
a. 2 sendok makan minyak goreng
b. 10 buah tahu, potong dadu, goreng kecokelatan
c. 7 butir bawang merah, iris tipis
d. 3 siung bawang putih, iris tipis
e. 5 buah cabai merah, iris serong
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f. 1 buah tomat, potong-potong
g. 200 ml air
h. 5 sendok makan kecap manis
i.

Garam, merica bubuk secukupnya

Cara Membuat:
1. Panaskan 2 sendok makan minyak, tumis bawang merah,
bawang putih, cabai, tomat hingga harum
2. Masukkan tahu, kecap manis, air, garam, merica. Masak hingga
matang dan bumbu meresap
3. Cara Membuat Rendang Kecap
Bahan:
a. 400gram daging sapi, potong-potong
b. 2 cm jahe, memarkan
c. 1 batang serai, memarkan
d. 2 lembar daun salam
e. 10 sendok makan kecap manis
f. 500 ml air
g. Garam, gula pasir secukupnya
h. 3 sendok makan minyak goreng
Bumbu halus:
a. 8 butir bawang merah
b. 5 siung bawang putih
c. 1 sendok teh ketumbar
d. 5 butir kemiri
Cara Membuat:
1. Panaskan minyak, tumis bumbu halus, jahe, serai, daun salam
hingga harum. Masukkan daging, masak hingga berubah warna
2. Tambahkan kecap, air, garam, gula pasir. Masak hingga daging
matang dan empuk. Angkat.
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4. Cara Membuat Sambal Goreng
Bahan:
a. 5 buah cabai merah
b. 2 butir bawang merah
c. 2 siung bawang putih
d. 1 buah tomat, potong-potong
e. ½ sendok teh terasi
f. Garam, gula secukupnya
Cara Membuat Sambal Goreng
1. Goreng semua bahan hingga setengah matang.
2. Haluskan, goreng kembali hingga matang.
Setelah semua selesai, kemudian untuk penyajiannya sajikan
nasi jamblang dengan satai kentang, tahu kecap, rending kecap dan
sambal goreng. Akan lebih nikmat jika menyantap nya selagi hangat.
2. Setelah Saudara menyaksikan video dan teks tersebut, silakan identifikasi
berdasarkan tabel di bawah ini.
a. Judul dan Tujuan
Video 1

Video 2

Teks 1

Teks 2

Video 1

Video 2

Teks 1

Teks 2

Judul
Tujuan
b. Isi Teks
Isi
Teks
3. Diskusikan dengan teman kelompok mengenai persamaan pada video dan
teks di atas!
Video 1

Video 2

Teks 1

Teks 2

Persamaan
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4. Setelah Saudara mengidentifikasi video dan teks tentang sejumlah
prosedur, buatlah simpulan berdasarkan urutan langkah kegiatannya.
Seperti pada tabel berikut.
No
1
2
3
4
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Judul

Simpulan
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2. Lembar Kerja Peserta Didik 2: Menelaah Struktur dan

Kebahasaan Serta Menyajikan Data Rangkaian Kegiatan ke
dalam Teks Prosedur
Tujuan:
3. Menelaah struktur dan aspek kebahasaan teks prosedur tentang cara
melakukan

sesuatu

dan

cara

membuat

(cara

memainkan

alat

musik/tarian daerah, cara membuat kuliner khas daerah, dll) dari
berbagai sumber yang dibaca dan didengar.
4. Menyajikan data rangkaian kegiatan ke dalam bentuk teks prosedur
(tentang cara memainkan alat musik daerah, tarian daerah, cara membuat
cinderamata, dll) dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan,
dan isi secara lisan dan tulis
Petunjuk Kerja:
1. Membentuk kelompok terdiri dari 4 sampai 5 orang
2. Masing-masing peserta didik membaca teks dan merumuskan kegiatan
yang pernah dilakukan
3. Setiap peserta didik menelaah struktur dan kebahasaan dalam teks
prosedur
4. Setiap peserta didik merancang data rangkaian kegiatan yang pernah
dilakukan
5. Setiap kelompok menyajikan hasil pengerjaannya
Ikutilah instruksi berikut.
1. Cermatilah teks prosedur di bawah ini!
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Cara Membuat Es Krim Vanilla

