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Paket Unit Pembelajaran Teks Laporan
Hasil Observasi, Puisi Rakyat, Cerita
Rakyat, dan Surat

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

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

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

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
NIP 196208161991031001
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Paket Unit Pembelajaran Teks Laporan
Hasil Observasi, Puisi Rakyat, Cerita
Rakyat, dan Surat

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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Unit pembelajaran Teks Laporan Hasil Observasi ini disusun berdasarkan empat
Kompetensi Dasar (KD) di kelas VII yang mengacu pada Permen 37 Tahun 2018.
KD tersebut merupakan KD pasangan antara KD pengetahuan dengan KD
keterampilan. KD pengetahuan nomor 3.7 Mengidentifikasi informasi dari teks
laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca atau
diperdengarkan. KD keterampilan nomor 3.8 Menelaah struktur, kebahasaan,
dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku pengetahuan yang dibaca
atau diperdengarkan. Sedangkan pasangan KD yang kedua adalah KD
pengetahuan nomor 4.7 Menyimpulkan isi teks laporan hasil observasi berupa
buku pengetahuan yang dibaca dan didengar, dan KD keterampilan nomor 4.8
Menyajikan rangkuman teks laporan hasil observasi yang berupa buku
pengetahuan secara lisan dan tulis dengan memperhatikan kaidah kebahasaan
atau aspek lisan.
Supaya tercapai kompetensi dari setiap KD-nya, maka masing-masing KD
dijabarkan ke dalam target kompetensi yang dilanjutkan pada penjabaran
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK). Masing-masing IPK dibagi menjadi tiga
bagian yaitu indikator penunjang, indikator kunci, dan indikator pengayaan.
Indikator penunjang merupakan indikator yang disajikan sebagai penunjang
dari indikator inti. Indikator penunjang tersebut dirumuskan dari level bawah
dari indikator intinya, misal jika indikator inti berada di cognitive level 3 (C3)
maka indikator penunjang diambil dari C1-C2, sedangkan indikator pengayaan
diambil dari level atasnya, C4-C6. Pun demikian dengan indikator inti berada di
psicomotor level 3 (P3) maka indikator penunjang diambil dari P1-P2,
sedangkan pengayaannya diambil dari level atasnya, P4-P6.
Selanjutnya, untuk menggambarkan kebermanfaatan teks laporan hasil
observasi dalam kehidupan sehari hari, maka dibahaslah dalam Aplikasi di
Dunia Nyata. Hal itu disajikan untuk mengantarkan kepada peserta didik bahwa
Teks Laporan Hasil Observasi aplikasinya ada di kehidupan nyata. Aplikasi
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tersebut bisa diambil kebermanfaatannya untuk fungsi informasi dan lain
sebagainya.
Unit Pembelajaran Teks Laporan Hasil Observasi juga untuk menunjukkan
bahwa tersebut di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) merupakan bahan
soal Ujian Nasional (UN). Hal demikian bisa nampak dari soal-soal yang muncul
di UN tiap tahunnya. Dalam unit pembelajaran ini, soal-soal UN diambil dari tiga
tahun terakhir, 2016, 2017, dan 2019.
Untuk mempermudah pembelajaran, di dalam unit ini disediakan bahan
pembelajaran berupa: (1) aktivitas pembelajaran, (2) lembar kerja peserta
didik, dan (3) bahan bacaan. Aktivitas pembelajaran disusun sintaknya sesuai
jumlah KD yang tersedia (4 KD) yang dipasangkan antara KD pengetahuan
dengan KD keterampilan. Kedua aktivitas pembelajaran tersebut berbasis
pendekatan saintaifik dengan model-model yang sesuai dengan karaktersitik
KD-nya: discovery dan pembelajaran berbasis proyek. Adapun lembar kerja
peserta didik juga disesuaikan dengan lembar aktivitas sebanyak dua bentuk.
Sedangkan bahan bacaan disusun berdasarkan kebutuhan materi yang bisa
mempermudah perserta didik mendapatkan informasi terkait KD-KD yang
terdapat di Teks Laporan Hasil Observasi.
Setelah disajikan bahan

pembelajaran,

selanjutnya disusun sub

unit

Pengembangan Penilaian, terdiri dari dua bahasan, yaitu (1) pembahasan soalsoal Ujian Nasional (UN), dan (2) pemgembangan soal Higher Order Thingkin
Skill (HOTS). Dalam pembahasan soal-soal UN diambil dari tiga tahun terakhir
(2016, 2017, dan 2018) yang ada relevansinya dengan Teks Cerita Rakyat.
Sedangkan untuk pengembangan soal HOTS dirancang dari kisi-kisi soal UN
dengan memperhatikan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) pengayaan dari
KD pengetahuannya.
Sebagai akhir dari unit pembelajaran Teks Laporan Hasil Observasi, dibuatlah
penguatan berupa simpulan dan umpan balik. Diharapkan dengan penyajian
unit pembelajaran Teks Laporan Hasil Pembelajaran ini dapat membantu
mempermudah peserta didik dalam pembelajarannya..
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Unit Pembelajaran
Teks Laporan Hasil Observasi

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar berikut.
Tabel 1Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

Kelas

KD Pengetahuan
3.7 Mengidentifikasi informasi Mengidentifikasi informasi dari
dari

teks

laporan

observasi

berupa

VII

hasil teks laporan hasil observasi
buku berupa buku pengetahuan yang

pengetahuan yang dibaca atau dibaca
diperdengarkan
3.8

Menelaah

kebahasaan,

struktur,

dan

isi

teks

• Menelaah

struktur

teks

laporan

hasil

laporan hasil observasi yang

yang

berupa

berupa

pengetahuan yang dibaca

yang

buku

pengetahuan

dibaca

diperdengarkan

atau

VII

observasi
buku

atau diperdengarkan
• Menelaah kebahasaan teks
laporan

hasil

yang

berupa

observasi
buku

pengetahuan yang dibaca
atau diperdengarkan
• Menelaah isi teks laporan
hasil observasi yang berupa
buku

pengetahuan

dibaca

yang
atau

diperdengarkan

15

KD Keterampilan
4.7 Menyimpulkan isi teks Menyimpulkan isi teks laporan
laporan

hasil

berupa

buku

VII

observasi hasil observasi berupa buku
pengetahuan pengetahuan yang dibaca

yang dibaca dan didengar
4.8 Menyajikan rangkuman Menyajikan rangkuman teks

VII

teks laporan hasil observasi laporan hasil observasi yang
yang

berupa

buku berupa

buku

pengetahuan

pengetahuan secara lisan dan secara lisan dan tulis dengan
tulis dengan memperhatikan memperhatikan

kaidah

kaidah kebahasaan atau aspek kebahasaan
lisan

B. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

IPK Penunjang:

IPK Penunjang:

3.7.1 Menentukan ciri teks laporan 4.7.1 Menentukan informasi inti isi teks

3.7.2

hasil observasi berupa buku

hasil

pengetahuan yang dibaca

pengetahuan yang dibaca

Menjelaskan
laporan

fungsi

hasil

observasi

berupa

buku

teks 4.8.1 Menentukan objek-objek

observasi

pembahasan yang akan

berupa buku pengetahuan

dikembangkan dalam teks LHO

yang dibaca

informasi inti isi teks hasil

3.8.1 Menentukan struktur teks
laporan hasil observasi yang
berupa buku pengetahuan
yang
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dibaca

atau

observasi berupa buku
pengetahuan yang dibaca

Unit Pembelajaran
Teks Laporan Hasil Observasi

IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

diperdengarkan
3.8.2

Menentukan

kebahasaan

teks laporan hasil observasi
yang

berupa

pengetahuan

buku

yang dibaca

atau diperdengarkan
3.8.3 Menentukan isi teks laporan
hasil observasi yang berupa
buku

pengetahuan

yang

dibaca atau diperdengarkan
IPK Kunci:

IPK Kunci:

3.7.3 Mengidentifikasi informasi 4.7.2 Menyimpulkan isi teks laporan
dari

teks

observasi

laporan

hasil

hasil

berupa

buku

pengetahuan yang dibaca

pengetahuan yang dibaca
3.8.7

Menelaah

struktur

teks

4.8.2

observasi

Menyajikan
laporan

hasil

berupa

buku

rangkuman

teks

observasi

yang

laporan hasil observasi yang

berupa buku pengetahuan secara

berupa buku pengetahuan

lisan

yang

memperhatikan

dibaca

atau

diperdengarkan

dan

tulis

dengan
kaidah

kebahasaan atau aspek lisan

3.8.8 Menelaah kebahasaan teks
laporan hasil observasi yang
berupa buku pengetahuan
yang

dibaca

atau

diperdengarkan
3.8.9 Menelaah isi teks laporan
hasil observasi yang berupa
buku

pengetahuan

yang

dibaca atau diperdengarkan
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IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

IPK Pengayaan:
3.7.4

IPK Pengayaan:

Menyimpulkan

informasi 4.7.3 Memproduksi kembali isi teks

dari teks laporan hasil

laporan hasil observasi berupa

observasi

buku pengetahuan yang dibaca

berupa

buku

pengetahuan yang dibaca
3.7.5 Meringkas informasi dari
teks

laporan

observasi

berupa

buku

yang

berupa
yang

dibaca
3.8.11 Membandingkan
kebahasaan teks laporan
hasil observasi yang
berupa buku pengetahuan
yang dibaca
3.8.12 Membandingkan isi teks
hasil

yang

berupa

observasi
buku

pengetahuan yang dibaca
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hasil

observasi

yang

berupa

buku

dengan memperhatikan kaidah

hasil

laporan

laporan

buku

laporan
pengetahuan

teks

pengetahuan secara lisan dan tulis

3.8.10 Membandingkan struktur
observasi

Merevisi

hasil

pengetahuan yang dibaca
teks

4.8.3

kebahasaan

Unit Pembelajaran
Teks Laporan Hasil Observasi

A. Pengidentifikasian Informasi dan Penyimpulan Isi Teks

Laporan Hasil Obervasi
Dalam kehidupan sehari-hari diperlukan pengetahuan untuk penambahan
wawasan, keilmuan, dan kompetensi. Satu di antara cara yang biasa
dilakukan adalah pembacaan teks atau buku pengetahuan. Saat dibaca teks
atau buku pengetahuan, akan didapatkan beragam informasi. Namun, tidak
semua informasi tersebut bermanfaat atau sesuai kebutuhan. Tidak semua
informasi tersebut benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu,
harus diselektif dan disikapi dengan bijak.
Buku atau teks pengetahuan dikembangkan berdasarkan laporan hasil
observasi sehingga berita atau informasi yang dibuat berdasarkan
pengamatan berupa fakta dan bukan hasil imajinasi. Hal ini menegaskan
bahwa yang diungkapkan dalam laporan hasil observasi adalah sesuatu yang
terjadi. Hal-hal yang dikemukakannya merupakan fenomena yang bersifat
umum.
Pengidentifikasian informasi teks LHO bertujuan untuk menggali fakta yang
diungkapkan dalam teks tersebut sekaligus memvalidasi kebenarannya. Hal
ini sangat penting dilakukan, terutama untuk menghindari informasi palsu
(hoax) yang akhir-akhir ini banyak beredar.

Sementara itu, menyimpulkan atau menginterpretasi berarti memaknai
kembali atau menjelaskan ulang teks itu, baik secara lisan maupun tertulis.
Penyimpulan isi teks LHO lebih diarahkan kepada keterampilan memaknai
informasi secara utuh dari beragam fakta yang disajikan. Hal ini dilatihkan
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agar dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam berpendapat kita
terbiasa merujuk pada informasi yang dapat dipertanggungjawabkan
kebenaran dan kesahihannya tanpa harus berpanjang lebar memaparkan.
Proses awal yang dilakukan adalah menyimpulkan gagasan utama tiap
paragraf kemudian menentukan gagasan utama teks. Proses ini sangat
penting dilakukan agar simpulan dari teks tersebut benar. Setelah itu,
informasi atau simpulan dari teks tersebut dapat digunakan sebagai referensi
untuk mendukung gagasan saat kita berbahasa, baik lisan maupun tulis.

B. Penyajian Teks Laporan Hasil Observasi
Dalam kehidupan sehari-hari, tanpa sadar Saudara pasti pernah mengamati
sesuatu, seperti mengamati orang, benda, hewan, tumbuhan, dan lain-lain.
Dengan melakukan kegiatan mengamati tersebut tanpa Saudara sadari,
Saudara telah melakukan observasi pada objek tersebut. Kegiatan
mengobservasi ini sering kali dilakukan tanpa sadar dengan memperhatikan
bentuk, persamaan, perbedaan, jenis, dan lain-lain dari objek tersebut.
Pembelajaran menulis laporan merupakan salah satu keterampilan
berbahasa yang harus dimiliki oleh kita agar terampil berkomunikasi secara
tertulis. Salah satu bentuk menulis laporan, yaitu membuat teks laporan hasil
observasi.
Keterampilan menulis teks laporan hasil observasi memiliki fungsi yang
sangat penting, yaitusecara umum dapat melatih untuk menuangkan ide dan
gagasannya berdasarkan fakta-fakta yang didapatkan melalui observasi. Di
samping itu, laporan hasil observasi dapat dijadikan sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas tugas yang diberikan. Melalui kegiatan observasi,
laporan yang disusun berdasarkan fakta-fakta yang akurat sehingga akan
terhindar dari rekayasa atau fiktif.
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Unit Pembelajaran
Teks Laporan Hasil Observasi

A. Pengidentifikasian Informasi dan Penyimpulan Isi Teks

Laporan Hasil Obervasi
Berikut ini contoh soal-soal UN pada Kompetensi Dasar 3.7 Mengidentifikasi
informasi dari teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan yang
dibaca atau diperdengarkan. Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan
acuan ketika saudara akan mengembangkan soal yang setara.
No.
1.

Soal
Bacalah paragraf berikut!

Tahun
2015/2016

Penyakit gigi pada anak dapat berdampak pada
kesehatan masa depannya. Salah satunya adalah struktur
gigi yang tak benar karena kerusakan gigi terutama pada
gigi susu. Sementara itu, sakit gigi karena gigi berlubang
dapat mengganggu aktivitas belajar sehingga prestasi
mereka pun akan menurun.
Gagasan utama paragraf tersebut adalah ....
A. Dampak penyakit gigi pada kesehatan
B. Kerusakan gigi berlubang mengganggu aktivitas
belajar
C. Sakit gigi berlubang dianggap hal sepele
D. Gigi susu berlubang menjadikan struktur gigi jelek
Identifikasi
Level Kognitif

: C4 (Analisis)

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

3.7.3 Mengidentifikasi informasi dari teks laporan
hasil observasi berupa buku pengetahuan yang
dibaca
: Disajikan sebuah teks

Ditanyakan

: Simpulan gagasan utama
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Materi yang
dibutuhkan

: Simpulan gagasan utama

No.
2.

Soal
Perhatikan bacaan berikut dengan saksama!

Tahun
2015/2016

Penambahan lahan sudah disadari menjadi kendala
dalam pengembangan berbagai sektor. Bertambahnya
permintaan lahan dipengaruhi oleh bertambahnya
jumlah
penduduk.
Selain
itu,
meningkatnya
kesejahteraan penduduk membutuhkan pengembangan
permukiman untuk tempat tinggal dan pengembangan
insdutri untukmencukupi kebutuhan hidup.
Simpulan isi paragraf tersebut adalah ....
A. Sektor industri tidak berkembang karena
ketidaksiapan infrastruktur
B. Pembangunan kawasan industri membantu
pembangunan infrastruktur
C. Dibutuhkan lahan untuk mencapai kesejahteraan
pangan
D. Penambahan lahan dipengaruhi oleh jumlah
penduduk dan tingkat kesejahteraan
Identifikasi
Level Kognitif

: C4 (Analisis)

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Disajikan sebuah teks

Ditanyakan

: Simpulan is teks

Materi yang
dibutuhkan

: Simpulan teks
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3.7.4 Menyimpulkan informasi dari teks laporan hasil
observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca

Unit Pembelajaran
Teks Laporan Hasil Observasi

No.

Soal

Tahun

3.

2017/2018

Identifikasi
Level Kognitif

: C4 (Analisis)

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Disajikan sebuah teks

Ditanyakan

: Simpulan is teks

Materi yang
dibutuhkan

: Simpulan teks

3.7.4 Menyimpulkan informasi dari teks laporan hasil
observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca

No.
4.

Soal

Tahun

Bacalah teks berikut!

2017/2018

Karakter adalah kunci keberhasilan individu. Karakter
merupakan

nilai-aiiai

perilaku

manusia

yang

berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri,
sesama manusia. lingkungan, dan kebangsaan Hal
tersebut terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan,
perkataan, dan perbuatan. Perbuatan atau perilaku
manusia tersebut berdasarkaa noma-norma agama,
hukum, tata krama budaya, dan adat istiadat.
Pendidikan karakter penting bagi pelajar. Pendidikan
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karakter tidak hanya diterapkan di sekolah, tetapi di
rumah dan di lingkungan sosial. Peserta pendidikan
karakter tidak hanya anak usia dini hingga remaja, tetapi
juga usia dewasa. Pendidikan karakter penting bagi
pelajar karena berguna untuk kelangsungan hidup
bangsa Indonesia. Sudahkah kalian manyadari?
Ringkasan teks tersebut adalah ....
A. Kanci keberhasilan individu adaiah pendidikan
karakter yang diterapkan di sekalah, rumah, dan
lingkungan snaial.
B. Karakter adalah kunci keberhasilan individu yang
penting bagi pelajar pada usia dini hingga remaja
C. Pendidikan karakter diterapkan di sekolah. rumah,
dan lingkungan sosial karena kunci keberhasilan.
D. Karakteristik adalah kunci keberhasilan individu
sehingga pendidikan karakter penting bagi pelajar
Identifikasi
Level Kognitif

: C6 (Kreasi)

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Disajikan sebuah teks

Ditanyakan

: Ringkasan teks

Materi yang
dibutuhkan

: Teknik meringkas
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3.7.5 Meringkas informasi dari teks laporan hasil
observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca

Unit Pembelajaran
Teks Laporan Hasil Observasi

B. Penelaahan Struktur, Kebahasaan, dan Isi Teks Laporan

Hasil Observasi
Berikut ini contoh soal-soal UN pada Kompetensi Dasar 3.8 Menelaah
struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku
pengetahuan yang dibaca atau diperdengarkan. Soal-soal ini disajikan agar
dapat dijadikan acuan ketika saudara akan mengembangkan soal yang setara.
No.

1.

Soal

Bacalah teks berikut!

Tahun

2015/2016

Sebagai makhluk hidup, pasti kita memerlukan kalori,
baik berupa makanan atau pun minuman. Minum
merupakan salah satu aktivitas pemenuhan kalori yang
sangat diperlukan oleh tubuh karena sebagian besar
bagian tubuh kita terdiri atas air. Sekarang ini, kita akan
amat mudah menemukan berbagai minuman di sekitar
kita. Berbagai minuman tersebut dapat dikelompokkan
berdasarkan kemasan, bahan yang dikandung, khasiat,
khasiat, penyajian, dan produk lokal/nonlokal.
Perbaikan kata kalori pada teks tersebut adalah ....
A. nutrisi
B. gizi
C. vitamin
D. karbohidrat
Identifikasi
Level Kognitif

: C4 (Analisis)

Indikator yang
bersesuaian

3.8.8 Menelaah kebahasaan teks laporan hasil
: observasi yang berupa buku pengetahuan yang
dibaca atau diperdengarkan

Diketahui

: Disajikan sebuah teks

Ditanyakan

: Memperbaiki kata/istilah yang kurang tepat
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Materi yang
dibutuhkan

: istilah

No.

2.

Soal

Bacalah teks berikut!

Tahun
2017/2018

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 kata 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

: C4 (Analisis)

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

3.8.8 Menelaah kebahasaan teks laporan hasil
observasi yang berupa buku pengetahuan yang
dibaca atau diperdengarkan
: Disajikan sebuah teks

Ditanyakan

: Memperbaiki huruf kapital yang kurang tepat

Materi yang
dibutuhkan

: Huruf kapital

26

Unit Pembelajaran
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A. Aktivitas Pembelajaran
Apa yang Saudara pahami tentang teks laporan hasil observasi (LHO)? Apa
Saudara pernah mengembangkan teks LHO? Apa manfaat teks LHO bagi
para siswa? Untuk menjawab pertanyaan tersebut marilah terlebih dahulu
perhatikan kutipan teks berikut.
Festival Keraton Nusantara XI Genjot Kunjungan Wisatawan ke
Cirebon
Penyelenggaraan

Festival

Keraton

Nusantara

(FKN)

XI

memberikan dampak langsung terhadap geliat ekonomi masyarakat
serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon, Jawa Barat
yang tahun ini sebagai tuan rumah.FKN XI yang berlangsung selama
lima hari, 15-19 September 2017 dimeriahkan dengan gelaran
kesenian dan kebudayaan dari 50 kesultanan dan raja-raja yang ikut
dalam festival budaya tersebut.
FKN XI merupakan salah satu festival budaya untuk
mendukung target mendatangkan 15 juta wisatawan mancanegara
(wisman) dan pergerakan 165 juta wisatawan nusantara (wisnus) di
Tanah Air tahun ini.Selain sebagai sarana pelestarian budaya
nusantara FKN XI juga dapat dimanfaatkan menjadi sarana promosi
pariwisata dalam meningkatkan kunjungan wisatawan ke Cirebon.
Sumber: http://travel.kompas.com/
Teks di atas menggambarkan pelaksanaan FKN XI di Cirebon yang
merupakan kegiatan rutin dalam pelestarian budaya-budaya kerajaan yang
ada di nusantara ini. Teks tersebut dikemukakan secara rinci dalam sebuah
teks yang kemudian disebut dengan teks laporan hasil observasi. Menurut
KBBI (2008), laporan hasil observasi merupakan laporan tentang segala
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sesuatu yang dilaporkan atau berita; hasil merupakan sesuatu yang dibuat;
observasi berarti pengamatan.
Untuk memahami lebih lanjut teks LHO dan menjawab pertanyaan di atas,
marilah kita melakukan aktivitas berikut.
1. Pengidentifikasian Informasi dan Penyimpulan Isi Teks Laporan
Hasil Obervasi
Aktivitas pembelajaran ini

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi

peserta dalam mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi teks laporan
hasil observasi berupa buku pengetahuan yang dibaca. Estimasi waktu yang
digunakan satu jam pelajaran (1 x 45 menit). Aktivitas ini menggunakan
model pembelajaran penemuan dengan langkah-langkah berikut.
a.

Pemberian Rangsangan (Stimulation)
1) Peserta mengamati tayangan video yang berisi hasil observasi (jika
ada)
2) Peserta menyimak dan menjawab pertanyaan terkait hal-hal yang
berhubungan dengan isi dari tayangan video (jika ada) dan
menyimpulkannya
3) Peserta membaca teks laporan hasil observasi yang tersedia di LKPD
1.1 nomor 1 dan atau contoh lain dari berbagai referensi untuk
mengenali karakteristik umumnya, terutama fungsi dan informasiinformasi yang ada di dalamnya

b.

Pernyataan/Identifikasi Masalah (Problem Statement)
1) Peserta mengidentifikasi permasalahan yang relevan dari infromasi
yang

dibaca.

Permasalahan

di

antaranya

diarahkan

untuk

menanyakan informasi apa saja dalam teks dan menyimpulkannya
2) Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, peserta merumuskan
masalah

terkait

dengan

pengidentifikasian

penyusunan simpulan yang tepat untuk teks itu.
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informasi

dan
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c.

Pengumpulan Data (Data Collection)
1) Peserta

bekerja

sama

dalam

kelompok

mengumpulkan

data/informasi dan membaca litertur mengenai jenis, isi, ciri, dan
fungsi teks LHO
2) Peserta

mengumpulkan

data/informasi

jenis

pengembangan

paragraf dan simpulan gagasan utama tiap paragrafnya
3) Peserta

membaca

narasumber/fasilitator

literatur

dan

mengenai

teknik

bertanya

pada

meringkas

dan

menyimpulkan
d.

Pengolahan Data (Data Processing)
1) Peserta mengolah data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan
data untuk menjawab/menyelesaikan permasalahan mengenai jenis,
isi, dan fungsi teks LHO tersaji pada LKPD 1.1 nomor dua.
2) Peserta mengolah data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan
data untuk menjawab/menyelesaikan permasalahan mengenai jenis
pengembangan paragraf dan simpulan gagasan utama tiap paragraf
teks LHO tersaji pada LKPD 1.1 nomor tiga.
3) Peserta mengolah data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan
data untuk menjawab/menyelesaikan permasalahan mengenai
ringkasan isi teks LHO tersaji pada LKPD 1.1 nomor empat dan
menyimpulkan isi teks LHO tersaji pada LKPD 1.1 nomor lima

e.

Pembuktian (Verification)
1) Peserta saling menukarkan hasil kerjanya dengan kelompok lain,
lalu saling menelaah dan menanggapinya
2) Peserta didik bekerja sama memperbaiki hasil diskusi berdasarkan
tanggapan/masukan/saran dari kelompok lain.

f.

Menarik Kesimpulan (Generalization)
1) Peserta mempresentasikan hasil kerjanya dan ditanggapi oleh
kelompok lain. Setelah itu, menarik kesimpulan yang dapat dijadikan
prinsip umum dan berlaku untuk semua permasalahan yang sama.
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2. Penelaahan Struktur, Kebahasaan, Isi, dan Penyajian Rangkuman
Teks Laporan Hasil Observasi
Tujuan pembelajaran pada aktivitas ini adalah peserta didik dapat menelaah
struktur, kebahasaan, dan isi teks laporan hasil observasi yang berupa buku
pengetahuan yang dibaca. Estimasi waktu yang digunakan adalah dua jam
pelajaran (2x45menit). Aktivitas ini menggunakan model pembelajaran
berbasis masalah (problem based learning) dengan langkah-langkah berikut.
a.

Orientasi siswa pada masalah
Peserta membaca teks laporan hasil observasi "Mengenal Suku Badui"
untuk mengenali karakteristik umumnya, terutama fungsi, struktur dan
kebahasaan yang ada di dalamnya.

b.

Mengorganisasi siswa dalam belajar
1) Peserta didik mengidentifikasi permasalahan yang relevan dari teks
"Mengenal Suku Badui". Permasalahan di antaranya diarahkan untuk
menanyakan fungsi, struktur, dan kebahasaan teks LHO.
2) Berdasarkan

identifikasi

masalah

tersebut,

Peserta

didik

merumuskan permasalahan. Rumusan masalah di arahkan pada
fungsi, struktur, kebahasaan, dan penyajian teks laporan hasil
observasi.
3) Peserta didik memberikan tanggapan dan pendapat terhadap
permasalahan.
c.

Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok
1) Peserta didik dengan difasilitasi dan dibimbing guru bekerja sama
dalam kelompok

menentukan dan menelaah fungsi teks LHO

"Mengenal Suku Badui".
2) Peserta didik dengan difasilitasi dan dibimbing guru bekerja sama
dalam kelompok

menentukan dan menelaah struktur teks LHO

"Mengenal Suku Badui"

30

Unit Pembelajaran
Teks Laporan Hasil Observasi

3) Peserta didik dengan difasilitasi dan dibimbing guru bekerja sama
dalam kelompok menentukan dan menelaah kebahasaan teks LHO
"Mengenal Suku Badui"
4) Peserta didik dengan difasilitasi dan dibimbing guru bekerja sama
dalam kelompok membandingkan isi, struktur, dan kebahasaan teks
LHO "Sampah" dan "Mengenal Suku Badui"
d.

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
1) Peserta didik bekerja sama dalam kelompok mengembangkan dan
menyajikan hasil telaah fungsi teks LHO "Mengenal Suku Badui" pada
LKPD 1.2 nomor 2a.
2) Peserta didik bekerja sama dalam kelompok mengembangkan dan
menyajikan hasil telaah struktur teks LHO "Mengenal Suku Badui"
pada LKPD 1.2 nomor 2b.
3) Peserta didik bekerja sama dalam kelompok mengembangkan dan
menyajikan hasil telaah kebahasaan teks LHO "Mengenal Suku Badui"
pada LKPD 1.2 nomor 2c.
4) Peserta didik bekerja sama dalam kelompok mengembangkan dan
menyajikan hasil membandingkan isi, struktur, dan kebahasaan teks
LHO "Sampah" dan "Mengenal Suku Badui"pada LKPD 1.2 nomor 2d.
5) Pendidik memfasilitasi peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang
belum dipahami mengenai fungsi, struktur teks, dan kaidah
kebahasaan.
6) Peserta didik dan pendidik mendiskusikan mengenai tata cara
penulisan teks LHO yang baik, tahap demi tahap.
7) Peserta didik menyimak penguatan dari pendidik mengenai langkahlangkah menyusun teks LHO yang tepat.
8) Peserta menentukan tema atau topik teks LHO yang mungkin dapat
disajikan, sesuai ketersediaan informasi yang dikuasai/dimiikinya.
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9) Peserta menentukan dan mendefinisikan objek sesuai topik yang
akan dikembangkan sesuai dengan jadwal dan langkah-langkah yang
telah disepakati. Peserta didik mengerjakan latihan ini pada LK 1.3.
10) Peserta memerinci fakta atau informasi-informasi penting yang
diperluan untuk menjelaskan objek-objek pembahasan sesuai
dengan jadwal dan langkah-langkah yang telah disepakati. Peserta
didik mengerjakan latihan ini pada LK 1.3.
11) Peserta merancang teks LHO berdasarkan definisi dan fakta yang
sudah dikembangkan. Peserta didik mengerjakan latihan ini pada LK
1.3.
12) Peserta mengembangkan rancangan menjadi teks LHO sesuai fungsi,
struktur, dan kaidah kebahasaannya. Peserta didik mengerjakan
latihan ini pada LK 1.3.
13) Peserta mengonsultasikan permasalahan atau kendala dalam
menyelesaikan penulisan teks LHO.
e.

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
1) Peserta membaca kembali teks LHO yang sudah ditulis dan
memperbaiki jika masih terjadi kesalahan dengan memperhatikan
kembali struktur dan kebahasaan teks yang digunakan.
2) Peserta

mempresentasikan karyanya, dengan disilangbacakan,

dengan peserta lain untuk mendapat komentar-komentar.
3) Peserta melaukan evaluasi dalam bentik curah pendapat juga refleksi
terhadap kegiatan penyusunan teks LHO yang telah mereka lakukan.
4) Peserta menyimak umpan balik terhadap proses yang telah
dilaksanakan dan produk yang telah dihasilkan.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
1. Lembar Kerja Peserta Didik Mengidentifikasi Informasi dari Teks
Laporan Hasil Observasi
Tujuan Kegiatan
Dengan LKPD ini Saudara diharapkan dapat menentukan ciri dan
menjelaskan fungsi teks laporan hasil observasi berupa buku pengetahuan
yang dibaca serta menyimpulkan isi teks laporan.
Langkah Kegiatan
1.

Bacalah teks LHO berikut dengan cermat
Sampah
Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah
berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia,
konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi akan
terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh baik
alam maupun manusia. Sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai
11.330 ton per hari. Sampah dapat dibedakan berdasarkan sifat dan
bentuknya. Berdasarkan sifatnya, sampah bagi menjadi dua, yaitu
sampah organik dan anorganik.
Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan atau
degradable. Contoh sampah organik adalah sampah yang mudah
membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan lain
sebagainya. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Sedangkan
sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan atau
undegradable. Contoh sampah anorganik adalah sampah yang tidak
mudah membusuk, seperti plastik, kayu, kaca, kaleng, dan lain
sebagainya. Sampah anorganik di daur ulang oleh industri rumahan
untuk mengurangi jumlah sampah serta dijadikan sebagai peluang usaha.
Berdasarkan bentuknya, sampah dapat dibedakan menjadi sampah
padat, cair, alam, konsumsi, manusia dan radioaktif.
Sampah padat adalah sampah yang berwujud padat. Sampah
padat dapat berupa sampah rumah tangga misalnya seperti sampah
dapur, kebun, plastik, metal, gelas dan lain-lain. Sampah organik dan
anorganik termasuk sampah padat. Sampah ini dapat dibedakan
berdasarkan kemampuan diurai oleh alam atau biodegrability menjadi
sampah padat biodegradable (sampah yang dapat diuraikan oleh proses
biologi) dan sampah padat non-biodegradable (tidak dapat diuraikan
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oleh suatu proses biologi. Sampah padat non-biodegradable ada dua jenis
yaitu recyclable (dapat diolah kembali) dan non-recyclable (tidak dapat
diolah kembali).
Sampah cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak
diperlukan lagi, misalnya seperti limbah. Limbah adalah sampah cair
yang dihasikan dari aktivitas industri. Limbah dapat dibagi menjadi dua
yaitu limbah hitam dan limbah rumah tangga. Limbah hitam adalah
sampah cair yang mengandung patogen berbahaya yang berasal dari
toilet, sedangkan limbah rumah tangga adalah sampah cair yang
dihasilkan dari dapur, kamar mandi, dan tempat cucian.
Sampah alam adalah sampah yang diproduksi oleh alam dan
diuraikan melalui proses daur ulang alami. Contoh dari sampah alam
adalah daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Sampah
manusia adalah istilah yang digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan
manusia, seperti feses dan urin.
Sampah manusia dapat menimbulkan dampak negatif bagi
kesehatan manusia karena dapat dikatakan sebagai sarana
perkembangan penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri.
Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan
konsumsi manusia dan dibuang ke tempat sampah. Jumlah sampah
konsumsi sampai sekarang tidak melebihi jumlah sampah industri.
Limbah radioaktif adalah sampah nuklir yang merupakan hasil dari fusi
nuklir dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium. Limbah
radioaktif berbahaya bagi lingkungan dan kehidupan manusia karena
menghasilkan radiasi yang berdampak buruk terhadap kesehatan
manusia. Oleh karena itu, sampah nuklir disimpan ditempat-tempat yang
tidak berpotensi tinggi untuk melakukan aktivitas, tempat-tempat yang
dituju biasanya bekas tambang garam atau dasar laut.
Sumber:http://www.rankingkelas.com/-contoh-teks-laporan-hasilobservasi
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2.

Berdasarkan isinya, tentukanlah ciri teks tersebut dan jelaskan
fungsinya. Tuliskan dalam format berikut.
Jenis

3.

Isi/Objek yang
digambarkan

Ciri-ciri

Fungsi

Berdasarkan letak gagasan utamanya, tentukanlah jenis tiap paragraf
teks tersebut! Identifikasilah informasi tiap gagasan utamanya!
Tuangkanlah hasil analisis Saudara dalam rubrik berikut!
Paragraf

Jenis

Informasi/Gagasan Utama
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4.

Dengan mengacu pada informasi/gagasan utama tiap paragraf, buatlah
ringkasan teks tersebut
Ringkasan Teks

5.

Berdasarkan gagasan atau informasi-informasi penting yang ada pada
setiap paragrafnya, rumuskanlah kesimpulan untuk isi teks tersebut
secara jelas dan lengkap.
Paragraf
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
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Kesimpulan
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6.

Presentasikan hasil kerja, peserta lain menyimak presentasi dengan
cermat untuk memberikan saran perbaikan!

7.

Perbaiki hasil yang dibuat sesuai saran!

2. Lembar Kerja Peserta Didik Menelaah Struktur, Kebahasaan, dan Isi
Teks Laporan Hasil Observasi
Tujuan Kegiatan
Setelah melakukan aktivitas pada LKPD ini, Saudara diharapkan menjelaskan,
menentukan, menelaah, dan membandingkan isi, struktur, dan kaidah teks
laporan hasil observasi.

Langkah Kegiatan
1.

Bacalah teks LHO berikut dengan cermat.
Mengenal Suku Badui

Orang Kanekes atau orang Baduy/Badui adalah suatu kelompok masyarakat
adat sub-etnis Sunda di wilayah Kabupaten Lebak, Banten. Masyarakat Suku
Badui di Banten termasuk salah satu suku yang menerapkan isolasi dari
dunia luar. Itulah salah satu keunikan Suku Badui sehingga wajar mereka
sangat menjaga betul ‘pikukuh’ atau ajaran mereka, entah berupa
kepercayaan dan kebudayaan.
Karena belum mengenal kebudayaan luar, suku Badui Dalam masih memiliki
budaya yang sangat asli. Mereka dikenal sangat taat mempertahankan adat
istiadat dan warisan nenek moyangnya. Mereka memakai pakaian yang
berwarna putih dengan ikat kepala putih serta membawa golok. Pakaian
suku Badui Dalam pun tidak berkancing atau kerah. Uniknya, semua yang
dipakai suku Badui Dalam adalah hasil produksi mereka sendiri. Biasanya
para perempuan yang bertugas membuatnya. Mereka dilarang memakai
pakaian modern. Selain itu, setiap kali bepergian, mereka tidak memakai
kendaraan bahkan tidak memakai alas kaki dan terdiri atas kelompok kecil
berjumlah 3-5 orang. Mereka dilarang menggunakan perangkat teknologi,
seperti HP dan TV.
Suku ini memiliki kepercayaan yang dikenal Sunda Wiwitan (Sunda: berasal
dari suku sunda, wiwitan: asli). Kepercayaan ini memuja arwah nenek
moyang (animisme) yang pada selanjutnya kepercayaan mereka mendapat
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pengaruh dari Buddha dan Hindu. Kepercayaan suku ini merupakan refleksi
kepercayaan masyarakat Sunda sebelum masuk agama Islam.
Hingga saat ini, suku Badui Dalam tidak mengenal budaya baca tulis. Yang
mereka tahu, ialah aksara Hanacaraka (aksara Sunda). Anak-anak suku Badui
Dalam pun tidak bersekolah, kegiatannya hanya sekitar sawah dan kebun.
Menurut mereka, inilah cara mereka melestarikan adat leluhurnya. Meskipun
sejak pemerintahan Soeharto sampai sekarang sudah diadakan upaya untuk
membujuk mereka agar mengizinkan pembangunan sekolah, tetapi mereka
selalu menolak. Dengan demikian, banyak cerita atau sejarah mereka hanya
ada di ingatan atau cerita lisan saja.
Badui Luar merupakan orang-orang yang telah keluar dari adat dan wilayah
Badui Dalam. Ada beberapa hal yang menyebabkan dikeluarkanya warga
Badui Dalam ke Badui Luar. Pada dasarnya, peraturan yang ada di Badui Luar
dan Badui Dalam itu hampir sama, tetapi Badui Luar lebih mengenal
teknologi dibanding Badui Dalam. Sumber: http://faidatulhikmah.blogspot.com
dengan penyesuaian

2.

Telaahlah teks tersebut berdasarkan isi/fungsi, struktur, dan kaidah
bahasanya. Hasil telaah di tuliskan pada format berikut.
a.

Isi dan Fungsi Teks
No.

Kutipan Teks

Penjelasan Isi

Kesimpulan*

* Keterangan:
Kesimpulan berkaitan dengan fungsi yang paling dominan di dalam teks itu,
entah itu terkai dengan fungsi menginformasikan, memberkan wawasan,
ataupun menambah ilmu pengetahuan. Kesimpulan mungkin juga dikaitkan
dengan kejelasan dan keterpercayaan (validitas) dari fakta-faktanya.
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b.

Struktur Teks
No.

Kutipan Teks

Bagian/Struktur

Penjelasan/Alasan

1.
2.
3.
Kesimpulan*

* Keterangan:
Kesimpulan berkaitan dengan kelengkapan dan keruntutan bagian bagian teks
itu.

c.

Kaidah Kebahaaan
No.

Kutipan Teks

Aspek Bahasa

1.

2.

Kesimpulan*

* Keterangan:
Kesimpulan berkaitan dengan fungsi yang paling dominan di dalam teks itu, baik
itu tentang fungsi menginformasikan, memberkan wawasan, maupun menambah
ilmu pengetahuan.
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3.

Bacalah kembali teks LHO " Sampah" dan " Mengenal Suku Badui"
dengan cermat. Kemudian, bandingkanlah isi, struktur, dan kaidah kedua
teks tersebut

4.

Presentasikanlah hasil diskusi kelompok Saudara. Kelompok lainnya,
lakukanlah kegiatan menganalisis dan mengevaluasi presentasi tersebut.
Berikanlah tanggapan atau catatan untuk memberikan saran perbaikan.

5.

Perbaiki hasil diskusi Saudara berdasarkan masukan atau.

3. Lembar Kerja Peserta Didik Menyajikan Rangkuman Teks Laporan
Hasil Observasi
Tujuan Kegiatan
Setelah melakukan aktivitas pada LKPD ini, Saudara diharapkan dapat
menyajikan rangkuman hasil observasi dalam bentuk teks laporan hasil
observasi.
Langkah Kegiatan
1.

Tentukanlah topik yang akan Saudara kembangkan dalam sebuah tulisan
teks LHO.

2.

Berdasarkan topik tersebut, tentukan dan definisikanlah objek-objek
pembahasan yang akan dikembangkan dalam teks LHO Saudara.
Gunakanlah

berbagai

referensi

untuk

mendefinisikannya.

tuangkanlah dalam format berikut.
Objek Pembahasan
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Lalu,
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3.

Perincilah fakta atau informasi-informasi penting yang diperluan untuk
menjelaskan objek-objek pembahasan tersebut. Tuangkanlah dalam
format berikut.
Objek Pembahasan

4.

Fakta-fakta

Buatlah rancangan teks LHO berdasarkan definisi dan fakta yang sudah
Saudara kembangkan dengan mengacu pada format berikut.
Struktur/Bagian

Pokok-pokok Teks

Definisi umum
Deskripsi bagian
Deskripsi manfaat

5.

Kembangkanlah rancangan teks tersebut menjadi sebuah teks LHO
dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan.
Judul teks

: .....
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6.

Tukarkanlah hasil kerja Saudara dengan peserta lain. Lakukanlah
kegiatan saling mengoreksi dan berilah tanggapan atau catatan mengenai
kelengkapan, kesesuain/ketepatan, dan kepaduan struktur dan kaidah
kebahasaannya untuk saran perbaikan! Gunakanlah format berikut.
Judul teks

: .....

a. Struktur Teks
Aspek
Kelengkapan

Kesesuaian/Ketepatan

Kepaduan
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b. Kaidah kebahasaan
Aspek

Tanggapan

Kebakuan

Ketepatan

7.

