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

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

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

profesional

memegang

peranan

yang

sangat

penting

dalam

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

harus

senantiasa

meng-update

dirinya

dengan

melakukan

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

kompetensi

pedagogi

dan

profesional,

maka

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

Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

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

Dr. Supriano, M.Ed.
NIP. 196208161991031001
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Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
Saya menyambut baik terbitnya Unit Pembelajaran Program Pengembangan
Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi Pembelajaran
Berbasis Zonasi. Unit Pembelajaran ini disusun berdasarkan analisis Standar
Kompetensi Lulusan, Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar, serta analisis
soal-soal Ujian Nasional maupun Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN).
UN dan USBN merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari sistem
pendidikan nasional. UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar
dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan
antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan. Hasil
pengukuran capaian siswa berdasar UN ternyata selaras dengan capaian
PISA maupun TIMSS. Hasil UN tahun 2018 menunjukkan bahwa siswa-siswa
masih lemah dalam keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) seperti menalar, menganalisis, dan mengevaluasi. Oleh
karena itu siswa harus dibiasakan dengan soal-soal dan pembelajaran yang
berorientasi kepada keterampilan berpikir tingkat tinggi (Higher Order
Thinking Skills) agar terdorong kemampuan berpikir kritisnya.
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru
dan Tenaga Kependidikan (Ditjen GTK) meningkatkan kualitas pembelajaran
yang bermuara pada peningkatan kualitas siswa melalui Program
Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan melalui Peningkatan Kompetensi
Pembelajaran (PKP) Berbasis Zonasi. Program ini dikembangkan dengan
menekankan pembelajaran yang berorientasi pada Keterampilan Berpikir
Tingkat Tinggi atau Higher Order Thinking Skills (HOTS).
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Untuk

meningkatkan

pendidikan,

maka

efisiensi,

efektivitas,

serta

pemerataan

mutu

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

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

zonasi

pengembangan

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

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

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

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

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Teks Berita

Unit ini membahas tentang teks berita pada pembelajaran Bahasa Indonesia
SMP kelas VIII semester satu. Pada unit teks berita dicantumkan aktifitas
yang melibatkan peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran
mengacu pada pembelajaran berorientasi High Order Thingking Skils (HOTS),
untuk mencapai keterampilan abad 21.
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang disediakan dapat digunakan oleh
guru sebagai referensi untuk memberikan pengayaan pembelajaran di kelas.
Bahan bacaan yag terdapat pada unit ini sesuai dengan kompetensi dasar
yang dipilih dalam buku guru kurikulum 2013 yang disesuaikan dengan
permendikbud No. 37 Tahun 2018.
Harapan dari disusunnya unit ini agar dapat memberikan inspirasi kreatif
dan inovatif kepada guru bahasa Indonesia SMP. Guru diharapkan dapat
memberikan

pembelajaran

yang

berorientasi

Hots

sehingga

meningkatan kompetensi secara langsung kepada peserta didik.
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dapat

Unit ini memberikan gambaran proses dan penilaian pembelajaran yang
berorientasi HOTS. Penulis mengharapkan guru dapat memperkaya unit ini
dengan membuat
demikian,

contoh-contoh model pembelajaran yang lain. Dengan

unit ini

lebih bervariasi dengan model pembelajaran yang

berorientasi HOTS. Hal ini tentunya dapat memberikan kontribusi posistif
kepada sesama guru untuk saling belajar.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VIII.
Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

3.1 Mengidentifikasi unsur-

• Mengidentifikasi unsur-unsur

unsur teks berita

teks berita (membanggakan

(membanggakan dan

dan

memotivasi) yang

memotivasi) yang didengar

didengar dan dibaca

• Mengidentifikasi unsur-unsur

Kelas

VIII

teks berita (membanggakan
dan
memotivasi) yang dibaca
4.1 Menyimpulkan isi berita