Gambar 4 Es Krim Vanilla
Sumber: blog.sepulsa.id

Es krim menjadi jajanan yang disukai banyak orang dari berbagai
macam kalangan usia. Apalagi jika dikonsumsi di tengah udara yang
panas. Bosan dengan es krim yang biasanya dijual di pasaran, tak ada
salahnya jika kamu membuatnya sendiri di rumah.
Tak punya mesin pembuat es krim? Jangan khawatir, di bawah ini
ada beberapa resep cara membuat es krim sendiri di rumah dengan
berbagai macam rasa dan dijamin tanpa ribet.
Es krim sendiri merupakan makanan beku dengan bahan dasar
susu. Tidak hanya susu saja, pada produk-produk es krim di toko
ditambah pula pemanis, perasa, pengemulsi, serta penstabil, bisa juga
ditambah dengan buah-buahan.
Seperti yang kita ketahui, es krim dihidangkan sebagai hidangan
penutup atau dessert. Atau bisa juga sebagai camilan. Ada banyak sekali
rasa dari es krim dan cara membuatnya, dari cara membuat es krim
goreng hingga es krim buah.
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Sebagai pembuka, bersama-sama kita akan belajar cara membuat es
krim dengan rasa dasar yaitu vanila. Cara membuat es krim vanilla cukup
mudah, ikuti saja langkah-langkah berikut ini.
Bahan:
1. Susu segar 1 L
2. Gula pasir 200 g
3. Kuning telur ayam 4 butir, kocok
4. Tepung maizena 15 g
5. Vanili 1 sdm
Cara membuat:
1. Tuang susu segar dan gula pasir ke dalam panci, kemudian masak
hingga mendidih sembari terus mengaduk-aduk.
2. Ambil 1 sdm susu, campurkan dengan tepung maizena, aduk sampai
larut.
3. Setelah campuran tersebut telah tercampur sempurna, tuang ke dalam
rebusan susu pertama, aduk hingga merata. Kemudian tambahkan
vanili, aduk hingga rata.
4. Saring susu menggunakan kain tipis ke dalam wadah lain.
5. Setelah susu tersaring sempurna, tuangkan kuning telur ke dalamnya,
aduk hingga rata.
6. Masukkan kuning telur secara perlahan.
7. Diamkan selama 10 menit. Lalu masukkan ke dalam lemari es /
freezer.
8. Tunggu selama 15 menit, lalu aduk kembali es krimnya.
9. Lakukan hal tersebut sebanyak 3 kali agar mendapatkan hasil es krim
yang halus dan lembut.
10. Terakhir masukkan ke dalam freezer dan tunggu selama 8 jam agar
dapat membeku sempurna.
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Itulah resep cara membuat es krim sendiri di rumah meski kamu tak
memiliki alat pembuat es krim. Tak ada salahnya kamu mencoba resep di
atas untuk sajian berbuka di bulan puasa ini. Selamat mencoba!
Sumber: https://www.liputan6.com/lifestyle/read/3534102/4-caramembuat-es-krim-sendiri-yang-segar-tidak-ribet-dan-rasa-bervariasi

Setelah Saudara membaca. Telaahlah berdasarkan strukturnya seperti
pada tabel di bawah ini!
Judul

Isi Teks
a.
b.
c.

Struktur
Simpulan
2. Setelah

Saudara

dapat

menelaah

struktur.

Kemudian

telaahlah

berdasarkan penggunaan bahasanya pada teks berjudul Cara Membuat
Esk Krim dengan Cara Melakukan Gerakan Tari Tor Tor seperti pada tabel
berikut.
Teks 1
Cara Membuat Es Krim

Teks 2
Cara Melakukan Gerakan Tari
Tor Tor
Penggunaan Bahasa

Simpulan
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3. Setelah Saudara dapat menalaah struktur dan kebahasaan teks prosedur,
Saudara tentu memiliki sejumlah rangkaian kegiatan yang pernah
dilakukan

atau

akan

dilakukan.

Rancanglah

kegiatan

tersebut

berdasarkan strukturnya seperti pada tabel berikut.
Nama Kegiatan
Tujuan:

Struktur Teks
Prosedur

Bahan atau Alat yang Digunakan:

Langkah-langkah:

Simpulan
4. Dari rancangan data kegiatan di atas, buatlah menjadi teks prosedur utuh!
5. Setelah Saudara dapat merancang kegiatan yang pernah atau akan
dilakukan ke dalam struktur teks prosedur. Sajikanlah di depan kelas
secara berkelompok! Sementara teman lainmu akan mengomentari hasil
pekerjaanmu.