Perbaiki dan rapikanlah kembali teks LHO Saudara berdasarkan
tanggapan/masukan/saran.
Judul:
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C. Bahan Bacaan
1. Pengertian Teks Laporan Hasil Observasi
Pada bagian ini,Saudara akan mempelajari teks laporan hasil observasi.
Sebelum memahami pengertian teks laporan hasil observasi, baca dan
cermati teks berikut.
Gamelan Jawa
Yogyakarta adalah tempat paling tepat untuk menikmati gamelan. Hal
tersebut dikarenakan di kota inilah Anda dapat menikmati versi
aslinya. Gamelan yang berkembang di Yogyakarta adalah Gamelan Jawa.
Gamelan Jawa adalah ensembel musik yang biasanya menonjolkan metalofon,
gambang, gendang, dan gong. Musik yang tercipta pada Gamelan Jawa berasal
dari paduan bunyi gong, kenong, dan alat musik Jawa lainnya.
Gamelan Jawa berbeda dengan Gamelan Bali ataupun Gamelan Sunda.
Gamelan Jawa memiliki nada yang lebih lembut dan slow.Berbeda dengan
Gamelan Bali yang rancak dan Gamelan Sunda yang sangat mendayu-dayu
serta didominasi suara seruling. Perbedaan itu wajar karena Jawa memiliki
pandangan hidup tersendiri yang diungkapkan dalam irama musik
gamelannya. Adanya perbedaan gamelan Jawa, Bali, ataupun Sunda
mengindikasikan bahwa masing-masing daerah memiliki pandangan hidup
dan budaya sehingga berpengaruh pada gamelannya.
Dengan mempelajarinya, kita akan semakin mencintai keberagaman
budaya bangsa kita yang sangat kita cintai ini. Itulah mengapa kita harus
cinta kepada budaya yang ada di daerah kita masing-masing.
Sumber: http://teropongpelajar/2017
Teks di atas merupakan suatu bentuk laporan, yakni menggambarkan
gamelan Jawa yang berbeda dengan gamelan Bali atau gamelan Sunda. Jika
Anda perhatikan, di dalamnya terdapat karakteristik ketiga jenis gamelan.
Gamelan Jawa lebih halus, lembut (slow). Kelembutan ini merupakan
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gambaran filosofi dan budaya masyarakat Jawa. Tentu akan berbeda dengan
gamelan Bali yang rancak,keras, dan cepat. Begitu juga dengan gamelan
Sunda yang mendayu-dayu.
Teks tersebut

berisi informasi yang didapatkan dari hasil pengamatan,

kajian, atau penelitian. Berdasarkan kedua contoh teks di atas,teks sejenis ini
dinamakan teks laporan hasil observasi. Laporan isi teks didasarkanpada
hasil pengamatan atau studi dokumen. Seperti yang dijelaskan Yustinah
(2014: 75) bahwa teks laporan hasil observasi dapat dilakukan melalui
pengamatan suatu objek, baik secara langsung atau tidak langsung. Data yang
didapat melalui observasi langsung dilakukan dengan kegiatan mengamati,
melihat, menyaksikan, melakukan secara langsung. Sementara itu, observasi
tidak langsung dilakukan melalui kegiatan membaca, mendengarkan
informasi, mendapatkan berita, dan sejenisnya. Dengan kata lain, data yang
disampaikan dapat berupa data primer atau data sekunder.
Kegiatan observasi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk
memberikan informasi suatu objek yang diamati atau dianalisis

secara

sistematis dan disampaikan secara objektif. Dikatakan secara objektif karena
dalam

penyampaian

informasi,

observer

melepaskan

diri

sifat

subjektivitasnya terhadap objek yang disampaikan. Penyampaian informasi
secara tertulis inilah yang biasa disebut teks laporan hasil observasi. Hal ini
sejalan yang disampaikan Priyatni ( 2015: 76-77) dan Kosasih ( 2016: 4344) bahwa teks laporan hasil observasi merupakan teks yang berisi informasi
hasil pengamatan atau analisis suatu objek yang disampaikan melalui tulisan.
Informasi yang disajikan menambah pengetahuan atau wawasan kepada
masyarakat.
Berdasarkan pendapat yang telah dipaparkan, dapat dinyatakan bahwa teks
laporan hasil observasi merupakan teks yang berisi informasi berupa fakta
yang diperolah dari hasil pengamatan yang bertujuan memberikan informasi
kondisi suatu objek yang diamati. Teks laporan hasil observasi dapat

45

disajikan dengan dengan gaya populer atau bergaya formal. Penyajian gaya
populer maksudnya penyampaian dengan bahasa yang ringan, pemilihan
kata yang sederhana, dan mudah dipahami pembaca. Sedangkan penyajian
bergaya formal disajikan dalam bentuk karya ilmiah.
Teks laporan hasil observasi dibentuk oleh gagasan utama dan beberapa
gagasan penjelas. Gagasan utama merupakan gagasan yang menjadi dasar
pengembangsan suatu suatu teks (paragraf). Dengan demikian, fungsinya
sebagai pokok, patokan, atau dasar acuan. Sementara itu, gagasan penjelasan
merupakan gagasan yang berfungsi menjelaskan suatu gagasan utama.
Penjelasannya itu bisa dalam bentuk uraian-uraian kecil, contoh-contoh atau
ilustrasi, kutipan-kutipan, dan sebagainya.
Perhatikan cuplikan teks berikut.
(1) Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan
berhubungan timbal balik. Lingkungan hidup ini mencakupi benda hidup dan
benda mati. Benda hidup perlu makanan dan berkembang biak seperti
manusia, binatang, dan tumbuhan. Benda mati antara lain tanah, air, api,
batu, dan udara. Jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup itu dapat
menciptakan masyarakat yang sehat, aman, tenteram, lahir dan batin.
(2) Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Indonesia memiliki hutan
lebat yang memberikan banyak oksigen. Di negara ini terdapat tumbuhtumbuhan dan hewan yang khas, seperti matoa, kayu cendana, burung
cendrawasih, orang utan, dan komodo.
Gagasan utama dan gagasan pendukung kedua paragraf di atas adalah
sebagai berikut.
Paragraf
1

Gagasan utama
Lingkungan
hidup

adalah

Gagasan pendukung
• Lingkungan hidup ini mencakupi benda
hidup dan benda mati.

segala sesuatu • Benda hidup perlu makanan dan
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yang

ada

di

sekitar
manusia

berkembang biak seperti manusia, binatang,
dan tumbuhan.

dan • Benda mati antara lain tanah, air, api, batu,

berhubungan
timbal balik.

dan udara.
• Jika terpelihara dengan baik, lingkungan
hidup itu dapat menciptakan masyarakat
yang sehat, aman, tenteram, lahir dan batin

2

Indonesia
merupakan
paru-paru
dunia kedua

• Indonesia

memiliki

hutan

lebat

yang

memberikan banyak oksigen.
• Di negara ini terdapat tumbuh-tumbuhan dan
hewan yang khas, seperti matoa, kayu
cendana, burung cendrawasih, orang utan,
dan komodo.

Selain itu, dikenal pula istilah kalimat utama dan kalimat penjelas.
a. Kalimat utama merupakan kalimat dirumuskannya gagasan utama.
Letaknya bisa di awal ataupun di akhir paragraf. Ada pula kalimat utama
yang berada di awal dan di akhir paragraf secara sekaligus. Walaupun
terdapat pada dua kalimat tidak berarti paragraf itu memiliki dua gagasan
utama. Gagasan utama paragraf itu tetap satu. Adapun kedua kalimat
utama itu keberadannya hanya saling menegaskan: kalimat pertama
menegaskan kalimat terakhir ataupun sealiknya.
b. Kalimat penjelas merupakan kalimat dirumuskannya gagasan penjelas.
Jumlah kalimat penjelas pada sutu paragraf biasanya sesuai dengan
jumlah gagasan utamanya. Satu kalimat utama lazimnya mewakili satu
gagasan penjelas.
Perhatikan paragraf di bawah ini!

Pantai merupakan tempat wisata yang populer dan pantas untuk dinikmati
secara bersama keluarga. Pantai juga memiliki ekosistem pantai yang
terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Komponen biotik pantai
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terdiri atas tumbuhan dan hewan yang hidup di daerah pantai. Sementara
komponen abiotik pantai terdiri atas gelombang, arus, angin, pasir, batuan
dan sebagainya. Tidak hanya itu, masih banyak yang terdapat di pantai dan
dapat kita manfaatkan untuk kehidupan. Pasir yang dicampur dengan air laut
diolah menjadi garam. Dan manfaat yang mungkin belum diketahui oleh
banyak orang adalah manfaat pasir buat kesehatan manusia..
Gagasan utama cuplikan teks di atas adalah pantai merupakan tempat wisata.
Gagasan tersebut terdapat dalam kalimat pertama. Kalimat-kalimat yang ada
di bawahnya mengandung gagasan penjelas tentang komponen-komponen
dan manfaat pantai bagi kehidupan.
2. Fungsi Teks Laporan Hasil Observasi
Perhatikan contok teks berikut ini!
ADA APA DI D’TOPENG MUSEUM ANGKUT
D’topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak di Kota Batu,
Jawa Timur.Keberadaan D’topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum
Angkut karena keduatempat ini berada di satu tempat yang sama. Tempat
wisata ini seringkali disebut pulasebagai museum topeng karena memang
berisi topeng dengan berbagai model danbentuk.
Benda paling diminati pengunjung untuk diamati dan
palingmendominasi tempatini adalah topeng. Ada beragam jenis topeng di
museum ini. Topeng-topeng tersebutdapat dikelompokkan menjadi dua
bagian berdasarkan bahan dasarnya, yaitu yangberbahan dasar kayu dan
batu. Topeng berbahan kayu sebagian besar berasal daridaerah Bali, Jawa
Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara
itu, topeng yang berbahan batu berasal dari daerah sekitar Sulawesi dan
Maluku.
Barang-barang tradisional juga dipamerkan di D’topeng. Barangbarangtradisional yang mengisi etalase-etalase museum ini adalah senjata
tradisional,perhiasan wanita zaman dahulu yang berbahan dasar logam,
batik-batik motif lama,dan hiasan rumah kuno. Berdasarkan bahan
dasarnya, barang-barang tersebut jugadapat dikelompokkan menjadi
empat, yaitu berbahan dasar kayu seperti hiasanrumah berupa kepala
kerbau asal Toraja, berbahan dasar batu seperti alat penusukjeruk asal
Batak, berbahan dasar logam seperti pisau sunat dan perhiasan logam
asalSumba, dan yang berbahan dasar kain seperti batik berbagai motif asal
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Yogyakartadan Jawa Tengah.
Benda terakhir yang mengisi museum ini adalah barang kuno yang
sampai saat inimasih dianggap bernilai seni tinggi atau biasa kita sebut
barang antik. Barang-barangantik seperti guci tua, kursi antik, bantal
arwah, mata uang zaman kerajaan-kerajaan,dan benda-benda lain dapat
dijumpai di dalam museum D’topeng. Barang-barangtersebut dapat pula
digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan bahan pembuatannya,yaitu
keramik dan logam. Barang antik berbahan dasar keramik di museum ini
adalahguci-guci tua peninggalan salah satu dinasti di China dan bantal
yang digunakanuntuk bangsawan Dinasti Yuan (China) yang sudah
meninggal. Sementara itu, barangantik yang berbahan dasar logam adalah
jinggaran coin (Kerajaan Gowa), mata uangkerajaan Majapait, koin VOC,
dan kursi antik asal jawa Tengah.
Sumber: http://indoturs.com
Teks ini mencoba memaparkan salah sau objek wisata di Batu, Malang Jawa
Timur. Salah satu objek wisata benda-benda peninggalan zaman dahulu
terutama berbagai macam topeng. Topeng merupakan salah satu benda
koleksi yang paling banyak dikunjungi para wisatawan. Melalui pemaparan
tersebut, pembaca akan disuguhi berbagai aneka benda bersejarah yang
dikelompokkan berdasarkan bahan bakunya, yaitu kayu, batu, dan logam.
Penulis berusaha melaporkan sesuatu yang telah diketahuinya, baik melalui
pengamatan langsung maupun melalui membaca.
Berdasarkan teks di atas, tampak bahwa isi teks ini berfungsi memberikan
informasi kepada pembaca mengenai D’topeng Museum Angkut di Kota Batu,
Malang. Penulis teks memaparkan hasil observasinya yang didukung dengan
gambar atau foto dengan tujuan untuk dapat menarik perhatian pembaca. Untuk
itu, ada beberapa hal yang Saudara ketahui di dalam membuat teks laporan hasil
observasi, yaitu:
1.

Teks yang dilaporkan bersifat objektif, informatif, dan komunikatif.
Artinya,teks harus berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh melalui
pengamatan, disusun dengan bahasa yang mudah dipahami (tidak
ambigu), dan dapat memberikan wawasan atau pengetahuan pembaca.

2.

Informasi teks yang dilaporkan harus dapat dibuktikan kebenarannya.

3.

Teks laporan harus terhindar dari unsur subjektivitas penulis.
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3. Struktur Teks Laporan Hasil Observasi
Bacalah teks berikut dengan cermat.

Festival Keraton Nusantara XI
Genjot Kunjungan Wisatawan ke Cirebon
Penyelenggaraan Festival Keraton Nusantara
(FKN) XI memberikan dampak langsung terhadap
geliat ekonomi masyarakat serta meningkatkan
kunjungan wisatawan ke Kota Cirebon, Jawa Barat
yang tahun ini sebagai tuan rumah.
FKN XI yang berlangsung selama lima hari, 1519 September 2017 dimeriahkan dengan gelaran
kesenian dan kebudayaan dari 50 kesultanan dan
raja-raja yang ikut dalam festival budaya tersebut.
FKN XI merupakan salah satu festival budaya
untuk mendukung target mendatangkan 15 juta
wisatawan mancanegara (wisman) dan pergerakan
165 juta wisatawan nusantara (wisnus) di Tanah Air
tahun ini.
Selain sebagai sarana pelestarian budaya
nusantara FKN XI juga dapat dimanfaatkan menjadi
sarana promosi pariwisata dalam meningkatkan
kunjungan wisatawan ke Cirebon.
Sumber: http://travel.kompas.com/read/

Deskripsi/P
ernyataan
Umum

Deskripsi
Bagian
(Aspek
yang
Dilaporkan
)
Deskripsi
Manfaat

Setelah Saudara mencermati teks laporan hasil observasi di atas, Saudara
akan memahami bagaimana struktur teks laporan hasil observasi. Teks
tersebut terbagi atas tiga bagian, yaitu deskripsi umum, deskripsi isi, dan
deskripsi penutup yang berupa pemaparan manfaat isi teks. Contoh teks
tersebut, bagian deskripsi umum memaparkan tentang Festival Keraton
Nusantara ke-12, deskripsi bagian proses pelaksanaan Festival Keraton
Nusantara ke-12 yang diikuti 50 kasultanan yang tersebar di nusantara, dan
bagian penutup ini memaparkan kebermanfaatan kegiatan Festival Keraton
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Nusantara yaitu sebagai sarana promosi pariwisata untuk mendatangkan
kunjungan wisatawan.
Pembagian struktur teks yang dipaparkan di atas, sejalan dengan
Kemendikbud (2013: 6),bahwa teks hasil observasi adalah teks yang
strukturnya terdiri atas tiga bagian, yaitu bagian pembuka berupa definisi
umum, bagian isi berupa deskripsi bagian, dan bagian akhir berupa deskripsi

Struktur Teks LHO

kegunaan.

Pernyataan Umum
Bagian 1
Deskripsi Bagian
Bagian 2
Deskripsi Manfaat

Gambar 1 Struktur Teks Laporan Hasil Observasi

Hal yang perlu Saudara perhatikan saat akan menulis teks hasil observasi,
Saudara harus memahami struktur yang harus disusun untuk membentuk
sebuah teks. Tujuan memahami struktur ini agar teks yang dihasilkan
tersusun secara sistematis sehingga pembaca dengan mudah memahami isi
teks.
Hal ini juga dipaparkan Kosasih (2016: 47),struktur teks laporan hasil
observasi terbangun atas tiga bagian, yaitu:
1) Deskripsi Umum, yaitu menjelaskan objek yang diobservasi, baik itu
tentang karakteristik, keberadaan, kebiasaan, pengelompokan, dan
berbagai aspek lainnya.
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2) Deskripsi tiap bagian, yaitu menjelaskan aspek-aspek tertentu dari objek
yang diobservasi.
3) Deskripsi manfaat, yaitu menjelaskan kegunaan dari paparan tema yang
dinyatakan sebelumnya.
Setelah Saudara memahami struktur teks laporan hasil observasi,
selanjutnya Saudara cermati contoh struktur teks laporan hasil observasi di
atas. Teks laporan hasil observasi di atas terdiri dari tiga bagian, yaitu
deskripsi/pernyataan umum, deskripsi bagian (aspek yang dilaporkan), dan
deskripsi manfaat.
STRUKTUR

PARAGRAF

ALASAN

Penyelenggaraan

Festival Pada

struktur

Keraton Nusantara (FKN) XI deskripsi

atau

memberikan dampak langsung pernyataan
Deskripsi atau
Pernyataan
Umum

terhadap

geliat

umum,

ekonomi dijelaskantentang

masyarakat

serta akan

meningkatkan

diadakannya

kunjungan Penyelenggaraan

wisatawan ke Kota Cirebon, Festival

Keraton

Jawa Barat yang tahun ini Nusantara (FKN) XI di
sebagai tuan rumah.
FKN

XI

selama
Deskripsi
Bagian (Aspek
yang
Dilaporkan)

yang
lima

Kota Cirebon.

berlangsung Ini merupakan bagian
hari,

15-19 isi teks atau bagian

September 2017 dimeriahkan informasi

dengan gelaran kesenian dan yang dilaporkan. Di
kebudayaan

dari

50 dalamnya

terdapat

kesultanan dan raja-raja yang penggambaran

atau

ikut dalam festival budaya deskripsi
tersebut.
FKN XI merupakan salah satu
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penting

berlangsungnya
XI.

FKN
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festival

budaya

untuk

mendukung

target

mendatangkan
wisatawan

15

juta

mancanegara

(wisman) dan pergerakan 165
juta

wisatawan

nusantara(wisnus) di Tanah
Air tahun ini.
Selain

sebagai

sarana Bagian penutup teks

pelestarian budaya nusantara yang
Deskripsi
Manfaat

FKN

XI

juga

berisi

dapat kebermanfaatan tema

dimanfaatkan menjadi sarana yang dideskripsikan.
promosi

pariwisata

meningkatkan

dalam

kunjungan

wisatawan ke Cirebon.

4. Kebahasan Teks Laporan Hasil Observasi
Bacalah Teks LHO berikut dengan cermat.

Masjid di Cirebon yang Konon Dibangun dalam Semalam
Salah satu landmarkCirebon sebagai "Kota Sultan" ialah Keraton
Kasepuhan. Di sekitar kompleks keraton tersebut, terdapat masjid
agung tertua di Cirebon.
Masjid tersebut bernama Masjid Agung Sang Cipta Rasa atau
lebih dikenal sebagai Masjid Agung Cirebon. Berbeda dengan nama
masjid di Indonesia yang lazimnya menggunakan bahasa Arab. Nama
masjid ini diambil dari kata "Sang" yang bermakna keagungan,
"Cipta" yang berarti dibangun, dan "Rasa" yang berarti digunakan.
Masjid dengan nama unik ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati
dan Sunan Kalijaga pada abad ke-15, atau sekitar tahun 1480-an.
Bersamaan dengan masa penyebaran Islam di Pulau Jawa oleh Wali
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Songo.
Menurut masyarakat Cirebon, konon masjid ini dibangun hanya
dalam waktu satu malam saja. Kisah ini pun terangkum dalam buku
sejarah Babad Tanah Cirebon. Pembangunan masjid ini melibatkan
sekitar lima ratus orang yang didatangkan dari Majapahit, Demak,
dan Cirebon. Sunan Kalijaga dipercaya menjadi arsitek pembangunan
Masjid Agung Sang Cipta Rasa yang memadukan gaya Demak,
Majapahit, dan Cirebon.
Sunan Gunung Jati juga memboyong Raden Sepat, arsitek
kenamaan Majapahit yang menjadi tawanan perang DemakMajapahit, untuk membantu Sunan Kalijaga merancang bangunan.
Masjid yang masih berdiri kokoh ini memiliki manfaat sebagai saksi
bisu
penyebaran
agama
Islam
di
Cirebon.
Sumber:
http://travel.kompas.com/read/2017/

Terdapat beberapa kaidah kebahasaan yang digunakan dalam teks laporan
hasil observasi. Kosasih (2016: 49-51) memberikan rambu-rambu kaidah
kebahasaan yang ada dalam teks laporan hasil observasi. Kaidah kebahasan
itu, meliputi; (a) penggunaan kata benda (nomina) atau peristiwa umum
sebagai objek utama pemaparannya, (b) penggunaan kata kerja material atau
kata kerja menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, atau
peristiwa, (c) penggunaan kata kopula atau definisi, yakni adalah,
merupakan, dan yaitu yang digunakan untuk menjelaskan pengertian atau
konsep, (d) penggunaan kata yang menyatakan pengelompokkan, perbedaan,
atau persamaan, dan (e) penggunaan kata yang menggambarkan sifat atau
perilaku benda, orang, atau suatu keadaan. Berikut ini kaidah kebahasaan
padaa teks tersebut.
a.

Banyak menggunakan kata benda (nomina) atau peristiwa umum
sebagai objek utama pemaparannya.

Perlu Saudara ketahui bahwa kata benda dalam teks laporan observasi
memegang peran penting. Objek yang dilaporkan dalam teks laporan
observasi berupa benda atau yang dibendakan. Kata benda yang
dimaksudkan dalam teks mengacu pada benda-banda, seperti gunung,
sungai, keadaan penduduk, peristiwa banjir, bencana alam, peristiwa budaya,
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dan sebagainya. Bentukan kata benda (nomina) dapat berasal dari kata
dasar, kata berimbuhan, dan frasa benda. Imbuhan yang biasa membentuk
kata benda, yaitu imbuhan pe(N)-, per -an, dan ke-an.

• Salah satu landmark Kota Cirebon sebagai "Kota Sultan" ialah
Keraton Kasepuhan. Di sekitar kompleks keraton tersebut, terdapat
masjid agung tertua di Cirebon.
• Masjid dengan nama unik ini dibangun oleh Sunan Gunung Jati dan
Sunan Kalijaga pada abad ke-15, atau sekitar tahun 1480-an.
Bersamaan dengan masa penyebaran Islam di Pulau Jawa oleh Wali
Songo.

Saudara dapat mencermati kata yang dicetak tebal pada kutipan teks
tersebut. Jika dikaitkan dengan kaidah kebahasaan, Saudara dapat
mencermati hasil identifikasi pada kolom di bawah ini.
Kata Benda (Nomina)

Kata
Dasar/Frasa/turunan

imbuhan

kota cirebon

Frasa

-

sultan

kata dasar

-

kasepuhan

Turunan

komplek keraton

Frasa

-

masjid agung

Frasa

-

ke-an + sepuh

Berdasarkan data di atas, Saudara dapat mengetahui bahwa bentuk kata
benda dalam teks laporan hasil observasi dapat dibentuk dari kata dasar,
kata turunan, atau frasa (kelompok kata yang menduduki satu fungsi dalam
tataran kalimat). Untuk lebih jelas lagi, Saudara cermati kutipan berikut ini.

55

Jahe merupakan tanaman rimpang yang terkenal sebagai minuman
penghangat tubuh. Tanaman herbal ini menjadi salah satu menu minuman
favorit banyak orang. Jahe juga banyak dimanfaatkan sebagai jamu atau
obat tradisional, bumbumasakan, dan campuran dalam minuman.

Berdasarkan kutipan teks tersebut, terdapat beberapa bentukan kata benda
yang digunakan. Analisis bentukan kata benda dapat dilihat pada tabel
berikut ini.
Kata Benda (Nomina)

Kata
Dasar/Frasa/turunan

imbuhan
-

jahe

kata dasar

tanaman

kata turunan

minuman

kata turunan

jamu

kata dasar

-

obat

kata dasar

-

bumbu masakan

kata turunan

tanam + (-an)
minum + (-an)

masak + (-an)

b. Banyak menggunakan kata kerja (verba) material atau kata kerja
menunjukkan tindakan suatu benda, binatang, manusia, atau
peristiwa.
Sebagai sebuah teks yang disusun berdasarkan hasil pengamatan, teks
laporan hasil observasi akan dijumpai kata kerja. Keberadaan kata kerja
sangat penting karena untuk menjelaskan atau menunjukkan gejala, perilaku
atau kegiatan yang terjadi.Bentuk kata kerja yang digunakan dapat
berbentuk kata kerja dasar dan kata kerja berimbuhan. Perhatikan contoh
kata kerja material dibawah ini!
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Sunan Gunung Jati juga memboyong Raden Sepat, arsitek kenamaan
Majapahit yang menjadi tawanan perang Demak-Majapahit, untuk
membantu Sunan Kalijaga merancang bangunan.

Pada kutipan di atas, kata kerja materialnya adalah kata: memboyong,
menjadi, membantu, merancang. Pada kata kerja tersebut menunjuk pada
perilaku dari subjek.
KATA KERJA (VERBA)

KATA DASAR

IMBUHAN

memboyong

Boyong

me(N)-

menjadi

Jadi

Me(N)-

membantu

bantu

me(N)-

merancang

rancang

me(N)-

Untuk lebih jelas lagi pemahaman Saudara dalam peenggunaan kata kerja
dalam teks laporan hasil observasi, Saudara dapat mencermati kutipan teks
berikut ini.
Seperti tanaman obat lain, jahe juga ampuh menumpas berbagai penyakit
di dalam tubuh. Jahe bermanfaat dalam penyembuhan berbagai penyakit
seperti meluruhkan kentut (bersifat karminatif), meningkatkan sistem
imun dalam tubuh, mengobati atau meredakan sakit nyeri, meningkatkan
nafsu makan, memperlancar produksi ASI, meringankan kram perut saat
menstruasi, serta dapat mengobati sakit batuk.

Kata yang bercetak tebal di atas merupakan kata kerja material, yaitu kata
kerja yang menunjuk pada sikap, gejala, atau perilaku subjek. Tidak jauh
berbeda dengan kutipan teks 1, pada teks 2 terdapat kata kerja material yang
secara umum berawalan (meN-).
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KATA KERJA (VERBA)

KATA DASAR

IMBUHAN

menumpas

tumpas

me(N)-

meluruhkan

luruh

me(N)-

meredakan

reda

me(N)-

meningkatkan

tingkat

me(N)-

memperlancar

lancar

memper-

meringankan

ringan

me-kan

mengobati

obat

meN-i

Berdasarkan kutipan paragraf di atas, kata yang dicetak tebal yaitu
menumpas,

bermanfaat,

meluruhkan,

meningkatkan,

meredakan,

memperlancar, meringankan, dan mengobati merupakan contoh kata kerja.
Kata kerja yang digunakan dalam teks laporan hasil observasi merupakan
tindakan, perilaku, sikap yang dilakukan atau melekat pada benda yang
dijelaskan. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa penggunaan kata kerja
dalam teks laporan hasil observasi lebih banyak menggunakan kata kerja
berimbuhan.
c.

Banyak menggunakan kata yang menggambarkan sifat atau
perilaku benda, orang, atau suatu keadaan.

Selain penggunaan kata benda dan kata kerja, teks laporan hasil observasi
juga mengggunakan kata sifat untuk memperjelas objek yang diinformasikan.
Kata sifat yaitu kata berufungsi menggambarkan atau menjelaskan objek
sehingga memiliki karakter yang lebih spesifik berupa urutan, kualitas, rasa,
dan penekanan terhadap kata itu sendiri.Untuk memberikan kemudahan
Saudara mengenali kata sifat, Saudara dapat mencermati ciri-ciri kata sifat.
Beberapa ciri kata sifat, yaitu: (1) dapat diikuti dengan kata paling, sangat,
cukup, agak, dan lebih , (2) kata sifat awalan ter- yang menyatakan makna
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“paling”, (3)kata sifat dapat diulang dengan pemberian imbuhan se – nya,
Contoh: sebaik-baiknya, setingi-tingginya, sekurang-kurangnya, dll.
Berdasarkan

pemaparan

tersebut,

Saudara

dapat

mengetahui

atau

membedakan antara kata sifat dengan kata yang lain. Pada bagian ini,
Saudara akan mencermati kata sifat dan bentukannya yang digunakan dalam
teks laporan hasil observasi. Perhatikan kutipan teks berikut.
Teks 1
Salah satu landmarkCirebon sebagai "Kota Sultan" ialah Keraton
Kasepuhan. Di sekitar kompleks keraton tersebut, terdapat masjid agung
tertua di Cirebon.

Teks 2
1. Jahe merah merupakan jenis jahe yang mempunyai rimpang dengan
ukuran terkecil.
2. Jahe kuning besar merupakan jahe yang mempunyai ukuran paling
besar.
3. Jahe kaya akan kandungan senyawa aktif yang baik bagi kesehatan.

Berdasarkan dua contoh kutipan tersebut, kata yang dicetak tebal
merupakan kata sifat. Kata yang dicetak tebal pada dua contoh kalimat
tersebut, yaitu merah, terkecil, kuning, baik, dan besar.Untuk mengetahui
bentukan kata sifat, Saudara dapat melihat analisis berikut ini.
Kata Sifat (Adjektiva)
merah

Kata Dasar/ Kata
Turunan
kata dasar

Bentukan
merah

terkecil

kata turunan

(ter- ) + kecil

kuning

kata dasar

kuning
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baik

kata dasar

baik

besar

kata dasar

besar

tertua

kata turunan

(ter-) + tua

Saudara dapat menganalisis kata-kata tersebut termasuk kata sifat atau
bukan, yaitu dengan cara menasukkan ciri-ciri kata sifat tersebut dilekatkan
pada kata dasar yang ada pada tabel di atas.
d. Banyak menggunakan kopula yang digunakan untuk menjelaskan
pengertian atau konsep.
Kopula yaitu kata kerja atau verba penghubung antara subjek dengan
komplemen dalam sebuah frasa atau kalimat. Kopula digunakan untuk
menjelaskan pengertian atau konsep dari objek yang dilaporkan. Contoh
yang termasuk kopula, yaitu

kata yaitu, adalah, ialah, yakni, dan

merupakan.Kata-kata tersebut dalam teks laporan hasil observasi diletakkan
pada bagian awal atau deskripsi umum.
Perhatikan contoh kopula di bawah ini!
Salah satu landmarkCirebon sebagai "Kota Sultan" ialah Keraton
Kasepuhan. Di sekitar kompleks keraton tersebut, terdapat masjid agung
tertua di Cirebon.

Pada kutipan di atas, kopulanya adalah kata ialah.Kata ialah digunakan untuk
menjelaskan subjeknya, kata Landmark Cirebon dengan kata keraton
kasepuhan. Jadi, kata ialah digunakan sebagai penghubung di antara dua kata
tersebut. Selanjutnya, silakan Saudara lihat contoh kalimat yang terdapat
padateks berjudul “Jahe”.
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1. Jahe merupakan tanaman rimpang yang terkenal sebagai minuman
penghangat tubuh.
2. Paria atau dikenal dengan nama pare merupakan tanaman setahun
yang bersifat merambat (menjalar).

Pada teks tersebut, terdapat kata merupakan. Kata tersebut berfungsi untuk
menjelaskan subjek, yaitu kata jahe dan paria dengan kata tanaman rimpang
dan tanaman merambat. Penggunaan kata kopula merupakan salah satu
kaidah kebahasaan yang ada dalam teks laporan hasil observasi dengan
tujuan menjelaskan informasi kepada pembaca.
e.

Banyak menggunakan kata-kata teknis (istilah) berkaitan dengan
tema (isi) teks.

Perhatikan contoh penggunaan kata-kata teknis (istilah) berkaitan dengan
tema (isi) teks di bawah ini!
Teks 1
"Pembangunan masjid ini melibatkan sekitar lima ratus orang yang
didatangkan dari Majapahit, Demak, dan Cirebon sendiri. Sunan Kalijaga
dipercaya menjadi arsitek pembangunan," ungkapnya pada
Pada kutipan-kutipan di atas, kata-kata teknis (istilah) yang digunakan pada
kutipan-kutipan di atas adalah arsitek. Istilah ini digunakan pada bidang
teknik atau bangunan. Sekarang lihat pada kutipan teks berikut ini.
Teks 2
Jahe kaya akan kandungan senyawa aktif yang baik bagi kesehatan
seperti minyak atsiri, filandrena, senyawa flavonoid, alkaloid,
kurkumin, resin pahit, lemonin, kemfena, zingiberol, fenolik
utama,

bisabolena,

gingerol,

terpenoid,

asam

organik,

dan

zingiberena.
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Pada kutipan tersebut, kata-kata yang tercetak tebal merupakan istilah di
bidang kesehatan karena sangat berkaitan dengan topik yang dibicarakan.
Penggunaan istilah di sini tergantung pada teks yang dilaporkan dari hasil
observasi.
f.

Banyak menggunakan kata yang menyatakan pengelompokkan,
perbedaan, atau persamaan.

Perhatikan contoh penggunaan kata yang menyatakan pengelompokkan,
perbedaan, atau persamaan di bawah ini!
Masjid tersebut bernama Masjid Agung Sang Cipta Rasa atau lebih dikenal
sebagai Masjid Agung Cirebon. Berbeda dengan nama masjid di Indonesia
yang lazimnya menggunakan bahasa Arab. Nama masjid ini diambil dari
kata "Sang" yang bermakna keagungan, "Cipta" yang berarti dibangun, dan
"Rasa" yang berarti digunakan.
Kata yang tercetak tebal tersebut merupakan kata yang menyatakan
pengelompokkan. Contoh kata lain, silakan baca pada kutipan berikut ini.
Contoh:
1. Berdasarkan bentuk, warna rimpang, serta ukurannya, jahe terbagi
menjadi tiga jenis, yaitu jahe kuning kecil, jahe merah, dan jahe kuning
besar.
2. Jenis-jenis pare yang terkenal ialah pare putih dan pare hijau.
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A. Pembahasan Soal-soal
SOAL UN 2015/2016
Bacalah paragraf berikut!
Penyakit gigi pada anak dapat berdampak pada kesehatan masa depannya.
Salah satunya adalah struktur gigi yang tak benar karena kerusakan gigi
terutama pada gigi susu. Sementara itu, sakit gigi karena gigi berlubang dapat
mengganggu aktivitas belajar sehingga prestasi mereka pun akan menurun.
Gagasan utama paragraf tersebut adalah ....
A. Dampak penyakit gigi pada kesehatan
B. Kerusakan gigi berlubang mengganggu aktivitas belajar
C. Sakit gigi berlubang dianggap hal sepele
D. Gigi susu berlubang menjadikan struktur gigi jelek
Kunci Jawaban: A
Pembahasan
Gagasan utama paragraf

tersebut adalah dampak penyakit gigi pada

kesehatan. Ide pokok paragraf tersebut terdapat pada kalimat pertama atau
awal paragraf sehingga termasuk paragraf deduktif. Ide pokok bersifat umum
dan dijelaskan dengan ide penjelas. Kalimat nomor 2 dan 3 berisi penjelasan
mengenai penyebab penyakit gigi dan akibat penyakit gigi.
Ringkasan Materi
MENENTUKAN IDE POKOK PARAGRAF
Ide pokok atau gagasan pokok adalah gagasan utama atau gagasan yang
paling penting dalam paragraf. Ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Ide
pokok dan kalimat utama berfungsi memberitahu pembaca tentang apa yang
diperbincangkan dalam paragraf itu dan menjadi sandaran bagi kalimatkalimat lain dalam paragraf itu.
Langkah-langkah menentukan ide pokok adalah sebagai berikut.
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1.

Menentukan kalimat utama dalam paragraf
Cara menentukan kalimat utama dalam paragraf, yaitu dengan
membandingkan kalimat-kalimat dalam paragraf.
Ciri kalimat utama dalam paragraf sebagai berikut.
a.

memberitahu pembaca tentang apa yg diperbincangkan dalam
paragraf itu;

b.

memberi arah/pengendali terhadap permasalahan yang akan
dibicarakan;

c.

sandaran bagi kalimat-kalimat lain dalam paragraf itu menjadi titik
tolak dari kalimat pengembang

Sedangkan kalimat penjelas memiliki ciri-ciri sebagai berikut :
a. Sering merupakan kalimat yang tidak dapat berdiri sendiri
b. Arti kalimatnya baru jelas setelah dihubungkan dengan kalimat lain
dalam satu alinea
c. Pembentukannya sering memerlukan bantuan kata sambung atau
frasa penghubung atau kalimat transisi
d. Isinya berupa rincian, keterangan, contoh, dan data lain yang bersifat
mendukung kalimat topik
2.

Menentukan inti kalimat dari kalimat utama
Untuk menemukan ide pokok paragraf kita harus memahami inti kalimat
utama. Inti kalimat adalah satuan proporsi singkat yang terbentuk di
dalam sebuah kalimat yang kompleks. Umumnya inti kalimat dibentuk
oleh pasangan fungsi gramatik minimal yaitu subjek dan predikat; atau
subjek, predikat, dan objek pada kalimat dengan verba transitif.
Contoh
Kalimat utama: Sikap kritis masyarakat terhadap layanan kesehatan yang
diberikan oleh tenaga medis masih sangat diperlukan
Inti kalimat:
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a. Sikap kritis terhadap layanan kesehatan diperlukan. atau
b. Sikap kritis diperlukan terhadap layanan kesehatan.
3.

Mengubah inti kalimat yang ditemukan menjadi frasa
CONTOH
Inti kalimat: sikap kritis diperlukan terhadap layanan kesehatan
Ide pokok : perlunya sikap kritis terhadap layanan kesehatan

SOAL UN 2015/2016
Perhatikan bacaan berikut dengan saksama!
Penambahan lahan sudah disadari menjadi kendala dalam pengembangan
berbagai sektor. Bertambahnya permintaan lahan dipengaruhi oleh
bertambahnya jumlah penduduk. Selain itu, meningkatnya kesejahteraan
penduduk membutuhkan pengembangan permukiman untuk tempat tinggal
dan pengembangan insdutri untuk mencukupi kebutuhan hidup.
Simpulan isi paragraf tersebut adalah ....
A. Sektor industri tidak berkembang karena ketidaksiapan infrastruktur
B. Pembangunan kawasan industri membantu pembangunan infrastruktur
C. Dibutuhkan lahan untuk mencapai kesejahteraan pangan
D. Penambahan lahan dipengaruhi oleh jumlah penduduk dan tingkat
kesejahteraan
Kunci Jawaban: D
Pembahasan
Kalimat simpulan adalah pendapat terakhir yang didapatkan dari uraian yang
telah disampaikan sebelumnya. Simpulan dapat diperoleh dari keseluruhan
isi bacaan yang ada pada paragraf. Kalimat simpulan yang tepat untuk
melengkapi paragraf tersebut adalah B. Penambahan lahan dipengaruhi oleh
jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan. Hal ini, berdasarkan isi
pernyataan-pernyataan

sebelumnya

yang

berisi

penjelasan

bahwa bertambahnya permintaan lahan dipengaruhi oleh bertambahnya
jumlah penduduk dan meningkatnya kesejahteraan. Opsi A. B, dan C
merupakan kalimat simpulan, tetapi pernyataan tidak sesuai dengan
informasi tersaji.
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Ringkasan Materi
MENYUSUN KALIMAT SIMPULAN PARAGRAF
Kalimat simpulan adalah kalimat yang berisi opini atau pendapat akhir atas
data-data yang ada dalam teks. Rumusan kalimat simpulan bukan berupa
salah satu kalimat dalam teks.
Langkah-langkah menyusun kalimat simpulan paragraf
1. Identifikasilah hal-hal penting dalam teks.
2. Buatlah opini atau pendapat yang mencakupi keseluruhan hal penting
tersebut.
Mengidentifikasi kalimat simpulan paragraf
1. Perhatikan ciri khusus kalimat simpulan dalam paragraf misalnya
kata jadi, oleh karena itu, dengan demikian, dan sebagainya
2. Perhatikan isi kalimat/pernyataan. Kalimat simpulan berisi opini atau
pendapat akhir yang meliputi keseluruhan isi paragraf.
Contoh
Data kriminalitas menunjukkan bahwa sebanyak 5987 kasus kejahatan
menimpa anak-anak. Hal ini tentu menyita perhatian publik. Pasalnya
sebanyak 2007 anak terlibat dalam tindak kejahatan, sementara sisanya
sebagai korban. Kasus kejahatan ini meliputi pencurian, pembegalan,
narkoba, dan seks. Meningkatnya kasus kejahatan yang melibatkan anakanak tentu menyita perhatian masyarakat. Pendidikan karakter yang
digadang-gadang dapat membentuk karakter anak sesuai dengan karakter
bangsa pun belum jelas terlihat. Pakar psikologi anak menjelaskan bahwa
pendidikan karakter anak adalah tanggung jawab orang dewasa, meliputi
pendidikan orang tua, masyarakat / lingkungan, dan juga sekolah. Oleh
karena itu, pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama bukan hanya
satu pihak.
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SOAL UN 2017/2018
Bacalah teks berikut!
Karakter adalah kunci keberhasilan individu. Karakter merupakan nilai-aiiai
perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri
sendiri, sesama manusia. lingkungan, dan kebangsaan Hal tersebut terwujud
dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Perbuatan atau
perilaku manusia tersebut berdasarkaa noma-norma agama, hukum, tata
krama budaya, dan adat istiadat.
Pendidikan karakter penting bagi pelajar. Pendidikan karakter tidak hanya
diterapkan di sekolah, tetapi di rumah dan di lingkungan sosial. Peserta
pendidikan karakter tidak hanya anak usia dini hingga remaja, tetapi juga
usia dewasa. Pendidikan karakter penting bagi pelajar karena berguna untuk
kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Sudahkah kalian manyadari?
Ringkasan teks tersebut adalah ....
A. Kunci keberhasilan individu adaiah pendidikan karakter yang diterapkan
di sekalah, rumah, dan lingkungan snaial.
B. Karakter adalah kunci keberhasilan individu yang penting bagi pelajar
pada usia dini hingga remaja
C. Pendidikan karakter diterapkan di sekolah. rumah, dan lingkungan sosial
karena kunci keberhasilan.
D. Karakteristik adalah kunci keberhasilan individu sehingga pendidikan
karakter penting bagi pelajar
Kunci Jawaban: D
Pembahasan
Ringkasan

adalah

hasil

meringkaskan;

ikhtisar;

singkatan

cerita

(https://kbbi.web.id/ringkas). Ringkasan merupakan penyajian singkat dari
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suatu teks. Ringkasan memuat ide-ide pokok yang mewakili setiap bagian
bacaan aslinya.
Ringkasan yang tepat berdasarkan teks tersebut adalah pilihan jawaban D. Teks
tersebut menjelaskan bahwa karakter adalah kunci keberhasilan individu dan
pentingnya pendidikan karakter.
Jawaban D tepat karena kalimat tersebut berupa ringkasan dan isinya mencakupi
ide-ide pokok teks secara lengkap. Jawaban B dan C bukanlah ringkasan, tetapi
kalimat yang terdapat pada teks. Jawaban A kurang tepat karena isi kalimatnya
tidak sesuai dengan teks.
RINGKASAN MATERI
PENGERTIAN RINGKASAN DAN LANGKAH-LANGKAH MERINGKAS TEKS
Pengertian Ringkasan
Ringkasan

adalah

hasil

meringkaskan;

ikhtisar;

singkatan

cerita

(https://kbbi.web.id/ringkas). Ringkasan merupakan penyajian singkat dari
suatu teks. Ringkasan memuat ide-ide pokok yang mewakili setiap bagian
bacaan aslinya. Ringkasan disusun untuk mempermudah dan mempercepat
seseorang memahami isi pokok teks.
Langkah-Langkah Meringkas Isi Teks Nonsastra
1.

Membaca secara cermat seluruh teks asli untuk menangkap seluruh
informasi teks.
Membaca tulisan asli terkadang tidak cukup hanya dilakukan satu kali,
tetapi harus dilakukan berkali- kali. Membaca seluruh teks asli bertujuan
menemukan kalimat/ ide pokok mana yang harus diambil dan dijadikan
ringkasan. Membaca tulisan asli juga dapat membantu pembuat
ringkasan dalam mengambil simpulan dan intisari teks.

2.

Menuliskan gagasan atau ide-ide pokok teks.
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Pada saat membaca seluruh teks, pembuat ringkasan harus mencatat dan
menuliskan ide-ide pokok atau gagasan utama paragraf. Ide-ide pokok
inilah yang menjadi bahan untuk membuat ringkasan.
3.

Menyusun ide-ide pokok paragraf menjadi ringkasan teks.
Setelah mencatat ide-ide pokok paragraf, pembuat ringkasan dapat
merangkai dan menyusun ringkasan berdasarkan ide-ide pokok tersebut
menjadi paragraf baru yang lebih singkat dari tulisan aslinya.
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B. Pengembangan Soal HOTS
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO
1.

Kompetensi yang
Diuji

Lingkup Materi

Materi

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: Bahasa Indonesia
: 20 menit
: 10 soal PG
: 2019/2020
Indikator Soal

3.7 Mengidentifikasi

Pengidentifikasian Gagasan

Disajikan kutipan teks laporan hasil

informasi dari teks

informai teks

observasi, peserta didik dapat

utama

laporan hasil
observasi berupa

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1.

C4

PG

C4

PG

C6

PG

menyimpulkan gagasan utama teks.
Simpulan

Disajikan kutipan teks laporan hasil

buku pengetahuan

observasi, peserta didik dapat

yang dibaca atau

menyimpulkan isi teks.

diperdengarkan

No

Ringkasan

Disajikan kutipan teks laporan hasil
observasi, peserta didik dapat
membuat ringkasannya.

2

3.

NO
2.

Kompetensi yang
Diuji

Lingkup Materi

Materi

Indikator Soal

3.8 Menelaah

Penelaahan

Struktur

Disajikan beberapa kalimat acak,

struktur, kebahasaan,

Struktur Teks

Teks

peserta didik dapat mengatur

dan isi teks laporan

LHO

teks laporan hasil observasi yang

berupa buku

padu

dibaca atau
diperdengarkan

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

4

C4

PG

5.

C4

PG

6.

C5

PG

7.

C4

PG

sehingga menjadi salah satu bagian

hasil observasi yang
pengetahuan yang

No

Penelaahan

Kohesi dan

Disajikan kutipan teks laporan hasil

Kebahasaan Teks

Koherensi

observasi yang tidak koheren,

LHO

peserta didik dapat menemukan

Penelaahan Isi

Struktur

Disajikan dua kutipan teks laporan

Teks LHO

Teks

hasil observasi, peserta didik dapat
membandingkan isi teks berdasarkan
struktur teks.
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Penelaahan
Kebahasaan Teks
LHO

Kata Kerja Disajikan kutipan teks laporan hasil
observasi,

peserta

didik

dapat

Unit Pembelajaran
Teks Laporan Hasil Observasi

kalimat yang tidak koheren tersebut

NO

72

Kompetensi yang
Diuji

Lingkup Materi

Materi
Tindakan

Indikator Soal

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

8

C5

PG

9.