• Menyimpulkan isi berita

(membanggakan dan

Yang membanggakan

memotivasi)

yang didengar

yang dibaca dan
didengar

• Menyimpulkan isi berita
yang memotivasi)

VIII

yang didengar

3.2 Menelaah struktur dan

• Menelaah struktur teks berita

kebahasaan teks berita

(membanggakan dan

(membanggakan dan

memotivasi) yang didengar

VIII
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memotivasi) yang
didengar dan dibaca.

dan dibaca.
• Menelaah kebahasaan teks
berita (membanggakan dan
memotivasi) yang didengar
dan dibaca

4.2 Menyajikan data dan

• Menyajikan data dan informasi

informasi dalam bentuk

dalam bentuk berita secara lisan

berita secara lisan dan

dengan memperhatikan

tulis dengan

struktur, kebahasaan, atau

memperhatikan

aspek lisan (lafal, intonasi,

struktur, kebahasaan,

mimik, dan kinesik)

atau aspek lisan (lafal,

• Menyajikan data dan informasi

intonasi, mimik, dan

dalam bentuk berita secara tulis

kinesik)

dengan memperhatikan
struktur, kebahasaan, atau
aspek lisan (lafal,
intonasimimik, dan kinesik)

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
PENGETAHUAN

KETERAMPILAN

Indikator Penunjang

Indikator Penunjan

3.1.1 Menjelaskan unsur-unsur teks

4.1.1 Menunjukkan isi berita

berita (membanggakan dan

(membanggakan dan

memotivasi) yang didengar dan
dibaca.
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memotivasi)
yang dibaca dan didengar.

VIII
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Teks Berita

3.1.2 Menentukan unsur-unsur teks

4.1.2 Menyajikan isi berita

berita (membanggakan dan

(membanggakan dan

memotivasi) yang didengar dan

memotivasi)

dibaca.
Indikator Kunci

Indikator Kunci

3.1.3 Mengidentifikasi unsur-

4.1. 3 Menyimpulkan isi berita

unsur teks berita

(membanggakan dan

(membanggakan dan

memotivasi)

memotivasi) yang didengar

yang dibaca dan didengar

dan dibaca.
Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

3.1.4 Menelaah unsur-unsur teks

4.1.4 Merinci isi berita

berita (membanggakan dan

membanggakan dan

memotivasi) yang didengar

memotivasi)

dan dibaca.

yang dibaca dan didengar)

PENGETAHUAN

KETERAMPILAN

Indikator Penunjang

Indikator Penunjang

3.2 1 Menjelaskan struktur teks

4.2.1 Menyusun kerangka teks

berita.

berita.

3.2.2 Menentukan ciri kebahasaan
teks berita.
Indikator Kunci

Indikator Kunci

3.2.3 Menelaah struktur teks berita.

4.2.2 Menyusun teks berita.

3.2.4 Menelaah ciri kebahasaan teks

4.2.3 Menyunting teks berita.

berita.