179

C. Bahan Bacaan

1. Pengertian Teks Prosedur
Teks prosedur dipahami sebagai teks yang bertopik mengenai proses,
tata cara, atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Adanya teks
prosedur dapat dimaknai bahwa setiap yang dilakukan memiliki proses dari
mulai permulaan sampai akhir. Menurut Knapp & Megan (2005: 157) bahwa
“procedural instructions such as recipes and directions are concerned with
telling someone how to do something”. Dapat dimaknai bahwa teks prosedur
ialah suatu teks yang memberikan instruksi/petunjuk/pedoman mengenai
suatu resep yang dibutuhkan oleh orang lain (pembaca) dengan meminta
pembaca untuk melakukan sesuatu.

2. Struktur Teks Prosedur
Derewianka dan Jones (2012: 140) mengungkapkan “procedural text
these stages are goal, list of material, and series of steps.” Dapat dimaknai
bahwa struktur teks prosedur terdiri dari tujuan, bahan-bahan atau alat, dan
langkah-langkah.
Tujuan ialah pengantar yang berkaitan dengan petunjuk yang akan
dikemukakan pada bagian pembahasan. Bahan atau alat merupakan sutu
komponen yang harus dipersiapkan untuk membuat sesuatu misalnya teks
yang memaparkan mengenai proses pembuatan makanan dan minuman
ataupun budidaya tertentu tentu bahan atau alat tersebut perlu dipersiapkan
seperti yang terdapat pada teks berjudul Lima Cara Budidaya Jamur Tiram
untuk Pemula. Dalam teks tersebut tujuannya ialah memberikan informasi
mengenai produksi jamur tiram meliputi cara pembuatan, penaman, dan
perawatan. Sedangkan, bahan atau alat yang dipersiapkan untuk melakukan
budidaya tersebut ialah bibit jamur, kantung plastik dengan jenis
poriplopilen dalam jumlah yang banyak, baglog (media tanam jamur yang
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terdiri atas serbuk gergaji, tepung tapioka, dan dedak), kapas, kawat steril,
dan lain sebagainya. Adapun langkah-langkahnya sesuai yang disebutkan
dalam teks tersebut yaitu (1) proses fermentasi, (2) proses sterilisasi, (3)
proses inokulasi, (4) proses inkubasi, dan (5) rumah kumbung.

3. Kebahasaan Teks Prosedur
Kaidah dalam sebuah teks bertujuan untuk memberikan pemahaman
kepada pembaca bahwa dalam suatu teks memiliki aturan tertentu atau
aturan kebahasaan. Pada umumnya kaidah dalam suatu teks memiliki
perbedaan dan kesamaan.
Kemendikbud (2017: 20) menjelaskan bahwa teks prosedur memiliki
ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut.
a)

Banyak menggunakan kata-kata kerja perintah (imperatif). Kata kerja
imperatif dibentuk oleh akhiran –kan, -i, dan partikel –lah. Dapat
diamati pada tabel berikut.
Bentuk Dasar

b)

Imbuhan/Partikel

Bentukan Kata

pasti

-kan

Pastikan

tunjuk

-kan

tunjukkan

cerita

-kan

ceritakan

hindar

-i

hindarkan

jadi

-lah

jadilah

Banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik
yang dibahasnya.

c)

Banyak menggunakan kata konjungsi dan partikel yang bermakna
penambahan.

d)

Banyak menggunakan pernyataan persuasif.
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Apabila prosedur itu berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan
digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai
termasuk ukuran, jumlah, dan warna.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Pembahasan Soal-soal
Setelah Saudara membaca dan memahami soal-soal UN Bahasa Indonesia
SMP pada tahun pelajaran 2016/2017 dan 2017/2018 yang berhubungan
dengan kompetensi dasar. Saudara perlu memahami pembahasan soal-soal
tersebut.
Soal
Bacalah kalimat petunjuk berikut!
Petunjuk membuat agar-agar
(1) Masukkan 4 gelas susu cair atau santan kental!
(2) Setelah mendidih, tuang adonan ke dalam cetakan!
(3) Tuang satu bungkus agar-agar bubuk ke dalam panci!
(4) Tambahkan 2 gelas gula pasir dan sedikit garam!
(5) Panaskan di atas api sedang sambil terus diaduk!
Urutan yang tepat adalah ….
A. (1)-(3)-(4)-(2)-(5)
B. (1)-(4)-(3)-(5)-(2)
C. (3)-(1)-(4)-(5)-(2)
D. (3)-(2)-(5)-(1)-(4)