C4

PG

menganalisis kata kerja tindakan
yang terdapat dalam teks tersebut.

PUEBI

Disajikan kutipan teks laporan hasil
observasi,

peserta

memperbaiki

didik

dapat

penggunaan

huruf

kapital yang salah sehingga sesuai
dengan Pedoman Ejaan
Penelaahan Isi

Isi Teks

Disajikan sebuah teks, peserta didik

Teks LHO

LHO

dapat menganalisis isi teks tersebut

10

KARTU SOAL
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: Sekolah Menengah Pertama
: VII
: Bahasa Indonesia

KOMPETENSI DASAR

Aplikasi

X

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal

Bacalah teks berikut!
Cermatilah teks berikut!

1

informai teks
MATERI
Gagasan Utama

: 2013
: PG
: Endang Kurniawan, M. Pd.

Kunci
Jawaban
A

Dalam waktu tiga puluh tahun terakhir ini setiap hari diperkirakan seratus jenis makhluk hidup, mulai
dari jasad renik, tumbuh-tumbuhan sampai binatang tingkat tinggi, musnah dari muka bumi ini.
Penyebab musnahnya makhluk hidup bisa karena alam, seperti gunung meletus, atau karena desakan
populasi manusia yang membutuhkan lahan hutan. Sebagai contoh, jika pohon ditebang, pohon itu akan
menimpa pohon lain. Pohon yang tumbang, itu juga bisa membunuh fauna atau jasad renik yang ada di
pohon itu sendiri dan di sekitarnya.
Gagasan utama bacaan di atas adalah ...
A. penyebab musnahnya makhluk hidup
B. pohon yang tumbang membunuh fauna
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3.7 Mengidentifikasi
informasi dari teks
laporan hasil observasi
berupa buku pengetahuan
yang dibaca atau
diperdengarkan
LINGKUP MATERI
Pengidentifikasian

Buku Sumber :

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

PAKET - …

C. makhluk hidup banyak yang musnah
D. seratus jenis makhluk hidup musnah
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INDIKATOR SOAL
Disajikan kutipan teks
laporan hasil observasi,
peserta
didik
dapat
menyimpulkan gagasan
utama teks.

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …

Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: Endang Kurniawan, M. Pd.

KOMPETENSI DASAR
3.7 Mengidentifikasi
informasi dari teks
laporan hasil observasi
berupa buku pengetahuan
yang dibaca atau
diperdengarkan
LINGKUP MATERI
Pengidentifikasian
informai teks

Pengetahuan/
Pemahaman

Buku Sumber :

Aplikasi

X

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
2

Bacalah teks berikut!
Bagi anak-anak, bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan. Selain itu, bermain dapat
digunakan untuk melatih otak di kecil agar siap belajar. Belajar pun bisa menangani emosi. Hal ini
dapat diibaratkan otot, kalau tidak dilatih tidak akan tersebntuk. Permainan memiliki banyak manfaat
bagi anak dalam usia perkembangan.
Simpulan isi teks tersebut adalah ....
A. Bermain tak punya kaitan dengan kecerdasan anak.
B. Setiap anak usia perkembangan perlu diberikan permainan

MATERI
Simpulan

Kunci
Jawaban

INDIKATOR SOAL

C. Permainan dapat mempengaruhi kondisi emosional anak
D. Permainan hanya membuat anak menjadi senang semata

C

Disajikan kutipan teks
laporan hasil observasi,
peserta
didik
dapat
menyimpulkan isi teks

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: PG

Nama Penyusun

: Endang Kurniawan, M. Pd.
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Mata
: Bahasa Indonesia
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku Sumber :
DASAR
3.7 Mengidentifikasi
Nomor
informasi dari teks
Soal
laporan hasil observasi
berupa buku
pengetahuan yang
3
dibaca atau
diperdengarkan

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

X

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermatilah teks di bawah ini.
Batuk sebetulnya bukan penyakit refleks, karena mengalami rangsangan udara yang berpolusi, asap
pabrik, asap rokok, bau-bauan, gas yang merangsang atau kekurangan udara. Batuk juga
dapat terjadi karena saluran pernapasan atau paru-paru terkena infeksi kuman-kuman tertentu. Udara

Unit Pembelajaran
Teks Laporan Hasil Observasi

Jenis
Sekolah

76

LINGKUP MATERI

dingin atau lembab dapat juga membuat orang batuk atau bersin.

Pengidentifikasian

Obat batuk yang dijual di pasaran bebas umumnya terdiri atas obat atau campuran obat
yang mengandung bahan yang dapat mengeluarkan lendir atau riak agar saluran pernapasan bersih dari
gangguan atau rangsangan penyebab batuk itu, Obat batuk jenis ini disebut ekspektoran.

informai teks

Kunci
Jawaban

MATERI
Ringkasan

C

INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks,
peserta dapat membuat
ringkasannya

Ringkasan teks tersebut yang tepat adalah ...
A. Penyakit batuk dikarenakan rangsangan udara yang tidak berpolusi, asap rokok, gas yang
merangsang atau kekurangan udara terinfeksi, maka barus diobati dengan ekspektoran.
B. Pengaruh batuk itu terjadi karena asap pabrik, gas asap rokok, udara yang berpolusi, sehingga
saluran paru-paru terinfeksi. Untuk mengobati penyakit tersebut dapat dibeli di pasar bebas.
C. Batuk terjadi karena polusi udara, asap pabrik, rokok, bau-bauan, gas, kekurangan udara saluran
pernapasan. Batuk dapat diobati dengan ekspektoran.
D. Terjadinya penyakit batuk karena polusi udara, asap pabrik, bau-bauan, kekurangan udara. Namun,
semua dapat diobati dengan obat-obat altematif yang dijual di pasaran bebas.

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …

Jenis
Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: PG

Nama Penyusun

: Endang Kurniawan, M. Pd.

Mata
: Bahasa Indonesia
Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

Buku Sumber :

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

X

Penalaran

3.8 Menelaah struktur,
kebahasaan, dan isi teks
laporan hasil observasi
yang berupa buku
pengetahuan yang
dibaca atau
diperdengarkan

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
4

LINGKUP MATERI

Penelaahan Struktur
Teks LHO
MATERI
Struktur teks

Kunci
Jawaban
A

INDIKATOR SOAL

1. Hutan bakau menjadi tempat hidup biota laut.
2. Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat.
3. Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbondioksida (CO2) di udara dan penambat bahan-bahan
pencemar (racun) di perairan pantai.
4. Pada saat datang badai, hutan bakau berfungsi sebagai penahan badai dan angin yang bermuatan
garam.
5. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi (peresapan) air laut ke daratan.
6. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan.
7. Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologi.
8. Secara fisik hutan bakau dapat menahan abrasi pantai.
9. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata pencaharian.
Susunan kalimat teks LHO tersebut yang tepat adalah ….
A. 2-8-4-5-3-7-1-9-6
B. 1-2-6-8-4-5-7-6-9
C. 2-6-4-8-5-3-7-9-1
D. 2-8-4-5-3-7-1-9-6

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …
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Disajikan beberapa
kalimat acak, peserta
didik dapat mengatur
sehingga
menjadi
salah satu bagian teks
laporan
hasil
observasi yang padu

Cermatilah kalimat acak berikut.
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Jenis
Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: PG

Nama Penyusun

: Endang Kurniawan, M. Pd.

Mata
: Bahasa Indonesia
Pelajaran
KOMPETENSI DASAR
3.7 Mengidentifikasi informasi
dari teks laporan hasil observasi
berupa buku pengetahuan yang
dibaca atau diperdengarkan
LINGKUP MATERI

Buku Sumber :
Nomor
Soal
5

Penelaahan Kebahasaan Teks
LHO

Kunci
Jawaban

MATERI

Kohesi dan Koherensi
INDIKATOR SOAL
Disajikan kutipan teks laporan
hasil observasi yang tidak
koheren, peserta didik dapat
menemukan kalimat yang tidak
koheren tersebut

D

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

X

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermatilah teks berikut.
(1)Ginjal manusia ukurannya sangat kecil, bahkan anatominya sangat sederhana. (2)
walaupun ukurannya sangta kecil, ginjal sangta vital bagi tubuh kareba tempat
terjadinya proses mengeluarkan racun dari dalam tubuh. (3) kesehatan ginjal yang
terganggu dapat menyebabkan berbagai gejala sistemik yang bervariasi. (4) Biasanya
pada tingkat awal, kerusakan ginjal tidak terlalu terasa sehingga terkadang banyak
orang yang mengabaikannya. (5) Namun, penganganan yang tepat dapat mencegah
penyumbatan pembuluh darah.

Kalimat yang tidak padu dalam paragraph tersebut adalah …
A. (2)
B. (3)
C. (4)
D. (5)

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …

Jenis
Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: PG

Nama Penyusun

: Endang Kurniawan, M. Pd.

Mata
: Bahasa Indonesia
Pelajaran
KOMPETENSI DASAR
3.7 Mengidentifikasi informasi
dari teks laporan hasil observasi
berupa buku pengetahuan yang
dibaca atau diperdengarkan

Nomor
Soal
6

Penelaahan Isi Teks LHO
MATERI
Isi teks

Kunci
Jawaban
B

INDIKATOR SOAL
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Disajikan dua kutipan teks
laporan hasil observasi, peserta
didik dapat membandingkan isi
teks berdasarkan struktur teks.

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

X

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermati kedua kutipan teks berikut
Teks 1
Kopi merupakan minuman yang
popular bagi sebagian besar pria. Kafein
sebagai kandungan utama kopi bersifat
stimulan yang membuat kecanduan.
Kafein
mempengaruhi
system
kardiovaskuler, seperti meningkatkan
detak jantung, tekanan darah. Dampak
negative itu muncul jika kopi
dikonsumsi secara berlebihan. Bagi
sebagian besar orang, minum dua
sampai tiga cangkir kopi tidak
memberikan dampak negative. Namun,
meminum kopi dengan porsi lebih dari
itu bias membuat jantung berdebardebar, sulit tidur, kepala pusing, dan

Teks 2
Kopi adalah minuman yang sering
dikonsumsi masyarakat di seluruh
dunia. Banyak penelitian terbaru
mengklaim bahwa kopi mempunyai
dampak positif rehadap tubuh, terutama
kesehatan hati. Kerusakan hati bias
disebabkan beberapa hal, seperti
alcohol, virus hepatitis, pelamakan hati
nonalkohol, sirosis, hingga kanker hati.
Konsumsi kopi pun dihubungkan
dengan perbaikan kadar enzim-enzim
yang menyokong fungsi hati, seperti
SGOT, SGPT dan GGT. Sebuah
penelitian yang menelaah lebih dari
430.000 partisipan menemukan bahwa
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LINGKUP MATERI

Buku Sumber :
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gangguan lainnya. Oleh karena itu, bagi
yang mengonsumsi kopi agar tidak
mengantuk,
mislanya
karena
kekurangan tidur, disarankan agar
konsumsinya di sepanjang hari.

mengonsumsi dua cangkir kopi dalam
sehari terkait dengan menurunnya
factor risiko sirosis hingga 44%. Selain
itu, mengonsumsi kopi sebanyak 2-3
cangkir dapat menurunkan risiko sirosis
hingga 57%.

Perbedaan informasi pada kedua kutipan teks tersebut adalah …
Teks 1
A. efek negative meminum kopi
secara berlebihan
B. kecanduan
meminum
kopi
berefek negative
C. meminum kopi dengan frekuensi
berlebihan
hanya
kana
menimbulkan jantung berdebardebar
D. sulit tidur, kepala pusing, dan
gangguan lainnya dialami oleh
orag-orang tertentu

Teks 2
efek positif meminum kopi 2-3
cangkir sehari
menganjurkan minum kopi setiap hari
agar menjadi obat
meminum kopi dengan frekuensi
teratur dan tidak berlebihan dapat
mencegah jantung berdebar-debar
sulit tifur, kepala pusing, dan
gangguan lainnya dialami oleh orang
yang jarang minum kopi
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PAKET - …
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Sekolah
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Kurikulum
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Bentuk Soal
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Mata
Pelajaran
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Nama Penyusun
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Penelaahan Struktur
Teks LHO

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

X

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Nomor
Soal
7
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Cermati kedua teks berikut
Teks I
Penyebab kecelakaan lalu-lintas di jalan raya adalah kelalaian pengemudi. Sopir-sopir itu sering kurang
sabar. Mereka sering mengebut dan ingin mendahului. Mengantuk juga sering menjadi penyebab
kecelakaan, jarak yang ditempuh, terutama bus penumpang, terlalu jauh, sopir menjadi capek dan
mengantuk. Akibatnya, mudah terjadi tabrakan dengan kendaraan lain.
Teks II
Demikianlah kedahsyatan tsunami, sebagai suatu peristiwa alam yang tidak bisa diperkirakan jauh
sebelumnya. Kita harus selalu waspada karena bencana tersebut bisa terjadi kapan saja. Banyak-banyaklah
berdoa untuk keselamatan pribadi, keluarga, dan sahabat-sahabat agar bencana seperti itu tidak lagi
menimpa pada umat manusia.
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3.8 Menelaah struktur,
kebahasaan, dan isi teks
laporan hasil observasi
yang berupa buku
pengetahuan yang dibaca
atau diperdengarkan

Buku Sumber :

82

MATERI
Kata Kerja tindakan

Kunci
Jawaban
B

INDIKATOR SOAL

Disajikan kutipan teks
laporan hasil observasi,
peserta didik dapat
menganalisis kata kerja
tindakan yang terdapat
dalam teks tersebut.

Kata kerja tindakan yang ada pada kedua teks di atas adalah....
A. kecelakaan, bencana
B. mendahului, menimpa
C. tabrakan, terjadi
D. ditempuh, diperkirakan
E. sabar, waspada
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MATERI
Penggunaan huruf kapital
INDIKATOR SOAL

X
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Nomor
Soal
8

LINGKUP MATERI

Penelaahan
Kebahasaan Teks
LHO

Aplikasi

Kunci
Jawaban
A

Bacalah teks berikut!
Tari tanggai ditarikan oleh para perempuan dengan jumlah ganjil. Biasanya dipentaskan untuk
persembahan kepada para Dewa. Tari ini mengutamakan kelentikan jari-jari tangan yang melambangkan
kasih sayang.
Perbaikan penulisan ejaan pada teks tersebut adalah ....
A. dewa, Tanggai
B. kasih-sayang, dewa
C. di pentaskan, Tanggai
D. jari tangan-jari tangan, di tarikan
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3.8 Menelaah struktur,
kebahasaan, dan isi teks
laporan hasil observasi
yang berupa buku
pengetahuan yang dibaca
atau diperdengarkan

Pengetahuan/
Pemahaman

Buku Sumber :
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Disajikan kutipan teks
laporan hasil observasi,
peserta
didik
dapat
memperbaiki
penggunaan huruf kapital
yang salah sehingga
sesuai dengan Pedoman
Ejaan
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kebahasaan, dan isi teks
laporan hasil observasi
yang berupa buku
pengetahuan yang dibaca
atau diperdengarkan

Buku Sumber :

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

X

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
9

LINGKUP MATERI
Penelaahan isi teks LHO
Kunci
Jawaban

Cermatilah kalimat-kalimat di bawah ini.
Dalam sebuah penelitian tentang minat baca, hanya 22% responden yang menyukai buku digital. Sebagian
besar responden lebih menyukai buku cetak meskipun buku digital memiliki beberapa unggulan. Selain
alasan kenyamanan mata pada saat membaca, sedikitnya judul buku dalam versi digital juga menjadi
alasan responden lebih menyukai buku cetak.
Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah…
A. Kenyamanan mata dalam membaca menjadi alasan memilih buku digital.

MATERI
Isi Teks LHO

B

B. Hanya sebagian kecil responden menyukai buku digital.
C. Buku digital memiliki banyak keunggulan daripada buku cetak.
D. Koleksi buku digital sangat bagus sehingga disukai oleh responden.
.

INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks,
peserta
didik
dapat
menelaah
isi
teks
tersebut
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: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: PG
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Mata
: Bahasa Indonesia
Nama Penyusun
: Endang Kurniawan, M. Pd.
Pelajaran
KOMPETENSI
Pengetahuan/
Aplikasi
Penalaran
Buku Sumber :
X
DASAR
Pemahaman
3.8 Menelaah struktur,
Nomor
RUMUSAN BUTIR SOAL
kebahasaan, dan isi teks
Soal
Perhatikanlah data berikut ini.
laporan hasil observasi
Jumlah Buku di Perpustakaan Rima
yang berupa buku
10
pengetahuan yang
No.
Jenis
Judul
Ekslempar
dibaca atau
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Jenis
Sekolah

PAKET - …

diperdengarkan
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1.
2.
3.
4.

LINGKUP MATERI
Penelaahan

isi

teks

LHO
MATERI
Isi Teks LHO
INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks
berupa tabel, peserta
didik dapat menelaah
isi teks tersebut

Kunci
Jawaban
D

Cerita Anak
Novel Remaja
Roman
Dongeng
Jumlah

42
38
19
64
163

134
80
42
70
326

Teks laporan yang sesuai dengn data tersebut adalah ...
A. Buku fiksi yang dimiliki Perpustakaan Rima sangat banyak jenisnya. Kumpulan judul buku fiksi
yang paling banyak adalah cerita anak.
B. Perpustakaan Rima memiliki berbagai jenis cerita anak, novel remaja, roman, dan dongeng. Buku
fiksi yang memiliki judul dan jumlah terbanyak adalah dongeng.
C. Jenis buku yang dimiliki berupa cerita anak-anak, novel remaja, roman, dan dongeng. Sesuai dengan
data di Perpustakaan Rima, jumlah seluruh buku yang ada 163 eksemplar.
D. Perpustakaan Rima memiliki empat jenis buku cerita, yaitu cerita anak, novel remaja, roman, dan
dongeng. Dongeng memiliki judul terbanyak dan jumlah judul paling sedikit adalah roman.

Secara umum pembelajaran pada subunit ini mengarahkan pada bagaimana
peserta dapat menghasilkan sebuah tulisan dalam bentuk teks laporan hasil
observasi. Teks laporan hasil observasi (LHO) adalah teks yang memuat
penjabaran umum atau melaporkan sesuatu berupa hasil dari pengamatan
(observasi). Teks laporan hasil observasi merupakan sebuah teks yang akan
memaparkan hasil observasi secara sistematik dan objektif berdasarkan
kenyataan atau fakta yang ada.
Subunit membahas tiga materi yaitu isi/fungsi, struktur, dan kebahasaan teks
laporan hasil observasi. Pada materi isi dan fungsi teks LHO peserta
diharapkan mampu membangun konteks dan pemodelan dengan cara
menggali informasi terkait isi dan fungsi informasi pada teks LHO tersebut
dan menyimpulkannya. Pada materi struktur dan kebahasaan teks LHO
peserta diarahkan untuk memahami struktur dan kebahasaan dalam rangka
untuk memudahkan saat mengonstruksi teks LHO.
Agar pencapaian tujuan maksimal, subunit ini mengembangkan tiga aktivitas,
yaitu pengidentidikasian dan penyimpulan isi teks LHO, penelaahan struktur
dan kebahasaan teks LHO, dan penyajian rangkuman teks LHO. Model
pembelajaran yang digunakan dalam aktivitas tersebut adalah model
pembelajaran penemuan untuk aktivitas pertama dan kedua. Sedangkan,
aktivitas ketiga menggunakan model pembelajaran berbasis proyek. Pada
setiap aktivitas terdapat juga lembar kerja peserta didik (LKPD) yang dapat
membantu memberikan pengalaman pembelajaran tentang membangun
konteks, pemodelan, dan mengonstruksi teks LHO.
Pada subunit ini juga disajikan pengembangan penilaian. Para guru
diharapkan mampu mengembangkan soal HOTS sesuai dengan KD, IPK,
materi yang disajikan.
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Rangkaian pembelajaran pada subunit ini dapat membantu guru dalam
melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian HOTS.
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Pada bagian umpan balik ini, Saudara dapat memberikan tanggapan terhadap
pertanyaan atau pernyataan yang ada pada tabel berikut ini.
1.

Apa yang Saudara harapkan setelah mempelajari subunit ini?

2.

Apa yang akan Saudara kembangkan terkait materi sebagai bahan
pembelajaran yang terdapat pada subunit ini?

3.

Apa yang akan Saudara kembangkan terkait dengan soal Hots sebagai
bahan pembelajaran pada subunit ini?
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4.

Apa yang akan Saudara perbaiki setelah mempelajari unit pembelajaran
ini berhubungan dengan proses pembelajaran yang dirasakan kurang?

5.

Apa

yang

Saudara

rasa

kurang

dalam

perencanaan

program

pembelajaran?

6.

Apa yang Saudara rasa kurang dalam pelaksanaan pembelajaran?

90

7.

Bagaimana cara Saudara meningkatkan kemampuan diri?
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Unit pembelajaran Teks Puisi Rakyat ini disusun berdasarkan empat
Kompetensi Dasar (KD) di kelas VII yang mengacu pada Permen 37 Tahun
2018. KD tersebut merupakan KD pasangan antara KD pengetahuan dengan
KD keterampilan. KD pengetahuan 3.13 Mengidentifikasi informasi (pesan,
rima, dan pilihan kata) dari puisi rakyat (pantun, syair, dan bentuk puisi
rakyat setempat) yang dibaca dan didengar. KD keterampilan 4.13
Menyimpulkan isi puisi rakyat (pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat
setempat) yang disajikan dalam bentuk tulis dan lisan. Sedangkan pasangan
KD yang kedua adalah KD pengetahuan nomor 3.14 Menelaah struktur dan
kebahasaan puisi rakyat (pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat)
yang dibaca dan didengar, dan KD keterampilan 3.14 Menelaah struktur dan
kebahasaan puisi rakyat (pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat setempat)
yang dibaca dan didengar.
Supaya tercapai kompetensi dari setiap KD-nya, maka masing-masing KD
dijabarkan ke dalam target kompetensi yang dilanjutkan pada penjabaran
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK). Masing-masing IPK dibagi menjadi
tiga bagian yaitu indikator penunjang, indikator kunci, dan indikator
pengayaan. Indikator penunjang merupakan indikator yang disajikan sebagai
penunjang dari indikator inti. Indikator penunjang tersebut dirumuskan dari
level bawah dari indikator intinya, misal jika indikator inti berada di
cognitive level 3 (C3) maka indikator penunjang diambil dari C1-C2,
sedangkan indikator pengayaan diambil dari level atasnya, C4-C6. Pun
demikian dengan indikator inti berada di psicomotor level 3 (P3) maka
indikator penunjang diambil dari P1-P2, sedangkan pengayaannya diambil
dari level atasnya, P4-P6.
Selanjutnya, untuk menggambarkan kebermanfaatan teks puisi rakyat dalam
kehidupan sehari hari, maka dibahaslah dalam Aplikasi di Dunia Nyata. Hal
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itu disajikan untuk mengantarkan kepada peserta didik bahwa Teks Puisi
Rakyat aplikasinya ada di kehidupan nyata. Aplikasi tersebut bisa diambil
kebermanfaatannya untuk fungsi informasi dan lain sebagainya.
Untuk mempermudah pembelajaran, di dalam unit ini disediakan bahan
pembelajaran berupa: (1) aktivitas pembelajaran, (2) lembar kerja peserta
didik, dan (3) bahan bacaan. Aktivitas pembelajaran disusun sintaknya sesuai
jumlah KD yang tersedia (4 KD) yang dipasangkan antara KD pengetahuan
dengan KD keterampilan. Kedua aktivitas pembelajaran tersebut berbasis
pendekatan saintaifik dengan model-model yang sesuai dengan karaktersitik
KD-nya: discovery dan pembelajaran berbasis proyek. Adapun lembar kerja
peserta didik juga disesuaikan dengan lembar aktivitas sebanyak dua
bentuk. Sedangkan bahan bacaan disusun berdasarkan kebutuhan materi
yang bisa mempermudah perserta didik mendapatkan informasi terkait KDKD yang terdapat di Teks Puisi Rakyat.
Setelah disajikan bahan pembelajaran, selanjutnya disusun submateri
Pengembangan Penilaian, pokok bahasan pemgembangan soal Higher Order
Thingkin Skill (HOTS). Pengembangan soal HOTS dirancang dari kisi-kisi soal
UN dengan memperhatikan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
pengayaan dari KD pengetahuannya.
Sebagai akhir dari unit pembelajaran Teks Puisi Rakyat, dibuatlah penguatan
berupa simpulan dan umpan balik. Diharapkan dengan penyajian unit
pembelajaran Teks Puisi Rakyat ini dapat membantu mempermudah peserta
didik dalam pembelajarannya..
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar berikut.
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

Kelas

KD Pengetahuan
3.13
Mengidentifikasi • Mengidentifikasi pesan dari puisi
informasi (pesan, rima,
rakyat (pantun, syair, dan bentuk
dan pilihan kata) dari
puisi rakyat setempat) yang dibaca
puisi rakyat (pantun,
dan didengar
syair, dan bentuk puisi • Mengidentifikasi rima dari puisi
rakyat setempat) yang
rakyat (pantun, syair, dan bentuk
dibaca dan didengar
puisi rakyat setempat) yang dibaca

VII

dan didengar
• Mengidentifikasi pilihan kata dari
puisi rakyat (pantun, syair, dan
bentuk puisi rakyat setempat) yang
dibaca dan didengar
3.14 Menelaah struktur
dan kebahasaan puisi
rakyat (pantun, syair, dan
bentuk
puisi
rakyat
setempat) yang dibaca
dan didengar

• Menelaah struktur puisi rakyat
(pantun, syair, dan bentuk puisi
rakyat setempat) yang dibaca dan
didengar
• Menelaah kebahasaan puisi rakyat

VII

(pantun, syair, dan bentuk puisi
rakyat setempat) yang dibaca dan
didengar

KD Keterampilan
4.13 Menyimpulkan isi • Menyimpulkan isi pantun yang
puisi rakyat (pantun,
disajikan dalam bentuk tulis dan lisan
syair, dan bentuk puisi • Menyimpulkan isi syair yang disajikan
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VII

rakyat setempat) yang
dalam bentuk tulis dan lisan
disajikan dalam bentuk • Menyimpulkan isi gurindam yang
tulis dan lisan
disajikan dalam bentuk tulis dan lisan
4.14 Menyajikan gagasan,
perasaan, dan pendapat
dalam bentuk teks puisi
rakyat (pantun, syair, dan
bentuk
puisi
rakyat

Menyajikan gagasan, perasaan, dan
pendapat dalam bentuk teks puisi rakyat
(pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat
setempat)

VII

setempat)
secara
tulis/lisan
dengan
memperhatikan struktur
dan
kebahasaannya*
(penyesuaian)

B. Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

IPK Penunjang:
IPK Penunjang:
3.13.1 Menentukan ciri puisi 4.13.1 Menentukan informasi inti isi
rakyat (pantun, syair, dan
puisi rakyat (pantun, syair, dan
bentuk
puisi
rakyat
bentuk puisi rakyat setempat)
setempat)
yang disajikan dalam bentuk tulis
3.13.2 Menentukan fungsi puisi
dan lisan
rakyat (pantun, syair, dan 4.14.1 Merancang penyajian gagasan,
bentuk
puisi
rakyat
perasaan, dan pendapat dalam
setempat
3.14.1 Menentukan struktur puisi
rakyat (pantun, syair, dan
bentuk
puisi
rakyat
setempat) yang dibaca dan
didengar
3.14.2 Menentukan kebahasaan
puisi rakyat (pantun, syair,
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bentuk teks puisi rakyat (pantun,
syair, dan bentuk puisi rakyat
setempat)
secara
tulis/lisan
dengan memperhatikan struktur
dan kebahasaannya

Unit Pembelajaran
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IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

dan bentuk puisi rakyat
setempat) yang dibaca dan
didengar
IPK Kunci:
IPK Kunci:
3.13.3 Mengidentifikasi pesan dari 4.13.2 Menyimpulkan isi pantun yang
puisi rakyat (pantun, syair,
disajikan dalam bentuk tulis dan
dan bentuk puisi rakyat
lisan
setempat) yang dibaca dan 4.13.3 Menyimpulkan isi syair yang
didengar
disajikan dalam bentuk tulis dan
3.13.4 Mengidentifikasi rima dari
lisan
puisi rakyat (pantun, syair, 4.3.4 Menyimpulkan isi gurindam yang
dan bentuk puisi rakyat
disajikan dalam bentuk tulis dan
setempat) yang dibaca dan
lisan
didengar
4.14.2 Menyajikan gagasan, perasaan,
3.13.5 Mengidentifikasi pilihan
dan pendapat dalam bentuk teks
kata dari puisi rakyat
puisi rakyat (pantun, syair, dan
(pantun, syair, dan bentuk
puisi rakyat setempat) yang
dibaca dan didengar
3.14.3 Menelaah struktur puisi
rakyat (pantun, syair, dan
bentuk
puisi
rakyat
setempat) yang dibaca dan
didengar
3.14.4 Menelaah kebahasaan puisi
rakyat (pantun, syair, dan

bentuk puisi rakyat setempat)
secara tulis/lisan
dengan
memperhatikan struktur dan
kebahasaannya* (penyesuaian)

bentuk
puisi
rakyat
setempat) yang dibaca dan
didengar
IPK Pengayaan:
IPK Pengayaan:
3.13.6 Membandingkan pesan dari 4.14.2 Membangun kembali penyajian
puisi rakyat (pantun, syair,
gagasan, perasaan, dan pendapat
dan bentuk puisi rakyat
dalam bentuk teks puisi rakyat
setempat) yang dibaca dan
(pantun, syair, dan bentuk puisi
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IPK Pengetahuan
didengar
3.13.7 Mengedit rima dari puisi
rakyat (pantun, syair, dan
bentuk
puisi
rakyat
setempat) yang dibaca dan
didengar
3.13.8

Membandingkan pilihan
kata dari puisi rakyat
(pantun, syair, dan bentuk
puisi rakyat setempat) yang

dibaca dan didengar
3.14.5 Membandingkan struktur
puisi rakyat (pantun, syair,
dan bentuk puisi rakyat
setempat) yang dibaca dan
didengar
3.14.6 Membandingkan
kebahasaan puisi rakyat
(pantun, syair, dan bentuk
puisi rakyat setempat) yang
dibaca dan didengar

104

IPK Keterampilan
rakyat
setempat)
secara
tulis/lisan
dengan
memperhatikan struktur dan
kebahasaannya
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Perananan Pantun dalam Kehidupan Sehari-hari
Mungkin terlintas dalam pikiran Saudara bahwa pantun dimasa sekarang
tidak ada gunanya. Kita mempelajarinya hanya sekedar untuk menambah
pengetahuan saja. Pendapat seperti itu justru salah besar.
Pantun merupakan salah satu bentuk puisi lama yang paling akrab dengan
masyarakat. Pantun dapat dimanfaatkan dalam berbagai kesempatan dan
disampaikan sembarang waktu oleh siapapun, tanpa terikat oleh status
sosial, agama, dan usia. Dimasa dahulu hampir kehidupan sehari-hari
berkomunikasi sesama manusia dilakukan dengan berpantun. Ketika anakanak bermain, mereka menggunakan pantun. Ketika para remaja berkumpul
mereka selalu berpantun. Orang tua memberi nasihat pada anak-anaknya,
mereka mengungkapkannya menggunakan pantun. Ketika menawarkan
barang dagangannya, mereka pun menggunakan pantun. Hal ini menunjukan
bahwa pantun merupakan hasil budaya masyarakat yang bernilai seni tinggi.
Lewat pantun mereka dapat mengungkapkan perasaan gembira, sedih,
kecewa, petuah, bahkan untuk menghibur hati.
Sebagai bangsa yang menghargai kebudayaan, maka kita wajib melestarikan
semua kebudayaan Indonesia dari manapun asalnya. Kebudayaan itu tidak
ternilai harganya. Oleh sebab itu, kita sebagai pewaris kebudayaan wajib
melestarikan kebudayaan tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan
sampai budaya kita di curi oleh bangsa lain atau diakui bangsa lain.
Kita dapat menggunakan pantun dalam situasi dan kondisi masyarakat kita
sekarang. Sebagai contoh pada acara pernikahan. Pernahkah Saudara
memperhatikan ketika pihak pengantin pria menyerahkan pengantin pada
pihak wanita? Kalau Saudara cermati, pembawa acara selalu menggunakan
pantun dalam berbahasa. Meskipun bahasa pantun yang sekarang digunakan
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tidak sama persis dengan bahasa pantun waktu dulu. Akan tetapi, ciri-ciri
pantun tetap harus dipenuhi.
Pantun yang digunakan dalam acara-acara biasanya saling menyambung.
Artinya isi pantun yang pertama akan mendapat jawaban pada isi pantun
yang kedua. Begitu seterusnya. Pantun yang seperti ini dinamakan berbalas
pantun.
Meskipun termasuk warisan karya lama, puisi rakyat seperti pantun dan
syair merupakan jenis teks yang mudah akrab di kalangan para siswa.
Khususnya pantun, para siswa begitu menggemari teks tersebut. Hal itu
tampak pada mudahnya mereka memahami maksud dari isi teks tersebut.
Oleh karena itu, sering pula mereka menirukan dan membuatnya. Demikan
pula dengan syair, jenis teks yang satu ini pun mudah dijumpai dalam lagu
anak-anak yang pada umumnya disajikan dalam bentuk cerita lama.
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Kedudukan Cerita Rakyat dalam UN
Selama tiga tahun terakhir soal UN yang menanyakan puisi rakyat tidak ada.
Tahun ini pun jika dilihat kisi-kisi 2018/2019 tidak terdapat materi puisi
rakyat.
Namun, jika merujuk pada Permendikbud No. 37 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24
Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada
Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, puisi
rakyat menjadi salah satu KD yang harus dipelajari dan dikuasai. Sebagai
sebuah KD, puisi rakyat harus diukur ketercapaiannya. Oleh sebab itu, KD ini
tetap dikembangkan dalam pembelajaran subunit ini sebagai antisipasi dan
model pengembangan pembelajaran di kelas.
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A. Aktivitas Pembelajaran
Apa yang Saudara pahami tentang puisi rakyat? Pengalaman apa saja yang
Saudara miliki terkait dengan pengembangan puisi rakyat dan atau
pembelajarannya? Apa manfaat puisi rakyat bagi siswa? Untuk menjawab
pertanyaan tersebut marilah terlebih dahulu perhatikan kutipan teks berikut.
Teks 1
Ikan nila dimakan berang-berang,
Katak hijau melompat ke kiri;
Jika berada di rantau orang,
Baik-baik membawa diri.
Teks 2
Kakanda rindu di kalbu
Mohon adik jangan lupakan daku
Apapun yang adik mau
Tentulah kanda memenuhi selalu
Teks 3
Dengan orang tua jangan pernah melawan
Kalau tidak mau hidup berantakan

Dalam dunia kesastraan kita memiliki warisan turun-temurun berupa cerita
rakyat atau puisi rakyat yang tidak diketahui siapa pengarangnya. Ketiga teks
di atas merupakan contoh puisi rakyat yang lazim disebut sebagai pantun,
syair, dan gurindam.
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Untuk lebih memahami lebih lanjut teks puisi rakyat dan menjawab
pertanyaan di atas, marilah kita melakukan aktivitas berikut.
1. Pengidentifikasian Informasi dan Penyimpulan Isi Teks Puisi
Rakyat
Aktivitas pembelajaran ini

bertujuan untuk meningkatkan kompetensi

peserta dalam mengidentifikasi dan menyimpulkan informasi (pesan, rima,
dan pilihan kata) dari puisi rakyat (pantun, syair, dan gurindam) yang dibaca.
Estimasi waktu yang digunakan satu jam pelajaran (1 x 45 menit). Aktivitas
ini menggunakan model pembelajaran penemuan dengan langkah-langkah
berikut.
a.

Pemberian Rangsangan (Stimulation)
1) Peserta menyimak dan menjawab pertanyaan terkait hal-hal yang
berhubungan dengan teks cerita rakyat dan menyimpulkannya
2) Peserta membaca teks pantun, syair, dan gurindam yang tersedia di
LKPD 2.1 untuk mengenali karakteristik umumnya, terutama fungsi
dan informasi-informasi yang ada di dalamnya.

b.

Pernyataan/Identifikasi Masalah (Problem Statement)
1) Peserta mengidentifikasi permasalahan yang relevan dari infromasi
yang

dibaca.

Permasalahan

di

antaranya

diarahkan

untuk

menanyakan informasi apa saja dalam teks dan menyimpulkannya
2) Peserta merumuskan masalah terkait dengan pengidentifikasian
informasi dan penyusunan simpulan yang tepat untuk teks itu.
Perumusan masalah diarahkan sesuai dengan yang ada di LKPD 2.1
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c.

Pengumpulan Data (Data Collection)
1) Peserta

bekerja

sama

dalam

kelompok

mengumpulkan

data/informasi dan membaca litertur mengenai rima, pesan, isi, dan
fungsi teks puisi rakyat
2) Peserta mengumpulkan data/informasi nilai-nilai yang terkandung
dalam puisi rakyat
3) Peserta

membaca

literatur

dan

bertanya

pada

narasumber/fasilitator mengenai rima, ciri, fungsi, dan nilai-nilai
puisi rakyat
d.

Pengolahan Data (Data Processing)
1) Peserta mengolah data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan
data untuk menjawab/menyelesaikan permasalahan rima teks puisi
rakyat
2) Peserta mengolah data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan
data untuk menjawab/menyelesaikan permasalahan mengenai isi,
pesan, dan fungsi teks puisi rakyat
3) Peserta mengolah data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan
data untuk menjawab/menyelesaikan permasalahan mengenai
simpulan ciri-ciri puisi rakyat
4) Peserta mengolah data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan
data untuk menjawab/menyelesaikan permasalahan mengenai
simpulan isi dan nilai-nilai yang terkandung dalam puisi rakyat

e.

Pembuktian (Verification)
1) Antarkelompok peserta

saling menelaah

dan menanggapi hasil

kerjanya untuk mendapatkan tanggapan.
2) Peserta mengecek hasil kerja apakah permasalahan terjawab atau
tidak, apakah terbukti atau tidak.
3) Peserta

memperbaikinya berdasarkan tanggapan atau masukan

yang diberikan.
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f.

Menarik Kesimpulan (Generalization)
1) Peserta mempresentasikan hasil kerjanya dan ditanggapi oleh
kelompok lain.
2) Peserta menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip
umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang sama

2. Penelaahan Struktur, Kebahasaan, dan Penyajian Teks Puisi Rakyat
Tujuan pembelajaran pada aktivitas ini adalah peserta pelatihan dapat
menelaah struktur dan kebahasaan teks puisi rakyat. Estimasi waktu yang
digunakan adalah dua jam pelajaran (2x45menit). Aktivitas ini menggunakan
model pembelajaran berbasis masalah (problem based learning) dengan
langkah-langkah berikut.
a.

Orientasi siswa pada masalah
1) Peserta memahami tujuan pembelajaran (lihat di LKPD 2.2)
2) Peserta membaca contoh teks pantun, syair, dan atau gurindam dan
menyimak penjelasan tentang permasalahan yang yang terdapat di
LKPD 2.2 dan menyajikan teks puisi.
3) Peserta didik memberikan tanggapan dan pendapat terhadap
permasalahan tersebut

b.

Mengorganisasi siswa dalam belajar
1) Peserta membentuk kelompok belajar dengan mempertimbangkan
kemampuan akademik, gender, dan ras
2) peserta menetapkan subtopik-subtopik yang spesifik, tugas-tugas
penyelidikan, dan jadwal sesuai dengan permasalahan pada LK 2.2

c.

Membimbing penyelidikan siswa secara mandiri atau kelompok
1) Peserta membaca kembali teks puisi rakyat di LK 2.2
2) Peserta dengan difasilitasi dan dibimbing guru menelaah dan
mendiskusikan hal-hal yang berhubungan dengan segi struktur dan
kaidah kebahasaan sesuai dengan permasalahan yang terdapat di LK
2.2
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3) Peserta

mengumpulkan

informasi

sebanyak-banyaknya

dari

berbagai sumber
d.

Mengembangkan dan menyajikan hasil karya
1) Peserta

menjawab

permasalahan

yang

telah

diidentifikasi,

khususnya mengenai struktur dan kaidah teks puisi rakyat di LK 2.2
2) Peserta mempresentasikan atau menyajikan laporan pembahasan
hasil temuan atau hasil diskusi dan penarikan kesimpulan di depan
kelas
3) Peserta didik mendiskusikan mengenai tata cara penulisan teks puisi
rakyat tahap demi tahap
4) Peserta didik menyimak penguatan dari pendidik mengenai langkahlangkah menyusun teks puisi rakyat yang tepat
5) Peserta didik mendiskusikan topik yang akan disajikan dalam teks
puisi rakyat
6) Peserta menciptakan artifak (hasil karya) berupa teks puisi rakyat.
Peserta didik mengerjakan latihan ini pada LK 2.3
e.

Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah
1) Peserta mempamerkan hasil karyanya
2) Sesama peserta menjadi “penilai” atau memberikan umpan balik
terhadap hasil karya peserta atau kelompok lain
3) Sesama peserta saling menganalisis dan mengevaluasi proses dan
keterampilan penyelidikan dan pemikiran yang digunakan.
4) Peserta merekonstruksi pemikiran dan aktivitas yang telah
dilakukan selama proses kegiatan belajar dan melakukan simpulan
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B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
1. Lembar Kerja Peserta Didik Mengidentifikasi Informasi dan
Penyimpulan Isi Teks Puisi Rakyat (Pantun, Syair, dan Gurindam)
Tujuan Kegiatan
Dengan LK ini Saudara diharapkan dapat mengidentifikasi kata berima,
perbedaan dan persamaan, serta menyimpulkan isi pantun, syair, dan
gurindam.
Langkah-langkah Kegiatan
a.

Bacalah teks puisi rakyat berikut dengan cermat!
Pantun
Pantu 1
Ikan nila dimakan berang-berang,
Katak hijau melompat ke kiri;
Jika berada di rantau orang,
Baik-baik membawa diri.
Pantun 2
Akar keladi melilit selasih,
Selasih tumbuh di hujung taman;
kalungan budi junjungan kasih,
Mesra kenangan sepanjang zaman
Syair
Syair perahu
Inilah gerangan suatu madah
Mengarangkan syair terlalu indah
Membetuli jalan tempat berpindah
Di sanalah iktikat diperbetuli sudah
Wahai muda kenali dirimu
Ialah perahu tamsil hidupmu
Tiadalah berapa lama hidupmu
Ke akhirat jua kekal hidupmu
Gurindam
Jika hendak mengenal orang berbangsa,
lihat kepada budi dan bahasa.
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Jika hendak mengenal orang yang berbahagia,
sangat memeliharakan yang sia-sia.
Jika hendak mengenal orang mulia,
lihatlah kepada kelakuan dia.
b.

Daftarlah kata yang memiliki bunyi akhir sama pada gurindam, syair, dan
pantun di atas!
Kata berima pada pantun
Kata berima pada larik ganjil
(1 dan 3)

Kata berima pada larik genap
(2 dan 4)

Kata berima pada syair
Kata berima pada larik 1

Kata berima pada larik
2, 3, dan 4

Kata berima pada gurindam
Kata berima pada larik pertama

c.

Kata berima pada larik kedua

Tentukanlah isi, pesan, dan fungsi ketiga puisi rakyat tersebut
Jenis Puisi
Rakyat
Pantun

Syair
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Isi

Pesan

Fungsi
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Jenis Puisi
Rakyat

Isi

Pesan

Fungsi

Gurindam

d.

Berdasarkan ketiga puisi rakyat tesebut bandingkanlah persamaan dan
perbedaannya.
Perbedaan Pantun, Syair, dan Gurindam
Pantun

Syair

Gurindam

Persamaan Pantun, Syair, dan Gurindam
Pantun

e.

Syair

Gurindam

Berdasarkan aktivitas di atas, simpulkan dengan bahasa sendiri ciri-ciri
pantun, gurindam, dan syair tersebut!
Pantun

f.

Ciri-ciri
Syair

Gurindam

Bacalah kembali puisi rakyat di atas. Kemudian, simpulkan isi dan nilai
yang terkandung dalam teks tersebut.
Kutipan Puisi Rakyat
Pantun

Isi

Nilai
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Kutipan Puisi Rakyat
Syair

Isi

Nilai

Gurindam

g.