4.2.4 Menyajikan teks berita secara
lisan (membacakan berita).
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Indikator Pengayaan
3.2.5 Membandingkan struktur teks
dan cara penyajian dua teks
berita.
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Berita adalah suatu laporan cepat mengenai peristiwa terbaru dan penting
untuk disampaikan kepada masyarakat. Berita suatu informasi mengenai
fakta atau sesuatu yang sedang terjadi. Biasanya disampaikan dalam bentuk
media cetak, siara tv, radio, mulut ke mulut dan media online.
Berita dapat dikatakan juga sebagai laporan tentang suatu kejadian yang
sedang terjadi atau keterangan terbaru dari suatu peristiwa. Berita
merupakan fakta yang memang dianggap penting harus segera disampaikan
kepada masyarakat.
Teks berita sering kali mencantumkan nama kota, negara dan nama media
massa yang meliput. Pencantuman tersebut terletak di bagian awal sebuah
teks berita. Pendapat lain menyatakan bahwa teks berita merupakan suatu
teks yang berisi tentang informasi yang berhubungan dengan kejadian sehari
– hari.
Biasanya tujuan berita tidak hanya memberikan informasi mengenai
peristiwa-peristiwa, tetapi terkadang berita juga dapat memberikan
pengaruh kepada masyarakat yang mendengar atau membacanya. Bahkan,
terjadi proses konstruksi realitas atas sebuah peristiwa, melalui penonjolan
atau penghilangan isu-isu tertentu agar diperhatikan atau dihiraukan publik.
Sudah setiap hari rasanya kita mendengarkan berbagai kasus tawuran antar
pelajar yang terjadi khususnya di wilayah Ibukota Jakarta. Berbagai respon
negatif bermunculan menanggapi masalah ini seperti saling menuduh dan
melemparkan tanggung jawab antar pihak sekolah. Sebagian masyarakat
beranggapan bahwa ini adalah kesalahan para pelajar yang terlalu
membesarkan masalah hingga tidak bisa menahan emosi yang tak terkendali.
Sebagian masyarakat yang lain menuduh pihak sekolah dan keluargalah yang
menjadi tanggung jawab akibat kelalaiannya mengawasi anak didiknya.
Bahkan juga ada beberapa yang mengganggap bahwa sistem pendidikannya
lah yang membutuhkan perbaikan karena minimnya pendidikan agama dan
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moral. Namun seharusnya berbagai masalah dapat dilihat bukan hanya dari
segi pandang pemerhati saja, namun ditinjau dari segi prespektif pelaku
dengan mengindahkan egoisme dan justifikasi semata.

Gambar 1 Surat Kabar
https://www.google.com
Karakteristik remaja pada usia remaja hingga mencapai dewasa memang
memiliki ego tinggi, perlu diakui, rasa ingin mencoba dan membuktikan
tantangan besar. Ditambah lagi mungkin dengan adanya masalah keluarga,
terlalu disiplin, menghadapi pola pendidikan yang otoriter dan mungkin
adanya beban pendidikan yang berat. Sementara media dan lingkungan
membombardir dengan sikap penurunan moral, saling mencela tau
menyalahkan antar public figure serta berbagai korupsi yang ditunjukkan
oleh pejabat. Ditambah dengan pelabelan anak sebagai anak bodoh, anak
nakal, anak preman dan lain sebagainya. Tawuran disini adalah bentuk
kenakalan remaja sekaligus sebuah bentuk protes sosial yang dilakukan
untuk mendapatkan pengakuan publik. Masalah ini seharusnya tidak
diselesaikan dengan hanya dari satu sudut pandang saja tetapi harus ditinjau
dari berbagai sudut pandang. Bukan hanya shock lalu memberikan respon
yang reaktif. Ini adalah masalah realita sosial yang seharusnya dapat
dilakukan secara bersama-sama.
Demikian realita sosial dan contoh kasus realita sosial yang terjadi di
masyarakat. Semoga kita dapat menambah wawasan pengetahuan kita
khususnya dalam bidang ilmu pengetahuan sosial dan bermanfaat di
kehidupan selanjutnya.
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No.
1

Soal

Tahun

Bacalah teks berikut!

2017

(1) Harga Gula Pasir di sejumlah daerah terus meninggi.
(2) Bahkan sudah mencapai Rp18 ribu per kg. (3)
Padahal, harga komoditas pemanis itu sempat turun. (4)
Pertengahan bulan lalu harganya Rp14 ribu per kg.
Penggunaan ejaan yang tidak tepat pada teks tersebut
ditandai dengan nomor….
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
Identifikasi
Level Kognitif

: Pengetahuan dan pemahaman L 1

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

: Kalimat yang menggunakan ejaan yang tepat

Ditanyakan

: Kalimat yang menggunakan ejaan yang tepat

Materi yang
dibutuhkan

:

3.2 Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita
(membanggakan dan memotivasi) yang didengar dan
dibaca.

Penulisan teks berita dan penggunaan ejaan yang
tepat.
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No.
1

Soal

Tahun

Bacalah kalimat berikut!