Jawaban: C (3)-(1)-(4)-(5)-(2)
Pembahasan: Urutan teks di atas membahas tentang langkah-langkah dalam
membuat agar-agar. Langkah-langkah yang disebutkan ialah mulai dari (3)
menuangkan satu bungkus agar-agar bubuk ke dalam panci, (1) masukkan 4
gelas susu cair atau santan kental, (4) menambahkan dua gelas gula pasir dan
sedikit garam, (5) memanaskan di atas api sedang sambil terus diaduk, dan
(2) setelah mendidih, tuangkan adonan ke dalam cetakan.
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Soal
Bacalah kutipan teks berikut, kemudian kerjakan soal nomor 26 s.d. 27!
(1)Siapa yang tidak tahu telur asin? Makanan yang dibuat dari telor bebek ini
memiliki cita rasa asin namun enak di lidah. Selain rasanya lezat, telor asin
juga memiliki banyak kandungan gizi dan sangat baik untuk anak. Makanan
ini dapat dijumpai di warung-warung atau supermarket. (2) Namun, tahukah
Anda bahwa Anda pun bisa membuat telor asin sendiri yang enak dan lezat.
Cara membuatnya sangat mudah dan praktis. (3) Bahan yang dibutuhkan
untuk membuat telor asin adalah 10-30 butir telor bebek, 500 gram garam,
1,5 s.d. 2 liter air, dan topeles berbahan plastik yang bisa ditutup rapat. (4)
Cara membuat telur asin adalah sebagai berikut.
1. Telur direndam di dalam air bersih kurang lebih dua menit!
2. Bersihkan telor dengan menggunakan sabun dan spon!
3. Keringkan telur lalu gosok dengan amplas halus!
4. […..]
5. Campurkan garam dan air di tempat lain kemudian tuangkan ke dalam
toples berisi telur tadi!
6. Tutuplah toples dengan rapat dan biarkan selama dua belas hari!
7. Langkah terakhir adalah merebusnya dengan api sedang selama satu jam!
26. Tujuan penulisan pada latar teks tersebut terdapat pada bagian …
A. Mengawetkan telur bebek menjadi telor asin
B. Membuat telur asin yang enak dan lezat
C. Menjual telur asin produk sendiri
D. Memanfaatkan telur asin menjadi lauk
27. Langkah pembuatan telur asin yang rumpang pada teks tersebut dapat
diisi dengan …
A. Garam campurkan dengan telur yang sudah siap!
B. Petunjuk mendapatkan telur asin yang enak dan lezat!
C. Proses membuat makanan dengan cita rasa asin!
D. Telur diletakkan pada topeles, disusun dengan rapi!

Jawaban:
26 (B. Membuat telur asin yang enak dan lezat)
27 (D. Telur diletakkan pada topeles, disusun dengan rapi!)
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Pembahasan:
26. Teks di atas menjelaskan tentang pembuatan telur asin. Bagian yang
berisi tujuan ialah membuat telur asin yang enak dan lezat. Hal ini
mendukung terhadap pertanyaan-pertanyaan pada pembahasan awal
tentang telur asin.
27. Langkah-langkah yang diungkapkan pada teks di atas secara berurutan
yaitu (1) merendam telur di dalam air bersih, (2) membersihkan telurdengan
menggunakan sabun dan spon, (3) mengeringkan telur lalu gosok dengan
amplas sampai halus (4) meletakkan telur pada toples dan disusun dengan
rapi, (5) mencampurkan garam dan air di tempat lain kemudian tuangkan ke
dalam toples berisi telur, (6) menutup toples denga rapat dan
membiarkannya selama dua belas hari, dan terakhir (7) merebusnya dengan
api selama satu jam.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) bisa Saudara
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
konstekstual (situasi nyata yang tidak rutin). Level penalaran mencakup
dimensi proses berpikir menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan
mengkreasi (C6).
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Contoh soal di bawah ini sudah termasuk soal HOTS karena sudah level 3
(level penalaran).
Untuk menambah pemahaman, Saudara 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
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

Kompetensi yang Diuji

1

3.5 Mengidentifikasi teks
prosedur
tentang
cara
melakukan sesuatu dan cara
membuat (cara memainkan
alat musik/tarian daerah,
cara membuat kuliner khas
daerah, dll.) dari berbagai
sumber yang dibaca dan
didengar

Lingkup
Materi
Teks Cerita
Imajinasi

Materi

Mengidentifik
asi teks
prosedur

Indikator Soal

No

Disajikan sebuah teks cerita
imajinasi,
peserta
didik
dapat mengidentifikasi teks
prosedur
tentang
cara
melakukan sesuatu dan cara
membuat (memainkan alat
musik/tarian daerah, kuliner
khas daerah, dll.)