Antarkelompok peserta saling menelaah dan menanggapi hasil kerjanya
untuk mendapatkan tanggapan. Hasil kerja dicek, apakah permasalahan
terjawab atau tidak, apakah terbukti atau tidak. Setelah itu,
memperbaikinya berdasarkan tanggapan atau masukan yang diberikan.

h.

Peserta mempresentasikan hasil kerjanya dan ditanggapi oleh kelompok
lain. Setelah itu, menarik sebuah kesimpulan yang dapat dijadikan
prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian atau masalah yang
sama.

2. Lembar Kerja Peserta Didik Menelaah Struktur dan Kebahasaan
Puisi Rakyat (Pantun, Syair, Gurindam)
Tujuan Kegiatan
Setelah melakukan aktivitas pada LK ini, Saudara diharapkan dapat menelaah
dan membandingkan struktur dan kebahasaan teks puisi rakyat (pantun, syair,
dan gurindam).
laporan hasil observasi.
Langkah Kegiatan
a. Bacalah teks puisi rakyat berikut berikut dengan cermat.
Pantun
Penghasil batik di Yogyakarta,
Penghasil ulos Sumatera Utara;
Kalau kamu memiliki cita-cita,
Hendaklah mau sedikit sengsara.
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Fatamorgana ternyata semu
Namun indahnya tiada terkira
Patuhilah selalu nasihat ibumu
Agar hidupmu tidak sengsara
Permainsuri tinggal di istana
Selalu menawan dimata raja
Berjuanglah mencapai cita-cita
Demi mengharumkan nama negara
Syair
Ayo ke sekolah tak perlu malas
Belajar yang rajin di masing-masing kelas
Jaga sikap jangan jadi orang culas
Jangan biarkan hati berubah keras
Ke sekolah luruskan niatmu
Tekadkan hati mencari ilmu
Tak ada rugi belajar tiap waktu
Supaya baik masa depanmu
Jika kamu memiliki mimpi
Datanglah untuk belajar di sini
Bisa jadi bekal untuk diri
Pasti akan berguna di masa nanti
Ilmu akan membuatmu terjaga
Dari suramnya waktu serta masa
Cemerlang nantinya akan senantiasa
Menyinarimu saat masa dewasa
Gurindam
Barang siapa tidak takut tuhan
Hidupnya tidak akan bertahan
Apabila dengki sudah merasuki hati
Tak akan pernah hilang hingga nanti
Apabila hidup selalu berbuat baik
Tanda dirinya berhati cantik
•

Apabila memelihara lidah
Niscaya akan mendapat faedah
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b. Telaahlah teks tersebut berdasarkan struktur/pola penyajian, aspek
kebahasaan,

dan

isi/keterkaitan

isi

antarlarik

atau

bait.

Untuk

mempermudah penyelesaian tugas, silakan saudara mengumpulkan
informasi sebanyak-banyaknya dari bahan bacaan dan berbagai sumber
yang relevan.
Hasil telaah teks pantun

Hasil telaah teks syair

Hasil telaah teks gurindam

c. Presentasikanlah laporan pembahasan hasil temuan atau hasil diskusi dan
penarikan kesimpulannya.
d. Lakukanlah kegiatan saling menganalisis dan mengevaluasi proses dan
keterampilan penyelidikan dan pemikiran yang digunakan. Berilah
tanggapan atau catatan untuk perbaikan!
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e. Rekonstruksilah pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama
proses kegiatan belajar dan melakukan simpulan. Perbaikilah hasil yang
dibuat sesuai saran!
3. Lembar Kerja Peserta Didik Menyajikan Gagasan, Perasaan, dan
atau Pendapat dalam Bentuk Teks Puisi Rakyat
Tujuan Kegiatan
Setelah melakukan aktivitas pada LK ini, Saudara diharapkan dapat
menyajikan gagasan, perasaan, dan atau pendapat dalam bentuk teks puisi
rakyat (Pantun, Syair, dan Gurindam).
Langkah Kegiatan
a.

Tentukanlah ide/topik yang akan disampaikan (misalnya; kalau hidup
bekerja keras kelak hidupnya menjadi sukses).

b.

Tatalah ide menjadi dua larik (dengan bunyi akhir yang berbeda).

c.

Pilihlah kosakata yang diakhir dengan bunyi seperti dua larik.

d.

Buatlah larik sampiran dari benda/kondisi yang tidak berkaitan langsung
dengan isi.

e.

Tatalah kembali kalimat/larik dengan rima dari kosakata yang berima
sama.

f.

Tatalah pantun secara logis.

g.

Buatlah syair dan gurindam dengan yang hampir sama dengan langkah
membuat pantun hanya saja perlu disesuaikan dengan syarat gurindam
dan syair.

h.

Pamerkanlah hasil karya Saudara dan

i.

Sesama peserta nilailah atau berikanlah umpan balik terhadap hasil
karya peserta atau kelompok lain dengan menggunakan rubrik penilaian
berikut.
Aspek yang dinilai
1

Skala Penilaian
2
3

Tema pantun (bobot 1)
Tema berkaitan dengan hal-hal yang
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4

Aspek yang dinilai
1
positif
Isi sesuai dengan tema yang
ditentukan
Isi sampiran pantun tidak mencontoh
yang pernah ada
Pola pengembangan larik tidak
mencontoh yang ada
Sampiran pantun (bobot 2)
Rima silang pada larik 1 dan 2
Isi kalimat dalam sampiran logis
Struktur kalimat sesuai dengan
kaidah
Tidak berkaitan langsung dengan isi
pantun
Isi pantun (bobot 2)
Rima silang pada larik 3 dan 4
Isi kalimat logis
Struktur kalimat sesuai dengan
kaidah
Tidak berkaitan langsung dengan isi
sampiran
Keterangan
Penskoran
4= jika terdapat semua unsur
3= jika terdapat 3 unsur
2= jika terdapat 2 unsur
1= jika terdapat 1 unsur
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3
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j.

Rekonstruksilah pemikiran dan aktivitas yang telah dilakukan selama
proses kegiatan belajar dan lakukanlah simpulan dengan memperbaiki
hasil yang dibuat sesuai saran!
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C. Bahan Bacaan
1. Pengidentifikasian Informasi dan Penyimpulan Teks Puisi

Rakyat
Puisi rakyat (puisi lama) merupakan jenis puisi yang berkembang pada
kehidupan masyarakat sehari-hari; sebagai suatu tradisi masyarakat
setempat. Puisi itu tersebar secara lisan. Bentuk pada umumnya bersifat
baku atau terikat oleh berbagai ketentuan, seperti banyaknya larik setiap
bait, banyakna suku kata pada setiap larik, ataupun pola rimanya. Puisi-puisi
itu digunakan dalam upacara-upacara adat mungkin pula di dalam pergaulan
sehari-hari. Contoh puisi rakyat: pantun dan syair.
Cermatilah contoh puisi rakyat berikut
(1) Air surut memungut bayam,

(a)

Sayur diisi ke dalam kantung;

(b)

Jangan diikuti tabiat ayam,

(c)

Bertelur sebiji riuh sekampung

(d)

(2) Baik bergalas baik tidak,

(a)

Buli-buli bertali benang;

(b)

Baik berbalas baik tidak,

(c)

Asal budi sama dikenang

(d)

Kedua bait puisi itu merupakan contoh pantun. Sebagaimana yang sudah
diketahui bahwa isi pantun terdapat pada larik ketiga dan keempatnya.
Dengan demikian, kandungan informasi yang ada pada pantun (1) adalah
tentang larangan untuk mengikuti watak ayam yang selalu berbuat heboh
meskipun kebaikannya hanya tidak seberapa (larik c-d). Demikian pula
dengan pantun (2) yang informasinya terdapat pada larik (c-d); bait pantun
itu menyatakan perbuatan baik tidak perlu mengharapkan balasan. Meskipun
demikian, perbuatan itu akan tetap dikenang orang.
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Diriku lemah anggotaku layu
Rasakan cinta bertalu-talu
Kalau begini datangnya selalu
Tentulah kakanda berpulang dahulu
Kakanda rindu di kalbu
Mohon adik jangan lupakan daku
Apapun yang adik mau
Tentulah kanda memenuhi selalu
Kedua bait puisi di atas disebut juga termasuk ke dalam jenis syair. Syair
memiliki beberapa karakteristik yang sama dengan pantun, yakni sama-sama
terikat oleh ketentuan-ketentuan baku, baik itu dalam hal jumlah rarik,suku
kata, ataupun rima akhirnya. Bedanya syair tidak memiliki sampiran;
semuanya merupakan isi. Perbedaan lain, rima akhir syair berpola a-a-a-a.
Semua larik di dalam puisi tersebut menyatakan suatu informasi, yakni
tentang kerinduan seorang suami kepada istri, kekasih yang sangat
dicintainya. Ia selalu merindukannya; ia selalu ingin berjumpa dengannya.
Apapun yang diminta kekasihnya itu, ia akan berusaha untuk selalu
memenuhinya.
Barang siapa meninggalkan sembahyang
Seperti rumah tanpa tiang
Apabila kita kurang siasat
Itulah tanda pekerjaan hendak tersesat
Kedua bait tersebut termasuk kedalam jenis gurindam. Gurindam merupakan
bentuk puisi lama yang ditandai dengan dua baris kalimat ber-rima sama tapi
dalam satu kesatuan. Secara definisi, gurindam diartikan sebagai karya sastra
lama yang berbentuk seperti puisi dan terdiri dari dua baris kalimat dengan
sajak (rima) yang sama. Biasanya gurindam terdiri lebih dari satu bait. Pada
baris pertama, gurindam berisi sebuah persoalan atau syarat, sedangkan

123

pada baris kedua gurindam menjawab persoalan pada baris pertama.
Misalnya, pada bait pertama gurindam tersebut menyatakan seseorang yang
tiada melakukan sembahyang, hidupnya akan terombang-ambing tidak
kokoh seperti tiang. Bait kedua menyatakan bahwa dalam menjalankan
pekerjaan harus berpikir dengan matang dan berhati-hati.
2. Penelaahan Struktur dan Kebahasaan Teks Puisi Rakyat
Bacalah teks pantun berikut dengan cermat.
Ambillah kapas menjadi benang
Ambillah benang menjadi kain
Kalau kamu ingin dikenang
Berbuat baiklah dengan orang lain
Contoh telaah
Struktur penyajian pantun dua larik sampiran dan dua larik isi pantun. Dua
larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik 3 dan 4.
Makna/isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan.
Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, pantun larik 1 dan larik 2
menggunakan kalimat perintah. Larik satu dan larik 2 merupakan kalimat
berdiri sendiri. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola
hubungan syarat (kalau), pada larik 3 dan larik 4 merupakan hasil . Larik 3
dan 4 merupakan satu kalimat majemuk.
Cermatiah teks syair berikut.
Hai muda arif budiman
Hasilkan kemudi dengan pedoman
Alat perahumu jua kerjakan
Itulah jalan membetuli insan
Contoh telaah
Struktur penyajian syair satu bait terdiri atas 4 larik. Pola rima sama
(a-a-a -a). Keempat larik syair merupakan isi dan terkait dengan bait-bait
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Unit Pembelajaran
Teks Puisi Rakyat

yang lain. Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan syair tersebut larik 1
menggunakan kalimat untuk menyapa (menggunakan kata seru Hai ....) Larik
2 dan 3 merupakan kalimat perintah kepada generasi muda yang disapa pada
larik 1. Larik 4 pada kutipan syair tersebut merupakan akibat yang akan
ditemui jika melakukan apa yang diperintahkan pada larik 2 dan 3. Pilihan
kata yang digunakan pada syair tersebut merupakan kata bersifat simbolik
dan ungkapan lama. Pilihan kata sangat indah dengan makna yang dalam.
Cermatiah teks gurindam berikut
Apabila kelakuan baik berbudi
Hidup menjadi indah tak akan merugi
Contoh telaah
Struktur penyajian gurindam dua larik merupakan isi yang berhubungan.
Larik 1 merupakan syarat terjadinya keadaan pada larik 2. Ditinjau dari jenis
kalimat yang digunakan, gurindam tersebut menggunakan kalimat dengan
pola hubungan syarat (larik 1 apabila ...) dan pada larik 2 kondisi/keaadaan
jika syarat dilakukan.
Aspek kebahasaan yang biasa digunakan dalam puisi rakyat di antaranya
adalah berikut ini.
a.

Kalimat Perintah
Kalimat perintah adalah kalimat yang berisi atau bermaksud memberi
perintah atau suruhan.
Contoh:
Buanglah sampah pada tempatnya

b. Kalimat saran
Kalimat saran adalah kalimat yang berisi tentang saran kepada orang lain
untuk kebaikan orang lain (sebaiknya, seyogyanya).
Contoh:
Sebaiknya kau pikir dahulu
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Demi keputusan yang tepat
c.

Kalimat ajakan
Kalimat ajakan adalah kalimat yang berisi ajakan kepada orang lain
untuk melakukan suatu perbuatan (ayo dan mari).
Contoh:
Marilah kita jaga agar lestari

d. Kalimat seru
Kalimat seru adalah kalimat yang mengungkapkan rasa hati, seperti
kagum, heran, senang, dan sedih (alangkah, betapa, dan bukan main).
Contoh:
Alangkah indahnya alam Indonesia ini.
Wahai, pemuda Indonesia teruslah berjuang melestarikan budaya kita.
e.

Kalimat larangan
Kalimat larangan adalah kalimat yang berisi larangan agar orang lain
tidak melakukan kegiatan (jangan, hidari).
Contoh:
Janganlah berprasangka buruk kepada sesama

f.

Kata penghubung yang sering digunakan pada puisi rakyat
Kata penghubung tujuan
Merupakan kata penghubung modalitas yang menjelaskan maksud dan
tujuan suatu acara atau tindakan (supaya, untuk, agar, dan guna).
Kata penghubung sebab (kausal)
Menjelaskan bahwa suatu peristiwa atau tindakan terjadi atas sebab
tertentu (sebab, sebab itu, karena, dan oleh karena itu).
Kata penghubung akibat
Konjungsi yang menggambarkan suatu peristiwa atau tindakan terjadi
atas sebab peristiwa lain. Konjungsi yang dipakai adalah sehingga,
sampai, dan akibatnya.
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Unit Pembelajaran
Teks Puisi Rakyat

Kata penghubung syarat
Konjungsi syarat yang menjelaskan suau hal bias terpenuhi apabila
syarat yang ada dipenuhi, atau dijalankan. Contoh kata yang digunakan
adalah jika, jikalau, apabila, asalkan, kalau, dan bilamana.
g.

Kalimat Tunggal dan Kalimat Majemuk
Kalimat tunggal adalah kalimat yang memiliki satu subjek dan satu
predikat. Kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu
subjek atau predikat. Kalimat majemuk terjadi dari penggabungan dua
kalimat dasar atau lebih.
Contoh kalimat tunggal
Pagi-pagi saya sarapan.
Kalimat majemuk bertingkat adalah kalimat yang terjadi dari beberapa
kalimat tunggal yang kedudukannya tidak setara/sederajat.
Kalimat majemuk hubungan syarat
Ditandai dengan: jika, seandainya, asalkan,apabila, andaikan
Contoh : Jika hidup bermalas-malasan, masa depan tak tentu arah.
Kalimat majemuk hubungan tujuan
Ditandai dengan : agar, supaya, biar.
Contoh : Agar hidup tercapai tujuan, hendaklah pemuda rajin belajar.
Kalimat majemuk konsensip
Ditandai dengan : walaupun, meskipun, biarpun, kendatipun, sungguh
pun
Contoh: Walaupun belajar banyak godaan, tetaplah teguh mencapai
harapan.
Kalimat majemuk hubungan penyebaban
Ditandai dengan : sebab, karena, oleh karena
Contoh: Hari ini aku bersedih karena berpisah dengan sahabat.
Hari ini aku bersedih karena berpisah dengan orang terkasih.
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Kalimat majemuk hubungan perbandingan
Ditandai dengan: ibarat, seperti, bagaikan, laksana, sebagaimana, lebih
baik.
Contoh: Belajar di waktu kecil seperti melukis di atas batu.
Kalimat majemuk hubungan akibat
Ditandai dengan : sehingga, sampai-sampai, maka
Contoh:
Dian belajar begitu keras sehingga dapat memenangi olimpiade itu.
Kalimat majemuk hubungan cara
Contoh:
Dengan cara menjual koran, dia mendapatkan uang untuk hidup
Dengan berpikir cermat generasi muda menggapai asa.
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A. Penyusunan Kisi-kisi Soal HOTS
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO
1.

Lingkup Materi
Pengidentifikasi
an Informasi
Puisi Rakyat

Materi
Isi

Pesan
Makna kata

1

Level
Kognitif
C4

Bentuk
Soal
PG

2

C4

PG

3

C4
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Indikator Soal

No

Disajikan puisi rakyat (pantun)
peserta dapat menentukan isi teks
tersebut
Disajikan puisi rakyat (syair),
peserta dapat menentukan isi teks
tersebut
Disajikan puisi rakyat (gurindam),
peserta dapat menentukan pesan
teks tersebut
Disajikan teks puisi rakyat
(pantun, syair, atau gurindam),
peserta dapat mengidentfikasi kata
yang maknanya sama

4

PG
C4

Unit Pembelajaran
Teks Puisi Rakyat

Kompetensi
yang Diuji
3.13
Mengidentifikas
i informasi
(pesan, rima,
dan pilihan
kata) dari puisi
rakyat (pantun,
syair, dan
bentuk puisi
rakyat
setempat) yang
dibaca dan
didengar

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: ……………………..
: 120 menit
: ………………………
: 2019/2020

NO

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup Materi

Materi

Indikator Soal
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Pesan

3.14 Menelaah
struktur dan
kebahasaan
puisi rakyat
(pantun, syair,
dan bentuk puisi
rakyat
setempat) yang
dibaca dan
didengar

Penelaahan
Struktur Dan
Kebahasaan
Teks Puisi
Rakyat
Penelaahan
Struktur Teks
Puisi Rakyat
Penelaahan
kebahasaa teks
puisi rakyat

Disajikan dua teks puisi pantun,
peserta dapat membandingkan
pesan kedua teks tersebut.
Disajikan
gurindam,
peserta
membandingkan
pesan
di
dalamnya
Rima
Disajikan teks pantun yang
rumpang, peserta dapat
melengkapi dengan kata yang
berima tepat
Diksi
Disajikan puisi rakyat (pantun,
syair, atau gurindam) yang
rumpang, peserta dapat
melengkapi dengan diksi yang
tepat
Struktur dan Disajikan puisi rakyat (pantun,
Kebahasaan syair, atau gurindam), peserta
dapat menyimpulkan struktur dan
kebahasaanya
Struktur
Teks Puisi
Rakya
Kata
Penghubung
Syarat

Disajikan puisi rakyat berupa
pantun yang salah, peserta menilai
kesalaha berdasarkan strukturnya
Peserta menyimpulkan syair yang
menggunakan kata penghubung
syarat

No
8
7

Level
Kognitif
C4

Bentuk
Soal
PG

C4

5
C5
6
C4
PG
10

C4

11

C5

12

C4

B. Pengembangan Soal HOTS
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …

Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: Endang Kurniawan, M. Pd.

KOMPETENSI DASAR
3.13 Mengidentifikasi informasi (pesan,
rima, dan pilihan kata) dari puisi rakyat
(pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat
setempat) yang dibaca dan didengar
LINGKUP MATERI
Pengidentifikasian Informasi Puisi Rakyat
MATERI
Isi
Disajikan teks puisi rakyat (pantun, syair,
atau gurindam), peserta dapat
mengidentfikasi kata yang maknanya
sama

Nomor
Soal
1
Kunci
Jawaban
D

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

X

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermatilah teks pantun berikut!
Biarlah orang bertanam buluh
Mari kita bertanam padi
Biarlah orang bertanam musuh
Mari kita bertanam budi
Maksud isi pantun tersebut adalah …
A. Melakukan kebaikan lebih mulia daripada mencari musuh.
B. Janganlah mencari musuh supaya tidak berhutang budi.
C. Budi harus dibalas supaya tidak menimbulkan permusuhan.
D. Permusuhan akan terjadi kalau tidak pandai menanam kebaikan.
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Unit Pembelajaran
Teks Puisi Rakyat

INDIKATOR SOAL

Buku Sumber :
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …

Jenis
Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: PG

Nama Penyusun

: Endang Kurniawan, M. Pd.

Mata
: Bahasa Indonesia
Pelajaran
KOMPETENSI DASAR
3.13 Mengidentifikasi
informasi (pesan,
rima, dan pilihan kata)
dari puisi rakyat
(pantun, syair, dan
bentuk puisi rakyat
setempat) yang dibaca
dan didengar
LINGKUP MATERI
Pengidentifikasian
Informasi Puisi Rakyat
MATERI
Isi syair

Buku Sumber :

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
2

Bacalah dengan saksama syair berikut.
Pada zaman dahulu kala
Tersebutlah sebuah cerita
Sebuah negeri yang aman sentosa
Dipimpin sang raja nan bijaksana
Negeri bernama Pasir Luhur
Tanahnya luas lagi subur
Rakyat teratur hidupnya makmur
Rukun raharja tiada terukur
Raja bernama Darmalaksana
Tampan rupawan elok parasnya

X

Penalaran

Adil dan jujur penuh wibawa
Gagah perkasa tiada tandingnya.
INDIKATOR SOAL
Disajikan puisi rakyat
(syair) peserta dapat
menentukan isi teks
tersebut

Isi syair tersebut adalah ....
a. Bercerita tentang kedamaian dan kerukunan antara rakyat dengan rajanya di negeri Pasir
Luhur
b. Melukiskan seseorang yang paling berwibawa, gagah berani tiada tertandingi
c. Mengisahkan sebuah negeri yang sangat rukun, hidup rakyatnya teratur, serta makmur
d. menggaambarkan sebuah kerajaan yang dikuasai oleh seorang raja yang gagah perkasa
e. Bercerita tentang negeri Pasir Luhur yang dipimpin oleh raja Darmalaksana yang
bijaksana

Kunci
Jawaban
C

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: PG

Nama Penyusun

: Endang Kurniawan, M. Pd.

Mata
: Bahasa Indonesia
Pelajaran
KOMPETENSI DASAR

Buku Sumber :

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

X

Penalaran
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Unit Pembelajaran
Teks Puisi Rakyat

Jenis
Sekolah
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3.13 Mengidentifikasi
informasi (pesan,
rima, dan pilihan
kata) dari puisi rakyat
(pantun, syair, dan
bentuk puisi rakyat
setempat) yang
dibaca dan didengar

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
3

LINGKUP MATERI
Pengidentifikasian
Informasi

Puisi

Rakyat
MATERI
Isi/pesan Gurindam
INDIKATOR SOAL
Disajikan puisi rakyat
(gurindam) peserta
dapat
menentukan
isi/pesan
teks
tersebut

Kunci
Jawaban
E

Bacalah dengan saksama bait “Gurindam Dua Belas” berikut!
Jika hendak mengenal orang yang berilmu
Bertanya dan belajar tiada jemu.
Maksud isi “Gurindam Dua Belas” tersebut adalah ….
A. Mengenal seseorang dapat bertanya tentang apa yang disukai orang tersebut.
B. Apabila banyak Tanya kepada orang atau belajar sesuatu, hendaklah sampai tuntas.
C. Belajar tentang sesuatu haruslah dipikirkan kebenarannya dan janglah malu untuk menanyakan
kebenarannya.
D. Setiap saat kita dapat mengetahui karakter seseorang dengan cara mengamati atau belajar menghayati
karakteristiknya.
E. Jika seseorang ingin pintar, haruslah rajin bertanya kepada orang pandai dan berwawasan.

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …

Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: Endang Kurniawan, M. Pd.

KOMPETENSI DASAR
3.13 Mengidentifikasi informasi (pesan,
rima, dan pilihan kata) dari puisi rakyat
(pantun, syair, dan bentuk puisi rakyat
setempat) yang dibaca dan didengar
LINGKUP MATERI
Pengidentifikasian

Informasi

Pengetahuan/
Pemahaman

Buku Sumber :

Puisi

Nomor
Soal
4

Rakyat

Kunci
Jawaban

MATERI
Makna

c

INDIKATOR SOAL

X

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermatilah teks berikut!
Sungguh indah pintu dipahat
Burung puyuh di atas dahan
Kalau hidup hendak selamat
Taat selalu perintah Tuhan
Kata dipahat sama maknanya dengan....
A.
B.
C.
D.
E.

digergaji
dihias
diukir
dicetak
dibentuk
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Disajikan teks puisi rakyat (pantun,
syair, atau gurindam), peserta dapat
mengidentfikasi kata yang maknanya
sama

Aplikasi
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …

Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: Endang Kurniawan, M. Pd.

KOMPETENSI DASAR

3.13 Mengidentifikasi informasi
(pesan, rima, dan pilihan kata) dari
puisi rakyat (pantun, syair, dan
bentuk puisi rakyat setempat) yang
dibaca dan didengar

Buku Sumber :
Nomor
Soal
5

LINGKUP MATERI

Pengidentifikasian Informasi Puisi
Rakyat
MATERI
Rima
INDIKATOR SOAL

Disajikan
teks
pantun
yang
rumpang, peserta dapat melengkapi
dengan kata yang berima tepat

Kunci
Jawaban
B

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

X

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Aduh-aduh si bunga ....
Daunnya lebat seperti ....
Aku sering mendengar ....
Abang punya kekasih ....
Kata yang tepat digunakan untuk melengkapi pantun tersebut adalah ...
a. melati, (2) duri, (3) cerita, (4) hati
b. mawar, (2) waru, (3) kabar, (4) baru
c. menur, (2) sapu, (3) suara, (4) pujaan
d. anggrek, (2) hujan, (3) lagu, (4) dayang

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …

Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: Endang Kurniawan, M. Pd.

KOMPETENSI DASAR

3.13 Mengidentifikasi informasi
(pesan, rima, dan pilihan kata) dari
puisi rakyat (pantun, syair, dan
bentuk puisi rakyat setempat) yang
dibaca dan didengar

Buku Sumber :
Nomor
Soal
6

LINGKUP MATERI

Pengidentifikasian Informasi Puisi
Rakyat
MATERI
Diksi

Disajikan puisi rakyat
(pantun,
syair,
atau
gurindam)
yang
rumpang, peserta dapat melengkapi
dengan diksi yang tepat

D

Aplikasi

X

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Bacalah penggalan pantun berikutt dengan seksama!

Pulang Sekolah lalu makan
Nasi habis, perut kenyang
Lapang hati, ringan tangan
…
Kalimat/larik yang repat untuk melengkapi pantun tersebut adalah …
A. Itu tandanya tidak menantang
B. Jangan selalu membeli barang
C. Tidak ada yang akan hilang
D. Pasti engkau disayang orang
E. Akan selalu orang tercengang
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Unit Pembelajaran
Teks Puisi Rakyat

INDIKATOR SOAL

Kunci
Jawaban

Pengetahuan/
Pemahaman
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …

Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: Endang Kurniawan, M. Pd.

KOMPETENSI DASAR

3.13 Mengidentifikasi
informasi (pesan,
rima, dan pilihan
kata) dari puisi
rakyat (pantun, syair,
dan bentuk puisi
rakyat setempat)
yang dibaca dan
didengar

Buku Sumber :

Informasi
Rakyat
MATERI
Isi Gurindam

Puisi

Aplikasi

X

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
7

LINGKUP MATERI

Pengidentifikasian

Pengetahuan/
Pemahaman

Kunci
Jawaban
E

Cermatilah teks gurindam berikut!
Teks 1
Cahari olehmu kawan
Pilih segala orang setiawan
Teks 2
Jika hendak mengenal orang yang baik perangai,
lihat pada ketika bercampur dengan orang ramai.
Perbedaan isi gurindam di atas adalah …
Teks 1
A. carilah kawan di antara para
setiawan
B. carilah kawan dengan memilih para
setiawan

Teks 2
Menilai seseorang, tidak baik melalui bentuk
lahir atau penampilan fisik yang memesona
Hati-hatilah dalam memilih orang untuk
dijadikan teman karena akan terjebak
pergaulan buruk

INDIKATOR SOAL

Disajikan puisi rakyat
(gurindam) peserta
dapat menentukan isi
teks tersebut

C. berkawanlah dengan kesetiaan
yang sejati
D. berkawanlah dengan orang yang setia

E. kawan adalah semua orang yang
setia

Tidak boleh berprasangka buruk terhadap
teman dalam pergaulan sehari-hari
Kalau ingin mengetahui seseorang itu baik
kelakuannya, perhatikanlah pada saat dia
bergaul antar sesama.
K Kenali perangai seseorang pada saat berada
pada keramaian enali perangai seseorang pada
saat berada pada keramaian

Unit Pembelajaran
Teks Puisi Rakyat
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: Sekolah Menengah Pertama
: VII
: Bahasa Indonesia

KOMPETENSI DASAR

3.13 Mengidentifikasi
informasi (pesan, rima, dan
pilihan kata) dari puisi rakyat
(pantun, syair, dan bentuk
puisi rakyat setempat) yang
dibaca dan didengar

Buku Sumber :

Informasi

MATERI
Isi pantun
INDIKATOR SOAL

Disajikan
puisi
rakyat
(pantun)
peserta
dapat
menentukan isi teks tersebut

: 2013
: PG
: Endang Kurniawan, M. Pd.
Aplikasi

X

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
8

LINGKUP MATERI

Pengidentifikasian
Puisi Rakyat

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

PAKET - …

Kunci
Jawaban
A

Cermati kedua bait pantun berikut!
Pantun 1
Pagi-pagi menanam kembang
Disiram selalu setiap hari
Ayah ibumu membanting tulangi
Buktikan suksesmu di hari nanti
Pantun 2
Ibu pergi membeli baju
Baju dibungkus lalu dibayar
Janganlah engkau kepala batu
Nasihat ibu harus didengar

Pernyataan yang sesuai dengan isi kedua bat pantun tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.
E.

berisi nasihat kepada seorang anak agar menghargai ibunya
menganjurkan kepada seorang anak agar menghargai ibunya
menyerukan agar orang tua memperhatika anak-anaknya
menceritakan suka duka seorang ibu karena perilaku anak
harapan seorang ibu atas kesuksesan anak-anaknya.

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …

Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: Endang Kurniawan, M. Pd.

KOMPETENSI DASAR

3.14 Menelaah struktur dan
kebahasaan puisi rakyat
(pantun, syair, dan bentuk
puisi rakyat setempat) yang
dibaca dan didengar

Nomor
Soal
9

LINGKUP MATERI

Penelaahan Struktur Dan
Kebahasaan
Teks
Puisi
Rakyat

INDIKATOR SOAL
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Disajikan
puisi
rakyat
(pantun)
peserta
dapat
menentukan isi teks tersebut

Kunci
Jawaban
A

Aplikasi

X

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermati kedua bait pantun berikut!

Ikan nila dimakan berang-berang,
Katak hijau melompat ke kiri;
Jika berada di rantau orang,
Baik-baik membawa diri
A.
B.
C.
D.
E.

Larik pertama tidak memiliki keterkaitan dengan larik kedua
Larik ketiga tidak memiliki keterkaitan dengan larik keempat
Sampiran dan isi tidak berhubungan
Larik pertama dan ketiga tidak mempunyai rima akhir yang sama
Larik kedua dan keempat mempunyai rima akhir yang sama

Unit Pembelajaran
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MATERI
Struktur teks pantun

Pengetahuan/
Pemahaman

Buku Sumber :
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KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …

Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: Endang Kurniawan, M. Pd.

KOMPETENSI DASAR

Buku Sumber :

3.14 Menelaah struktur dan
kebahasaan puisi rakyat
(pantun, syair, dan bentuk
puisi rakyat setempat) yang
dibaca dan didengar

Nomor
Soal
10

LINGKUP MATERI

Penelaahan

Struktur

Dan

Kebahasaan

Teks

Puisi

Rakyat
MATERI
Struktur teks pantun

Kunci
Jawaban
A

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

X

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermatilah pantun berikut
Penghasil batik di Yogyakarta,
Penghasil ulos Sumatera Utara;
Kalau kamu memiliki cita-cita,
Hendaklah mau sedikit sengsara.
Berdasarkan strukturnya, simpulan pantun tersebut adalah ....
A. Struktur penyajian pantun dua larik sampiran dan dua larik isi pantun. Dua
larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik 3 dan 4.
Makna/isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan.
Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, pantun larik 1 dan larik 2

INDIKATOR SOAL
Disajikan puisi rakyat berupa
pantun,
peserta
menyimpulkan struktur bagian
larik-isi pantun

Unit Pembelajaran
Teks Puisi Rakyat
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menggunakan kalimat berita. Larik satu dan larik 2 merupakan kalimat
berdiri sendiri. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan
polahubungan syarat, pada larik 3 dan larik 4 merupakan hasil . Larik 3 dan
4 merupakan satu kalimat majemuk
B. Struktur penyajian pantun dua larik sampiran dan dua larik isi pantun. Dua
larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik 3 dan 4.
Makna/isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan.
Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, pantun larik 1 dan larik 2
menggunakan kalimat perintah. Larik satu dan larik 2 merupakan kalimat
berdiri sendiri. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola
hubungan syarat, pada larik 3 dan larik 4 merupakan hasil . Larik 3 dan 4
merupakan satu kalimat majemuk
C. Struktur penyajian pantun dua larik sampiran dan dua larik isi pantun. Dua
larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik 3 dan 4.
Makna/isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan.
Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, pantun larik 1 dan larik 2
menggunakan kalimat berita. Larik satu dan larik 2 merupakan kalimat
berdiri sendiri. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola
hubungan sebab akibat, pada larik 3 dan larik 4 merupakan hasil . Larik 3
dan 4 merupakan satu kalimat majemuk
D. Struktur penyajian pantun dua larik sampiran dan dua larik isi pantun. Dua
larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik 3 dan 4.
Makna/isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 tidak berhubungan.
Ditinjau dari jenis kalimat yang digunakan, pantun larik 1 dan larik 2
menggunakan kalimat berita. Larik satu dan larik 2 merupakan kalimat
berdiri sendiri. Larik 3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola
hubungan waktu, pada larik 3 dan larik 4 merupakan hasil . Larik 3 dan 4
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merupakan satu kalimat majemuk
E. Struktur penyajian pantun dua larik sampiran dan dua larik isi pantun. Dua
larik pertama merupakan pengantar untuk masuk pada isi larik 3 dan 4.
Makna/isi pada larik 1 dan 2 dengan larik 3 dan 4 berhubungan. itinjau dari
jenis kalimat yang digunakan, pantun larik 1 dan larik 2 menggunakan
kalimat berita. Larik satu dan larik 2 merupakan kalimat berdiri sendiri. Larik
3 dan 4 merupakan kalimat saran dengan pola ubungan sebab akibat, pada
larik 3 dan larik 4 merupakan hasil . Larik 3 dan 4 merupakan satu kalimat
majemuk

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …

Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: Endang Kurniawan, M. Pd.

KOMPETENSI DASAR

3.14 Menelaah struktur dan
kebahasaan puisi rakyat
(pantun, syair, dan bentuk
puisi rakyat setempat) yang
dibaca dan didengar

Nomor
Soal
11

LINGKUP MATERI

Penelaahan Struktur Dan
Kebahasaan
Teks
Puisi
Rakyat
MATERI
Struktur teks pantun

Disajikan
puisi
rakyat
(pantun) peserta dapat
menentukan isi teks tersebut

Kunci
Jawaban
A

Aplikasi

X

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermati kedua bait pantun berikut!

Ikan nila dimakan berang-berang,
Katak hijau melompat ke kiri;
Jika berada di rantau orang,
Baik-baik membawa diri
A.
B.
C.
D.
E.

Larik pertama tidak memiliki keterkaitan dengan larik kedua
Larik ketiga tidak memiliki keterkaitan dengan larik keempat
Sampiran dan isi tidak berhubungan
Larik pertama dan ketiga tidak mempunyai rima akhir yang sama
Larik kedua dan keempat mempunyai rima akhir yang sama
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INDIKATOR SOAL

Pengetahuan/
Pemahaman

Buku Sumber :
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …

Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: Endang Kurniawan, M. Pd.

KOMPETENSI DASAR

3.14 Menelaah struktur dan
kebahasaan puisi rakyat
(pantun, syair, dan bentuk
puisi rakyat setempat) yang
dibaca dan didengar

Nomor
Soal
12

LINGKUP MATERI

Penelaahan Struktur Dan
Kebahasaan
Teks
Puisi
Rakyat
MATERI
Kata Penghubng
INDIKATOR SOAL
Disajikan puisi rakyat berupa
syair, peserta mengidentifikasi
kata penghubung syarat

Pengetahuan/
Pemahaman

Buku Sumber :

Kunci
Jawaban
A

Aplikasi

RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermati syair berikut!

Perteguh jua alat perahumu
Hasilkan bekal air dan kayu
Dayung pengayuh taruh di situ
Supaya laju perahumu itu
Syair tersebut menggunakan kata penghubung ....
A.
B.
C.
D.
E.

syarat
sebab
akibat
tujuan
sarat

X

Penalaran

Unit Pembelajaran
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Secara umum pembelajaran pada unit ini mengarahkan pada bagaimana
peserta dapat menghasilkan sebuah tulisan dalam bentuk teks puisi rakyat,
khususnya pantun, syair, dan gurindam. Untuk itu, subunit ini membahas tiga
materi yaitu isi dan fungsi, struktur, dan kebahasaan teks puisi rakyat. Pada
materi isi dan fungsi teks puisi rakyat peserta diharapkan mampu
membangun konteks dan pemodelan dengan cara menggali informasi terkait
isi

dan

fungsi

informasi

pada

teks

puisi

rakyat

tersebut

dan

menyimpulkannya. Pada materi struktur dan kebahasaan teks puisi rakyat,
peserta diarahkan untuk memahami struktur dan kebahasaan dalam rangka
untuk memudahkan saat mengonstruksi/menyajikan gagasan, perasaan, dan
pendapat dalam bentuk teks puisi rakyat.
Agar pencapaian tujuan maksimal, unit ini mengembangkan tiga aktivitas,
yaitu pengidentidikasian dan penyimpulan isi teks puisi rakyat, penelaahan
struktur dan kebahasaan teks puisi rakyat, dan penyajian gagasan, perasaan,
dan pendapat dalam bentuk teks puisi rakyat. Model pembelajaran yang
digunakan dalam aktivitas tersebut adalah model pembelajaran penemuan
untuk

aktivitas

pertama.

Sedangkan,

aktivitas

kedua

dan

ketiga

menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Pada setiap aktivitas
terdapat juga lembar kerja peserta didik (LKPD) yang dapat membantu
memberikan pengalaman pembelajaran tentang membangun konteks,
pemodelan, dan mengonstruksi teks puisi rakyat.
Pada unit ini juga disajikan pengembangan penilaian. Para guru diharapkan
mampu mengembangkan soal HOTS sesuai dengan KD, IPK, materi yang
disajikan.
Rangkaian pembelajaran pada unit ini dapat membantu guru dalam
melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian HOTS.
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Pada bagian umpan balik ini, Saudara dapat memberikan tanggapan terhadap
pertanyaan atau pernyataan yang ada pada tabel berikut ini.
1.

Apa yang Saudara harapkan setelah mempelajari subunit ini?

2.

Apa yang akan Saudara kembangkan terkait materi sebagai bahan
pembelajaran yang terdapat pada subunit ini?
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3.

Apa yang akan Saudara kembangkan terkait dengan soal Hots sebagai
bahan pembelajaran pada subunit ini?

4.

Apa yang akan Saudara perbaiki setelah mempelajari unit pembelajaran
ini berhubungan dengan proses pembelajaran yang dirasakan kurang?
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5.

Apa

yang

Saudara

rasa

kurang

dalam

perencanaan

program

pembelajaran?

6.

Apa yang Saudara rasa kurang dalam pelaksanaan pembelajaran?
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7.

Bagaimana cara Saudara meningkatkan kemampuan diri?
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PENGANTAR
Unit pembelajaran Teks Cerita Rakyat ini disusun berdasarkan empat
Kompetensi Dasar (KD) di kelas VII yang mengacu pada Permen 37 Tahun
2018. KD tersebut merupakan KD pasangan antara KD pengetahuan dengan
KD keterampilan. Pasangan KD pertama adalah KD pengetahuan nomor 3.15,
mengidentifikasi informasi tentang fabel/legenda daerah setempat yang
dibaca dan didengar. KD keterampilan nomor 4.15, menceritakan kembali isi
cerita fabel/legenda daerah setempat yang dibaca/didengar. Sedangkan
pasangan KD yang kedua adalah KD pengetahuan nomor 3.16 Menelaah
struktur dan kebahasaan fabel/legenda daerah, dan KD keterampilan nomor
4.16 Memerankan isi fabel/legenda daerah setempat yang dibaca dan
didengar.
Supaya tercapai kompetensi dari setiap KD-nya, maka masing-masing KD
dijabarkan ke dalam target kompetensi yang dilanjutkan pada penjabaran
Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK). Masing-masing IPK dibagi menjadi
tiga bagian yaitu indikator penunjang, indikator kunci, dan indikator
pengayaan. Indikator penunjang merupakan indikator yang disajikan sebagai
penunjang dari indikator inti. Indikator penunjang tersebut dirumuskan dari
level bawah indikator intinya, misal jika indikator inti berada di cognitive level
3 (C3) maka indikator penunjang diambil dari C1-C2, sedangkan indikator
pengayaan diambil dari level atasnya, C4-C6. Demikian juga dengan indikator
inti berada di psicomotor level 3 (P3) maka indikator penunjang diambil dari
P1-P2, sedangkan pengayaannya diambil dari level atasnya, P4-P6.
Selanjutnya, untuk menggambarkan kebermanfaatan teks cerita rakyat dalam
kehidupan sehari hari, maka dibahaslah dalam Aplikasi di Dunia Nyata. Hal itu
disajikan untuk mengantarkan kepada peserta didik bahwa Teks

Cerita

Rakyat aplikasinya ada di kehidupan nyata. Aplikasi tersebut bisa diambil
kebermanfaatannya untuk nilai-nilai kehidupan seperti edukasi/didaktis,
rekreasi, dan lain sebagainya.
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Selain

kebermanfaatan

untuk nilai-nilai kehidupan,

disusunnya unit

pembelajaran Teks Cerita Rakyat di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP)
juga untuk membantu penyajian bahan soal Ujian Nasional (UN). Hal demikian
bisa nampak dari soal-soal yang muncul di UN tiap tahunnya. Dalam unit
pembelajaran ini, soal-soal UN diambil dari tiga tahun terakhir, 2016, 2017,
dan 2019.
Untuk mempermudah pembelajaran, di dalam unit ini disediakan bahan
pembelajaran berupa: (1) aktivitas pembelajaran, (2) lembar kerja peserta
didik, dan (3) bahan bacaan. Aktivitas pembelajaran disusun sintaknya sesuai
jumlah KD yang tersedia (4 KD), sebanyak empat aktivitas pembelajaran.
Keempat aktivitas pembelajaran tersebut berbasis pendekatan saintifik
dengan model-model yang sesuai dengan karaktersitik KD-nya, discovery
learning. Adapun lembar kerja peserta didik juga disesuaikan dengan lembar
aktivitas sebanyak empat bentuk. Sedangkan bahan bacaan disusun
berdasarkan kebutuhan materi yang bisa mempermudah perserta didik
mendapatkan informasi terkait KD-KD yang terdapat di Teks cerita Rakyat.
Setelah

disajikan

bahan

pembelajaran,

selanjutnya

disusun

unit

Pengembangan Penilaian, terdiri dari dua bahasan, yaitu (1) pembahasan soalsoal Ujian Nasional (UN), dan (2) pemgembangan soal Higher Order Thingkin
Skill (HOTS). Dalam pembahasan soal-soal UN diambil dari tiga tahun terakhir
(2016, 2017, dan 2018) yang ada relevansinya dengan Teks Cerita Rakyat.
Sedangkan untuk pengembangan soal HOTS dirancang dari kisi-kisi soal UN
dengan memperhatikan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) pengayaan
dari KD pengetahuannya.
Sebagai akhir dari unit pembelajaran Teks Cerita Rakyat, dibuatlah penguatan
berupa simpulan dan umpan balik. Diharapkan dengan penyajian unit
pembelajaran Teks Cerita Rakyat ini dapat membantu mempermudah peserta
didik dalam pembelajarannya. Terima kasih.
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar (KD)
berikut.
Tabel 1 Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi Teks Cerita Rakyat

NO

Kompetensi Dasar
3.15

Target KD

Kelas

Mengidentifikasi • Mengidentifikasi informasi
informasi tentang
fabel/legenda

tentang fabel yang dibaca
• Mengidentifikasi informasi

daerah setempat

tentang legenda daerah setempat

yang dibaca dan

yang dibaca

VII

didengar
4.15

Menceritakan • Menceritakan kembali isi cerita
kembali isi cerita
fabel/legenda

fabel yang dibaca
• Menceritakan kembali isi cerita

daerah setempat

legenda daerah setempat yang

yang

dibaca

VII

dibaca/didengar
3.16 Menelaah struktur • Menelaah struktur fabel
dan

kebahasaan • Menelaah kebahasaan fabel

fabel/legenda
daerah

• Menelaah struktur legenda daerah

setempat • Menelaah kebahasaan legenda

yang

daerah

dibaca/didengar
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VII

4.16

Memerankan

isi • Memerankan isi fabel yang dibaca

fabel/legenda
daerah

• Memerankan isi legenda daerah

setempat

VII

setempat yang dibaca

yang dibaca dan
didengar

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) Teks Cerita Rakyat

Pengetahuan

Keterampilan

Indikator Penunjang
3.15.1

3.15.2

Indikator Penunjang

Menentukan informasi dari 4.15.1

Menyalin bagian penting isi

fungsi fabel/legenda daerah

cerita fabel/legenda daerah

setempat yang dibaca

setempat yang dibaca

Menentukan informasi dari 4.15.2

Menggabungkan

unsur intrisik dan ekstrinsik

penting

fabel/legenda

fabel/legenda

daerah

setempat yang dibaca

Mengidentifikasi
Mengidentifikasi
tentang

informasi 4.15.3

daerah

Menceritakan

kembali

isi

cerita fabel yang dibaca
informasi 4.15.4

legenda

setempat yang dibaca
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cerita

Indikator inti

tentang fabel
3.15.4

isi

setempat yang dibaca

Indikator inti
3.15.3

peristiwa

daerah

Menceritakan
cerita

kembali

legenda

setempat yang dibaca

isi

daerah
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Indikator Pengayaan
3.15.6

Indikator Pengayaan

Menyimpulkan
tentang
daerah

informasi 4.15.5

fabel/legenda
setempat

yang

dibaca

Menanggapi

isi

cerita

fabel/legenda

daerah

setempat dengan kata-kata
sendiri

Indikator Penunjang

Indikator Penunjang

3.16.1 Mengidentifikasikan struktur 4.16.1 Mereplikasi isi fabel/legenda
fabel/legenda daerah
3.16.2

Mengklasifikasikan struktur
fabel/ legenda daerah

3.16.3

daerah setempat yang dibaca

Mencirikan

Indikator inti

kebahasaan 4.16.2 Memerankan isi fabel yang

fabel/legenda daerah

dibaca
4.16.3 Memerankan legenda daerah
setempat yang dibaca

Indikator inti

Indikator Pengayaan

3.16.4 Menelaah struktur fabel

4.16.4 Menyajikan isi fabel/legenda

3.16.5 Menelaah kebahasaan fabel

daerah dalam pementasan

3.16.6 Menelaah struktur legenda
daerah
3.16.7 Menelaah kebahasaan legenda
daerah
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Indikator Pengayaan
3.16.8

Memerinci

struktur

fabel/legenda daerah
3.16.9

Menilai

kebahasaan

fabel/legenda daerah
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
Cerita rakyat banyak mengandung berbagai hal yang menyangkut dengan
hidup dan kehidupan nyata pada masyarakat, misalnya mengenai sistem
nilai, kepercayaan dan agama, kaidah-kaidah sosial, etos kerja dan lain
sebagainya. Oleh karena itu sejumlah pengamat sosial budaya menyatakan
bahwa memahami pandangan hidup masyarakat tidaklah komprehensif jika
tanpa mempelajari cerita rakyat. Di dalam cerita rakyat berupa cerita
binatang (fabel) dan cerita asal mula terjadinya suatu tempat, peristiwa, atau
keberadaan suatu daerah (legenda) misalnya, melalui struktur dan kaidah
bahasanya dapat ditemukan berbagai informasi terkait sistem nilai moral
yang bisa diambil sebagai pelajaran hidup manusia.