2017

Dalam penggerebekan itu: ditemukan ratusan pak vaksin
palsu berbagai jenis: campak, BCG, pentabio, tetanus, dan
hepatitis B.
Perbaikan tanda baca yang tepat pada kalimat tersebut
adalah ...
A. Dalam penggerebekan itu: ditemukan ratusan pak
campak, BCG, pentabio, tetanus, dan hepatitis B.
B. Dalam penggerebekan itu: ditemukan ratusan pak
campak, BCO. pentabio, tetanus, dan hepatitis B!
C. Dalam penggerebekan itu: ditemukan ratusan pak
campak, BCG, pentabio, tetanus; dan hepatitis B.
D. Dalam penggerebekan itu: ditemukan ratusan pak
campak, BCG, pentabio, tetanus, hepatitis B.
Identifikasi
Level Kognitif

: Penalaran(L3)

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

yang penulisan tanda bacanya salah
dan dibaca.
: Kalimat

Ditanyakan

: Penulisan atau perbaikan tanda baca yang benar.

Materi yang
dibutuhkan

:
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3.2 Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita
(membanggakan dan memotivasi) yang didengar

Penulisan tanda baca

Unit Pembelajaran
Teks Berita

No.
1

Soal

Tahun

Bacalah teks berikut!
(1)

2017/2018

Ajakan Pemerintah Provinsi DKI untuk bermain

Pokemon Go di Balai Kota Jakarta menimbulkan
perdebatan di masyarakat. (2) Kedatangan masyarakat
untuk bermain permainan tersebut diharapkan bisa
meningkatkan

kunjungan

wisatawan.

(3)

Namun

demikian, muncul kekhawatiran masyarakat akan
dampak negative dari permainan itu.

Maksud kalimat nomor (1) pada teks tersebut adalah ...
A. Masyarakat DKI sangat antusias menyambut
permainan Pokemon Go.
B. Permainan Pokemon Go dapat dilakukan di Balai
Kota Jakarta saja.
C.

Tidak scrnua masyarakat setuju dengañ ajakan
untuk bermain Pokemon Go di Balai Kota Jakarta.

D. Pemerintah DKI Jakarta melarang masyarakat
untuk bermain Pokemon Go di Balai Kota Jakarta.
Identifikasi
Level Kognitif
Indikator yang
bersesuaian

Diketahui

: Pengetahuan dan pemahaman (L1)
3.2 Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita
:

(membanggakan dan memotivasi) yang didengar
dan dibaca.

:

Kalimat-kalimat yang mendukung maksud pada
kalimat kedua.
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Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan
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: Maksud kalimat kedua
: Identifikasi teks berita

Unit Pembelajaran
Teks Berita

A. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar berita melalui TV atau
membaca berita di koran dalam bentuk On line. Berita menggambarkan
lukisan keadaan, suasana atau objek yang berhubungan dengan realita
seperti berita ekonomi, olahraga dan sebagainya.
Berita merupakan suatu peristiwa maupun kejadian yang bersifat aktual atau
terkini. Peristiwa dapat dikatakan berita, jika sudah dilaporkan dan
disiarkan. Tanpa laporan dan penyiaran, maka kejadian yang terjadi di
lapangan tidak dapat dinamakan sebagai berita. Berita memiliki beberapa
unsur – unsur yang harus diperhatikan.
Jika mendengarkan atau membaca berita apa yang tergambar dalam dalam
pikiran Saudara? Apakah unsur-unsurnya? Bagaimanakah memahami dan
menyimpulkan isi teks berita? Bagaimana pula menyajikannya, baik secara
lisan dan tulisan? Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan kita bahas pada
aktivitas pembelajaran berikut. Aktivitas pembelajaran akan dibagi menjadi
dua