1-2

Level
Kognitif
L3
(Penalaran)

Bentuk
Soal
PG
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No

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: Bahasa Indonesia
: 120 menit
: ……………………
: 2017/2018
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2

3.6 Menelaah struktur dan
aspek kebahasaan teks
prosedur tentang cara
melakukan sesuatu dan
cara membuat (cara
memainkan
alat
musik/tarian
daerah,
cara membuat kuliner
khas daerah, dll.) dari
berbagai sumber yang
dibaca dan didengar

3-4

L3
(Penalaran)

PG

Menelaah
struktur teks
prosedur

Disajikan sebuah teks cerita
imajinasi,
peserta
didik
dapat menelaah struktur
teks prosedur tentang cara
melakukan sesuatu dan cara
membuat (memainkan alat
musik/tarian daerah, kuliner
khas daerah, dll.)

6-7

L3
(Penalaran)

PG

Menelaah
aspek
kebahasaan
teks prosedur

Disajikan sebuah teks cerita
imajinasi,
peserta
didik
dapat
menelaah
aspek
kebahasaan teks prosedur
tentang cara melakukan
sesuatu dan cara membuat
(memainkan
alat
musik/tarian daerah, kuliner
khas daerah, dll.)

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL

PAKET - …

Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SMP
: VII
: Bahasa Indonesia

KOMPETENSI DASAR
3.5 Mengidentifikasi teks prosedur
tentang cara melakukan sesuatu dan
cara membuat (cara) memainkan alat
musik/tarian daerah, cara membuat
kuliner khas daerah, dll.) dari berbagai
sumber yang dibaca dan didengar
LINGKUP MATERI
Teks Prosedur

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Buku Sumber:
Buku Teks Bahasa
Indonesia SMP Kelas
VII Kurikulum 2013
Edisi Revisi
Nomor
Soal
1

Mengidentifikasi teks prosedur dari
berbagai sumber yang dibaca dan didengar
INDIKATOR SOAL

189

Disajikan sebuah teks cerita imajinasi,
peserta didik dapat mengidentifikasi teks
prosedur yang dibaca dan didengar

Kunci
Jawaban
c

Aplikasi

√

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Bacalah teks di bawah ini!
(1) Campurkan dengan santan dan tepung beras. (2) Celupkan
cetakan kembang goyang ke dalam adonan kemudian
celupkan ke dalam minyak panas. (3) Kocok telur bersama
gula sampai gula hancur. (4) Aduk adonan hingga licin. (5)
Goreng sampai matang.
Teks tersebut merupakan prosedur pembuatan....
a. santan
b. adonan
c. kembang goyang
d. menggoreng makanan

Unit Pembelajaran
Teks Prosedur

MATERI

Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: PG
: Aji Septiaji
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL

PAKET - …

Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SMP
: VII
: Bahasa Indonesia

KOMPETENSI DASAR
3.5 Mengidentifikasi teks prosedur
tentang cara melakukan sesuatu dan cara
membuat
(cara)
memainkan
alat
musik/tarian daerah, cara membuat
kuliner khas daerah, dll.) dari berbagai
sumber yang dibaca dan didengar
LINGKUP MATERI
Teks Prosedur
MATERI
Mengidentifikasi teks prosedur dari
berbagai sumber yang dibaca dan didengar
INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks cerita imajinasi,
peserta didik dapat mengidentifikasi teks
prosedur yang dibaca dan didengar

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Buku Sumber:
Buku Teks Bahasa
Indonesia SMP Kelas
VII Kurikulum 2013
Edisi Revisi

Nomor
Soal
2

Kunci
Jawaban
c

Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: PG
: Aji Septiaji
Aplikasi

√

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan cuplikan berikut.
Setelah itu, ikutilah langkah-langkah berikut ini!
Pertama, lumurilah stik hingga menjadi berbentuk bintang seperti
contoh dalam gambar. Kedua, warnailah stik es krim dengan cat atau
spidol sesuai dengan warna kesukaanmu. Ketiga, untuk membuat
gantungannya, kepanglah tiga helai benang lalu ikatlah pada stik
yang telah berbentuk bintang tadi. Keempat, potonglah enam lembar
kertas krep dengan warna sesuai dengan selera.
Kemudian, lekatkanlah pada benang dengan menggunakan lem.
Cuplikan tersebut menjelaskan prosedur pembuatan....
a. kerajinan tangan
b. wadah es krim
c. gantungan kunci
d. rak buku