Gambar 1 Gunung Tangkuban Perahu di Bandung Jawa Barat
Sumber:
http://www.visitbandung.info/id/2015/09/01/gunung-tangkubanperahu-bagian-sejarah-geologi-bandung/
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Legenda Gunung Tangkuban Perahu, dari cerita rakyat ini dapat ditemukan
banyak informasi nilai moral yang bisa dijadikan pelajaran hidup manusia.
Cerita dari Bandung Jawa Barat itu identik dengan seorang anak
(Sangkuriang) yang mencintai ibunya sendiri (Dayang Sumbi). Sangkuriang
ditantang ibunya untuk membuat perahu dalam satu malam saja. Namun,
perahu yang dibuat Sangkuriang itu ditendangnya karena ia tidak dapat
memenuhi persyaratan yang diberikan oleh Dayang Sumbi. Konon perahu
tersebut pun terbalik hingga akhirnya dikenali sebagai Gunung Tangkuban
Parahu.
Pada umumnya, pelajaran yang diambil dari legenda Tangkuban Parahu itu
hanya berupa peringatan kepada anak untuk selalu mentaati perintah orang
tua dan tidak bersifat egois, mengumbar hawa nafsu. Padahal banyak
informasi pesan moral lainnya yang dapat diperoleh dari legenda Tangkuban
Perahu. Khususnya, terkait pesan moral dalam pencapaian cita-cita hidup: (1)
tekad kuat, (2) pencapaian tujuan, (3) bekerja keras, (4) hindari hawa nafsu.
Pertama tekad kuat, Sangkuriang memiliki tekad yang kuat untuk menikahi
Dayang Sumbi, meskipun ia mengetahui bahwa Dayang Sumbi adalah ibu
kandungnya sendiri. Dalam hal tekad kuatnya Sangkuriang itu patut diikuti,
walaupun syarat yang diberikan Dayang Sumbi sangat sulit. Sangkuriang
tetap bersikeras untuk membuatkan perahu besar dan danau dalam semalam
untuk Dayang Sumbi. Melalui tekad kuat yang dimiliki Sangkuriang itu
dijadikan contoh bahwa dengan tekad yang kuat, cita-cita dapat diwujudkan
walaupun akan selalu ada rintangan.
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Kedua pencapaian tujuan, Sangkuriang memiliki tujuan untuk menikahi
Dayang Sumbi. Sangkuriang pun melakukan segala rencana untuk
memenangkan hati pujaan hatinya. Tujuan Sangkuriang sangatlah spesifik,
itu merupakan sisi positif yang dapat dipraktikkan. Dalam pencapaian citacita harus memiliki tujuan spesifik yang dirancang rencana jangka pendek,
jangka menengah, jangka panjang.
Ketiga bekerja keras, Sangkuriang pun bekerja keras menyelesaikan misi dan
mengerahkan segala kemampuannya untuk mewujudkan impian menikahi
Dayang Sumbi. Demikian juga dalam pencapaian cita-cita harus bekerja keras
yang diwujudkan dengan memaksimalkan ikhtiar, doa, dan tawakal. Jangan
lemah bahkan hilang semangat di perjalanan capaian cita-cita.
Keempat hindari hawa nafsu, Sangkuriang tidak menggubris larangan Dayang
Sumbi untuk menikahinya, meskipun Dayang Sumbi adalah ibu kandungnya
sendiri. Itu berarti Sangkuriang telah dibutakan oleh hawa nafsunya.
Sehingga Sangkuriang celaka hidupnya, durhaka pada orang tua. Pun
demikian, hawa nafsu harus dihindari supaya tidak merusak pencapaian citacita.
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Gambar 2 Legenda Tangkuban Parahu Sangkuriang
Sumber:
http://sman1ladngi.blogspot.com/2016/05/cerita-rakyatsangkuriang_2.html

Indonesia memiliki aneka macam suku atau daerah. Hal ini menyebabkan
Indonesia kaya akan kesenian dan kebudayaan, diantaranya cerita rakyat
fabel/legenda. Supaya cerita rakyat fabel/legenda tersebut tidak punah,
maka perlu kegiatan mendongeng. Apalagi dengan perkembangan teknologi
yang begitu cepat, banyak cerita-cerita fiksi yang

dicipta dan dikemas

dengan menarik melalui komik, film kartun dan animasi yang bisa dibaca dan
ditonton. Lain hal dengan diceritakan fabel/legenda yang bisa didengar.
Bercerita fabel/legenda akan lebih menarik lagi jika menggunakan teknik
yang tepat yaitu teknik interpretasi, teknik representasi, dan teknik
kretivitas. Sehingga dengan menceritakan fabel/legenda secara menarik akan
memberikan manfaat bagi pendengarnya, diantaranya yaitu: (1) hiburan, (2)
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pendidikan sejarah, (3) pendidikan karakter, (4) pengenalan dan penerimaan
perbedaan budaya, dan (5) cinta tanah air.
Pentingnya mendongeng cerita rakyat fabel/legenda sebenarnya sudah jauh
waktu dilakukan oleh orang tua pendahulu. Para orang tua sering
mendongeng cerita rakyat sebagai pengantar tidur anaknya. Oleh karena
orang tua sudah memahami manfaat dari mendongeng itu sebagai sarana
pendidikan karakter. Dengan menceritakan fabel/legenda, orang tua bisa
menyisipkan pesan moral berupa sikap-sikap perbuatan terpuji dan
menghindari sikap atau perbuatan yang buruk dari fabel/legenda yang
diceritakan.

Gambar 3 Ibu bercerita fabel kepada putrinya
Sumber: ceritadongeng-indonesia.blogspot.com/2015/09/manfaat-dongeng-bagi-anak.html
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Selanjutnya, cerita rakyat fabel/legenda dapat diperankan dalam bentuk
pementasan. Hal itu bisa sebagai sarana untuk lebih mempermudah
penyampain pesan yang terkandung di dalam cerita rakyat fabel/legenda.

Gambar 4Pementasan Cerita Rakyat
Sumber: http://travelplusindonesia.blogspot.com/2012/12/pementasan-roro-jonggranglibatkan-anak.html
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SOAL-SOAL UN/USBN
Berikut di bawah ini contoh soal-soal UN topik teks cerita rakyat pada
Komptensi

Dasar

(KD)

3.15

Mengidentifikasi

informasi

tentang

fabel/legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar, dan KD 3.16
Menelaah struktur dan kebahasaan fabel/legenda daerah. KD tersebut
terdapat di kelas VII. Soal-soal itu disajikan sebagai sarana berlatih bagi
peserta didik untuk menyelesaikan jawabannya. Selain itu, soal-soal dapat
dijadikan acuan untuk membuat pengembangan soal yang lebih tinggi pada
teks cerita rakyat.
Tabel 3 Soal Teks Cerita Rakyat dalam UN 2017

NO
32

SOAL

TAHUN

Bacalah kedua teks berikut, kemudian kerjakan soal 2017
nomor 32 dan 33!
Teks 1

Teks 2

“Tolong bantu aku! Aku

“Tangga

ini

terlalu

mau tenggelam, tolong …, pendek. Aku tidak bisa
tolong …!

mencapai

langit-langit,”

Untunglah saat itu ada ucap Kus Tikus. “Gunakan
seekor

kupu-kupu

terbang

melintas.

kupu

itu

sebagai

tangga,

Kupu- Kus!” seru Jiji Jerapah

menjulurkan

sebuah ranting ke
Semut.

yang leherku

dengan

membawa

arah kaleng cat pada mulutnya,
Kus Tikus naik ke leher

“Semut, peganglah erat- sang

Jerapah.

erat ranting itu! Nanti aku mudah,

si

akan mengangkat ranting menjangkau
itu dan menurunkanmu di tempat

Dengan
Tikus
tempat-

yang

sulit.
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tempat yang aman.”

Pekerjaan mereka sangat
rapi. Mulai saat itu Jiji dan
Kus menjadi tukang cat di
kampung tersebut.

Perbedaan nilai moral pada kedua teks tersebut adalah …
Teks 1

Teks 2

A menolong sesama teman

bekerja sama

B meringankan
teman
C bekerja sama

saling membantu

D saling menghargai

beban bekerja keras

bekerja keras
Identifikasi Soal

Level Kognitif

L3 (Penalaran)

Indikator yang bersesuaian

3.15.2 Mendaftar kata/kalimat sebagai ciri
cerita fabel pada teks yang dibaca atau
didengar,

Diketahui

Unsur intrinsik dalam cerita fabel

Ditanyakan

Perbedaan nilai moral

Materi yang dibutuhkan

Pemahaman tentang nilai moral yang terdapat
dalam teks cerita rakyat
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Tabel 4 Soal Teks Cerita Rakyat dalam UN 2017

NO
33

SOAL

TAHUN

Bacalah kedua teks berikut, kemudian kerjakan soal 2017
nomor 32 dan 33!
Teks 1

Teks 2

“Tolong bantu aku! Aku

“Tangga ini terlalu

mau tenggelam, tolong …,

pendek. Aku tidak bisa

tolong …!

mencapai langit-langit,”

Untunglah saat itu ada

ucap Kus Tikus. “Gunakan

seekor kupu-kupu yang

leherku sebagai tangga,

terbang melintas. Kupu-

kus!” seru Jiji Jerapah

kupu itu menjulurkan

dengan membawa

sebuah rangting ke arah

kaleng cat pada mulutnya,

semut.

Kus Tikus naik ke leher

“Semut, peganglah erat-

sang jerapah. Dengan

erat ranting itu! Nanti aku

mudah, si tikus

akan mengangkat ranting

menjangkau tempat-

itu dan menurunkanmu di

tempat yang sulit.

tempat yang aman.”

Pekerjaan mereka sangat
rapi. Mulai saat itu Jiji dan
Kus menjadi tukang cat di
kampung tersebut.

Perbedaan penggunaan bahasa pada kedua teks tersebut
adalah …
Teks 1
A terdapat

Teks 2
kalimat tidak

terdapat

kalimat

langsung
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langsung
B kata-kata tidak baku
C tidak

terdapat

kata-kata baku
kata terdapat kata sandang

sandang
D dipengaruhi

bahasa dipengaruhi bahasa asing

daerah
Identifikasi Soal
Level Kognitif

L2 (aplikasi)

Indikator yang
bersesuaian

3.16 Menelaah kaidah bahasa fabel pada teks yang
dibaca atau didengar.

Diketahui

Kaidah kebahasaan dalam cerita fabel

Ditanyakan

Perbedaan penggunaan bahasa pada dua teks
berbeda

Materi yang
dibutuhkan

Teks cerita rakyat

Tabel 5 Soal Teks Cerita Rakyat dalam UN 2017

NO
35

SOAL
Bacalah teks berikut!(1) “Kita tak mungkin mengalahkan si Kancil”
(2) “Jangan khawatir kawan. Jumlah kita banyak. Kalau
kita bersatu kita bisa mempermalukan kancil yng
sombong itu,” jelas siput.
(3) Beberapa hari kemudian, tersiar kabar bahwa siput
berhasil mengalahkan kancil dengan kekompakan
dan kerja samanya.
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Variasi kalimat berikut yang sesuai untuk kalimat nomor
(2) adalah …
A. “Siput tidak takut kepada kancil karena jumlahnya
banyak,” kata siput.
B. Seekor siput, “Merasa khawatir kalau kancil bersatu
susah dikalahkan.”
C. Seekor siput membesarkan hati teman-temannya,
“Tetap bersatu menghadapi kancil.”
D. “Jangan cemas, teman-teman, kalau kita bersatu kita
dapat mempermalukan kancil,” kata seekor siput.
Identifikasi Soal
Level Kognitif

L3

Indikator yang
bersesuaian

3.16.4 Memvariasikan alur, dialog, latar, dari fabel
yang disajikan fabel pada teks yang dibaca atau
didengar.

Diketahui

Variasi kalimat

Ditanyakan

Dapat mengidentifikasi variasi kalimat

Materi yang
dibutuhkan

Teks cerita rakyat
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Tabel 6 Soal Teks Cerita Rakyat dalam UN 2016

NO
38

SOAL
Perhatikan kalimat berikut!-

TAHUN
2016

Sudah empat minggu mutiara mencari anak Kucing
Persia yang hilang.

Perbaikan penggunaan huruf kapital pada kalimat tersebut
adalah …
A. Sudah empat Minggu mutiara mencari anak kucing
Persianya yang hilang.
B. Sudah empat Minggu mutiara mencari anak Kucing
Persianya yang hilang.
C. Sudah empat minggu Mutiara mencari anak Kucing
Persianya yang hilang.
D. Sudah empat minggu Mutiara mencari anak kucing
persianya yang hilang.
Identifikasi Soal
Level Kognitif

L2 (aplikasi)

Indikator yang
bersesuaian

3.16.6 Menentukan dan memperbaiki kesalahan
penggunaan kata, kalimat, ejaan dan tanda baca
fabel dari teks yang telah dibaca atau didengar.

Diketahui

Penggunaan huruf kaiptal tidak sesuai kaidah

Ditanyakan

Penggunaan ejaan yang sesuai dengan kaidah

Materi yang
dibutuhkan

Teks cerita rakyat

Tabel 7Soal Teks Cerita Rakyat dalam UN 2018
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NO
15

SOAL
Bacalah kutipan cerita berikut!-

TAHUN
2018

Pembuatan candi kurang satu, tetapi apa hendak di kata,
roh halus berhenti mengerjakan tugasnya dan tanpa
bantuan mereka tidak mungkin Bandung Bondowoso
menyelesaikannya. Keesokan harinya waktu bandung
Bondowoso mengetahui bahwa usahanya gagal, bukan
main marahnya. Dia mengutuk para gadis di sekitar
Prambanan, tidak akan ada orang yang mau memperistri
mereka sampai mereka menjadi perawan tua, sedangkan
Roro Jongrang sendiri dikutuk menjadi arca

Tokoh utama kutipan cerita tersebut adalah …
A.
B.
C.
D.

Roro Jongrang
Bandung Bondowoso
Para Gadis
Perawan Tua
Identifikasi Soal

Level Kognitif

L2 (aplikasi)

Indikator yang
bersesuaian

3.15.2 Menelaah struktur (unsur tokoh) cerita
fabel pada teks yang dibaca atau didengar.

Diketahui

Unsur intrinsik cerita fabel

Ditanyakan

Menentukan tokoh utama

Materi yang
dibutuhkan

Teks cerita rakyat
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Tabel 8 Soal Teks Cerita Rakyat dalam UN 2018

NO
24

SOAL
Bacalah kutipan cerita berikut!-

TAHUN
2018

Hampir setiap malam mereka berkumpul bersama,
berpesta, menari, dan bergembira. Mereka saling berbagi
makanan kecuali seekor belalang yang selalu hidup
menyendiri. Ia hanya memandang keramaian dari depan
rumahnya. Tingkah belalang itu sangat aneh, ia malu
kerana telah kehilangan sebuah kakinya.
Kebiasaan tokoh belalang yang tergambar pada kutipan
cerita tersebut adalah …
A. Setiap malam berpesta
B. Membagi makanan
C. Hidup menyendiri
D. Aneh dan pemalu
Indikator Soal
Level Kognitif

L2 (aplikasi)

Indikator yang
bersesuaian

3.15.2 Mendaftar kata/kalimat sebagai ciri cerita
fabel pada teks yang dibaca atau didengar.

Diketahui

Unsur intrinsik cerita fabel

Ditanyakan

Mengidentifikasi kebiasaan tokoh pada kutipan

Materi yang
dibutuhkan

Teks cerita rakyat
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BAHAN PEMBELAJARAN
Bahan Pembelajaran ini disusun menjadi tiga bagian, yaitu: (1) aktivitas
pembelajaran, (2) lembar kerja peserta didik, dan (3) bahan bacaan.
Aktivitas pembelajaran disusun sintaknya sesuai jumlah KD yang tersedia (4
KD) secara berpasangan menjadi dua aktivitas pembelajaran. Kedua aktivitas
pembelajaran tersebut berbasis pendekatan saintifik dengan model-model
yang sesuai dengan karaktersitik KD-nya, discovery learning. Adapun lembar
kerja peserta didik juga disesuaikan dengan lembar aktivitas sebanyak dua
bentuk. Sedangkan bahan bacaan disusun berdasarkan kebutuhan materi
yang bisa mempermudah peserta didik mendapatkan informasi terkait KDKD yang terdapat di Teks cerita Rakyat.

A. Aktivitas Pembelajaran
Unit ini mencakup dua aktivitas pembelajaran yang dipasangkan, sesuai
dengan jumlah KD yang tersedia. Kedua aktivitas pembelajaran tersebut
berbasis pendekatan saintifik dengan model-model yang sesuai dengan
karaktersitik KD-nya, discovery learning.
1. Aktivitas

Pembelajaran

Mengidentifikasi

Informasi

dan

Menceritakan Kembali Teks Fabel/Legenda
Tujuan Pembelajaran:
•

Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi informasi tentang
fabel/legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar

•

Peserta didik diharapkan dapat menceritakan kembali tentang
fabel/legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar.

Pemberian Rangsangan (Stimulation)
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1. Peserta didik menyaksikan video cerita rakyat legenda Gunung
Tangkuban Perahu (https://www.youtube.com/watch?v=Dzbj16z4BMs)
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 .
Identifikasi Masalah (Problem Statemen)
1. Peserta didik membaca teks cerita rakyat legenda Kutukan Raja Pulau
Mintin dan fabel Buaya Ajaib yang dibagikan pendidik.
2. Peserta didik secara berkelompok menyusun pertanyaan terkait dengan
teks cerita rakyat legenda Kutukan Raja Pulau Mintin dan fabel Buaya
Ajaib.
3. Secara berkelompok peserta didik menerima

lembar format daftar

informasi teks cerita rakyat legenda Kutukan Raja Pulau Mintin dan fabel
Buaya Ajaib yang ditayangkan.
4. Pendidik melakukan pengamatan untuk menilai sikap peserta didik.
Pengumpulan Data (Data Collection)

1. Peserta didik mendata informasi sesuai dengan isi teks cerita rakyat
legenda Kutukan Raja Pulau Mintin dan fabel Buaya Ajaib.
2. Peserta didik mengklasifikasi berdasarkan data sesuai dengan isi teks
cerita rakyat legenda Kutukan Raja Pulau Mintin dan fabel Buaya Ajaib.
3. Peserta didik mengidentifikasi hasil yang sudah diklasifikasi sesuai
dengan isi teks cerita rakyat legenda Kutukan Raja Pulau Mintin dan fabel
Buaya Ajaib.
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Pengolahan Data (Data Processing)
Peserta didik secara berkelompok
a. mendiskusikan data klasifikasi data, dan identifikasi informasi
sesuai dengan isi teks cerita rakyat legenda Kutukan Raja Pulau
Mintin dan fabel Buaya Ajaib;
b. membaca dan membandingkan dua teks cerita rakyat legenda
Kutukan Raja Pulau Mintin dan fabel Buaya Ajaib;
c. peserta didik menyimpulkan isi dua teks cerita rakyat legenda
Kutukan Raja Pulau Mintin dan fabel Buaya Ajaib;
d. menentukan hal-hal penting yang terdapat dalam dua teks cerita
rakyat legenda Kutukan Raja Pulau Mintin dan fabel Buaya Ajaib;
e. mengembangkan atau menuliskan teks sesuai dengan hasil
identifikasi pada karton manila;
f. hasil kerja dipajang pada papan pajang.

Pembuktian (Verification)
1. Peserta didik melakukan kunjungan kerja ke kelompok lain, satu orang
anggota kelompok bertugas menceritakan kembali isi teks cerita rakyat
legenda Kutukan Raja Pulau Mintin dan fabel Buaya Ajaib yang telah
didiskusi di kelompok masing-masing.
2. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi menceritakan kembali
isi teks cerita rakyat legenda Kutukan Raja Pulau Mintin dan fabel Buaya
Ajaib yang telah dihasil dari kerja kelompok, peserta didik yang
berkunjung, merespon hasil dengan memberikan tanggapan dan
pertanyaan

untuk mendalami dan

mengetahui

kebenaran

hasil

identifikasi teks cerita rakyat legenda Kutukan Raja Pulau Mintin dan
fabel Buaya Ajaib yang telah diceritakan kembali.
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3. Peserta didik yang bertugas menceritakan kembali isi cerita teks rakyat
legenda Kutukan Raja Pulau Mintin dan fabel Buaya Ajaib juga
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.
Penarikan Simpulan (Generalization)
1. Peserta didik mengungkapkan kembali tentang informasi yang terdapat
dalam teks cerita rakyat legenda Kutukan Raja Pulau Mintin dan fabel
Buaya Ajaib yang telah dibaca dan diceritakan ulang.
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
cerita rakyat legenda Kutukan Raja Pulau Mintin dan fabel Buaya Ajaib
dan dikuatkan pendidik.
5. Peserta didik mengerjakan soal penilaian pembelajaran yang diberikan
oleh pendidik untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.
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2. Aktivitas Pembelajaran Menelaah Struktur dan Kebahasaan Serta
Memerankan Isi Teks Cerita Rakyat Fabel/Legenda Daerah
Tujuan aktivitas pembelajaran
•

Peserta didik dapat menelaah struktur dan kebahasaan fabel/legenda
daerah setepat

yang dibaca dan didengar dengan menggunakan

model discovery learning.
•

Peserta didik dapat memerankan isi fabel/legenda daerah setempat
yang dibaca dan didengar dengan menggunakan model model
discovery learning.
Pemberian Ransangan (Stimulation)

1. Peserta didik membaca teks cerita rakyat fabel dan legenda
contoh teks fabel
Kupu-Kupu Berhati Mulia
Dikisahkan pada suatu hari yang cerah ada seekor semut
berjalan-jalan di taman. Ia sangat bahagia karena bisa berjalan-jalan
melihat taman yang indah. Sang semut berkeliling taman sambil
menyapa binatang-binatang yang berada di taman itu.
Ia melihat sebuah kepompong di atas pohon. Sang semut
mengejek bentuk kepompong yang jelek yang tidak bisa pergi ke
mana-mana.
“Hei, kepompong alangkah jelek nasibmu. Kamu hanya bisa
menggantung di ranting itu. Ayo jalan-jalan, lihat dunia yang luas ini.
Bagaimana nasibmu jika ranting itu patah?”
Sang semut selalu membanggakan dirinya yang bisa pergi ke
tempat ia suka. Bahkan, sang semut kuat mengangkat beban yang
lebih besar dari tubuhnya. Sang semut merasa bahwa dirinya adalah
binatang yang paling hebat. Si kepompong hanya diam saja
mendengar ejekan tersebut.
Pada suatu pagi sang semut kembali berjalan ke taman itu.
Karena hujan, di mana-mana terdapat genangan lumpur. Lumpur
yang licin membuat semut tergelincir ke dalam lumpur. Ia terjatuh ke
dalam lumpur. Sang semut hampir tenggelam dalam genangan itu.
Semut berteriak sekencang mungkin untuk meminta bantuan. “
Tolong, bantu aku! Aku mau tenggelam, tolong..., tolong....!
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Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang
melintas. Kemudian, kupu-kupu menjulurkan sebuah ranting ke arah
semut.
“Semut, peganglah erat-erat ranting itu! Nanti aku akan
mengangkat ranting itu.”
Lalu, sang semut memegang erat ranting itu. Si kupu-kupu
mengangkat ranting itu dan menurunkannya di tempat yang aman.
Kemudian, sang semut berterima kasih kepada kupu-kupu karena
kupu-kupu telah menyelamatkan nyawanya. Ia memuji kupu-kupu
sebagai binatang yang hebat dan terpuji.
Mendengar pujian itu, kupu-kupu berkata kepada semut. “Aku
adalah kepompong yang pernah diejek,” kata si kupu-kupu. Ternyata,
kepompong yang dulu ia ejek sudah menyelamatkan dirinya.”
Akhirnya, sang semut berjanji kepada kupu-kupu bahwa dia
tidak akan menghina semua makhluk ciptaan Tuhan yang ada di
taman itu.
contoh teks legenda
MALIN KUNDANG
Pada suatu waktu, hiduplah sebuah keluarga nelayan di pesisir
pantai wilayah Sumatra. Keluarga tersebut terdiri dari ayah, ibu dan
seorang anak laki-laki yang diberi nama Malin Kundang. Karena
kondisi keuangan keluarga memprihatinkan, sang ayah memutuskan
untuk mencari nafkah di negeri seberang dengan mengarungi lautan
yang luas.
Maka tinggallah si Malin dan ibunya di gubug mereka.
Seminggu, dua minggu, sebulan, dua bulan bahkan sudah 1 tahun
lebih lamanya, ayah Malin tidak juga kembali ke kampung
halamannya. Sehingga ibunya harus menggantikan posisi ayah Malin
untuk mencari nafkah. Malin termasuk anak yang cerdas tetapi sedikit
nakal. Ia sering mengejar ayam dan memukulnya dengan sapu. Suatu
hari ketika Malin sedang mengejar ayam, ia tersandung batu dan
lengan kanannya luka terkena batu. Luka tersebut menjadi berbekas
dilengannya dan tidak bisa hilang.
Setelah beranjak dewasa, Malin Kundang merasa kasihan
dengan ibunya yang banting tulang mencari nafkah untuk
membesarkan dirinya. Ia berpikir untuk mencari nafkah di negeri
seberang dengan harapan nantinya ketika kembali ke kampung
halaman, ia sudah menjadi seorang yang kaya raya. Malin tertarik
dengan ajakan seorang nakhoda kapal dagang yang dulunya miskin
sekarang sudah menjadi seorang yang kaya raya.
Malin kundang mengutarakan maksudnya kepada ibunya.
Ibunya semula kurang setuju dengan maksud Malin Kundang, tetapi
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karena Malin terus mendesak, Ibu Malin Kundang akhirnya
menyetujuinya walau dengan berat hati. Setelah mempersiapkan
bekal dan perlengkapan secukupnya, Malin segera menuju ke
dermaga dengan diantar oleh ibunya. “Anakku, jika engkau sudah
berhasil dan menjadi orang yang berkecukupan, jangan kau lupa
dengan ibumu dan kampung halamannu ini, nak”, ujar Ibu Malin
Kundang sambil berlinang air mata.
Kapal yang dinaiki Malin semakin lama semakin jauh dengan
diiringi lambaian tangan Ibu Malin Kundang. Selama berada di kapal,
Malin Kundang banyak belajar tentang ilmu pelayaran pada anak
buah kapal yang sudah berpengalaman. Di tengah perjalanan, tibatiba kapal yang dinaiki Malin Kundang di serang oleh bajak laut.
Semua barang dagangan para pedagang yang berada di kapal
dirampas oleh bajak laut. Bahkan sebagian besar awak kapal dan
orang yang berada di kapal tersebut dibunuh oleh para bajak laut.
Malin Kundang sangat beruntung dirinya tidak dibunuh oleh para
bajak laut, karena ketika peristiwa itu terjadi, Malin segera
bersembunyi di sebuah ruang kecil yang tertutup oleh kayu.
Malin Kundang terkatung-katung ditengah laut, hingga
akhirnya kapal yang ditumpanginya terdampar di sebuah pantai.
Dengan sisa tenaga yang ada, Malin Kundang berjalan menuju ke desa
yang terdekat dari pantai. Sesampainya di desa tersebut, Malin
Kundang ditolong oleh masyarakat di desa tersebut setelah
sebelumnya menceritakan kejadian yang menimpanya. Desa tempat
Malin terdampar adalah desa yang sangat subur. Dengan keuletan dan
kegigihannya dalam bekerja, Malin lama kelamaan berhasil menjadi
seorang yang kaya raya. Ia memiliki banyak kapal dagang dengan
anak buah yang jumlahnya lebih dari 100 orang. Setelah menjadi kaya
raya, Malin Kundang mempersunting seorang gadis untuk menjadi
istrinya.
Berita Malin Kundang yang telah menjadi kaya raya dan telah
menikah sampai juga kepada ibu Malin Kundang. Ibu Malin Kundang
merasa bersyukur dan sangat gembira anaknya telah berhasil. Sejak
saat itu, ibu Malin Kundang setiap hari pergi ke dermaga, menantikan
anaknya yang mungkin pulang ke kampung halamannya.
Setelah beberapa lama menikah, Malin dan istrinya melakukan
pelayaran dengan kapal yang besar dan indah disertai anak buah
kapal serta pengawalnya yang banyak. Ibu Malin Kundang yang setiap
hari menunggui anaknya, melihat kapal yang sangat indah itu, masuk
ke pelabuhan. Ia melihat ada dua orang yang sedang berdiri di atas
geladak kapal. Ia yakin kalau yang sedang berdiri itu adalah anaknya
Malin Kundang beserta istrinya.
Malin Kundang pun turun dari kapal. Ia disambut oleh ibunya.
Setelah cukup dekat, ibunya melihat belas luka di lengan kanan orang
tersebut, semakin yakinlah ibunya bahwa yang ia dekati adalah Malin
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Kundang. “Malin Kundang, anakku, mengapa kau pergi begitu lama
tanpa mengirimkan kabar?”, katanya sambil memeluk Malin Kundang.
Tapi apa yang terjadi kemudian? Malin Kundang segera melepaskan
pelukan ibunya dan mendorongnya hingga terjatuh. “Wanita tak tahu
diri, sembarangan saja mengaku sebagai ibuku”, kata Malin Kundang
pada ibunya. Malin Kundang pura-pura tidak mengenali ibunya,
karena malu dengan ibunya yang sudah tua dan mengenakan baju
compang-camping. “Wanita itu ibumu?”, Tanya istri Malin Kundang.
“Tidak, ia hanya seorang pengemis yang pura-pura mengaku sebagai
ibuku agar mendapatkan hartaku”, sahut Malin kepada istrinya.
Mendengar pernyataan dan diperlakukan semena-mena oleh anaknya,
ibu Malin Kundang sangat marah. Ia tidak menduga anaknya menjadi
anak durhaka. Karena kemarahannya yang memuncak, ibu Malin
menengadahkan tangannya sambil berkata “Oh Tuhan, kalau benar ia
anakku, aku sumpahi dia menjadi sebuah batu”. Tidak berapa lama
kemudian angin bergemuruh kencang dan badai dahsyat datang
menghancurkan kapal Malin Kundang. Setelah itu tubuh Malin
Kundang perlahan menjadi kaku dan lama-kelamaan akhirnya
berbentuk menjadi sebuah batu karang.

2. Peserta didik melakukan curah pendapat untuk menggali pengalaman
mereka sesuai dengan teks cerita rakyat fabel Kupu-kupu Berhati Mulia
dan legenda Malin Kundang sudah dibaca dikaitkan dengan teks cerita
rakyat yang sudah dibahas sebelumnya.
3. Peserta didik merespon pertanyaan-pertanyaan membangun konteks
berkaitan dengan teks cerita rakyat yang dibaca.

Identifikasi Masalah (Problem Statement)

1. Peserta didik membaca teks cerita rakyat fabel Kupu-kupu Berhati Mulia
dan legenda Malin Kundang.
2. Peserta didik mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan materi yang
akan dipelajari misalnya; apa saja struktur teks cerita rakyat tersebut?
bagaimana kaidah kebahasaannya?, dan bagaimana memerankan teks
cerita rakyat?
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Pengumpulan Data (Data Colletion)
Secara berkelompok peserta didik
a. enerima format telaah struktur dan kebahasaan teks cerita rakyat
yang sudah disiapkan pendidik;
b. mendata struktur teks cerita rakyat yang sudah dibaca;
c. mendata kebahasaan teks cerita rakyat yang sudah dibaca;
d. menelaah struktur teks cerita rakyat yang sudah dibaca.
e. menelaah kebahasaan teks cerita rakyat yang sudah dibaca.
Pengolahan Data (Data Processing)

Peserta didik secara berkelompok
a. mendiskusikan struktur dan kebahasaan yang terdapat dalam teks
cerita rakyat;
b. menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks cerita rakyat;
c. menentukan bagian-bagian teks cerita rakyat Malin Kundang yang
akan diperankan;
d. mengubah bagian-bagian narasi teks cerita rakyat menjadi prolog,
dialog, dan monolog yang bisa diperankan;
e. menentukan pemeran yang sesuai dengan tokoh di dalam isi teks
cerita rakyat;
f. memerankan teks cerita rakyat yang sudah diubah menjadi dialog
yang bisa diperankan.
Pembuktian (Verification)

1. Wakil dari masing-masing kelompok secara bergiliran melaporkan hasil
diskusinya khusus struktur dan kebahasaan teks cerita rakyat.
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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 cerita rakyat yang sudah diperankan di masing-masing
kelompok dinilai oleh kelompok lain (Kel. 1 - kel 2, kel 2 – kel. 3, dst.)
5. Masing-masing kelompok merevisi hasil kerja kelompok lain.

Penarikan Simpulan (Generalization)

1. Peserta didik mengungkapkan kembali tentang informasi yang terdapat
dalam teks cerita rakyat yang telah dibaca yaitu struktur dan kebahasaan,
serta penilaian peran.
2. Peserta didik menuliskan simpulan di “kartu simpul”

yang telah

disiapkan pendidik mengenai struktur dan kaidah kebahasaan yang telah
ditelaah melalui kegiatan mendengarkan, membaca dan memerankan.
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 pemeranan isi teks
cerita rakyat.
5. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi pembelajaran yang diberikan
oleh pendidik untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
1. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Mengidentifikasi Informasi dan
Menceritakan Kembali Isi Teks Cerita Rakyat

Tujuan
Pada akhir kegiatan ini, peserta diharapkan dapat mengidentifikasi
informasi dan menceritakan kembali isi teks cerita rakyat.

Petunjuk Kegiatan
•

Bacalah contoh dua teks cerita rakyat yang tersedia pada bahan ajar
ini dengan cermat!
Teks Cerita Rakyat 1:
Kutukan Raja Pulau Mintin
(Cerita Rakyat Kalimantan Tengah)

Pada zaman dahulu, terdapatlah sebuah kerajaan di Pulau Mintin daerah
Kahayan Hilir. Kerajaan itu sangat terkenal akan kearifan rajanya.
Akibatnya, kerajaan itu menjadi wilayah yang tenteram dan makmur.
Pada suatu hari, permaisuri dari raja tersebut meninggal dunia. Sejak saat
itu raja menjadi murung dan nampak selalu sedih. Keadaan ini
membuatnya tidak dapat lagi memerintah dengan baik. Pada saat yang
sama, keadaan kesehatan raja inipun makin menurun. Guna
menanggulangi situasi itu, raja berniat untuk pergi berlayar guna
menghibur hatinya.
Untuk melanjutkan pemerintahan maka raja itu menyerahkan tahtanya
pada kedua anak kembarnya yang bernama Naga dan Buaya. Mereka pun
menyanggupi keinginan sang raja. Sejak sepeninggal sang raja, kedua
putranya tersebut memerintah kerajaan. Namun sayangnya muncul
persoalan mendasar baru.
Kedua putra raja tersebut memiliki watak yang berbeda. Naga mempunyai
watak negatif seperti senang berfoya-foya, mabuk-mabukan dan berjudi.
Sedangkan buaya memiliki watak positif seperti pemurah, ramah tamah,
tidak boros dan suka menolong.
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Melihat tingkah laku si Naga yang selalu menghambur-hamburkan harta
kerajaan, maka si Buayapun marah. Karena tidak bisa dinasehati maka si
Buaya memarahi si Naga. Tetapi rupaya Naga ini tidak mau mendengar.
Pertengkaran itu berlanjut dan berkembang menjadi perkelahian. Prajurit
kerajaan menjadi terbagi dua, sebahagian memihak kepada Naga dan
sebagian memihak pada Buaya. Perkelahian makin dahsyat sehingga
memakan banyak korban.
Dalam pelayarannya, Sang raja mempunyai firasat buruk. Maka ia pun
mengubah haluan kapalnya untuk kembali ke kerajaanya. Betapa
terkejutnya ia ketika menyaksikan bahwa putera kembarnya telah saling
berperang. Dengan berang ia pun berkata,"kalian telah menyia-nyiakan
kepercayaanku. Dengan peperangan ini kalian sudah menyengsarakan
rakyat. Untuk itu terimalah hukumanku. Buaya jadilah engkau buaya yang
sebenarnya dan hidup di air. Karena kesalahanmu yang sedikit, maka
engkau akan menetap di daerah ini. Tugasmu adalah menjaga Pulau
Mintin. Sedangkan engkau Naga jadilah engkau Naga yang sebenarnya.
Karena kesalahanmu yang besar engkau akan tinggal di sepanjang Sungai
Kapuas. Tugasmu adalah menjaga agar Sungai Kapuas tidak ditumbuhi
Cendawan Bantilung."
Setelah mengucapkan kutukan itu, tiba-tiba langit gelap dan petir
menggelegar. Dalam sekejap kedua putranya telah berubah wujud. Satu
menjadi buaya. Yang lainnya menjadi naga.
Teks Cerita Rakyat 2
Buaya Ajaib
(Ceria rakyat Papua)
Pada jaman dahulu, hiduplah seorang lelaki bernama Towjatuwa di tepian
sungai Tami daerah Irian Jaya. Lelaki itu sedang gundah, oleh karena
isterinya yang hamil tua mengalami kesulitan dalam melahirkan bayinya.
Untuk membantu kelahiran anaknya itu, ia membutuhkan operasi yang
menggunakan batu tajam dari sungai Tami.
Ketika sedang sibuk mencari batu tajam tersebut, ia mendengar suarasuara aneh di belakangnya. Alangkah terkejutnya Towjatuwa ketika ia
melihat seekor buaya besar di depannya. Ia sangat ketakutan dan hampir
pingsan. Buaya besar itu pelan-pelan bergerak ke arah Towjatuwa. Tidak
seperti buaya lainnya, binatang ini memiliki bulu-bulu dari burung
Kaswari di punggungnya. Sehingga ketika buaya itu bergerak, binatang itu
tampak sangat menakutkan.

190

Unit Pembelajaran
Teks Cerita Rakyat

Namun saat Towjatuwa hendak melarikan diri, buaya itu menyapanya
dengan ramah dan bertanya apa yang sedang ia lakukan. Towjatuwapun
menceritakan keadaan isterinya. Buaya ajaib inipun berkata: "Tidak usah
khawatir, saya akan datang ke rumahmu nanti malam. Saya akan
menolong isterimu melahirkan." Towjatuwa pulang menemui isterinya.
Dengan sangat berbahagia, iapun menceritakan perihal pertemuannya
dengan seekor buaya ajaib.
Malam itu, seperti yang dijanjikan, buaya ajaib itupun memasuki rumah
Towjatuwa. Dengan kekuatan ajaibnya, buaya yang bernama Watuwe itu
menolong proses kelahiran seorang bayi laki-laki dengan selamat. Ia diberi
nama Narrowra. Watuwe meramalkan bahwa kelak bayi tersebut akan
tumbuh menjadi pemburu yang handal.
Watuwe lalu mengingatkan agar Towjatuwa dan keturunannya tidak
membunuh dan memakan daging buaya. Apabila larangan itu dilanggar
maka Towjatuwa dan keturunannya akan mati. Sejak saat itu, Towjatuwa
dan anak keturunannya berjanji untuk melindungi binatang yang berada
disekitar sungai Tami dari para pemburu.
1. Bandingkan kedua teks cerita rakyat legenda Kutukan Raja Pulau Mintin
dan fabel Buaya Ajaib di atas.
2. Temukanlah keunikan-keunikan yang terdapat dalam kedua teks cerita
rakyat legenda Kutukan Raja Pulau Mintin dan fabel Buaya Ajaib!
3. Berdasarkan tokoh/isinya, tentukan termasuk jenis teks cerita rakyat
apa?
4. Simpulkan!
Untuk mempermudah latihannya, silakan Saudara mengisi format di bawah
ini!
Tabel 9 Format LKPD 3.1

Jenis
Rakyat

Teks

Cerita

Unsur-unsur
Persamaan Perbedaan

Keunikan

Simpulan

I:
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II

Selanjutnya, bacalah kembali cerita yang berjudul Kutukan Raja Pulau
Mintin! Catatlah peristiwa-peristiwa utama di dalam cerita itu! Berdasarkan
catatan tersebut, ceritakan kembali teks itu dengan menggunakan kata-kata
sendiri!

192

Unit Pembelajaran
Teks Cerita Rakyat

Judul cerita: ……………………………………………………
Peristiwa

Catatan

(1)

(2)

(3)

(dst)
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Ringkasan

2. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) Menelaah Struktur dan Kaidah
Kebahasan serta Memerankan Isi Teks Cerita Rakyat

Tujuan
Peserta didik dapat menelaah struktur dan kaidah kebahasaan serta
memerankan isi teks cerita rakyat.