bagian,

pertama

mengidentifikasi

unsur-unsur

teks

berita

(membanggakan dan memotivasi) yang didengar dan dibaca. Kedua
Menyimpulkan isi berita (membanggakan dan memotivasi) yang dibaca dan
didengar.
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Aktivitas 1: Menidentifikasi dan Menyimpulkan Teks Berita
Tujuan Aktivitas Pembelajaran
Setelah mendengar atau membaca teks berita diharapkan peserta mampu:
1. Mengidentifikasi

unsur-unsur

teks

berita

(membanggakan

dan

memotivasi) yang didengar dan dibaca.
2. Menyimpulkan isi teks berita (membanggakan dan memotivasi) yang
didengar dan dibaca.
Orientasi terhadap masalah
1. Peserta menyaksikan tayangan berita singkat tentang anak seorang
pemulung

menjadi

calon

dokter

di

Universitas

Gajah

Mada

(https://www.youtube.com/watch?v=C_sYUxys0SU)
2. Berdasarkan tayangan tersebut peserta didik mendisusikan pertanyaan
berikut.
a. Apa yang dimaksud berita?
b. Informasi apa yang terdapat pada berita yang disajikan?
3. Peserta didik membaca teks berita untuk menentukan unsur-unsur berita.
Merumuskan Masalah
1. Pendidik menyampaikan beberapa pertanyaan yang berhubungan dengan
unsur-unsur teks berita.
2. Peserta didik menjawab pertanyaan dari pendidik yang berhubungan
dengan berita yang

disimak tentang Apa (what) peristiwanya? Siapa

(who) yang mengalami peristiwa itu? Di mana (where) terjadinya
peristiwa itu? Kapan (when) terjadinya peristiwa itu? Mengapa (why)
peristiwa itu terjadi? Bagaimana (how) proses peristiwanya?

26

Unit Pembelajaran
Teks Berita

Hipotesis
Melalui pertanyaan-pertanyaan yang diajukan pendidik peserta didik dapat
menentukan jawaban sementara dari masalah yang akan dipecahkan.
1. Menentukan unsur-unsur teks berita yang dibaca.
2. Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang dibaca.
3. Menelaah unsur-unsur berita dengan menunjukan bagian-bagian tek
berita yang dibaca.
Mengumpulkan data
Pembimbing mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dapat mendorong
peserta didik untuk berpikir mencari informasi yang dibutuhkan untuk
menemukan unsur-unsur berita beserta bukti. Secara berkelompok peserta
didik mendiskusikan unsur-unsur teks berita.
Menguji hipotesis
Pendidik membimbing peserta didik dalam proses menentukan jawaban
yang dianggap diterima sesuai dengan data dan informasi yang diperoleh
berdasarkan pengumpulan data.
1. Setiap kelompok secara bergiliran melakukan presentasi.
2. Kelompok yang melakukan presentasi memberikan penjelasan hasil kerja
kelompok.
3. Kelompok lain memberikan tanggapan dan pertanyaan untuk mendalami
dan mengetahui kebenaran hasil telaah teks berita yang telah dibaca.
4. Peserta yang bertugas mempresentasikan memberikan penjelasanpenjelasan beserta alasan logis untuk membuktikan kebenaran hasil
identifikasi dan telaah unsur-unsur beserta bagian-bagian teks berita yang
telah didiskusikan di kelompok masing-masing.
5. Pendidik menyimpulkan hasil diskusi pada setiap kelompok yang
melakukan presentasi.
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Menyimpulkan
Pendidik membimbing peserta didik dalam proses mendeskripsikan temuan
yang diperoleh berdasarkan hasil pengujian hipotesis. Untuk mencapai
kesimpulan yang akurat.
1. Peserta didik mengungkapkan kembali tentang unsur-unsur berita yang
telah ditelaah melalui proses membaca.
2. Peserta menempelkan kartu simpul yang telah diisi pada kertas plano
yang akan dipajangkan di dinding kelas.
3. Peserta dan pendidik secara bersama-sama menyimpulkan unsur-unsur
teks teks berita.