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL

PAKET - …

Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: VII
Mata Pelajaran
: Bahasa Indonesia
KOMPETENSI DASAR
3.6 Menelaah struktur dan aspek
kebahasaan teks prosedur tentang cara
melakukan sesuatu dan cara membuat
(cara memainkan alat musik/tarian
daerah, cara membuat kuliner khas
daerah, dll.) dari berbagai sumber yang
dibaca dan didengar

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Buku Sumber:
Buku Teks Bahasa
Indonesia SMP Kelas
VII Kurikulum 2013
Edisi Revisi
Nomor
Soal
3

LINGKUP MATERI
Teks Prosedur

INDIKATOR SOAL
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Disajikan sebuah teks prosedur, peserta
didik dapat menelaah teks prosedur yang
dibaca dan didengar

Kunci
Jawaban
a

Aplikasi

√

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Kerdus adalah suatu barang yang biasanya digunakan sebagai
bahan untuk melindungi atau mengemas suatu produk selama
distribusi dari produsen sampai ke konsumen. Sampah kerdus
sebenarnya dapat dimanfaatkan kembali. Kerdus yang sudah
tidak terpakai lagi dapat diproses kembali dengan cara didaur
ulang kemudian dibuat menjadi sebuah kerajinan tangan yang
mempunyai nilai jual.
Dalam suatu struktur teks prosdur, cuplikan tersebut termasuk ke
dalam bagian...
a. tujuan
b. abstrak
c. alat dan bahan
d. langgkah-langkah kegiatam

Unit Pembelajaran
Teks Prosedur

MATERI
Menelaah struktur teks prosedur dari
berbagai sumber yang dibaca dan didengar

Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: PG
: Aji Septiaji
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL

PAKET - …

Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: VII
Mata Pelajaran
: Bahasa Indonesia
KOMPETENSI DASAR
3.6 Menelaah struktur dan aspek
kebahasaan teks prosedur tentang cara
melakukan sesuatu dan cara membuat
(cara memainkan alat musik/tarian
daerah, cara membuat kuliner khas
daerah, dll.) dari berbagai sumber yang
dibaca dan didengar

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Buku Sumber:
Buku Teks Bahasa
Indonesia SMP Kelas
VII Kurikulum 2013
Edisi Revisi
Nomor
Soal
4

LINGKUP MATERI
Teks Cerita Imajinasi

MATERI
Menelaah struktur teks prosedur
INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks prosedur, peserta
didik

dapat

menelaah

struktur

prosedur yang dibaca dan didengar

teks

Kunci
Jawaban
a

Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: PG
: Aji Septiaji
Aplikasi

√

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Bacalah teks di bawah ini!
Bahan:
1 bungkus mie instan
2 gelas (300 cc) air
Langkah-langkah:
1) Rebus mie dalam 2 gelas (300 cc) air selama 3 menit sambil
diaduk.
2) Sementara mie direbus, masukkan bumbu, kecap manis, dan
saus cabe ke dalam piring.
3) Tiriskan mie, kemudian campur dengan bumbu aduk hingga
rata.
4) Taburkan bawang goreng dan mie siap dihidangkan.
Bagian isi teks prosedur yang merupakan aturan atau batasan
dalam hal bahan/kegiatan dalam melakukan kegiatan terdapat
pada kalimat…

a. Rebus mie dalam 2 gelas (300 cc) air selama 3 menit sambil
diaduk.
b. Sementara mie direbus, masukkan bumbu, kecap manis, dan
saus cabe ke dalam piring.
c. Tiriskan mie, kemudian campur dengan bumbu aduk hingga
rata.
d. Taburkan bawang goreng dan mie siap dihidangkan.