Petunjuk Kegiatan
1. Bacalah kembali teks cerita rakyat fabel Kupu-kupu Berhati Mulia dan
legenda Malin Kundang yang tersedia pada bahan ajar ini dengan
cermat.
2. Identifikasilah struktur teks ceritanya fabel Kupu-kupu Berhati Mulia
dan legenda Malin Kundang!
3. Untuk mempermudah latihan, gunakanlah rubrik di bawah di bawah
ini!
Kutipan Cerita Rakyat

Struktur

Orientasi
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pengungkapan
peristiwa

Menuju
konflik (rising
action)

Puncak
Konflik

Resolusi
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Koda

4. Analisislah kaidah kebahasaan cerita fabel Kupu-kupu Berhati Mulia dan
legenda Malin Kundang di atas dengan mengisi rubrik berikut ini!
Kaidah Kebahasaan
Penggunaan Kata/Kalimat

Kutipan Teks

1. Kata yang menunjukkan urutan
waktu
2. Kata kerja tindakan
3. Kata kerja yang dipikir

4. Kata sandang
5. Sudut pandang orang ketiga
(juru dongeng)
Selanjutnya, cermati kembali cerita rakyat legenda Malin Kundang yang telah
Saudara baca sebelumnya! Susunlah sebuah naskah drama berdasarkan teks
cerita rakyat itu! Perhatikan kelengkapannya yang meliputi prolog, dialog,
dan epilognya!
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Bagian Cerita

Rangkaian Peristiwa

a. Prolog

b. Dialog

c. Epilog

• Perhatikan kembali naskah drama yang telah Saudara susun.
• Beserta

peserta

lain,

perankanlah

naskah

tersebut

dengan

memperhatikan karakter masing-masing tokoh itu dan relevansi
dengan cerita rakyat sebelumnya.
• Mintalah

peserta

lain

untuk

memberikan

penilaian

dengan

menggunakan rubrik berikut.

Aspek
1) Kesesuaian alur

Bobot

Skor

Nilai

(1-4)

(BxS)

Keterangan

25
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2) Kesesuaian watak

30

3) Daya ekspresi

20s

4) Improvisasi

15

5) Kerja sama

10

Total

100

Keterangan:
4 = baik sekali
3 = baik
2= cukup
1 = kurang

C. Bahan Bacaan
Tentunya sudah Saudara pahami bahwa meskipun tergolong teks yang statis
dan merupakan karya sastra lama, cerita rakyat seperti fabel dan legenda,
merupakan dua jenis teks yang pada umumya tidak asing bagi siswa. Sejak
mereka di sekolah dasar, mereka sudah mengenalinya. Oleh karena itu,
pemahaman yang lebih jauh mengenai jenis-jenis teks itu sangatlah penting
bagi mereka, terutama berkaitan dengan fungsi, struktur, dan kaidah
kebahasannya. Para siswa diharapkan lebih mudah pula di dalam
mengapresiasi dan mengkreasikan kedua kedua jenis teks tersebut.
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1.

Pengertian Cerita Rakyat

Contoh Teks Fabel I
Biri-Biri dan Buaya
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 padang rumput lain, tetapi
mereka harus menyeberangi sungai yang ada titian di atasnya.
Si Sulung menyuruh adiknya yang bungsu menyeberang lebih
dahulu. Di sungai yang juga mulai kering airnya itu ada seekor buaya.
Buaya itu kelaparan karena sudah beberapa hari tidak makan. Begitu
mendengar suara telapak kaki di atas titian dia memasang telinganya.
Timbul kegembiraannya karena dia mencium bau biri-biri.
"Hei, siapa di atas itu?" katanya dengan suara besar.
"Aku," kata si Bungsu dengan suara kecil.
"Ha, engkau akan kumakan, aku lapar," kata buaya.
"Jangan, jangan aku. Badanku kecil. Engkau tidak akan kenyang.
Sebentar lagi kakakku yang lebih besar tubuhnya akan lewat.
Tunggulah!"Si Bungsu dibiarkan lewat oleh buaya.
Tap, tap, tap!" bunyi derap langkah biri-biri Yang kedua di atas
titian.
"Hei, engkau biri-biri, ya. Engkau akan kumakan karena aku lapar,"
kata buaya.
“Bodoh engkau memakan aku. Aku kurang besar, sebentar lagi
kakak yang sulung akan lewat. Tubuhnya besar dan gemuk. Engkau akan
kenyang memakannya." Biri-biri yang kedua itu pun dibiarkan lalu oleh
buaya.
“Dug, dag, dug!" Bunyi langkah si Sulung.
“Hei, engkau biri-biri gemuk, ya. Engkau akan kumakan. Aku lapar
sekali," kata buaya.
"Memakan aku? Lihat tandukku yang tajam, juga kukuku yang kuat!
Engkau akan kutanduk dan kuinjak-injak. Berani kau melawanku? Cobalah
naik!" jawab si Sulung.
Tetapi buaya tidak peduli. Dia tidak takut kepada biri-biri itu. Dia
naik ke titian itu, membuka mulutnya besar-besar dan akan melahap si
Sulung. Si Sulung melompat, menerjang buaya dengan kukunya. Kena mata
buaya. Dia kesakitan. Lalu, ditanduknya perut buaya itu oleh si Sulung.
Luka dan berdarah. Buaya menjerit kesakitan, lalu menjatuhkan dirinya ke
air.
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Si Sulung berlari-larilah ke seberang. Adik-adiknya menunggu di
sana. Mereka gembira karena dapat mengalahkan buaya dan dapat
menyeberang dengan selamat. Cepat-cepat mereka pergi dari sana, takut
dikejar buaya lagi.(Sumber: Pintar Berbahasa Indonesia 1)

Contoh Fabel II
Belalang Sembah

Suatu hari di sebuah kebun anggur, tinggalah sebuah keluarga Semut
dengan anggota jumlahnya yang sangat banyak. Semut ini membuat
sarangnya dari daun-daun lalu mereka tempel menggunakan cairan seperti
lem yang mereka keluarkan dari mulutnya. Para Semut melihat bahwa
musim gugur akan segera berlalu dan akan segera datang musim dingin yang
cukup panjang. Ketika musim dingin makanan akan sangat sulit untuk
didapatkan, maka para Semut itu segera mencari berbagai macam makanan
untuk mereka kumpulkan sebagai bahan persediaan ketika musim dingin
telah tiba.
Berbeda halnya dengan seekor Belalang Sembah, Belalang Sembah
memiliki mata yang besar dan tangan yang panjang. Mereka sering hidup di
pohon-pohon seperti halnya para Semut. ketika musim dingin akan tiba
Belalang Sembah hanya berlatih menari. Setiap hari Belalang sembah itu
hanya berlatih menari. Namun sang Belalang lupa bahwa dia harus
mengumpulkan makanan untuk persiapannya menghadapi musim dingin.
Suatu hari sang Belalang Sembah menari di dekat sarang Semut. Dia
menari dengan sangat anggun. Gerakan tangan dan badannya yang pelan dan
lembut membuat tariannya terlihat sangat mengagumkan. Para Semut
melihat sang Belalang Sembah menari, namun mereka tidak menghiraukan
tarian indahnya itu karena mereka memiliki tugas yang sangat penting.
Sang Belalang yang sedang menari melihat para Semut berjalan
dengan membawa makanan untuk dibawa kesarangnya. Sang Belalang
sembah heran dengan apa yang dilakukan Semut lalu dia bertanya kepada
salah satu Semut tentara yang sedang berjaga di dekat para Semut pekerja
,“Kenapa kalian membawa makanan yang sangat banyak itu masuk ke sarang
kalian?” sang Semut menjawab “Kami melakukannya agar kami tidak
kelaparan saat musim dingin tiba.” Lalu sang Belalang kaget “Musim dingin?”
kata sang Belalang Sembah dengan kagetnya, “Kan masih lama, lebih baik
kita bersenang-senang saja dulu”,
kata sang Belalang. Semut tak
menghiraukan Belalang. Semut tetap tekun mengumpulkan makanan.
Musim dingin tiba. Belalang belum sempat mengumpulkan makanan
karena sibuk menari. Belalang kelaparan dan lari ke rumah Semut. Ia
meminta makanan kepada Semut. Semut awalnya tidak mau memberikan
makanannya karena takut kehabisan. Akan tetapi, melihat belalang lemas
kelaparan, Semut tidak tega dan memberikan makanannya kepada Belalang.
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Belalang pun kembali bugar dan dia berjanji untuk dapat mengelola waktu
dengan baik sehingga tidak berakibat buruk.
Masa depan adalah milik setiap orang. Maka setiap orang perlu
menyiapkan masa depannya dengan berusaha. Bukan hanya menikmati
kesenangan di masa sekarang tanpa memikirkan masa depan. (Diadaptasi
dari dongengceritarakyat.com dalam Kemdikbud, 2016)

Contoh Fabel III
Singa dan Tikus
Di hutan, hiduplah seekor singa yang dijuluki Si Raja Hutan. Dijuluki
demikian karena ia besar dan sangat kuat. Ia menjadi pemimpin seluruh
binatang yang ada di hutan tersebut. Jika mengaum, suaranya sangat keras,
menakutkan, dan menggetarkan seluruh isi hutan. Ia sangat berwibawa.
Di hutan ini hidup juga sekelompok tikus yang tinggal di dalam
lubang-lubang di antara bebatuan. Tikus-tikus ini tidak mengenal Singa si
Raja Hutan. Hal ini karena jarang keluar dari sarangnya.
Pada suatu hari, mereka keluar untuk bermain di atas bebatuan
tempat mereka tinggal. Mereka berlompatan dengan riangnya. Kemudian,
salah seekor dari tikus-tikus itu melompat tinggi. Ia terjatuh, jauh dari
tempatnya melompat tadi. Ternyata ia terjatuh tepat di atas kepala Singa
yang sedang tidur lelap.
Singa terbangun kaget. Ia kemudian berdiri. Wajahnya teramat
marah. Mulutnya menganga, memperlihatkan gigi-giginya yang tajam
menakutkan. Terdengarlah aumannya yang sangat keras. Tikus-tikus tadi
tersentak kaget. Mereka berlarian ke dalam bebatuan tempat mereka
tinggal. Sementara Tikus yang terjatuh ke muka Singa tadi terkesima dan
diam tidak bergerak sedikitpun dari tempatnya.
Sang Raja Hutan melihat Tikus kecil itu. Ia menangkap dan
mengangkatnya tinggi-tinggi. Si Tikus menjerit ketakutan.
“Cit... cit... cit....”
"Herrrggh... diamlah kau, Tikus kecil," bentak Singa. Kau makhluk
lemah. Beraninya kamu berjalan di atas mukaku; mengganggu tidurku. Apa
kau tidak takut? Aku akan membunuhmu!" kata Singa mengancam.
Tikus semakin ketakutan. Ia coba memberanikan diri.
"Tolonglah, ampuni hamba, Tuan. Jangan bunuh hamba. Mungkin
suatu saat Tuan membutuhkan hamba."

201

Mendengar itu, Singa tertawa.
"Apa? Kau makhluk kecil dan lemah kubutuhkan? Aku adalah Raja
di hutan ini dan seisi hutan ini tunduk padaku," Singa menjelaskan. "Tapi,
baiklah, aku yang besar ini malu rasanya membunuh makhluk kecil
sepertimu. Nasibmu beruntung hari ini. Pergilah!" Singa menghardik.
Kemudian, Singa melempar tikus jauh-jauh.
"Terima kasih, Tuan!" teriak Tikus, yang segera saja berlari.
Tikus kembali pada saudara-saudaranya. Ia menceritakan semua
kejadian yang baru saja dialaminya.
"Sungguh Raja Hutan itu baik sekali, telah melepaskan dan
memaafkanku. Aku akan membalas kebaikannya itu," katanya.
Suatu hari, Singa sedang berjalan-jalan di tengah hutan. Ia melihat
sepotong daging yang besar di dalam jala. Ia tak sadar kalau itu perangkap
pemburu. Ia makan daging itu dengan lahap. Lalu Singa pun terperangkap.
Ia berusaha melepaskan diri dari perangkap itu. Namun, ia tak mampu
melakukannya. la mengaum keras, menggetarkan seisi hutan.
Berdatanganlah singa yang lain, istri, anak, dan saudarasaudaranya. Singa betina maju dan berusaha melepaskan tali perangkap
dengan cakar-cakarnya yang tajam. Tapi, ia tak berhasil. Kemudian,
majulah anak-anaknya, singa-singa kecil, dan bersama-sama memutuskan
tali perangkap itu. Juga tak berhasil. Singa yang lain maju melakukan hal
yang sama. Hasilnya pun sama.
Si Raja Hutan yang terperangkap itu kembali mengaum keras.
Auammya itu sampai terdengar oleh Tikus yang terjatuh di wajah Singa
tempo hari. Ia keluar dari lubangnya dan berlari ke arah datangnya suara.
Ia melihat Singa yang terperangkap. "Jangan takut, Tuan. Aku datang
membantumu," katanya.
Singa-singa yang berada di situ melihat ke arahnya dengan heran.
"Kami saja yang besar dan kuat tak mampu melakukannya, apalagi
kamu yang lemah dan kecil," kata mereka sangsi.
"Aku akan mencobanya,"jawab Tikus.
Tikus mulai menggigit tali jerat dengan gigi-giginya yang tajam.
Akhirnya, terputuslah tali-tali itu satu per satu sampai salah satu kaki
singa bisa terlepas. Tetapi Singa yang besar itu tetap belum dapat
melepaskan dirinya. Tikus itu pun terus menggigit tali-tali itu sampai
akhirnya badan Singa terlepas semua. Singa bangun dan berteriak gembira
bersama singa-singa lain. Ia sangat berterima kasih pada Tikus yang telah
menolongnya.
“Ketika melepaskanmu dulu, aku tidak berpikir sama sekali bahwa
suatu saat kau dapat menolongku. Lalu menyelamatkanku dari bahaya
seperti yang kau lakukan sekarang ini. Ketika itu, aku memaafkanmu
karena kau makhluk kecil dan lemah. Sekarang, aku tahu bahwa siapa pun
dapat menolong yang lain. Makhluk yang lemah sekalipun. Terima kasih
atas pertolonganmu," ucap Singa.
"Sama-sama, Tuan " kata Tikus.
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Tikus itu pergi dengan pengalaman baru baginya. Ia berlari dan
ingin segera menceritakan hal itu pada teman-temannya. (Abdul Azizi
Abdul Majid)
Teks seperti itulah yang dimaksud dengan fabel, yakni teks yang bercerita
tentang binatang dengan perilakunya seperti halnya manusia. Dalam contoh
itu, tokoh utamanya adalah biri-biri dan buaya. Kedua binatang itu berbicara
seperti manusia, bahkan memiliki perasaan juga seperti manusia. Mereka
punya rasa takut, rasa sakit, marah, gusar, dan perasaan-perasaan lainnya.
Selain itu, dikenal pula istilah legenda, yakni teks yang bercerita tentang asal
usul daerah atapun suatu kejadian di suatu tempat. Contohnya, Legenda
Gunung Tangkuban Parahu (Jawa Barat) dan Legenda Danau Toba
(Sumatera Utara), Legenda Banyuwangi.
Contoh Teks Legenda I

Legenda Sepasang Batu di Tepi Danau Laut Tawar
Pada jaman dahulu di negeri Aceh, hiduplah seorang gadis berwajah cantik.
Si gadis amat menyayangi dan mencintai keluarganya. Begitu pun dengan
keluarganya, sangat menyayangi dan mencintai si gadis.
Kecantikan gadis tersebut terdengar sampai ke negeri seberang lautan.
Seorang pemuda tampan yang berasal dari keluarga terhormat datang ke
desa tempat si gadis tinggal. Si pemuda mengajukan pinangannya untuk
memperistri si gadis. Si gadis tidak semerta-merta menerima pinangan itu, ia
harus berembuk dahulu dengan keluarganya. “Tampaknya, ia pemuda yang
baik dan bertanggung jawab. Sikapnya santun dan bersahaja. Pantas kiranya
ia menjadi suamimu.” Kata ayah si Gadis.
Si Gadis akhirnya menerima pinangan si pemuda setelah keluarganya
memberi restu padanya. Pesta pernikahanpun lantas dilangsungkan. Amat
meriah pesta itu. Segenap keluarga, kerabat, dan tetangga datang dengan
wajah suka cita untuk menjadi saksi pernikahan si Gadis. Setelah beberapa
hari tinggal di desa tempat si Gadis berada, si pemuda pun mengajak si Gadis
yang telah menjadi istrinya itu untuk kembali ke kampung halamannya di
seberang lautan.
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Meskipun telah menjadi istri si pemuda, hati si Gadis sesungguhnya amat
berat meninggalkan keluarga dan juga desa tempat tinggalnya itu. Namun dia
harus mengikuti ajakan suaminya sebagai tanda kesetiaan dan baktinya pada
suaminya. Sebelum berangkat ayah si Gadis berpesan,” Wahai anakku,
tinggallah engkau baik-baik di negeri suamimu. Ingatlah pesanku, selama
engkau dalam perjalanan, jangan sekali-kali engkau menoleh kebelakang!
Jangan sekali-kali! Jika engkau melakukannya, niscaya engkau akan menjadi
batu!” “Baiklah ayah,” ujar si Gadis menyanggupi.
Si Gadis dan suaminya pun pergi meninggalkan desa itu untuk memulai
perjalanan jauh menuju negeri seberang lautan. Dari desa tempat tinggalnya,
si Gadis harus menembus kepekatan hutan belantara, mendaki bukit dan
menyebrangi danau laut tawar. Selama dalam perjalanannya si Gadis tetap
teguh memegang pesan ayahhandanya. Sama sekali dia tidak berani menoleh
wajahnya kearah belakang. Hingga tibalah keduanya di danau laut tawar.
Dengan menaiki sebuah sampan, Si gadis dan suaminya menyebrangi danau
di laut tawar.
Beberapa saat sampan itu mengarungi danau Laut Tawar, Si Gadis didera
penasaran yang sangat. Ia mendengar sayup-sayup suara Ibunda tercintanya.
Suara ibunda tercinta yang memanggil-manggil namanya. Batin dan
perasaan sigadis terpecah, antara tetap menjaga pesan ayahnya untuk tidak
menoleh dan menoleh untuk memenuhi panggilan ibundanya. Beberapa saat
kejadian itu terus berlangsung, sehingga akhirnya si Gadis lebih memilih
menoleh untuk memenuhi panggilan dari Ibunya.
Petaka pun terjadi. Sesaat setelah si Gadis menolehkan wajahnya kebelakang,
seketika itupula tubuh si gadis berubah menjadi batu. Tidak terkira
kesedihan suami si gadis ketika mendapati tubuh istrinya telah berubah
menjadi batu. Karena rasa cinta dan sayangnya, suami si gadis berkehendak
dapat bersama-sama dengan istrinya. Ia lantas memohon agar dirinya juga
dapat berubah menjadi batu. Permohonanpun dikabulkan. Selesai memohon,
tubuh si pemuda yang berasal dari negeri seberang itupun berubah pula
menjadi batu. Sepasang batu itu tetap berada di pinggir danau air tawar
sampai saat ini (Sumber: tidak terlacak).
Contoh Teks Legenda II

Legenda Danau Toba

Di sebuah desa di wilayah Sumatera Utara di Tapanuli tinggalah seorang lakilaki bernama Toba hidup seorang diri di gubuk kecil. Toba adalah seorang
petani yang sangat rajin bekerja setiap hari menanam sayuran di kebunnya
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sendiri.
Hari demi hari, tahun demi tahun umur semakin bertambah, petani tersebut
pun mulai merasa bosan hidup sendiri. Terkadang untuk melepaskan
kepenatan dia pun sering pergi memancing ke sungai besar dekat kebunnya.
Menjelang siang setelah selesai memanen beberapa sayuran di kebunnya dia
pun berencana pergi ke sungai untuk memancing. Peralatan untuk
memancing sudah dipersiapkannya. Di tengah perjalanan dia sempat
bergumam dalam hati berkata, “seandainya aku memiliki istri dan anak tentu
aku tidak sendirian lagi hidup melakukan pekerjaan ini setiap hari. Ketika
pulang dari kebun, makanan sudah tersedia dan disambut anak istri, oh
betapa bahagianya”
Sampailah dia di tempat biasa dia memancing, mata kail dilempar sembari
menunggu, agannya tadi tetap menganggu konsentrasinya. Tidak beberapa
lama tiba-tiba kailnya tersentak, sontak dia menarik kailnya. Dia pun terkejut
melihat ikan tangkapannya kali ini.
“Wow, sungguh besar sekali ikan mas ini. Baru kali ini aku mendapatkan ikan
seperti ini” Teriaknya sembari menyudahi kegiatan memancing dan dia pun
segera pulang.
Setibanya di gubuk kecilnya, pemuda itu pun meletakkan hasil tangkapannya
di sebuah ember besar. Betapa senangnya dia, ikan yang dia dapat bisa
menjadi lauk untuk beberapa hari. Dia pun bergegas menyalakan api di
dapur, lalu kembali untuk mengambil ikan mas yang ditinggalkannya di
ember besar. Betapa terkejutnya dia melihat kejadian tersebut. Ember
tempat ikan tadi dipenuhi uang koin emas yang sangat banyak, dia pun
terkejut dan pergi ke dapur, di sana pun dia kaget setengah mampus, ada
sosok perempuan cantik berambut panjang. “Kamu Siapa?”
“Aku adalah ikan engkau pancing di sungai tadi, uang koin emas yang di
ember tadi adalah sisik-sisik yang terlepas dari tubuhku. Sebenarnya aku
adalah seorang perempuan yang dikutuk dan disihir oleh seorang dukun
karena aku tidak mau dijodohkan. Karena engkau telah menyelamatkan aku
dan mengembalikan aku menjadi seorang manusia, mak aku rela menjadi
istrimu” kata ikan tadi yang kini sudah menjelma kembali menjadi seorang
perempuan berparas cantik dan berambut panjang.
Ini suatu kebetulan, selama ini aku mengharapkan seorang pendamping
hidup untuk tinggal bersama-sama menjalankan kehidupan berumahtangga
kata petani tersebut. Maka ia pun setuju memperistri perempuan cantik
tersebut.
Perempuan berparas cantik tadi juga mengutarakan kepada petani tadi

205

sebuah syarat dan sumpah bahwa jika suatu hari nanti engkau marah,
engkau tidak boleh mengutarakan bahwa asal-usulku dari seekor ikan
kepada siapa pun. Sebab jika engkau mengatakan itu, maka akan terjadi
petaka dan bencana besar di desa ini. Petani itu pun menyanggupinya, dan
akhirnya mereka menikah.
Hari demi hari mereka pun hidup bahagia, apa yang diharapkan petani
selama ini pun terwujud dan dia pun merasa bahagia sekali. Sampai mereka
pun dikaruniai seorang anak laki-laki dan mereka memberi namanya
Samosir.
Samosir pun tumbuh besar, dia pun sudah bisa membantu orangtuanya
bertani. Setiap hari Samosir di saat siang selalu mengantarkan makan siang
buat ayahnya yang sudah dimasakin oleh ibunya.
Suatu hari, siang itu petani sudah merasa lelah dan lapar sembari menunggu
Samosir dating mengantarkan bekal siang. Tidak biasanya, kali ini Samosir
terlambat mengantarkan bekal orangtuanya. Di perjalanan Samosir mencium
bekal yang dibawanya untuk orangtuanya, kelihatannya enak masakan ibu
hari ini, gumamnya. Samosir pun mencicipi masakan ibunya, dia tidak sadar
bekal itu di makan hamper jabis.
Samosir pun tersentak dan bergegas menuju kebun ayahnya. Dia melihat
ayahnya sudah kelaparan dan kehausan. Merasa berat, Samosir pun
memberikan bekal kepada ayahnya. Dan terkejutlah ayahnya melihat isi
bekal yang diberikan Samosir.
“Iya, Among. Samosir tadi lapar dan aku makan, masakan Inong sekali
rasanya”. Kata Samosir kepada ayahnya yang terlihat emosi. Spontan
ayahnya marah dan melempar bekal yang sudah kosong tadi sembari
berkata kepada Samosir: “Kurang ajar kau Samosir, dasar anak ikan kau ini”.
Samosir pun menangis dan pergi berlari menuju rumah menemui ibunya.
“Ibu, ibu , ayah marah besar, Samosir disebut anak ikan.” Kata Samosir
kepada ibunya. Ibunyapun menangis, seketika itu ibunya menyuruh Samosir
berlari ke sebuah bukit di ketinggian. Lalu hujanpun semakin deras, angin
kencang, gemuruh dan petirpun menyambar-nyambar seketika itu.
Airpun meluap sampai menenggelamkan seluruh desa itu. Sumpah itu
dilanggar, akhirnya tengenanglah seluruh desa itu dan genangan itu berbuah
menjadi danau, yang kini disebut Danau Toba. Lalu pulau tempat Samosir
berlindung disebutlah Pulau Samosir (Sumber: gobatak.com).
Fabel dan legenda merupakan dua jenis cerita rakyat.

Adapun yang

dimaksud dengan cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di tengah-
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tengah kehidupan masyarakat dan disampaikan secara turun-temurun.
Selain sebaga media hiburan, cerita rakyat berfungsi sebagai sarana
pendidikan, menyampaikan pesan-pesan moral. Cerita rakyat bersifat
anonim atau tidak jelas pengarangnya.
Cerita rakyat bersifat khas dalam hal latar dan penokohanya, yakni lebih
banyak menggambarkan latar belakang atau kondisi kehidupan dan budaya
masyarakat terentu. Seperti contoh legenda itu, yang menggambarkan
kehidupan masyarakat setempat dengan nama tokoh dan tempat yang ada di
daerah tempat cerita itu berkembang. Meskipun demikian, secara tema
mungkin saja cerita tersebut memiliki kemiripan dengan cerita dari daerah
lain. Akan tetapi, dalam hal penamaan tokoh dan latar, cerita tersebut
menjadi identitas tersendiri bagi masyarakat tempat cerita berkembang.

2.

Fungsi Teks Cerita Rakyat
Sebagaimana teks bertipe narasi, teks cerita rakyat pun memiliki

fungsi sebagai hiburan, memberikan pengalaman batin. Dengan membaca
atau mendengarkan teks itu, sesorang akan memiliki rasa gembira,
sebagaimana seseorang ketika menonton film atau sinetron di televisi.
Meskipun demikian, cerita rakyat tidak semata-mata sebagai sarana hiburan.
Cerita rakyat berfungsi pula sebagai sarana pendidikan. Hal ini karena ceritacerita itu pun memiliki nilai-nilai didaktis, sikap-sikap keteladanan, seperti
persahabatan,

kesantunan, kesetiaan, dan sebagainya. Tanpa harus

menggurui, orang tua dulu memberikan nasihat dan petuah-petuah
kehidupan melalui cerita-cerita itu. Sekaligus sebagai pengantar tidur, ceritacerita itu efektif di dalam menyampaikan ajaran-ajaran keagamaan dan
kemasyarakatan kepada anak-anaknya.
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Tabel 10 Fungsi Cerita Rakyat

Fungsi Cerita
Rakyat

3.

Sarana
Didaktis
Sarana
Hiburan

Struktur Teks cerita Rakyat

Sebagaimana teks prosa (narasi) lainnya, fabel dan cerita rakyat lainnya
memiliki struktur sebagai berikut.
1) Abstrak, sebagai pengantar, yang mengenalkan atau memberikan
gambaran umum tentang isi cerita itu.
Contoh:
Dongeng ini mengisahkan binatang yang memiliki kecerdasan tingkat
tinggi hingga bisa mengalahkan binatang lainnya yang lebih kuat.
2) Orientasi, berisi pengenalan tokoh ataupun latar cerita.
Contoh:
a) Dahulu hiduplah raja dan ratu yang kejam. Keduanya suka berfoyafoya dan menindas rakyat miskin. Raja dan Ratu ini mempunyai putra
dan putri yang baik hati. Sifat mereka sangat berbeda dengan kedua
orangtua mereka itu. Pangeran Aji Lesmana dan Puteri Rauna selalu
menolong rakyat yang kesusahan. Keduanya suka menolong
rakyatnya yang memerlukan bantuan.
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b) Konon dulu sekali, adalah seorang saudagar yang kaya. Dia
mempunyai tiga orang putri. Ketiganya berparas cantik. Sulung
memiliki tubuh yang ramping. Karena itu dia senang sekali memakai
baju yang bagus-bagus. Tengah mempunyai kulit yang halus lembut.
Karena itu dia suka memakai perhiasan yang indah-indah. Sedang si
Bungsu suaranya sangat merdu. Sifatnya juga lemah lembut. Dia
sayang sekali kepada ayahnya.
3) Komplikasi, berisi cerita tentang masalah yang dialami tokoh utama.
Wujudnya Akibat dapat berupa konflik atau pertentangan dengan tokoh
lain.
Contoh:
a) Masalahnya, Jiji terlalu tinggi untuk melakukan pekerjaan yang
ditawarkan padanya. Jiji terlalu tinggi untuk menjadi kondektur bus.
Ketika berdiri di dalam bus, ia harus menekuk leher dan itu membuat
lehernya nyeri. Ia juga terlalu tinggi untuk menjadi sopir truk.
Lehernya terlalu panjang di ruang kemudi. Saat ia tekuk, hidungnya
menyentuh kemudi truk. “Hm, sepertinya, aku hanya cocok untuk
melakukan pekerjaan di luar ruangan. Ya, ya, “gumam Jiji pada suatu
pagi, sambil matanya menerawang memperhatikan sekitarnya?
b) Sejak hari itu Damayanti hanya memikirkan Nala. Sampai akhirnya ia
jatuh sakit. Dayang-dayangnya yang khawatir pergi menemui Raja
Bhima dan menceritakan yang terjadi. Setelah berpikir keras, Raja
Bhima mengundang seluruh raja untuk datang ke istananya.
Barangkali saja ada di antara mereka yang bisa menenangkan hati
putrinya. Karena berita tentang kecantikan Damayanti tiada tara,
banyak raja yang ingin mengikuti kontes itu.
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4) Resolusi, menceritakan penyelesaian dari masalah yang dialami tokoh.
Contoh:
a) Tetapi buaya tidak peduli. Dia tidak takut kepada biri-biri itu. Dia
naik ke titian itu, membuka mulutnya besar-besar dan akan melahap
si Sulung. Si Sulung melompat, menerjang buaya dengan kukunya.
Kena mata buaya. Dia ke sakitan. Lalu, ditanduknya perut buaya itu
oleh si Sulung. Luka dan berdarah. Buaya menjerit kesakitan, lalu
menjatuhkan dirinya ke air.
b) Sebenarnya ucapan Kelinci tadi hanya siasat saja, agar ia dapat
melepaskan diri dari getah itu. Ketika Serigala melemparkannya ke
duri, ia segera melompat dan melompat, lalu berlari jauh, masuk
lubang untuk menemui ibunya kembali.
c) Ketika Sang Ibu melihatnya, ia kaget melihat bulu-bulu anaknya
rontok, kulitnya terkena getah, dan ekornya terkelupas.
5) Koda, berisi pesan moral terkait dengan cerita yang telah disampaikan.
Contoh:
Akhirnya, mulai saat itu Jiji dan Kus bekerja sama sebagai tukang cat di
kampung tersebut. Mereka tidak pernah kehabisan pekerjaan. Di
kampung-kampung lain pun mereka banyak ditawari pekerjaan. Di mana
pun mereka bekerja dengan baik. Pekerjaan mereka selalu rapi dan
memuaskan sehingga banyak yang menggunakan jasa mereka. Hati
mereka senang dan gembira.
Tabel 11 Struktur Teks Cerita Rakyat

Abstrak

210

Orientasi

Komplikas

Resolusi

Koda
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4. Kaidah Kebahasaan
Teks cerita rakyat pun menggunakan bahasa sehari-hari seperti halnya
cerpen. Hanya saja kata-katanya itu disampaikan oleh tokoh-tokohnya yang
berupa binatang. Selain itu, teks cerita rakyat memiliki ciri-ciri sebagai
berikut.
a. Menggunakan kata-kata yang menyatakan urutan waktu, seperti pada
suatu ketika, pada zaman dahulu, kemudian, akhirnya.
b. Menggunakan kata kerja tindakan, seperti mengembara, menggigit,
menerjang, melompat, memangsa, memanjat.
c. Menggunakan kata kerja yang menggambarkan sesuatu yang dipikirkan
atau dirasakan para tokohnya. Kata-kata itu seperti membisu, mengeluh,
mengerang, tertunduk lesu.
d. Menggunakan kata-kata yang menggambarkan keadaan atau sifat
tokohnya, seperti bingung, lapar, kurus, buas, licik, sombong.
e. Menggunakan kata sandang, seperti si, sang pada jenis cerita fabel.
f. Menggunakan sudut pandang tokoh ketiga. Pencerita (juru dongeng)
tidak terlibat dalam cerita yang disampaikannya.
g. Menggunakan dialog.
Contoh:
Seekor anak anjing bertanya, “Mengapa kamu selalu berlari ke sanakemari dengan loncengmu?”
“Ya, aku bangga pada lonceng di leherku. Tidak setiap anjing punya
lonceng sepertiku.”
Pada suatu ketika anjing tua berkata kepada anjing berlonceng, “
Mengapa kamu selalu memamerkan diri dengan loncengmu?”
“Ya, karena tidak setiap anjing memiliki lonceng sepertiku”
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“Sebenarnya kamu harus malu pada loncengmu. Lonceng itu tidak patut
kamu banggakan. Bahkan, itu aib. Sebenarnya majikanmu memberi
lonceng itu agar orang berhati-hati dengan kehadiranmu. Lonceng itu
adalah pemberitahuan kepada semua orang agar hati-hati dan waspada
akan kedatanganmu karena kamu anjing yang tak tahu aturan dan sering
menggigit tumit orang,” kata anjing tua.

5.

Pemeranan Cerita Rakyat
Saudara tentu pernah menonton sebuah pertunjukan cerita rakyat.

Bagaimana reaksi Saudara? gembira, bisa sedih, haru, dan lain sebagainya.
Tetapi tidak semua pertunjukkan cerita rakyat bisa membuat penontonnya
terbawa dengan suasananya, tergantung dari bagaimana cara pemeran
memerankan tokoh yang diperankannya. Jika pemeran tidak bisa
membawakan perannya dengan baik maka pertunjukkan cerita rakyat itu
menjadi sangat membosankan.
Kualitas

para

pemeran

dalam

memainkan

perannya

akan

menentukan terhadap bagus tidaknya suatu cerita rakyat diperankan.
Supaya peran tokoh dalam cerita rakyat dapat dimainkan dengan baik, maka
Saudara harus berlatih dengan maksimal cara memerankan tokoh dalam
cerita rakyat. Saudara harus mampu menguasai teknik pemeranan,
berlatihlah untuk memahami olah vokal atau suara dalam dialog, gerakan,
mimik, watak, dan sifat dari tokoh yang akan diperankan.
Pemeranan teks cerita rakyat yaitu bagian mengaktualisasikan segala hal
yang terdapat di dalam teks cerita rakyat ke dalam lakon di atas pentas. Aktivitas
yang menonjol dalam pemeranan teks ialah dialog antartokoh, monolog, ekspresi
mimik, gerak anggota badan, dan perpindahan letak pemain. Pada saat melakukan
dialog ataupun monolog, aspek-aspek suprasegmental (lafal, intonasi, nada atau
tekanan dan mimik) mempunyai peranan sangat penting. Lafal yang jelas,
intonasi yang tepat, dan nada atau tekanan yang mendukung penyampaian
isi/pesan.

212

Unit Pembelajaran
Teks Cerita Rakyat

Sebelum pemeranan cerita rakyat, kegiatan awal yang perlu dilakukan ialah
membaca dan memahami teks cerita rakyat. Dalam pemeranan teks cerita rakyat,
yang diutamakan ialah tingkah laku (acting) dan dialog (percakapan antartokoh)
sehingga penonton memahami isi cerita yang diperankan secara keseluruhan.
Oleh karena itu, kegiatan membaca teks cerita rakyat dilakukan sampai
dikuasainya ceritanya yang akan diperankan. Dengan demikian, secara umum ada
dua langkah utama yang harus dilakukan ketika akan memerankan cerita rakyat
adalah sebagai berikut.
1. Memahami isi teks cerita rakyat dan karakter tokoh yang akan diperankan,

yakni melalui dialog-dialognya. Dialog yang baik ialah dialog yang
terdengar

jelas artikulasinya, dimengerti penonton, dan menjiwai

karakter tokohnya. Selain dialog, kramagung atau petunjuk laku yang
dinyatakan langsung oleh pengarang juga harus diperhatikan.
2. Memerankan

tokoh

dengan

memerhatikan

aspek

lafal,

intonasi,

nada/tekanan, mimik, dan gerak-geriknya.
a) Lafal adalah cara seseorang dalam mengucapkan kata atau bunyi bahasa. Aspek
ini penting diperhatikan guna kejelasan makna suatu kata.
b) Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Kalimat berita, perintah, dan
kalimat tanya harus menggunakan intonasi yang berbeda. Intonasi kalimat
untuk menyatakan kegembiraan juga berbeda dengan kalimat yang
bermakna kecemburuan.
c) Nada/tekanan adalah kuat lemahnya penurunan suatu kata dalam kalimat.
Kata yang ingin diperjelas maksudnya mendapat tekanan lebih kuat daripada
kata lainnya.
d) Mimik adalah ekspresi atau raut muka yang menggambarkan suatu emosi:
sedih, gembira, kecewa, takut, dan sebagainya. Mimik berperan dalam
memperjelas suatu maksud tuturan. Mimik yang baik diperankan sesuai
dengan isi teks cerita rakyat, dijiwai dan dihayati, jelas, dan tidak raguragu. Jika Saudara memerankan tokoh yang sedang marah, raut muka
Saudara hendaknya menunjukkan orang yang sedang benar-benar
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menampilkan ekspresi marah, muka merah, mata melotot, berkacak
pinggang, alis mata dinaikkan. Demikian juga untuk peran orang yang
sedih, ekspresi Saudara harus menunjukkan orang yang benar-benar
sedih. Mimik menunjukkan muka yang cemberut, mata berkaca-kaca,
dan keluarkan air matamu.
e) Gerak-gerik adalah berbagai gerak pada anggota badan atau tingkah laku
seseorang dalam menyatakan maksud tertentu. Bentuknya, seperti
anggukkan kepala, mengigit jari.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
Unit Pengembangan Penilaian ini terdiri dari dua bahasan, yaitu (1)
pembahasan soal-soal Ujian Nasional (UN), dan (2) pemgembangan soal
Higher Order Thingkin Skill (HOTS). Dalam pembahasan soal-soal UN diambil
dari tiga tahun terakhir (2016, 2017, dan 2018) yang ada relevansinya
dengan Teks Cerita Rakyat. Sedangkan untuk pengembangan soal HOTS
dirancang dari kisi-kisi soal UN dengan memperhatikan Indikator
Pencapaian Kompetensi (IPK) pengayaan dari KD pengetahuannya.

A. Pembahasan Soal-soal
1. Pembahasan Soal UN 2017: Menentukan Perbedaan Nilai Moral pada
Teks Berbeda
Bacalah kedua teks berikut, kemudian kerjakan soal nomor 32 dan 33!
Teks 1
“Tolong bantu aku! Aku mau tenggelam, tolong …, tolong …!
Untunglah saat itu ada seekor kupu-kupu yang terbang melintas. Kupukupu itu menjulurkan sebuah rangting 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.
Perbedaan nilai moral pada kedua teks tersebut adalah …
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A
B

Teks 1

Teks 2

menolong sesama

bekerja sama

teman
meringankan beban

bekerja keras

teman

C

bekerja sama

saling membantu

D

saling menghargai

bekerja keras

Jawaban A
Pembahasan:
Perbedaan nilai moral kedua teks tersebut dapat dilihat pada penggalan teks
fabel.
Teks 1 “Tolong bantu aku! Aku mau tenggelam, tolong …, tolong …!
Teks 2 “Tangga ini terlalu pendek. Aku tidak bisa mencapai langit-langit,”
ucap Kus Tikus. “Gunakan leherku sebagai tangga, Kus!”
Adapun jawaban B, C, dan D kurang tepat karena tidak sesuai dengan isi teks.
2. Pembahasan Soal UN 2017: Menentukan Perbedaan Penggunaan Kaidah
Bahasa
Bacalah kedua teks berikut, kemudian kerjakan soal nomor 32 dan 33!
Teks 1
“Tolong bantu aku! Aku mau tenggelam, tolong …, tolong …!
Untunglah saat itu ada seekor Kupu-kupu yang terbang melintas. Kupukupu itu menjulurkan sebuah rangting ke arah Semut.
“Semut, peganglah erat-erat ranting itu! Nanti aku akan mengangkat
ranting itu dan menurunkanmu di tempat yang aman.”
Teks 2
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“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.
Perbedaan penggunaan bahasa pada kedua teks tersebut adalah …
Teks 1
A

Teks 2

terdapat

tidak

terdapat

kalimat

kalimat langsung

langsung
B

kata-kata tidak

kata-kata baku

baku
C

D

tidak terdapat

terdapat

kata sandang

sandang

dipengaruhi

dipengaruhi

bahasa daerah

asing

kata

bahasa

Jawaban C
Pembahasan:
Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut dapat dilihat pada
kutipan teks fabel tersebut.
Teks 1 tidak ada kalimat yang menyatakan kata sandang
Teks 2 “Gunakan leherku sebagai tangga, Kus!” seru Jiji Jerapah dengan
membawa kaleng cat pada mulutnya, Kus Tikus naik ke leher sang
Jerapah.
Adapun jawaban A, B, dan D kurang tepat karena tidak sesuai dengan
penggunaan bahasa pada teks fabel yang diceritakan.
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3. Pembahasan Soal UN 2017 Memvariasi kalimat
(1) “Kita tak mungkin mengalahkan si Kancil”
(2) “Jangan khawatir kawan. Jumlah kita banyak. Kalau kita bersatu kita
bisa mempermalukan kancil yang sombong itu,” jelas siput.
(3) Beberapa hari kemudian, tersiar kabar bahwa siput berhasil
mengalahkan kancil dengan kekompakan dan kerja samanya.
Variasi kalimat berikut yang sesuai untuk kalimat nomor (2) adalah …
A. “Siput tidak takut kepada kancil karena jumlahnya banyak,” kata
siput.
B. Seekor siput, “Merasa khawatir kalau kancil bersatu susah
dikalahkan.”
C.

Seekor siput membesarkan hati teman-temannya, “Tetap bersatu
menghadapi kancil.”

D. “Jangan cemas, teman-teman, kalau kita bersatu kita dapat
mempermalukan kancil,” kata seekor siput.
Jawaban C
Pembahasan:
Kalimat variasi yang sesuai dengan nomor 2 yaitu terdapat pada kalimat.
Seekor siput membesarkan hati teman-temannya, “Tetap bersatu
menghadapi kancil.”
4. Pembahasan Soal UN 2017 Penulisan Huruf Kapital
Perhatikan kalimat berikut!
Sudah empat minggu mutiara mencari anak Kucing Persia yang hilang.
Perbaikan penggunaan huruf kapital pada kalimat tersebut adalah …
A. Sudah empat Minggu mutiara mencari anak kucing Persianya yang
hilang.
B. Sudah empat Minggu mutiara mencari anak Kucing Persianya yang
hilang.
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C. Sudah empat minggu Mutiara mencari anak Kucing Persianya yang
hilang.
D. Sudah empat minggu Mutiara mencari anak kucing persianya yang
hilang.
Jawaban: C
Pembahasan:
Dalam kalimat tersebut terdapat penggunaan nama orang yang tidak
menggunakan ejaan dengan benar. Nama orang yang dimaksud adalah
(1) mutiara. Kata mutiara harus menggunakan huruf kapital karena
bagian dari nama orang. Dengan demikian penulisan yang benar
selengkapnya adalah Sudah empat minggu Mutiara mencari anak Kucing
Persianya yang hilang.
5. Pembahasan Soal UN 2018: Mengidentifikasi Tokoh Utama
Bacalah kutipan cerita berikut!
Pembuatan candi kurang satu, tetapi apa hendak di kata, roh halus
berhenti mengerjakan tugasnya dan tanpa bantuan mereka tidak
mungkin Bandung Bondowoso menyelesaikannya. Keesokan harinya
waktu Bandung Bondowoso mengetahui bahwa usahanya gagal, bukan
main marahnya. Dia mengutuk para gadis di sekitar Prambanan, tidak
akan ada orang yang mau memperistri mereka sampai mereka menjadi
perawan tua, sedangkan Roro Jongrang sendiri dikutuk menjadi arca.
Tokoh utama kutipan cerita tersebut adalah …
A. Roro Jongrang
B. Bandung Bondowoso
C. Para Gadis
D. Perawan Tua
Jawaban: B
Pembahasan:
Dalam cuplikan legenda tersebut terdapat penggunaan kalimat Keesokan
harinya waktu Bandung Bondowoso mengetahui bahwa usahanya gagal,
bukan main marahnya. Dia mengutuk para gadis di sekitar Prambanan ....
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Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Bandung Bondowoso merupakan
peran utama dalam cerita.
6. Pembahasan Soal UN 2018 Mengidentifikasi Penokohan
Bacalah kutipan cerita berikut!
Hampir setiap malam mereka berkumpul bersama, berpesta, menari, dan
bergembira. Mereka saling berbagi makanan kecuali seekor belalang
yang selalu hidup menyendiri. Ia hanya memandang keramaian dari
depan rumahnya. Tingkah Belalang itu sangat aneh, ia malu kerana telah
kehilangan sebuah kakinya.
Kebiasaan tokoh Belalang yang tergambar pada kutipan cerita tersebut
adalah …
A. Setiap malam berpesta
B. Membagi makanan
C. Hidup menyendiri
D. Aneh dan pemalu
Jawaban: C
Pembahasan:
Dalam nukilan fabel tersebut terdapat penggunaan kalimat Ia hanya
memandang keramaian dari depan rumahnya.

Kalimat tersebut

menunjukkan bahwa tokoh Belalang memiliki tabiat mengasingkan diri
dengan alasan kekurang yang ia miliki.

B. Pengembangkan Soal HOTS
Untuk mengerjakan soal HOTS ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu
menentukan kisi-kisi soal dan kartu soal
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama (SMP )

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Alokasi Waktu

: 120 menit
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Jumlah Soal

:8

Tahun Pelajaran : 2019/2020
Tabel 12Kisi-kisi Pengembangan Soal HOTS

NO
1.

Kompetensi Lingkup
yang Diuji
Materi
3.15
Teks
Mengi
Fabel
dentifikasi
informasi
tentang fabel
atau legenda
daerah
setempat
yang dibaca
dan didengar

2.

3.15

3.

4.

Materi
Isi teks

No
1

Disajikan
dua teks
legenda,
peserta
didik
mampu
menyimpu
lkan
isi
teks.

2

3.16
Menelaah
struktur dan
kebahasaan
fabel/legend
a
daerah
setempat
yang dibaca
dan didengar

Disajikan
dua teks
fabel,
peserta
didik
dapat
memerinci
struktur
dua teks

3

3.16
Menelaah
struktur dan

Disajikan
penggalan
struktur

4

Mengi
dentifikasi
informasi
tentang fabel
atau legenda
daerah
setempat
yang dibaca
dan didengar

Menyi
mpulkan isi
teks

Indikator
Soal
Disajikan
dua teks
fabel,
peserta
didik
mampu
menyimp
ulkan isi
dua teks.

Level
Kognitif
C6/4

Bentuk
Soal
PG

-

C6/4

-
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NO

Kompetensi Lingkup
yang Diuji
Materi
kebahasaan
fabel/legend
a
daerah
setempat
yang dibaca
dan didengar

5.

3.16
Menelaah
struktur dan
kebahasaan
fabel/legend
a
daerah
setempat
yang dibaca
dan didengar

Disajikan
penggalan
struktur
resolusi
teks fabel,
peserta
didik
mampu
menyimpu
lkannya.

5

6.

3.16
Menelaah
struktur dan
kebahasaan
fabel/legend
a
daerah
setempat
yang dibaca
dan didengar

Disajikan
dua teks
fabel,
peserta
didik
dapat
menilai
ciri
kebahasaa
n dua teks

6

7.

3.16
Menelaah
struktur dan
kebahasaan
fabel/legend
a
daerah
setempat
yang dibaca
dan didengar

Disajikan
kalimat,
peserta
didik
dapat
memperba
iki
kata
yang tidak
tepat

7
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Materi

Indikator
Soal
komplik
dan
klimaks
teks
legenda,
peserta
didik
mampu
menyimpu
lkannya.

No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

-

C6/4

-
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NO
8.

Kompetensi Lingkup
yang Diuji
Materi
3.16
Menelaah
struktur dan
kebahasaan
fabel/legend
a
daerah
setempat
yang dibaca
dan didengar

Materi

Indikator
No
Soal
Disajikan
8
penggalan
teks fabel,
peserta
didik
mampu
memperba
iki kalimat
yang tidak
tepat

Level
Kognitif
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Bentuk
Soal
-

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR
3.15
Mengidentifika
si informasi
tentang
fabel/legenda
daerah
setempat yang
dibaca dan
didengar
LINGKUP
MATERI
Teks Fabel

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

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

PAKET - …

: Kurikulum 2013
: PG
: Enung Nurhayati, M.A., Ph.D.

Pengetahuan
/
Pemahaman

Aplikasi

X

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Amatilah teks berikut!
Nomor
Soal
1

MATERI
Isi Teks

Teks 1
Siang hari itu suasana di
hutan
sangat
terik.
Tempat tinggal si Kancil,
Gajah,
dan
lainnya
seakan terbakar. Kancil
kehausan. Dia berjalanjalan mencari air.

Teks 2
Di tengah perjalanan
dia melihat kolam
dengan air sangat
jernih. Tanpa pikir
panjang dia langsung
terjun ke dalam
kolam. Beberapa kali
Kancil mencoba untuk
memanjat tetapi ia
Sumber: Kemendikbud
tidak bisa sampai ke
Bahasa Indonesia
atas.
Perbedaan isi dari kedua teks di atas adalah ….

INDIKATOR
SOAL
Disajikan dua
teks
fabel,
peserta didik
mampu
menyimpulkan
isi dua teks
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Kunci
Jawaban
A

A. Teks 1 Diawali dengan latar dan kegiatan tokoh.
Teks 2 Diawali dengan konflik fisik.
B. Teks 1 Diawali dengan deskripsi latar. Teks 2
Diawali konflik fisik dan batin.
C. Teks 1 Diawali konflik fisik dan batin. Teks 2
Diawali dengan latar di masa lalu.
D. Teks 1 Diawali dengan latar dan kegiatan tokoh.
Teks 2 Diawali dengan atar di masa lalu.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

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

3.15
Mengidentifikasi
informasi tentang
fabel/legenda
daerah setempat
yang dibaca dan
didengar
LINGKUP MATERI
Teks Fabel

Nomor
Soal
3

MATERI

: Kurikulum 2013
: PG
: Enung Nurhayati, M.A., Ph.D

Pengetahuan
/
Pemahaman

Teks 1
Siang hari itu suasana di
hutan sangat terik.
Tempat tinggal si Kancil,
Gajah, dan lainnya
seakan terbakar. Kancil
kehausan. Dia berjalanjalan mencari air.

Bahasa Indonesia
Kunci
Jawaban
D

X

Aplikasi

Pen
alar
an

RUMUSAN BUTIR SOAL
Pahamilah teks berikut!

Sumber: Kemendikbud

Struktur Teks

INDIKATOR SOAL
Disajikan dua teks
fabel, peserta didik
dapat memerinci
struktur dua teks

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

PAKET - …

Teks 2
Di tengah perjalanan
dia melihat kolam
dengan air sangat
jernih. Tanpa pikir
panjang dia langsung
terjun ke dalam
kolam. Beberapa kali
Kancil mencoba untuk
memanjat tetapi ia
tidak bisa sampai ke
atas.

Perbedaan struktur dari kedua teks tersebut adalah
….
A. Teks 1 Dimulai dengan rangkaian peristiwa.
Teks 2 Dimulai dengan rangkaian masalah.
B. Teks 1 Dimulai dengan pemecahan masalah.
Teks 2 Dimulai dengan komplikasi.
C. Teks 1 Dimulai dengan komplikasi menuju
resolusi. Teks 2 Dimulai dengan orientasi.
D. Teks 1 Dimulai dengan orientasi. Teks 2
Dimulai dengan munculnya konflik.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas

: SMP …
: VII

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

KOMPETENSI
DASAR
3.15
Mengidentifikasi
informasi
tentang
fabel/legenda
daerah
setempat yang
dibaca dan
didengar
LINGKUP
MATERI
Teks Fabel

Buku Sumber
:
Bahasa
Indonesia
SMP
Kelas
VII.
Kemendikbud

Nomor
Soal
3

: Enung Nurhayati, M.A., Ph.D

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

X

Penalaran

Teks 1
Siang hari itu suasana di
hutan
sangat
terik.
Tempat tinggal si Kancil,
Gajah, dan lainnya seakan
terbakar. Kancil kehausan.
Dia berjalan-jalan mencari
air.

Teks 2
Di tengah perjalanan dia
melihat kolam dengan
air sangat jernih. Tanpa
pikir panjang dia
langsung terjun ke
dalam kolam. Beberapa
kali Kancil mencoba
untuk memanjat tetapi
ia tidak bisa sampai ke
Sumber:
Kemendikbud
atas.
Bahasa Indonesia
Perbedaan struktur dari kedua teks tersebut adalah ….

Struktur Teks
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: Kurikulum 2013
: PG

RUMUSAN BUTIR SOAL
Pahamilah teks berikut!

MATERI

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
dua
teks
fabel,
peserta
didik
dapat
memerinci
struktur
dua
teks

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama
Penyusun

PAKET - …

Kunci
Jawaban
D

A. Teks 1 Dimulai dengan rangkaian peristiwa. Teks 2
Dimulai dengan rangkaian masalah.
B. Teks 1 Dimulai dengan pemecahan masalah. Teks 2
Dimulai dengan komplikasi.
C. Teks 1 Dimulai dengan komplikasi menuju resolusi.
Teks 2 Dimulai dengan orientasi.
D. Teks 1 Dimulai dengan orientasi. Teks 2 Dimulai
dengan munculnya konflik.
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SIMPULAN
Secara umum pembelajaran pada unit ini mengarahkan pada bagaimana
peserta dapat terampil memerankan teks cerita rakyat (fabel/legenda).
Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang di tengah-tengah kehidupan
masyarakat dan disampaikan secara turun-temurun. Cerita rakyat bersifat
anonim atau tidak jelas pengarangnya. Cerita rakyat bersifat khas dalam hal
latar dan penokohanya, yakni lebih banyak menggambarkan kondisi
kehidupan dan budaya masyarakat terentu. Fabel merupakan teks yang
bercerita tentang binatang dengan perilakunya seperti halnya manusia.
Legenda merupakan teks yang menceritakan tentang asal usul daerah
ataupun suatu kejadian di suatu tempat.
Supaya pencapaian tujuan maksimal, unit ini mengembangkan dua aktivitas,
yaitu pengidentifikasian dan penceritaan kembali isi teks cerita rakyat,
penelaahan struktur, kebahasaan teks cerita rakyat dan pemeranan isi teks
cerita rakyat. Model pembelajaran yang digunakan dalam kedua aktivitas
tersebut menggunakan model discovery learning. Pada setiap aktivitas
terdapat juga lembar kerja peserta didik (LKPD) yang dapat membantu
memberikan pengalaman pembelajaran tentang membangun konteks,
pemodelan, dan memerankan isi teks cerita rakyat (fabel/legenda).
Unit Teks Cerita Rakyat ini juga didukung dengan bahan bacaan yang
membahas lima materi yaitu: (1) pengertian teks cerita rakyat, (2) fungsi
teks cerita rakyat, (3) struktur teks cerita rakyat, (4) kaidah kebahasaan teks
cerita rakyat, dan (5) pemeranan isi cerita rakyat. Pada materi pengertian
dan fungsi teks cerita rakyat peserta diharapkan mampu membangun
konteks dan pemodelan dengan cara menggali informasi terkait pengertian
dan fungsi informasi pada teks cerita rakyat tersebut dan menyimpulkannya.
Pada materi struktur dan kebahasaan teks surat peserta diarahkan untuk
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memahami struktur dan kebahasaan dalam rangka untuk memudahkan saat
memerankan isi teks cerita rakyat.
Pada unit ini juga disajikan pengembangan penilaian. Para guru diharapkan
mampu mengembangkan soal HOTS sesuai dengan KD, IPK, materi yang
disajikan. Rangkaian pembelajaran pada unit ini dapat membantu guru
dalam
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melaksanakan

proses

pembelajaran

dan

penilaian

HOTS.
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UMPAN BALIK
Isilah umpan balik/refleksi pembelajaran pada tabel berikut!
1. Periksalah kembali tujuan kegiatan pembelajaran ini. Silakan Saudara
klarifikasi pencapaian tujuan tersebut dengan mengukur kompetensi dan
indikator pencapaian kompetensi pada modul ini. Apakah Saudara sudah
mencapainya atau belum? Jelaskan!

2. Masih adakah hal atau materi pada modul ini yang belum Saudara
pahami? Jelaskan alasan-alasannya?

3. Nilai karakter apa yang sudah Saudara dapat implementasikan dalam
kegiatan modul ini? Pada materi atau kegiatan manakah nilai itu dapat
Saudara implementasikan?
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4. Bagaimanakah Saudara mengaplikasikan nilai karakter tersebut dalam
kegiatan pembelajaran di kelas?

5. Apakah materi pada modul ini dapat dengan kudah diaplikasikan di
dalam kelas? Jika ya, bagaimanakah cara Saudara mengaplikasikannya?
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Pada teks surat ini akan dibahas empat Kompetensi Dasar (KD) di kelas VII
yang mengacu pada Permen 37 Tahun 2018. Adapun Kompetensi Dasar yang
akan dibahas adalah ; (1) 3.11 Mengidentifikasi informasi (kabar, keperluan,
permintaan, dan/atau permohonan) dari surat pribadi dan surat dinas yang
dibaca dan didengar. (2) 4.11 Menyimpulkan isi (kabar, keperluan,
permintaan, dan/atau permohonan) surat pribadi dan surat dinas yang
dibaca atau diperdengarkan. (3) 3.12 Menelaah unsur-unsur dan kebahasaan
dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. (4) 4.12 Menulis
surat (pribadi dan dinas) untuk kepentingan resmi dengan memperhatikan
struktur teks, kebahasaan, dan isi.
Untuk mencapai kompetensi, maka masing-masing KD dijabarkan ke dalam
target kompetensi yang dilanjutkan pada penjabaran Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK). Masing-masing IPK

dibagi menjadi tiga bagian yaitu

indikator penunjang, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Kemudian
dilanjutkan bagaimana teks surat aplikasinya dalam kehidupan nyata dan
teks surat yang digunakan dalam soal-soal UN.
Langkah selanjutnya, KD yang sudah dikembangkan ke dalam indikator
diturunkan pada aktivitas pembelajaran. Pengembangannya dilaksanakan
secara berpasangan yaitu KD 3.11 dengan 4.11, dan KD 3.12 berpasangan
dengan 4.12. Sintaknya pun disusun berpasang. Adapun model yang
digunakan adalah Discovery Learning. Untuk menindaklanjuti pemahaman
peserta, maka disajikan Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang
dikembangkan dari KD dan IPKnya.
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Pembahasan soal UN pada unit ini adalah soal yang terdapat pada UN tahun
2016, 2017, dan 2018 sesuai dengan teks surat dan sudah dibahas
sebelumnya. Kemudian dilanjutkan dengan mengembangkan soal HOTS
sesuai dengan indikator yang dikembangkan yaitu C4 s.d. C6. Bahan ajar ini
diakhiri dengan simpulan dan umpan balik.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran Teks Surat ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi
Dasar berikut.
Tabel 1 Kompetensi Dasar (KD) dan Target KD Teks Surat

No

Kompetensi Dasar
3.11 Mengidentifikasi
informasi

Kelas

• Mengidentifikasi informasi (kabar,
keperluan, permintaan, dan/atau

(kabar,

permohonan) dari surat pribadi

keperluan,
permintaan,
dan/atau
permohonan)
dari

Target KD

surat

pribadi

dan

surat

dinas

yang

dibaca

yang dibaca
• Mengidentifikasi informasi (kabar,
keperluan, permintaan, dan/atau

VII

permohonan) dari surat dinas
yang dibaca

dan didengar
4.11

Menyimpulkan
isi

(kabar,

keperluan,
permintaan,
dan/atau
permohonan)
surat

pribadi

dan surat dinas

• Menyimpulkan

isi

(kabar,

keperluan, permintaan, dan/atau
permohonan) surat pribadi yang
dibaca
• Menyimpulkan

isi

(kabar,

keperluan, permintaan, dan/atau
permohonan) surat dinas yang
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VII

yang

dibaca

dibaca

atau
diperdengarkan
3.12 Menelaah unsurunsur

dan

kebahasaan
dari

surat

pribadi
surat

dan
dinas

yang dibaca dan

• Menelaah

unsur-unsur

dan

kebahasaan dari surat pribadi yang
dibaca
• Menelaah

unsur-unsur

dan

VII

kebahasaan dari surat dinas yang
dibaca

didengar
4.12

Menulis

surat

(pribadi
dinas)

dan
untuk

kepentingan
resmi

dengan

memperhatikan
struktur

teks,

kebahasaan, dan
isi
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• Menulis

surat

kepentingan
memperhatikan

pribadi
resmi
struktur

untuk
dengan
teks,

kebahasaan, dan isi
• Menulis

surat

kepentingan
memperhatikan

dinas
resmi
struktur

kebahasaan, dan isi

untuk
dengan
teks,

VII
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi Teks Surat

Pengetahuan

Keterampilan

Indikator Penunjang

Indikator Penunjang

3.11.1 Menjelaskan ciri umum surat 4.11.1 Menunjukkan isi (kabar,

3.11.2

pribadi dan surat dinas yang

keperluan,

dibaca

dan/atau

Menentukan

kata/kalimat

permintaan,
permohonan)

surat pribadi yang dibaca

sebagai ciri surat pribadi dan 4.11.2
surat dinas yang dibaca

Menyajikan

isi

keperluan,
dan/atau

(kabar,

permintaan,
permohonan)

surat dinas yang dibaca
Indikator inti
3.11.3

Indikator inti

Mengidentifikasi
(kabar,

informasi 4.11.3
keperluan,

permintaan,
permohonan)

keperluan,

dan/atau
dari

Menyimpulkan isi (kabar,
dan/atau

surat

permintaan,
permohonan)

surat pribadi yang dibaca

pribadi yang dibaca
Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

3.11.5 Menelaah informasi (kabar, 4.11.5
keperluan,

permintaan,

Memerinci

isi

keperluan,

(kabar,

permintaan,

dan/atau permohonan) dari

dan/atau

permohonan)

surat pribadi yang dibaca

surat pribadi dengan surat
dinas yang dibaca

Indikator Penunjang
3.12.1

Mengidentifikasikan

Indikator Penunjang
unsur- 4.12.1 Merancang surat pribadi

unsur dari surat pribadi dan

untuk kepentingan resmi

surat dinas yang dibaca

dengan

3.12.2 Mengklasifikasi unsur-unsur

memperhatikan

struktur teks, kebahasaan,
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Pengetahuan

Keterampilan

dari surat pribadi dan surat
dinas yang dibaca
3.12.3

3.12.4

dan isi
4.12.2 Memperbaiki isi (kabar,

Mencirikan kebahasaan dari

keperluan,

surat pribadi dan surat dinas

dan/atau

yang dibaca

surat dinas yang dibaca

Menyimpulkan

permintaan,
permohonan)

prinsif Indikator inti

penggunaan

4.12.3 Menulis surat pribadi dan

kata/kalimat/paragraf

pada

surat

surat pribadi dan surat dinas

dinas

untuk

kepentingan resmi dengan

3.12.5 Menentukan dan memperbaiki

memperhatikan

pilihan

kesalahan penggunaan kata,

kata, kelengkapan struktur,

kalimat, ejaan dan tanda baca.

dan

kaidah

Indikator inti

kata

3.12.6 Menelaah unsur-unsur dan

baca/ejaan.

kebahasaan

dari

4.12.5

3.12.7 Menelaah unsur-unsur dan
dari

dinas

dibaca

yang

kalimat/

tanda

surat Indikator pengayaan

pribadi yang dibaca
kebahasaan

penggunaan

surat

Menyunting surat pribadi
dan surat dinas dari segi isi,
struktur, dan bahasa

dan 4.12.6 Memodifikasi master isi

didengar

(kabar,

keperluan,

Indikator Pengayaan

permintaan,

3.12.8 Membandingkan kebahasaan

permohonan) surat dinas

surat pribadi dengan surat
dinas dari segi isi, struktur,
dsn bahasa
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Gambar 1Teks Surat
Sumber: https://www.studybahasainggris.com

Satu di antara unit pembelajaran Bahasa Indoneisa yang bermanfaat
langsung bagi siswa di sekolah adalah pembelajaran teks surat, baik surat
dinas maupun surat pribadi. Dalam kegiatan yang bersifat resmi atau
kedinasan misalnya, membutuhkan surat dinas sebagai pengantarnya, begitu
juga dengan berbagai kegiatan siswa di sekolah, termasuk pula nantinya di
dalam dunia kerja mereka. Jenis surat dinas yang dipelajari untuk instansi
sekolah berbeda dengan jenis surat dinas untuk instansi perusahaan.
Demikian juga, kegiatan keseharian yang tidak bersifat resmi atau kedinasan
pun terkadang memerlukan surat pribadi sebagai media berkomunikasi,
seperti

halnya,

besar

kemungkinan

siswa

pernah

membuat

surat

permohonan izin, surat pemberitahuan sakit, surat undangan ualang tahun
dan lain sebagainya.
Surat dinas dengan surat pribadi tentu akan berbeda, keduanya memiliki
kekhasan tersendiri. Perbedaan khasan itu baik dari fungsi, struktur, maupun
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kaidah kebahasaannya. Oleh karenanya siswa perlu memiliki pengetahuan
dan keterampilan tentang teks surat dinas dan teks surat pribadi. Berikut
perhatikanlah contoh surat pribadi dengan surat dinas.

Gambar 2 Surat Pribadi
Sumber: https://lalod.com/contoh-surat-pribadi-untuk-orang-tua-contoh-surat

Gambar 3 Teks Surat Dinas
Sumber: https://100katakata.blogspot.com/2018/01/contoh-surat-dinas.html
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Berikut di bawah ini adalah contoh soal UN topik Teks Surat sesuai dengan
Kompetensi Dasar (KD) 3.12 Menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari
surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. KD tersebut
disajikan di kelas VII. Soal tersebut disajikan untuk dijadikan sarana berlatih
bagi peserta pelatihan untuk menyelesaikan jawabannya. Selain itu, soal
terkait kaidah kebahasaan teks surat disajikan untuk menjadi acuan dalam
pengembangan soal yang lebih berorientasi pada berpikir tinggkat tinggi.
Tabel 3 Soal Teks Surat dalam UN Tahun 2016

Soal
Bacalah kalimat berikut!

Tahun
2016

Ketua PMI kota Serang menugaskan Pak Ahmad Wakil Kertua
PMI untuk memimpin rapat pesiapan kegiatan donor darah.
Pengunaan tanda koma (,) yang tepat pada kalimat tersebut
adalah ....
a. setelah kata menugaskan
b. setelah kata kota dan rapat
c. setelah kata Serang dan PMI
d. setelah kata Pak Ahmad dan Wakil Kertua PMI
Identifikasi Soal
Level Kognitif

: L3 (Penalaran)

Indikator yang
bersesuaian

:

3.12.4 Menentukan dan memperbaiki kesalahan
penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca.
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Diketahui

: Kalimat tidak dibubuhi tanda koma

Ditanyakan

: Pengunaan tanda koma pada kalimat

Materi yang

: Teks surat

dibutuhkan
Berikut di bawah ini adalah contoh soal UN topik Teks Surat sesuai dengan
Kompetensi Dasar (KD) 3.12 Menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari
surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. KD tersebut
disajikan di kelas VII. Soal tersebut disajikan untuk dijadikan sarana berlatih
bagi peserta pelatihan untuk menyelesaikan jawabannya. Selain itu, soal
terkait kaidah kebahasaan teks surat disajikan untuk menjadi acuan dalam
pengembangan soal yang lebih berorientasi pada berpikir tingkat tinggi.
Tabel 4 Soal Teks Surat di UN 2017

Soal
Perhatikan kalimat berikut!

Tahun
2017

Hari Selasa dilaksanakan pertemuan Presiden dengan para
gubernur di istana Bogor

Kesalahan penulisan huruf kapital pada kalimat tersebut adalah
....
a.
b.
c.
d.

Selasa
Presiden
Istana
Gubernur
Identifikasi Soal

Level Kognitif
Indikator
yang
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: L3 (Penalaran)

:

3.12.4 Menentukan dan memperbaiki kesalahan
penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca.
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bersesuaian
Diketahui

: Kata yang terdapat pada kalimat kurang sesuai ejaan

Ditanyakan

: Pengunaan ejaan kalimat

Materi yang

: Teks surat

dibutuhkan
Berikut di bawah ini adalah contoh soal UN topik Teks Surat sesuai dengan
Kompetensi Dasar (KD) 3.12 Menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari
surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. KD tersebut
disajikan di kelas VII. Soal tersebut disajikan untuk dijadikan sarana berlatih
bagi peserta pelatihan untuk menyelesaikan jawabannya. Selain itu, soal
terkait kaidah kebahasaan teks surat disajikan untuk menjadi acuan dalam
pengembangan soal yang lebih berorientasi pada berpikir tingkat tinggi.
Tabel 5 Soal Teks Surat dari UN 2018

Soal
Bacalah kalimat berikut!

Tahun
2018

Selamat, Apapun teks yang kamu susun adalah hasil karya
sendiri!

Perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah
....
a. Selamat, Apapun teks yang kamu susun adalah hasil karya
sendiri!
b. Selamat! Apapun teks yang kamu susun adalah hasil karya
sendiri!
c. Selamat! Apapun teks yang kamu susun adalah hasil karya
sendiri.
d. Selamat: Apapun teks yang kamu susun adalah hasil karya
sendiri.
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Identifikasi Soal
Level Kognitif
Indikator
yang
bersesuaian

: L3 (Penalaran)

:

3.12.4 Menentukan dan memperbaiki kesalahan
penggunaan kata, kalimat, ejaan, dan tanda baca.

Diketahui

: Pengunaan tanda baca yang kurang tepat

Ditanyakan

: Perbaikan pengunaan tanda baca yang benar

Materi yang

: Teks surat

dibutuhkan
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Bahan pembelajaran ini disusun menjadi tiga bagian yaitu: (1) aktivitas
pembelajaran, (2) lembar kerja peserta didik, dan (3) bahan bacaan. Aktivitas
pembelajaran disusun sesuai jumlah KD yang tersedia (4 KD) secara
berpasangan menjadi dua aktivitas. Kedua aktivitas pembelajaran tersebut
berbasis pendekatan saintaifik dengan model yang sesuai dengan
karaktersitik KD-nya, discovery learning. Lembar kerja peserta didik dibuat
dua bentuk lembar kerja peserta didik. Sedangkan bahan bacaan disusun
berdasarkan kebutuhan materi yang bisa mempermudah peserta didik
mendapatkan informasi terkait KD-KD yang terdapat di Teks cerita Rakyat.

A. Aktivitas Pembelajaran
Unit ini mencakup dua aktivitas pembelajaran secara berpasangan sesuai
dengan jumlah KD yang tersedia. Kedua aktivitas pembelajaran tersebut
berbasis

pendekatan

saintifik

dengan

model

yang

sesuai

dengan

karaktersitik KD-nya, model discovery learning.
1.

Aktivitas

Pembelajaran

Mengidentifikasi

Informasi

dan

Menyimpulkan Isi Teks Surat
Aktivitas pembelajaran yang pertama dan kedua disusun bersama dalam
satu aktivitas dari Kompetensi Dasar (KD) pengetahuan 3.11:
Mengidentifikasi informasi (kabar, keperluan, permintaan, dan/atau
permohonan) dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan
didengar dan KD keterampilan 4.11: Menyimpulkan isi (kabar,
keperluan, permintaan, dan/atau permohonan) surat pribadi dan surat
dinas yang dibaca atau diperdengarkan. Kedua aktivitas tersebut
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menggunakan model berbasis discovery learning. Berikut aktivitas
pembelajarannya dijelaskan di bawah ini.
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
•

Peserta didik dapat mengidentifikasi informasi (kabar, keperluan,
permintaan, dan/atau permohonan) dari surat pribadi dan surat dinas
dengan menggunakan model discovery learning.

•

Peserta didik dapat menyimpulkan informasi (kabar, keperluan,
permintaan, dan/atau permohonan) dari surat pribadi dan surat dinas
dengan menggunakan model discovery learning.
Pemberian Rangsangan (Stimulation)

1. Peserta didik mencermati contoh teks surat pribadi (sahabatku Namira)
dan surat dinas (surat edaran) yang diberikan oleh pendidik.
2. Peserta didik melakukan curah pendapat untuk menggali pengalaman
mereka berkaitan dengan contoh teks surat pribadi (sahabatku Namira)
dan surat dinas (surat edaran).
3. Peserta didik merespon pertanyaan-pertanyaan membangun konteks
berkaitan dengan teks surat, apa yang membedakan antara surat pribadi
(sahabatku Namira) dan surat dinas (surat edaran)?
Identifikasi Masalah (Problem Statement)

1. Peserta didik membaca teks surat pribadi (sahabatku Namira) dan surat
dinas (surat edaran) yang dibagikan pendidik.
2. Peserta didik secara berkelompok menyusun pertanyaan terkait dengan
teks surat dinas (surat edaran) dan surat pribadi (sahabatku namira).
3. Secara berkelompok peserta didik menerima lembar format daftar
informasi teks surat pribadi (sahabatku Namira) dan surat dinas (surat
edaran).
4. Pendidik melakukan pengamatan untuk menilai sikap peserta didik.
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Pengumpulan Data (Data Collection)

1. Peserta didik mendata informasi sesuai dengan isi teks surat pribadi
(sahabatku Namira) dan surat dinas (surat edaran).
2. Peserta didik mengklasifikasi berdasarkan data sesuai dengan isi teks
surat pribadi (sahabtku Namira) dan surat dinas (surat edaran).
3. Peserta didik mengidentifikasi hasil yang sudah diklasifikasi sesuai
dengan isi teks surat pribadi (sahabatku Namira) dan surat dinas 9surat
edaran).

Pengolahan Data (Data Processing)
Peserta didik secara berkelompok
a. mendiskusikan data klasifikasi data, dan identifikasi informasi
sesuai dengan isi teks surat pribadi (sahabatku Namira) dan surat
dinas (surat edaran);
b. membaca dan membandingkan dua teks surat, pribadi (sahabatku
Namira) dan dinas (surat edaran);
c. peserta didik menyimpulkan isi dua teks surat, pribadi (sahabatku
Namira) dan dinas (surat edaran) ;
d. menentukan hal-hal penting yang terdapat dalam dua teks surat,
pribadi (sahabatku Namira) dan dinas (surat edaran);
e. mengembangkan atau menuliskan teks surat pribadi (sahabatku
Namira) dan surat dinas (surat edaran) sesuai dengan hasil
identifikasi pada karton manila;
f. hasil kerja dipajang pada papan pajang.
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Pembuktian (Verification)
1. Peserta didik melakukan kunjungan kerja ke kelompok lain, satu orang
anggota kelompok bertugas mempresentasikan penjelasan terkait
informasi yang terdapat dalam isi teks surat pribadi (sahabatku Namira)
dan dinas (surat edaran) yang telah didiskusi di kelompok masingmasing.
2. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi menjelaskan informasi
isi teks surat yang telah dihasil dari kerja kelompok, peserta didik yang
berkunjung, merespon hasil dengan memberikan tanggapan dan
pertanyaan

untuk

mendalami

dan

mengetahui

kebenaran

hasil

identifikasi teks surat yang telah diidentifikasi.
3. Peserta didik yang bertugas mempersentasikan informasi isi teks surat
juga 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.

Penarikan Simpulan (Generalization)
1. Peserta didik mengungkapkan kembali tentang informasi yang terdapat
dalam teks surat yang telah diidentifikasi.
2. Peserta didik menuliskan simpulan isi dua teks surat, pribadi (sahabatku
Namira) dan dinas (surat edaran) di “kartu simpul” yang telah disiapkan

254

Unit Pembelajaran
Teks Surat

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
surat dan dikuatkan pendidik.
5. Peserta didik mengerjakan soal penilaian pembelajaran yang diberikan
oleh pendidik untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.
2. Aktivitas Pembelajaran Menelaah Unsur-Unsur, Kaidah Kebahasaan
serta Menulis Teks Surat Pribadi dan Dinas
Aktivitas pembelajaran yang kedua merupakan aktivitas KD berpasangan
dari KD Pengetahuan 3.12: menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari
surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar, dengan KD
Keterampilan 4.12: menulis surat (pribadi dan dinas) untuk kepentingan
resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan, dan isi.
Aktivitas pembelajaran kedua tersebut menggunakan model berbasis
discovery learning. Berikut aktivitas pembelajaran kedua dijelaskan di
bawah ini.
Tujuan Aktivitas Pembelajaran
•

Peserta didik dapat menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat
pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar.

•

Peserta didik dapat menulis teks surat pribadi dan dinas untuk
kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan,
dan isi dengan menggunakan model discovery learning.

Pemberian Ransangan (Stimulation)
1. Peserta didik membaca contoh teks surat dinas (surat edaran) yang
diberikan pendidik pada aktivitas pembelajaran kesatu di atas.
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2. Peserta didik melakukan curah pendapat untuk menggali pengalaman
membaca teks surat dinas (surat edaran).
2. Peserta didik merespon pertanyaan-pertanyaan membangun konteks
berkaitan dengan teks surat dinas (surat edaran) yang dibaca.

Identifikasi Masalah (Problem Statement)

1. Peserta didik membaca contoh teks surat dinas (surat edaran) yang
diberikan oleh pendidik.
2. Peserta didik mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan materi yang
akan dipelajari misalnya; apa saja unsur-unsur teks urat dinas (surat
edaran) tersebut? bagaimana kaidah kebahasaannya?, dan bagaimana
cara menyusun teks surat dinas?
Pengumpulan Data (Data Colletion)

Secara berkelompok peserta didik
a. menerima format telaah unsur-unsur dan kebahasaan teks surat dinas
(edaran) yang sudah disiapkan pendidik;
b. mendata unsur-unsur teks surat dinas (surat edaran) yang sudah
dibaca;
c. mendata kebahasaan teks surat dinas (surat edaran) yang sudah
dibaca;
d. menelaah unsur-unsur teks surat dinas (surat edaran) yang sudah
dibaca.
e. menelaah kebahasaan teks surat dinas (surat edaran) yang sudah
dibaca.

256

Unit Pembelajaran
Teks Surat

Pengolahan Data (Data Processing)

Peserta didik secara berkelompok
a. mendiskusikan unsur-unsur dan kebahasaan yang terdapat dalam
teks surat dinas (surat edaran);
b. menyimpulkan unsur-unsur dan kebahasaan teks surat dinas (surat
edaran);
c. menentukan kerangka teks surat dinas;
d. mengembangkan kerangka menjadi teks surat dinas untuk kepentingan
resmi dengan memerhatikan kesesuaian dengan unsur-unsur surat dan
kaidah kebahasaan dan isi;
e. menyajikan teks surat dinas yang sudah dikembang.

Pembuktian (Verification)
1. Wakil dari masing-masing kelompok secara bergiliran melaporkan hasil
diskusinya khusus unsur-unsur dan kebahasaan teks surat dinas.
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 surat dinas (surat edaran) yang sudah dikembangkan di
masing-masing kelompok dipertukarkan pada antarkelompok (Kel. 1 - kel
2, kel 2 – kel. 3, dst.)
5. Masing-masing kelompok merevisi hasil kerja kelompok lain (kesesuaian
isi yang dimuat dalam surat, kelengkapan unsur, dan penggunaan
bahasa).
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Penarikan Simpulan (Generalization)

1. Peserta didik mengungkapkan kembali tentang informasi yang terdapat
dalam teks surat dinas (surat edaran) yang telah dibaca yaitu unsurunsur dan kebahasaan.
2. Peserta didik menuliskan simpulan di “kartu simpul”

yang telah

disiapkan pendidik mengenai unsur-unsur dan kaidah kebahasaan teks
surat dinas (surat edaran) 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 tentang unsur-unsur dan kebahasaan serta penyajian teks
surat untuk kepentingan resmi dengan memerhatikan kesesuaian dengan
unsur-unsur surat dan kaidah kebahasaan dan isi.
5. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi pembelajaran yang diberikan
oleh pendidik untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.

B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
Untuk meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap teks surat
pribadi dan surat dinas, dibantu dengan LKPD yang disajikan di bawah ini.
LKPD terdiri dari dua LKPD yang disesuaikan dengan dua aktivitas
pembelajaran sebelumnya.
1. Lembar

Kerja

Peserta

Didik

dalam

Mengidentifikasi

dan

Menyimpulkan Informasi Isi Teks Surat Pribadi/Dinas

Tujuan Lembar Kerja Peserta Didik
•

Peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi informasi (kabar,
keperluan, permintaan, dan/atau permohonan) dari surat pribadi dan
surat dinas yang dibaca dan didengar.
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•

Peserta didik diharapkan dapat menyimpulkan isi informasi ((kabar,
keperluan, permintaan, dan/atau permohonan) dari surat pribadi dan
surat dinas yang dibaca dan didengar.

Petunjuk Kegiatan
•

Bacalah contoh teks surat yang tersedia pada bahan ajar ini dengan
cermat.

•

Kenali informasi-informasi isi dalam teks surat tersebut.

•

Jawablah soal-soal yang disajikan di bawahnya!
Contoh Teks Surat Pribadi:

Jakarta, 25 Maret 2019

Sahabatku, Namira
Salam kangen,
Bagaimana kabarmu, Namira? Lama kita tak jumpa. Sejak aku
masuk pondok pesantren, kita sangat sulit untuk berjumpa. Aku
hanya diizinkan pulang jika liburan sekolah.
Namira, aku kangen. Ingin sekali kita bisa bermain bersama lagi di
lapangan desa kita, atau bermain bersama di sawah sambil mencari
belalang. Apakah dirimu juga kangen padaku, Namira?
Oh yach, Mira … minggu kedua bulan April nanti aku liburan
sekolah. Aku akan pulang ke rumah. Bagaimana kalau di hari
Sabtunya sebelum aku pulang lagi ke pesantren itu kita ketemuan
ya!. Kutungg kamu di rumahku pukul 14.00. Aku mau memberi
oleh-oleh kerudung buatmu. Menurutku, kerudung itu sangat indah,
berwarna merah jambu dengan sulaman bunga-bunga kecil dan
kupu-kupu. Kamu mau?.
Namira, sekian dulu surat dariku ya. Aku mau belajar kembali ke
kelas. Ini kutulis surat untukmu di sela-sela aku istirahat makan
siang.
Wassalam,
Salsabilla Tsanya El Ihsan
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Contoh teks surat dinas

Gambar 4 Contoh Surat Dinas (2)
Sumber https://esempe1patean.blogspot.com
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Setelah Saudara mencermati dua contoh surat di atas, silakan Saudara
untuk mengisi tabel-tabel di bawah ini.
Tabel 6 Bukti Jenis Surat

Bukti bahwa teks tersebut merupakan jenis surat

Surat Dinas

Surat Pribadi

Jenis Surat

Tabel 7 Waktu dan Tempat Surat Dibuat

Waktu dan Tempat Surat Dibuat

Surat Dinas

Surat Pribadi

Jenis Surat

Tabel 8 Dari dan untuk siapa surat dibuat
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Dari dan untuk siapa surat dibuat

Surat Dinas

Surat Pribadi

Jenis Surat

Tabel 9 Informasi apa saja yang disampaikan surat tersebut?

Informasi apa saja yang disampaikan surat tersebut?

Surat Dinas

Surat Pribadi

Jenis Surat

Tabel 10 Tindakan apa yang diharapkan penulis surat tersebut?
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Tindakan apa yang diharapkan penulis surat

Pribadi

tersebut?

Surat Dinas

Surat

Jenis Surat

Selanjutnya untuk semakin meningkatkan kemahiran Saudara dalam
mengidentifikasi teks surat, cermatilah contoh teks surat dinas di bawah ini!
Sekolah Menengah Pertama Bina Karya
Jalan Aria Duta Nomor 54 Kecamatan Batuceper
Nomor : 021/ HUT SMPBK/2019 Februari 2019
Hal : Undangan
Yth. Bapak/Ibu Wali Murid
Siswa SMP Bina Karya Batuceper
Dengan hormat,
kami beritahukan bahwa SMP Bina Karya akan menyelenggarakan
kegiatan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun SMP Bina Karya
yang ke-25. Adapun kegiatannya adalah senam sehat keluarga. Kegiatan
tersebut akan kami laksanakan pada:
hari, tanggal : Minggu, 25 Februari 2019
pukul
: 08.00– 12.30
tempat
: SMP Bina Karya Batuceper
peserta
: Keluarga Besar SMP Bina Karya Batuceper
Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami menyampaikan terima
kasih.
Hormat kami
Ketua Panitia,
Ttd
Pramudia Rachmat
Manakah yang merupakan informasi dalam surat dinas itu?
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Tentukanlah secara berdiskusi beserta peserta lain!
Peryataan

Sesuai Tidak

Alasan

Surat tersebut ditulis
ketua panitia
Surat

ditulis

25

Februari 2019
Undangan
memperingati

hari

ulang tahun SMP Bina
Karya Batuceper
Yang

diundang

keluarga besar SMP
Bina Karya Batuceper
Jalan

sehat

akan

dilaksanakan Minggu
5 Februari 2019

Berdasarkan informasi yang disampaikannya, termasuk jenis surat yang
manakah surat di bawah ini: resmi (R), tidak resmi (TR)?
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Tabel 11 Latihan Menentukan Jenis Surat Resmi dan Tidak Resmi

Jenis

Jenis Surat

R

Alasan

TR

Surat
pemberitahuan
Surat edaran
Surat untuk teman
Surat

izin

ke

sekolah
Surat undangan

Selanjutnya, bacalah kembali contoh teks surat pribadi dan surat dinas di
atas. Berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh buatlah simpulan dari
isi surat tersebut.
Tabel 12 Latihan Jenis Surat dan Simpulan Isi Surat

simpulan isi surat

Surat Dinas

Surat Pribdi

Jenis Surat
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2. Lembar Kerja Peserta Didik dalam Menelaah Struktur, Kaidah
Kebahasaan dan Menulis Teks Surat Pribadi dan Dinas

Tujuan Lembar Kerja Peserta Didik
•

Peserta didik dapat menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat
pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar.

•

Peserta didik dapat menulis surat (pribadi dan dinas) untuk
kepentingan resmi dengan memperhatikan struktur teks, kebahasaan,
dan isi

Petunjuk Kegiatan
•

Bacalah kembali contoh teks surat dinas yang tersedia LKPD pertama
di atas (surat edaran) dengan cermat.

•

Tentukan stuktur teks surat.

•

Tentukan pula kaidah kebahasaan dari teks surat itu secara terperinci.

•

Gunakanlah tabel di bawah ini untuk mempermudah jawabannya.
Tabel 13 Struktur Teks Surat Dinas

Unsur-unsur
Dinas

Isi Surat

Tempat dan tanggal
pembuatan surat
Lampiran dan perihal
Alamat surat
Salam pembuka

266

Jawaban

Unit Pembelajaran
Teks Surat

Alinea pembuka
Isi
Penutup
Tanda tangan dan nama
terang
Dari contoh teks surat dinas (surat edaran) di atas, tunjukkan kata-kata yang
tidak baku, kemudian perbaikilah menjadi kata baku!
Tabel 14 Kaidah Bahasa Baku dan Tidak Baku Teks Surat Dinas

Tidak Baku

Baku

Jelaskanlah kaidah kebahasaan teks surat dinas (surat edaran)!
Tabel 15 Unsur-unsur Kebahasaan Teks Surat dan Penjelasan

Unsur-unsur Kebahasaan

Penjelasan

Bahasa baku/formal
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Bahasa yang baik, sopan, dan
santun
Kata pengantar yang jelas,
singkat,

padat,

informatif,

dan tepat sasaran
Struktur

kalimat

seusai

kaidah PUEBI

Tanda baca yang tepat

Berilah penilaian terhadap unsur-unsur dan kaidah kebahasaan teks surat
dinas (surat edaran) itu berdasarkan aspek-aspek bertikut!
Tabel 16 Aspek, Nilai, dan Keterangan Teks Surat Dinas

Aspek

Nilai

Keterangan

(1-4)

a. Kelengkapan
b. Kesistematisasian
c. Kepaduan
d. Kebakuan kata
e. Keefektifan kalimat
Keterangan:
(1) = kurang

(3) = baik

(2) = cukup

(4) = sangat baik

Selanjutnya, buatlah teks surat dinas untuk peminjaman lapangan sepak bola
milik Desa Bajakula. Peminjaman lapangan itu digunakan untuk kegiataan
perlombaan olahraga selama satu minggu. Surat ditujukan kepada Kepala
Desa Bajakula.
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C. Bahan Bacaan

Gambar 5 Surat Pribadi dan Surat Dinas
https://prezi.com/-nlhnyypn1qv/surat-pribadi-dan-surat-dinas/

1. Pengertian Teks Surat
Jakarta, 23 Maret 2019
Teruntuk,
Rahadi
Salam bahagia,
sahabatku, saya mengundangmu untuk hadir dalam acara perayaan
kelulusan sekolahku. Acara tersebut dilaksanakan pada:
hari, tanggal : Minggu, 29 Maret 2019
pukul
: 15.00 WIB
tempat
: Caffee Thuna
Saya sangat bahagia jika kamu bisa hadir tepat pada waktunya.
Sahabatmu,
Riri Nirani
Gambar 6 Contoh Teks Surat Pribadi
Sumber: https://suratp.blogspot.com
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Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS)
SMP Linggarjati
Jalan Linggarjati 1 Cirebon 556222
Cirebon, 26 Maret 2019
Nomor
Perihal

: 013/OSIS/SMPL/III/2019
: Undangan Rapat OSIS

Yth. Pengurus OSIS SMP Linggarjati
di
tempat

Assalamualaikum Wr. Wb.
Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senanatiasa dilimpahkan
rahmat dan keberkahan dari Tuhan Yang Maha Esa.