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL

PAKET - …

Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SMP
: VII
: Bahasa Indonesia

KOMPETENSI DASAR

Buku Sumber:
Buku Teks Bahasa
Indonesia SMP Kelas
VII Kurikulum 2013
Edisi Revisi

Nomor
Soal
5

Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: PG
: Aji Septiaji
Aplikasi

√

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Bacalah teks di bawah ini!
Yakinlah bahwa kalian telah mengenakan pakaian dengan rapi
atau mengenakan pakaian sesuai dengan isi puisi yang akan
kalian baca. Berdirilah dengan tegak dan tenang di atas pentas
sebelum kalian memulai membaca. Kuasailah pentas dan
penonton dengan mengarahkan pandangan ke segala penjuru
sambil memberikan penghormatan kepada mereka dengan cara

Unit Pembelajaran
Teks Prosedur
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3.6 Menelaah struktur dan aspek
kebahasaan teks prosedur tentang cara
melakukan sesuatu dan cara membuat
(cara memainkan alat musik/tarian
daerah, cara membuat kuliner khas
daerah, dll.) dari berbagai sumber yang
dibaca dan didengar
LINGKUP MATERI

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

Teks Prosedur

194

MATERI
Menelaah struktur teks prosedur

Kunci
Jawaban

menganggukkan kepala.
Tujuan dalam teks prosedur pada teks di atas adalah ….
a. Untuk memahami cara membaca puisi di atas pentas
b. Untuk mengetahui cara membaca puisi dengan baik
c. Untuk mengembangkan secara kreatif sebuah puisi
d. Untuk mengetahui teknik membaca pusii di atas pentas

d
INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks cerita imajinasi,
peserta didik dapat menelaah struktur teks
prosedur yang dibaca dan didengar

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL

PAKET - …

Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SMP
: VII
: Bahasa Indonesia

KOMPETENSI DASAR

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Buku Sumber:
Buku Teks Bahasa
Indonesia SMP Kelas
VII Kurikulum 2013
Edisi Revisi

Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: PG
: Aji Septiaji
Aplikasi

√

Penalaran

3.6 Menelaah struktur dan aspek
kebahasaan teks prosedur tentang cara
melakukan sesuatu dan cara membuat
(cara memainkan alat musik/tarian
daerah, cara membuat kuliner khas
daerah, dll.) dari berbagai sumber yang
dibaca dan didengar
LINGKUP MATERI
Teks Prosedur

Nomor
Soal
6

RUMUSAN BUTIR SOAL
Bacalah teks di bawah ini!
(1) Pegang ujung tabung dasar angklung (horisontal).
(2) Getarkan angklung dengan getaran ke kiri dan ke kanan,
dengan posisi angklung tetap tegak (horisontal).
(3) Sewaktu angklung digetarkan, sebaiknya dilakukan dengan
frekuensi getaran yang cukup sering sehingga suara angklung
lebih halus dan rata.

MATERI

(4) Mainkan angklung sambil berdiri agar hasil permainan lebih
Menelaah kebahasaan teks prosedur

baik.
Kalimat yang menggunakan keterangan cara ditandai dengan nomor
….

INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks prosedur, peserta

Kunci
Jawaban

a. (1)

didik dapat menelaah kebahasaan teks

b

c. (3)
d. (4)

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
195

Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas

: SMP
: VII

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: PG

PAKET - …

Unit Pembelajaran
Teks Prosedur

prosedur yang dibaca dan didengar

b. (2)

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia
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KOMPETENSI DASAR

3.6 Menelaah struktur dan aspek
kebahasaan teks prosedur tentang cara
melakukan sesuatu dan cara membuat
(cara memainkan alat musik/tarian
daerah, cara membuat kuliner khas
daerah, dll.) dari berbagai sumber yang
dibaca dan didengar
LINGKUP MATERI
Teks Prosedur

Nama Penyusun
Buku Sumber:
Buku Teks Bahasa
Indonesia SMP Kelas
VII Kurikulum 2013
Edisi Revisi

Nomor
Soal
7

Pengetahuan/
Pemahaman

: Aji Septiaji
Aplikasi

√

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Bacalah teks di bawah ini!
(1) Sediakan bahan untuk membuat kue
(2) Kemudian, masukkan gula dan telur sedikit demi sedikit
(3) Terakhir masukkan tepung terigu dan mentega kemudian
aduk hingga merata
(4) Anda sebaiknya mencampurkan mentega yang sudah cair
(5) Masukkan adonan ke dalam cetakan dan panggang selama

MATERI

15 menit
Menelaah kebahasaan teks prosedur

INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks prosedur, peserta
didik dapat menelaah kebahasaan teks
prosedur yang dibaca dan didengar