Sehubungan dengan acara karya wisata murid kelas VII yang akan
diselenggarakan dalam waktu dekat, dengan ini kami mengundang pengurus
OSIS untuk melaksakan rapat pembahasan persiapan acara tersebut
sekaligus pembentukkan panitia. Rapat tersebut akan dilaksanak pada:
hari, tanggal
: Sabtu, 30 Maret 2019
waktu
: Pukul 13.00 – 14.30 WIB
tempat
: Kantor OSIS Linggarjati

Demikian surat undangan ini kami buat. Kami berharap seluruh pengurus
OSIS dapat menghadiri rapat tersebut dengan tepat waktu. Atas perhatian
pengurus OSIS, kami mengucapkan terima kasih.

Sekretaris OSIS

Kusumawati Ningrum

Ketua OSIS

Reyhan Fakhreja
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Kedua teks seperti itulah yang disebut dengan surat, yakni berupa media
komunikasi tulisan antara seseorang atau lembaga dengan seseorang atau
lembaga lainnya. Dalam contoh teks surat kedua tersebut, komunikasi
dilakukan oleh OSIS Linggarjati kepada pengurus OSIS Linggarjati dengan
tujuan untuk undangan rapat pengurus OSIS. Oleh karena surat dikeluarkan
oleh suatu lembaga. Surat seperti itu digolongkan ke dalam jenis surat dinas.
Surat itu pun menggunakan bahasa yang resmi atau baku. Di samping itu,
dikenal pula surat pribadi. Berbeda dengan dengan surat dinas, surat pribadi
pada umumnya menggunakan ragam bahasa tidak baku.
Baik surat dinas maupun surat pribadi, keduanya sama-sama merupakan
media komunikasi tulisan; yang memiliki banyak kelebihan dibandingkan
dengan media komunikasi lisan. Komunikasi lewat surat memberikan
kesempatan yang lebih leluasa untuk berpikir dan merenungkan hal-hal yang
akan disampaikan. Melalui surat, baik-buruknya permohonan, undangan,
perizinan, dan sebagainya, dapat dipertimbangan dengan matang-matang.
Pertimbangan itu berkenaan dengan pilihan kata, struktur kalimat, ataupun
isi suratnya.
Surat dinas merupakan surat berisi masalah-masalah kedinasan. Umumnya
surat ini dikeluarkan oleh kantor, atau jawatan pemerintahan. Karena itu,
surat dinas sering pula disebut dengan surat jawatan. Namun demikian, surat
dinas mungkin pula dikeluarkan oleh lembaga-lembaga swasta, atau bahkan
oleh perseorangan. Terlepas pihak mana yang mengeluarkannya, kalaulah
berisi persoalan-persoalan bersifat formal kelembagaan, maka surat itu
merupakan surat dinas.
Selanjutnya, seperti yang dimaklumi bersama bahwa urusan-urusan tentang
surat tugas, surat pemberian izin, surat kuasa, surat peringatan, dan suratsurat kedinasan lainnya, tidak hanya dikenal di lembaga pemerintahan. Akan
tetapi, terdapat pula lembaga-lembaga lainnya seperti, koperasi sekolah,
perusahan-perusahan, karang taruna, dan berbagai lembaga swadaya
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masyarakat (LSM) lainnya. Dengan demikian, surat dinas tidak hanya
meliputi surat-surat yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah, bahkan oleh
perseoranganpun

mungkin

saja

dibuat,

misalnya

ketika

seseorang

mengajukan cuti belajar.
Surat dinas bersifat resmi. Karena itu, surat dinas sering diidentikan dengan
surat resmi. Padahal penjenisan surat resmi dan tidak resmi merupakan
penjenisan surat yang berdasarkan sifatnya. Adapun surat dinas merupakan
penjenisan berdasarkan pihak yang mengeluarkan ataupun berdasarkan isi
atau kepentingannya. Selain surat dinas, berdasarkan kepentingannya,
dikenal pula istilah surat pribadi dan surat niaga.
Surat pribadi adalah surat yang berkiatan dengan masalah pribadi atau
keluarga. Surat keluarga pada umumnya bersifat tidak resmi. Namun, ada
pula surat pribadi yang bersifat resmi, contohnya surat lamaran pekerjaan,
surat undangan pernikahan, surat undangan syukuran.
Surat niaga adalah surat yang berisikan masalah-masalah bisnis atau
perniagaan. Yang termasuk ke dalam surat niaga, misalnya, surat penawaran
barang, surat permintaan. Berdasarkan sifatnya, surat niaga bersifat resmi.

2.

Fungsi Teks Surat

Sebagaimana yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa surat merupakan
media kumunikasi. Oleh karenanya, di dalam surat terdapat komunikator
(pembuat surat), komunikan (orang yang dituju) dan pesan (isi/maksud
surat). Khususnya surat dinas, berfungsi sebagai media komunikasi suatu
lembaga. Suatu lembaga mengemukakan ide, pesan, harapan, atau hal-hal
lainnya kepada pihak lain. Dengan demikian, surat memiliki fungsi yang sama
dengan media-media komunikasi lainnya, seperti telepon, radio, televisi,
ataupun internet. Hanya saja dalam kaitannya dengan urusan kedinasan,
surat memiliki peranan yang lebih penting bila dibandingkan dengan mediamedia komunikasi lainnya. Hal ini berdasarkan alasan-alasan berikut.
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1) Surat

berfungsi

sebagai

pedoman

dalam

bertugas

atau

dalam

melaksanakan suatu kegiatan. Pengurus suatu organisasi akan tenang
menjabat apabila ia sudah mendapatkan surat keputusan (SK)
pengangkatan. Seorang pegawai akan leluasa bekerja dan akan lebih
bertanggung jawab terhadap kebijakan-kebijakannya apabila atasannya
sudah memberinya surat tugas, surat perintah, dan sejenisnya.
2) Surat dapat dijadikan sebagai alat bukti tertulis. Surat dapat dijadikan
sumber legalitas dalam berbagai persengketaan, misalnya, surat
perjanjian atau surat kuasa. Bila seseorang melakukan pelanggaran
hukum berkenan dengan suatu perjanjian atau penguasaan, maka surat
itulah dapat menjadi saksi dan penjaminannya. Dengan demikian, surat
merupakan bukti hitam di atas putih yang sangat kuat status hukumnya.
3) Surat juga berguna sebagai sarana pengingat dan bukti historis akan
berbagai aktivitas yang telah dijalankan lembaga. Surat merupakan
sarana untuk melacak hubungan kerja sama dengan pihak luar, misalnya,
untuk mengetahui kebijakan-kebijakan penting yang telah diputuskan
oleh seorang pimpinan, dapat dilacak melalui surat-surat yang telah
dikeluarkan. Dalam kepentingan inilah pentingnya penomoran surat.
Berbagai kebijakan dan kerja sama dengan pihak luar dapat mudah
diidentifikasi melalui nomor surat.
4) Surat juga merupakan cerminan atas profesionalisme dan kualitas sebuah
lembaga. Hal ini terutama akan tampak pada kelogisan isi surat,
keteraturan dan kerapian dalam penyusunan, kualitas kertas dan
pengetikan, struktur kalimat dan penggunaan kata dan istilah, serta
penulisan ejaan dan tanda baca. Karena itu, surat sering pula disebut
sebagai wakil atau duta lembaga atau organisasi. Bonafid tidaknya sebuah
lembaga, salah satunya dapat diketahui dari surat-surat yang dibuatnya.
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Tabel 17 Fungsi Surat

Fungsi Surat

alat pengingat
duta organisasi
alat bukti tertulis
pedoman
bertugas/berkegiatan
bukti sejarah/ kenangan

3.

Struktur Teks Surat

Surat memiliki struktur teks tersendiri yang berbeda dengan jenis teks
lainnya. Sebagimana yang tampak pada contoh sebelumnya bahwa dalam
surat terdapat tempat dan tanggal penulisan surat, alamat surat, salam
pembuka, dan nama pengirim. Di samping itu, tentu saja isinya yang meliputi
alinea pembuka, alinea pokok, dan alinea penutup.
Struktur teks surat itu cukup bervariasi bergantung pada jenis teks suratnya.
Misalnya, surat dinas jauh lebih lengkap daripada surat pribadi. Ada unsurunsur di dalam surat dinas yang tidak ada di dalam surat pribadi. Berikut
perbandingan struktur dalam surat pribadi dengan surat dinas.
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Tabel 18 Perbandingan Struktur Surat Pribadi dan Surat Dinas

Struktur Surat Pribadi

………………1
…………….
…………….
…………….2
…………....3
…………….…………………………………
………………………………………………
………………………………………………
……………………………………………4

1. tempat
dan
tanggal
pengirima
n surat
2. alamat
surat
3. salam
pembuka
4. isi surat
5. tanda
tangan
6. nama
lengkap

…………………5
…………………6
…………………7

Struktur Surat Dinas

……..……….………………………..…......1
……………..2
…………….3
…………….4
…………….5
……………..
…………….6
…………....7
…………….…………………………………
………………………………………………
……………………………………………….
……………………………………………..8

1.

kepala
surat
2. tempat,
tanggal
surat
3. nomor
4. lampiran
5. hal
6. alamat
surat
7. salam
pembuka
8. isi surat
9. tanda
tangan
10. nama
lengkap
11. lampiran

…..……………9
………………10
……………11
…………..12

Berikut penjelasan dari berapa unsur-unsur tersebut.
a. Kepala Surat
Kepala surat selalu terletak di bagian atas isi surat. Kepala surat biasanya
memuat hal-hal berikut:
1) nama instansi,
2) lambang atau logo instansi,
3) alamat,
4) nomor telepon,
5) nomor faksimile atau surel (e-mail).
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b. Nomor Surat
Nomor surat berisikan urutan nomor surat yang bersangkutan. Selain itu,
dalan nomor surat tercantum pula kode surat, angka serta tahun surat itu
dibuat.
Contoh:
Nomor: 02/KSH-1/V/2018
angka tahun
angka bulan
kode surat
nomor urut

c. Tanggal Surat

Tanggal surat menunujukkan waktu pembuatan surat itu. Dalam tanggal
surat tercantum tanggal, bulan, dan tahun. Selain itu, pada surat yang tidak
berkepala, tercantum pula nama tempat. Namun, apabila sudah tercantum
dalam kepala surat, nama tempat tidak perlu dituliskan lagi.
Tabel 19 Pengaturan Tanggal Surat

- Ditulis di pojok kanan atas tanpa titik di akhir
- Tanggal surat ditulis dengan membubuhkan tanda koma di
antara nama tempat dan tanggal

Jember, 24 Februari 2018 (benar)
Jember, 24-2-2018 (salah)
Jember: 24-Feb-2018 (salah)

d. Lampiran dan Perihal
Lampiran berfungsi sebagai penerang bahwa dalam surat itu terdapat bahanbahan tertulis yang disertakan. Perihal menyatakan masalah inti yang
dikemukakan dalam suatu surat. Dalam karang-mengarang, perihal surat
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dapat disamakan dengan tema ataupun judul. Perhatikan penjelasan terkait
lampiran di bagan berikut ini.
Tabel 20 Pengaturan Lampiran dan Halaman
Menggunakan huruf awal kapital
begitupun isi
Tidak disingkat seperti lamp.
atau hal.

Ditulis di pojok kiri atas surat
undangan rapat
Angka dalam kolom lampiran
ditulis menggunakan huruf

Contoh :
Lampiran
Perihal

: Empat Lembar
: Undangan Rapat

f. Alamat Surat
• Tidak perlu menggunakan kata "kepada"
• Nama dituju tidak perlu menggunakan kata ‘bapak’ atau kata sapaan
lainnya yang tidak diikuti nama diri.
• Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin seperti Bapak atau Ibu.
• Alamat disarankan tidak lebih dari tiga baris.
• Tulisan “Jalan” pada alamat tidak boleh disingkat.
•

Di akhir penulisan alamat surat atau di masing-masing akhir baris tidak
perlu menggunakan tanda titik.
Tabel 21 Contoh Penulisan Alamat Surat

Salah
Yth. Bapak Kepala Sekolah SMP Kencana
di
Jalan Cilincing Bhakti VI No. 5
Jakarta Utara
Kepada Yth. Kepala Sekolah SMP Kencana
di
Jalan Cilincing Bhakti VI No. 5
Jakarta Utara
Yth. Kepala Sekolah SMP Kencana
di
Jln Cilincing Bhakti VI No. 5
Jakarta Utara
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Benar

Yth. Kepala Sekolah SMP Kencana
di
Jalan Cilincing Bhakti VI No. 5
Jakarta Utara
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g. Salam Pembuka

Salam pembuka umumnya berapa kata-kata atau kalimat sapaan. Fungsinya
sebagai penghormatan terhadap pihak yang terkirim.
Tabel 22 Contoh Pengaturan Salam Pembuka

* Setelah kata “Dengan hormat”
menggunakan koma.
* Kata “Dengan hormat” sebaiknya
dijadikan satu dengan kalimat
selanjutnya, walaupun diganti baris
seperti biasa juga tetap dapat
digunakan

Dengan hormat, berdasarkan . . .
(yang dianjurkan)

Dengan hormat,
berdasarkan . . .
(tetap dapat digunakan)

h. Isi Surat
Secara garis besar, isi surat terdiri atas tiga bagian, yakni alinea pembuka,
alinea pokok, dan alinea penutup.

1) Alinea Pembuka
Alinea pembuka biasanya tidak lebih dari satu kalimat. Alinea pembuka
berfungsi sebagai pengantar maksud atau isi pokok surat. Karena fungsinya
sebagai pengantar, tentu saja, rumusan alinea pembuka harus disesuaikan
dengan isi surat itu.
Contoh:
a) Dengan surat ini kami beritahukan bahwa....
b) Dengan ini saya mohon bantuan Bapak untuk....
c) Bersama ini saya kirimkan... untuk....
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d) Setelah membaca surat Ibu, Nomor ..., dengan ini saya....
e) Membalas surat Ibu tanggal....
f) Memenuhi pesanan Tuan dengan surat tanggal... Nomor....
g) Menyusul surat kami tanggal...., dengan ini kami beritahukan bahwa....
h) Dengan sangat menyesal kami sampaikan kepada Bapak bahwa....
i) Sesuai dengan keputusan ..., dengan ini saya putuskan bahwa....

2) Alinea Pokok
Alinea pokok merupakan bagian surat yang menampung maksud penulisan
surat. Hal-hal yang penting diperhatikan dalam penulisannya adalah sebagai
berikut.
a) Tetapkan urutannya secara sistematis dan logis.
b) Gunakanlah informasi/fakta secara memadai.
c) Susunlah ke dalam beberapa alinea dan setiap alinea mewakili satu
gagasan utama.
d) Hindarkan pemakaian akronim dan singkatan-singkatan yang belum
lazim.
e) Sedapat-dapatnya hindarkan pemakaian kata atau istilah-istilah asing
ataupun daerah, kecuali yang belum ada padananya dalam bahasa
Indonesia.
f) Hendaknya digunakan bahasa yang lugas, sopan, dan menarik.
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3) Alinea Penutup
Sesuai dengan namanya, alinea penutup merupakan pernyataan akhir dari
maksud-maksud yang telah dikemukakan penulis dalam suratnya itu. Alinea
penutup dapat berisikan ucapan terima kasih, harapan, doa, dan sebagainya.
Contoh:
a) Atas bantuan Saudara, saya sampaikan banyak terima kasih.
b) Kami akhiri surat ini dengan ucapan terima kasih atas perhatian dan
kerja sama Saudara yang baik selama ini .
c) Sekian

laporan

kami,

mudah-mudahan

beroleh

tanggapan

dan

perhatian Bapak.
d) Semoga laporan ini dapat membantu Bapak. Terima kasih saya
ucapkan atas perhatian Bapak.
e) Tugas di atas harap dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.
f) Besar harapan saya, semoga lamaran ini Bapak terima.
g) Balasan surat dari Kakak selalu saya nanti-natikan.

i. Salam Penutup
Salam penutup yang sering digunakan adalah hormat kami, hormat saya,
wasalam, salam takzim, dan sebagainya.

j. Pengirim Surat
Pengirim surat merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap
atas surat. Sebagai bukti pertanggungjawaban, dalam bagian akhir surat
tersebut, dibubuhi tanda tangan.
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4. Kaidah Kebahasaan Surat
Selain strukturnya, aspek lain yang harus diperhatikan dalam surat adalah
bahasanya. Bahasa memegang peranan yang sangat penting dalam menulis
surat. Tidak ada media lain yang mengantarkan pesan atau maksud surat
selain bahasa. Berbeda dengan komunikasi lewat telepon, selain melalui
bahasa, dapat dinyatakan melalui warna suara dan intonasi. Dalam
percakapan langsung, pesan dapat pula disampaikan melalui ekspresi muka
dan gerakan tubuh. Namun, dalam surat, semua itu tidak memungkinkan.
Pesan-pesan itu hanya disampaikan melalui bahasa tulis. Oleh karena itu,
bahasa perlu mendapat perhatian besar ketika seseorang menulis surat.
Lebih-lebih dalam surat dinas, penggunaan bahasanya itu harus lebih tertib
dibandingkan dengan ketika menulis surat pribadi, baik itu dalam hal
penyusunan alinea dan kalimat, pemilihan kata, serta penggunaan ejaan dan
tanda baca. Karena surat dinas termasuk ke dalam bentuk komunikasi resmi,
maka bahasa yang digunakan pun harus baku.

Kaidah Bahasa Surat Dinas

Tabel 23 Kaidah Bahasa Surat dinas
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Bahasa baku/formal
Struktur kalimat sesuai PUEBI
Bahasa yang baik, sopan, dan santun
Tanda baca yang tepat

Unit Pembelajaran
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5. Penulisan Teks Surat

Gambar 7 Ilustrasi Cara Menulis Teks Surat
Sumber: https://sumberbelajar.belajar.kemdikbud.go.id

Dalam menulis surat dinas sampaikanlah maksud dari surat tersebut
dibuat. Tulislah surat dinas dengan singkat dan jelas agar memudahkan
pembacanya menangkap pesan penting yang ingin disampaikan. Dalam
menulis surat dinas, tulislah menggunakan bahasa yang baik dan benar.
Format penulisan tersusun rapi dengan bahasa yang jelas. Lengkapi dengan
data-data pendukung yang sesuai dengan maksud surat dinas. Selanjutnya,
pahamilah sistematika dan unsur-unsur isi juga kaidah bahasa surat dinas
maka dengan memahami semua itu, akan memudahkan saudara untuk
menyusun atau menulis surat dinas.
Langkah-langkah penyusunan surat, terutama surat-surat dinas diatur
sebagai berikut.
a. Siapkan dan rencanakan pembuatan surat dengan baik
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b. Tetapkan masalah yang akan dikemukakan.
c. Tentukan pokok-pokok yang hendak disusun.
d. Gunakan bahan atau data.
e. Tetapkan siapa yang akan dikirimi surat.
f. Tentukan siapa yang menjadi pengirim surat (bila surat ini ditulis atas
nama lembaga/ perusahaan).
g. Gunakan kelengkapan yang memadai.
h. Garap pokok persoalan itu satu per satu dengan menggunakan bahasa
yang jelas dan mudah dimengerti.
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Unit Pengembangan Penilaian ini terdiri dari dua bahasan, yaitu (1)
pembahasan soal-soal Ujian Nasional (UN), dan (2) pemgembangan soal
Higher Order Thingkin Skill (HOTS). Dalam pembahasan soal-soal UN diambil
dari tiga tahun terakhir (2016, 2017, dan 2018) yang ada relevansinya
dengan Teks Surat Pribadi dan Surat Dinas. Sedangkan untuk pengembangan
soal HOTS dirancang dari kisi-kisi soal UN dengan memperhatikan Indikator
Pencapaian Kompetensi (IPK) pengayaan dari KD pengetahuannya.

A. Pembahasan Soal-soal
1. Pembahasan Soal UN 2016 Penggunaan tanda baca koma (,)
Bacalah kalimat berikut!
Ketua PMI kota Serang menugaskan Pak Ahmad Wakil Kertua PMI untuk
memimpin rapat pesiapan kegiatan donor darah.
Pengunaan tanda koma (,) yang tepat pada kalimat tersebut adalah ....
a. setelah kata menugaskan
b. setelah kata kota dan rapat
c. setelah kata Serang dan PMI
d. setelah kata Pak Ahmad dan Wakil Kertua PMI
Jawaban D
Pembahasan:
Dalam kalimat di atas belum menggunakan tanda baca koma (,). Di antara
fungsi tanda koma yaitu mengapit keterangan tambahan yang sifatnya
tidak membatasi. Sehubungan dengan itu kalimat tersebut menunjukkan
adanya penggunaan kata keterangan tambahan yaitu .... Pak Ahmad Wakil
Ketua PMI .... Pada kutipan ini tidak menggunakan tanda baca koma (,)
seharusnya menggunakan tanda koma. Dengan demikian, penulisan yang
benar adalah sebagai berikut Ketua PMI kota Serang menugaskan Pak
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Ahmad, Wakil Ketua PMI, untuk memimpin rapat pesiapan kegiatan donor
darah.
2. Pembahasaan Soal UN 2017 Penggunaan Huruf Kapital
Perhatikan kalimat berikut!
Hari Selasa dilaksanakan pertemuan Presiden dengan
para gubernur di istana Bogor.
Kesalahan penulisan huruf kapital pada kalimat tersebut adalah ....
a. Selasa
b. Presiden
c. Istana
d. Gubernur
Jawaban B
Pembahasan:
Pada kalimat tersebut terdapat penggunaan nama jabatan yang tidak
menggunakan ejaan dengan benar. Nama jabatan yang dimaksud adalah
(1) Gubernur. Kata Gubernur tidak menggunakan huruf kapital karena
nama jabatan yang tidak diikuti nama orang. Dengan demikian, penulisan
yang benar yaitu Hari Selasa dilaksanakan pertemuan presiden dengan
para gubernur di istana Bogor.
3. Pembahasan Soal UN 2018 Penggunaan Tanda Baca
Bacalah kalimat berikut!
Selamat, Apapun teks yang kamu susun adalah hasil karya
sendiri!
Perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut adalah ....
A. Selamat, Apapun teks yang kamu susun adalah hasil karya sendiri!
B. Selamat! Apapun teks yang kamu susun adalah hasil karya sendiri!
C. Selamat! Apapun teks yang kamu susun adalah hasil karya sendiri.
Selamat: Apapun teks yang kamu susun adalah hasil karya sendiri.
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Jawaban C
Pembahasan:
Dalam kalimat tersebut terdapat penggunaan tanda baca yang tidak tepat.
Tanda baca yang dimaksud adalah tanda koma (,). Selamat, Apapun teks
yang kamu susun adalah hasil karya sendiri! Pada kutipan ini terdapat
penggunaan tanda koma (,) penempatan tanda baca koma kurang tepat
seharusnya diganti dengan tanda seru (!) karena kata selamat
menunjukkan ungkapan selain itu, setelah tanda koma harusnya tidak
menggunakan huruf kapital. Dengan demikan, perbaikan kalimat tersebut
adalah sebagai berikut. Selamat! Apapun teks yang kamu susun adalah
hasil karya sendiri!
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B. Pengembangan Soal HOTS
Untuk mengerjakan soal HOTS ada beberapa langkah yang dilakukan yaitu menentukan kisi-kisi soal dan kartu soal
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama (SMP )

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Alokasi Waktu

: 120 menit

Jumlah Soal

:8

Tahun Pelajaran : 2019/2020
Tabel 24 Kisi-kisi Soal HOTS

NO

Kompetensi yang Diuji

1.

3.11 Mengidentifikasi informasi
(kabar, keperluan, permintaan,
dan/atau permohonan) dari surat
pribadi dan surat dinas yang
dibaca dan didengar
3.11 Mengidentifikasi informasi
(kabar, keperluan, permintaan,
dan/atau permohonan) dari surat
pribadi dan surat dinas yang

2.

Lingkup
Materi
Surat
Pribadi
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Materi

Indikator Soal

No

Kategori isi
surat

Disajikan dua surat, peserta
didik mampu mengkategorikan
informasi (kabar, keperluan,
permintaan, atau permohonan)
dari surat pribadi yang dibaca.
Disajikan dua surat, peserta
didik mampu menyimpulkan
informasi (kabar, keperluan,
permintaan,
dan/atau

1

Level
Kognitif
C5/3

2

C6/4

Simpulan isi
surat

Bentu
k Soal
PG

NO

Kompetensi yang Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

Menyunting
isi surat

permohonan) dari surat pribadi
yang dibaca
Disajikan surat pribadi, peserta
didik mampu menyunting surat
pribadi dari segi isi, struktur,
dan bahasa

dibaca dan didengar

No

Level
Kognitif

3

C6/4

3.12 Menelaah unsur-unsur dan
kebahasaan dari surat pribadi dan
surat dinas yang dibaca dan
didengar

4.

3.12 Menelaah unsur-unsur dan
kebahasaan dari surat pribadi dan
surat dinas yang dibaca dan
didengar

Disajikan dua teks surat, peserta
didik mampu membandingkan
unsur kebahasaan dari surat
pribadi dan surat dinas yang
dibaca.

4

C6/4

5.

3.12 Menelaah unsur-unsur dan
kebahasaan dari surat pribadi dan
surat dinas yang dibaca dan
didengar
3.12 Menelaah unsur-unsur dan
kebahasaan dari surat pribadi dan
surat dinas yang dibaca dan
didengar

Disajikan penggalan struktur isi
surat dinas, peserta didik
menyimpulkannya.

5

C4/3

Disajikan penggalan struktur
penutup surat pribadi, peserta
didik
mampu
menyimpulkannya.

6

C4/3

3.12 Menelaah unsur-unsur dan
kebahasaan dari surat pribadi dan
surat dinas yang dibaca dan

Disajikan penggalan struktur
penutup surat prbadi atau surat
dinas,
peserta
didik

7

C4/3

6.
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3.

Bentu
k Soal

NO

Kompetensi yang Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

No

Level
Kognitif

didengar

menyimpulkannya.

8.

3.12 Menelaah unsur-unsur dan
kebahasaan dari surat pribadi dan
surat dinas yang dibaca dan
didengar

8

C4/3

9.

3.12 Menelaah unsur-unsur dan
kebahasaan dari surat pribadi dan
surat dinas yang dibaca dan
didengar

Disajikan
penggalan
surat
pribadi atau surat dinas, peserta
didik
mampu
menemukan
kaidah
kebahasaan
dalam
menyusun teks surat.
Disajikan kalimat kutipan surat
pribadi atau surat dinas, peserta
didik mampu memperbaiki kata
yang tidak tepat.

9

C4/3

10. 3.12 Menelaah unsur-unsur dan
kebahasaan dari surat pribadi dan
surat dinas yang dibaca dan
didengar

Disajikan
penggalan
surat
pribadi atau surat dinas, peserta
didik mampu memperbaiki
kalimat yang tidak tepat.

10

C4/3

Bentu
k Soal
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Tabel 25 Kartu Soal HOTS “Teks Surat” KD 3.11

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran

: SMP …
: VII

: Bahasa Indonesia Nama Penyusun

KOMPETENSI
DASAR

3.11
Mengidentifikasi
informasi (kabar,
keperluan,
permintaan,
dan/atau
permohonan)
dari surat pribadi
dan surat dinas
yang dibaca dan
didengar.
LINGKUP
MATERI
Surat pribadi

Buku Sumber
:
Bahasa
Indonesia
SMP Kelas
VII.
Kemendikbud

: Kurikulum 2013
: PG
: Enung Nurhayati, M.A., Ph.D.

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

v

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Perhatikan teks berikut!
Teks Surat 1
Teks Surat 2
Nomor
Soal
1

MATERI
Isi surat
Kunci
Jawaban
INDIKATOR
SOAL

Kurikulum
Bentuk Soal

PAKET - …

D

Bandung, 23 Januari 2019

Bandung, 21 September

Assalamua’laikum

2018

Apa kabar, sobat!
Saya dapat kabar dari
Kartika
kamu
akan
mengikuti
tes
potensi
akademik ke ITB Bandung
dan sedang sibuk mencari
kamar
indekos.
Kalau
sepat, singgalah terlebih
dahulu
ke
rumahku,
sebelum kamu dapat tempat
yang cocok, kamu bisa
tinggal di rumah. Saya
sudah bicara dengan orang
tua di rumah, dengan
senang
hati
beliau
mengizinkan ....

Halo, Sidqia!
Bagaimana
kabarmu?
Semoga dalam keadaan
sehat
walafiat.
Sebenarnya saya sedang
berpikir
tentang
bagaimana
caranya
“berenang
sambil
meminum
air”.
Berenangnya sudah bisa,
karena saya dapat izin
dari orang tua tentunya
dengan uang saku yang
memadai untuk liburan ke
Lembang. Kalau kiranya
memungkinkan dan tidak
keberatan saya ingin
menginap di rumahmu ....
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Disajikan
dua
teks
surat,
peserta
didik
mampu
mengkategorikan
informasi (kabar,
keperluan,
permintaan, atau
permohonan)
dari surat pribadi
yang dibaca.

Perbedaan tujuan dari kedua teks surat tersebut adalah ….
A. Surat 1 bertujuan menginformasikan. Surat 2
bertujuan untuk mengundang.
B. Surat 1 bertujuan untuk mengundang. Surat 2
bertujuan memberitahu.
C. Surat 1 bertujuan memberitahu informasi. Surat 2
bertujuan meminta penjelasan.
D. Surat 1 bertujuan untuk mengundang. Surat 2
bertujuan untuk memohon bantuan.

Tabel 26 Kartu Soal HOTS “Teks Surat” KD 3.11

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …

: SMP …
Kurikulum
: Kurikulum 2013
: VII
Bentuk Soal
: PG
:
Bahasa
Mata Pelajaran
Nama Penyusun
: Enung Nurhayati, M.A., Ph.D.
Indonesia
Buku Sumber
:
Bahasa
KOMPETENSI Indonesia
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
x
DASAR
SMP Kelas
Pemahaman
VII.
Kemendikbud
3.11
RUMUSAN BUTIR SOAL
Mengidentifikasi
Cermati teks berikut!
informasi
Teks Surat 1
Teks Surat 2
(kabar,
keperluan,
Bandung, 21 September
Bandung, 23 Januari 2019
Nomor
permintaan,
2018
Assalamua’laikum
Soal
dan/atau
permohonan)
Halo, Sidqia!
Apa kabar, sobat!
2
dari surat pribadi
kabarmu?
Saya dapat kabar dari Bagaimana
dan surat dinas
Kartika
kamu
akan Semoga dalam keadaan
yang dibaca dan
walafiat.
mengikuti
tes
potensi sehat
didengar.
akademik ke ITB Bandung Sebenarnya saya sedang
tentang
LINGKUP
dan sedang sibuk mencari berpikir
MATERI
Jenis Sekolah
Kelas
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Surat pribadi
MATERI
Isi surat
Kunci
Jawaban
INDIKATOR
SOAL
Disajikan
dua
teks
surat,
peserta
didik
mampu
menyimpulkan
informasi
(kabar,
keperluan,
permintaan, atau
permohonan)
dari surat pribadi
yang dibaca.

kamar
indekos.
Kalau
sepat, singgalah terlebih
dahulu
ke
rumahku,
sebelum kamu dapat tempat
yang cocok, kamu bisa
tinggal di rumah. Saya
sudah bicara dengan orang
tua di rumah, dengan
senang
hati
beliau
mengizinkan ....

A

bagaimana
caranya
“berenang
sambil
meminum
air”.
Berenangnya sudah bisa,
karena saya dapat izin
dari orang tua tentunya
dengan uang saku yang
memadai untuk liburan ke
Lembang. Kalau kiranya
memungkinkan dan tidak
keberatan saya ingin
menginap di rumahmu ....

Simpulan dari kedua teks di atas adalah ….
A. Surat 1 Ditujukan kepada seorang sahabat agar mau
tinggal sementara.
Surat 2 Bertujuan untuk meminta bantuan yang ditulis
seseorang kepada ponakannya.
B. Surat 1 Ditujukan kepada seorang sahabat agar mau
tinggal selamanya.
Surat 2 Bertujuan untuk meminta penjelasan yang
ditulis seseorang kepada saudaranya.
C. Surat 1 Ditujukan kepada seorang sobat agar mau
membantu dalam mengikuti tes.
Surat 2 Bertujuan untuk meminta maaf yang ditulis
seseorang kepada ponakannya.
D. Surat 1 Ditujukan kepada seorang sobat agar mau
membantu dalam mencari indekos.
Surat 2 Bertujuan untuk meminta bantuan yang ditulis
seseorang kepada sahabatnya.
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Tabel 27 Kartu Soal HOTS “Teks Surat” KD 3.12

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas

: SMP …
: VII

Kurikulum
Bentuk Soal

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: Kurikulum 2013
: PG
:
Enung
Nurhayati, M.A.,
Ph.D.

Buku Sumber
:
Bahasa
KOMPETENSI Indonesia
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
x
DASAR
SMP Kelas
Pemahaman
VII.
Kemendikbud
3.12 Menelaah
RUMUSAN BUTIR SOAL
unsur-unsur
dan kebahasaan
Perhatikan teks berikut!
Nomor
dari surat
Soal
pribadi dan
Bandung, 23 Januari 2019
surat dinas
3
yang dibaca
Assalamua’laikum
dan didengar
LINGKUP
Apa kabar, sobat!
MATERI
Surat pribadi
Saya dapat kabar dari Kartika kamu akan mengikuti tes
potensi akademik ke ITB Bandung dan sedang sibuk
MATERI
mencari kamar indekos. Kalau sepat, singgalah terlebih
dahulu ke rumahku, sebelum kamu dapat tempat yang
Unsur bahasa
cocok, kamu bisa tinggal di rumah. Saya sudah bicara
dalam surat
dengan orang tua dirumah, dengan senang hati beliau
mengizinkan ....
Kunci
INDIKATOR
Jawaban
SOAL
Kesalahan pengunaan ejaan pada surat pada kalimat
Disajikan surat
C
pribadi, peserta
tersebut adalah ….
didik mampu
A. Kamu akan mengikuti tes potensi akademik ke ITB.
menyunting
surat
pribadi
B. Sedang sibuk mencari kamar indekos.
dari segi isi,
C. Saya sudah bicara dengan orang tua dirumah.
struktur,
dan
bahasa.
D. Kalau sepat, singgalah terlebih dahulu ke rumahku.
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Tabel 28 Kartu Soal HOTS “Teks Surat” KD 3.12

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis Sekolah
Kelas

: SMP …
: VII

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

KOMPETENSI
DASAR

Buku Sumber
:
Bahasa
Indonesia
SMP Kelas
VII.
Kemendikbud

3.12 Menelaah
unsur-unsur dan
kebahasaan dari
surat pribadi dan
surat dinas yang
dibaca dan
didengar
LINGKUP
MATERI
Surat pribadi

: Kurikulum 2013
: PG
: Enung Nurhayati,
Ph.D.

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

x

M.A.,

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal

Cermati teks berikut!

4

MATERI
Isi surat

INDIKATOR
SOAL
Disajikan
dua
teks
surat,
peserta
didik
mampu
membandingkan
unsur
kebahasaan dari
surat pribadi dan
surat dinas yang
dibaca.

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama
Penyusun

PAKET - …

Kunci
Jawaban
B

Teks Surat 1
Bandung, 23 Februari 2019
Assalamua’laikum
Apa kabar, Alyasa!
Al, setelah kamu pindah
ke Karawang, kami dengar
kamu bersekolah di sekolah
Al-Azhar.
Bagaimana
rasanya sekolah di sana?
Liburan semester ini aku
akan sangat senang kalau
kamu bisa menginap di
rumah nenek ....

Teks Surat 2
Bandung, 21 Maret 2019
Dengan hormat,
Dalam upaya untuk
lebih mengenal kawasan
lingkungan
wisata
Lembang dan membantu
pada kegiatan Gerakan
Literasi Sekolah (GLS),
Klub Bahasa dan Sastra
OSIS SMP Madinatul
Ulum
bermaksud
mengadakan
wisata
literasi hari Minggu di
kawasan Dusun Bambu
pada tanggal 5 Mei 2019
...
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Perbedaan penggunaan bahasa pada penggalan kedua teks
di atas adalah ….
A. Surat 1 Pilihan kata sapaan bersifat formal. Surat 2
Pilihan kata sapaan bersifat tidak formal lain halnya
bersifat pribadi.
B. Surat 1 Pilihan kata sapaan bersifat pribadi (kata
emotif dan ekspresif). Surat 2 Pilihan kata sapaan
bersifat formal dan menggunakan ragam bahasa baku.
C. Surat 1 Pilihan kata menggunakan ragam bahasa baku.
Surat 2 Pilihan ragam bahasa tergantung siapa
penerima surat.
D. Surat 1 Pilihan ragam bahasa tergantung siapa
penerima surat. Surat 2 Pilihan menggunakan sapaan
seperti orang bercakap.
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Secara umum pembelajaran pada subunit ini mengarahkan pada bagaimana
peserta dapat menghasilkan sebuah tulisan dalam bentuk teks surat. Surat
merupakan media komunikasi tertulis antaraseorang atau lembaga dengan
seorang atau lembaga lainnya. Surat juga memiliki fungsi sebagai alat bukti
tertulis; sebagai sebagai alat pengingat; sebagai bukti sejarah, sebagai suatu
kenangan; sebagai pedoman dalam bertugas atau dalam melaksanakan
kegiatan; serta duta atau wakil suatu organisasi.
Supaya pencapaian tujuan maksimal, subunit ini mengembangkan dua
aktivitas, yaitu pengidentivikasian dan penyimpulan isi teks surat,
penelaahan unsur-unsur dan kebahasaan teks surat, dan penyajian
rangkuman teks surat pribadi/dinas. Model pembelajaran yang digunakan
dalam aktivitas tersebut adalah model pembelajaran discovery learning. Pada
setiap aktivitas terdapat juga lembar kerja peserta didik (LKPD) yang dapat
membantu memberikan pengalaman pembelajaran tentang membangun
konteks, pemodelan, dan mengonstruksi teks surat.
Subunit Teks Surat ini juga didukung dengan bahan bacaan yang membahas
lima materi yaitu: (1) pengertian teks surat, (2) fungsi teks surat, (3) struktur
teks surat, (4) kaidah kebahasaan teks surat, dan (5) penulisan teks surat.
Pada materi pengertian dan fungsi teks surat peserta diharapkan mampu
membangun konteks dan pemodelan dengan cara menggali informasi terkait
pengertian

dan

fungsi

informasi

pada

teks

surat

tersebut

dan

menyimpulkannya. Pada materi struktur dan kebahasaan teks surat peserta
diarahkan untuk memahami struktur dan kebahasaan dalam rangka untuk
memudahkan saat mengonstruksi teks surat.
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Pada subunit ini juga disajikan pengembangan penilaian. Para guru
diharapkan mampu mengembangkan soal HOTS sesuai dengan KD, IPK,
materi yang disajikan. Rangkaian pembelajaran pada subunit ini dapat
membantu guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian
HOTS.
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Isilah umpan balik/refleksi pembelajaran pada tabel berikut!
a. Periksalah kembali tujuan kegiatan pembelajaran ini. Silakan Saudara
klarifikasi pencapaian tujuan tersebut dengan mengukur kompetensi dan
indikator pencapaian kompetensi pada modul ini. Apakah Saudara sudah
mencapainya atau belum? Jelaskan!

b. Masih adakah hal atau materi pada modul ini yang belum Saudara
pahami? Jelaskan alasan-alasannya?

c. Nilai karakter apa yang sudah Saudara dapat implementasikan dalam
kegiatan modul ini ini? Pada materi atau kegiatan manakah nilai itu dapat
Saudara implementasikan?
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d. Bagaimanakah Saudara mengaplikasikan nilai karakter tersebut dalam
kegiatan pembelajaran di kelas?

e. Apakah materi pada modul ini dapat dengan kudah diaplikasikan di
dalam kelas? Jika ya, bagaimanakah cara Saudara mengaplikasikannya?
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Paket Unit Pembelajaran Teks Laporan
Hasil Observasi, Puisi Rakyat, Cerita
Rakyat, dan Surat

Alhamdulillah,

Saudara

telah

tuntas

mempelajari

paket

unit

pembelajaran teks laporan hasil observasi, puisi rakyat, cerita rakyat,
dan surat. Paket unit pembelajaran ini mulai dari pemahaman aplikasi
keempat jenis teks itu di dunia nyata, relevansi materi dengan soal-soal
UN/USBN, sampai umpan baliknya. Akan tetapi, 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. Selain itu, Saudara
juga diharapkan merelevansikan dan mengembangkan jenis-jenis teks
itu yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher
order thinking skills) siswa. Besar harapan tujuan akhirnya adalah
ketuntasan pembelajaran paket teks laporan hasil observasi, puisi
rakyat, cerita rakyat dan surat bisa tercapai sesuai dengan target dari
kompetensi dasar.
Ketuntasan mempelajari jenis teks laporan hasil observasi, puisi rakyat,
cerita rakyat, dan surat sangat penting. Saudara yang mengajar di kelas
VII dapat lebih menguasainya, termasuk di dalam melatihkannya kepada
guru lain. Dengan adanya paket unit pembelajaran yang juga berorientasi
pada keterampilan berpikir tingkat tinggi ini, terutama berkaitan degan
keempat jenis teksnya, Saudara dapat memandu para guru yang lain
dalam

hal

merencanakan,

melaksanakan,

dan

mengevaluasi
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pembelajaran jenis-jenis tersebut secara lebih baik sehingga dapat
meningkatkan kualitas lulusan para peserta didik di Indonesia secara
umum.

Selamat dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai harapan kita semua.

Aamiin.
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Alhamdulillah,

Saudara

telah

tuntas

mempelajari

paket

unit

pembelajaran teks laporan hasil observasi, puisi rakyat, cerita rakyat,
dan surat. Paket unit pembelajaran ini mulai dari pemahaman aplikasi
keempat jenis teks itu di dunia nyata, relevansi materi dengan soal-soal
UN/USBN, sampai umpan baliknya. Akan tetapi, 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. Selain itu, Saudara
juga diharapkan merelevansikan dan mengembangkan jenis-jenis teks
itu yang berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (higher
order thinking skills) siswa. Besar harapan tujuan akhirnya adalah
ketuntasan pembelajaran paket teks laporan hasil observasi, puisi
rakyat, cerita rakyat dan surat bisa tercapai sesuai dengan target dari
kompetensi dasar.
Ketuntasan mempelajari jenis teks laporan hasil observasi, puisi rakyat,
cerita rakyat, dan surat sangat penting. Saudara yang mengajar di kelas
VII dapat lebih menguasainya, termasuk di dalam melatihkannya kepada
guru lain. Dengan adanya paket unit pembelajaran yang juga berorientasi
pada keterampilan berpikir tingkat tinggi ini, terutama berkaitan degan
keempat jenis teksnya, Saudara dapat memandu para guru yang lain
dalam

hal

merencanakan,

melaksanakan,

dan

mengevaluasi
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pembelajaran jenis-jenis tersebut secara lebih baik sehingga dapat
meningkatkan kualitas lulusan para peserta didik di Indonesia secara
umum.

Selamat dan semoga Tuhan Yang Maha Esa menyertai harapan kita semua.

Aamiin.
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