Kunci
Jawaban

(6) Setelah matang kue siap untuk disajikan

c

a. Setelah matang kue siap untuk disajikan

Kalimat saran pada teks prosedur di atas adalah …

b. Masukkan adonan ke dalam cetakan
c. Anda sebaiknya mencampurkan mentega yang sudah cair
d. Sediakan bahan untuk membuat kue

Unit Pembelajaran
Teks Prosedur

KESIMPULAN
Teks prosedur sebagai salah satu teks yang memiliki perbedaan di
antara teks lain ialah mampu memberikan informasi kepada pembaca
mengenai prosedur, langkah-langkah, atau tata cara dalam melakukan
sesuatu misalnya cara memainkan alat musik, cara menari dalam tarian
daerah, atau cara memasak makanan khas dari daerah tertentu.
Seperti teks lainnya, teks prosedur memiliki struktur dan kebahasaan.
Struktur teks prosedur ialah pertama memiliki tujuan, kedua terdapat alat
atau bahan, dan ketiga terdapat langkah-langkah. Selain itu, penutup atau
kesimpulan.
Struktur tujuan berisi tentang pernyataan umum mengenai informasi
utama yang disampaikan. Alat atau bahan ialah perangkat-perangkat yang
digunakan dalam menunjang proses dalam pembuatan sesuatu. Sementara
itu, langkah-langkah mengemukakan tentang tahapan yang harus dilakukan
berdasarkan alat atau bahan yang telah dimiliki dan merujuk kepada tujuan.
Adapun penutup merupakan kesimpulan dari apa yang telah diselesaikan.
Sementara itu, kebahasaan dalam teks prosedur di antaranya
menggunakan kalimat perintah; bentuk pastif;

kriteria atau batasan;

keterangan cara, alat, dan tujuan; kalimat saran atau larangan; kata
penghubung; dan akhiran i- dan -kan.
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UMPAN BALIK
Isilah umpan balik pembelajaran pada format berikut ini!
1. Setelah Saudara mempelajari bahan ajar pada unit ini, inspirasi apa yang
muncul pada benak atau pikiran Saudara yang dapat diaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari?

2. Setelah Saudara mempelajari unit teks prosedur ini, masalah apa yang
Saudara hadapi saat menerapkannya di kelas?

3. Bagaimana cara mengatasinya?

198

Unit Pembelajaran
Teks Prosedur

4. Untuk memantapkan penguasaan para siswa dalam menghadapi UN,
tentukan materi teks prosedur yang menarik untuk siswa agar
pembelajaran berhasil. Materi dan soal apakah yang dapat Saudara
rencanakan dalam proses pembelajaran teks prosedur?

5. Berdasarkan pengalaman Saudara membuat RPP dan melaksanakannya
dalam pembelajaran dihubungkan dengan pengalaman mempelajari unit
pembelajaran ini, bagaimanakah Saudara meningkatkan kemampuan hal
tersebut?
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Paket Unit Pembelajaran Teks Prosedur,
Cerita Imajinasi, dan Prosedur

PENUTUP

Alhamdulillah, Saudara telah tuntas mempelajari teks deskripsi,
cerita imajinasi, dan prosedur mulai dari pemahaman aplikasi
keempat jenis teks itu di dunia nyata, relevansi materi dengan soalsoal UN/USBN, sampai umpan baliknya. Namun, sekiranya ada bagianbagian yang belum dipahami, sebaiknya Saudara kembali mempelajari
dan mendiskusikan dengan instruktur ataupun peserta pelatihan
lainnya.
Saudara diharapkan dapat memperdalam keempat jenis teks
tersebut dengan berbagai referensi lainnya yang lebih lengkap,
termasuk di dalam relevansi dan pengembangan jenis-jenis teks itu
dalam orientasinya dengan keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa.
Ketuntasan mempelajari jenis teks deskripsi, cerita imajinasi,
dan prosedur sangat penting. Saudara yang mengajar di kelas VII dapat
lebih menguasainya, termasuk di dalam melatihkannya kepada guru
lain. Dengan adanya bahan ajar yang juga berorientasi pada
keterampilan berpikir tingkat tinggi ini, terutama berkaitan degan
keempat jenis teks itu, Saudara dapat memandu para guru yang lain
dalam

hal

merencanakan,

melaksanakan,

dan

mengevaluasi

pembelajaran jenis-jenis itu yang lebih baik sehingga dapat
meningkatkan kualitas lulusan para peserta didik di Indonesia secara
umum.
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Selamat dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai harapan
kita semua. Aamiin.
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Paket Unit Pembelajaran Teks Prosedur,
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