Aktivitas 2: Menelaah Dan Menyajikan Teks Berita
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah mendengar atau pembaca teks berita dengan tema membanggakan
diharapkan peserta mampu:
1. Menelaah

struktur dan kebahasaan teks berita (membanggakan dan

memotivasi) yang didengar dan dibaca.
2. Menyajikan data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis
dengan memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan (lafal,
intonasi, mimik, dan kinesik).
Stimulation (pemberian rangsangan)
1. Peserta menyaksikan tayangan berita singkat tentang peristiwa aktual
yang terjadi di tengah masyarakat. (http://youtu.be/eqZ64J5Pbys)
2. Peserta melakukan curah pendapat untuk menggali pengalaman mereka
berkaitan dengan berita yang pernah didengar, ditonton, atau dibaca
dalam kehidupan sehari-hari.
3. Peserta merepon pertanyaan-pertanyaan membangun konteks berkaitan
dengan berita yang diajukan oleh pendidik:
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a. Apakah yang kalian ketahui tentang berita?
b. Peristiwa apa saja yang sering diberitakan?
Problem statemen (identifikasi masalah)
1. Peserta menyusun pertanyaan terkait dengan teks berita.
2. Pertanyaan yang diharapkan muncul adalah.
a. Apa saja struktur teks berita
b. Apa saja ciri kebahasan teks berita.
c. Hal apa saja yang akan ditelaah pada telaah teks berita?
d. Bagaimana hasil telaah struktur teks dan kaidah kebahasaan teks
berita?
Data collection (pengumpulan data)
1. Secara berkelompok peserta mengamati beberapa berita pada koran atau
majalah yang dibagikan oleh pendidik.
2. Peserta memilih, membaca, dan mencermati satu teks berita sebagai teks
model.
3. Peserta membaca mengidentifikasi dan menuliskan bagian-bagain struktur
teks berita
4. Peserta menuliskan secara rinci kaidah kebahasaan yang menjadi ciri teks
berita yang dibaca.
5. Mengumpulkan data tentang kegiatan yang dilaksanakan misalnya
pementasan drama atau lomba baca puisi di sekolah. Gunakan pertanyaanpertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, kapan, dimana, mengapa dan
bagaiman yang akan akan diajukan kepada pemimpin kegiatan dan peserta
kegiatan.
Data processing (pengolahan Data)
1. Secara berkelompok peserta menelaah struktur teks dan ciri kebahasaan
teks berita dengan mengisi format

berisi pertanyaan-pertanyaan yang

berkaitan dengan berita, antara lain: pokok-pokok berita pada setiap bagian
struktur teks dan ciri kebahasan teks berita.
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2. Secara kelompok peserta menyusun teks berita berdasarkan data-data yang
sudah diperoleh dari mengajukan pertanyaan tentang kegiatan lomba
pementasan drama atau baca puisi di sekolah.

Verification (pembuktian)
1.

Peserta melakukan kunjung kerja ke kelompok lain, satu orang anggota
kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di kelompok masingmasing.

2.

Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok, peserta didik yang berkunjung,
memberikan merespon hasil dengan memberikan tanggapan dan
pertanyaan untuk mendalami dan mengetahui kebenaran hasil telaah teks
berita yang telah dibaca.

3. Peserta yang bertugas mempresentasikan memberikan penjelasanpenjelasan beserta alasan logis untuk membuktikan kebenaran hasil
telaah yang telah didiskusikan di kelompok masing-masing.
4. Peserta 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.
Generalization (menarik kesimpulan)
Pendidik dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi yang telah
dipelajari, yaitu:
1.

2.

3.
4.

Peserta mengungkapkan kembali tentang struktur dan ciri kebahasaan
teks berita yang telah ditelaah melalui proses mendengarkan dan
membaca.
Peserta menuliskan simpulan di “kartu simpul” yang telah disiapkan
pendidik mengenai struktur teks ciri-ciri kebahasan teks berita yang telah
ditelaah melalui kegiatan mendengarkan dan membaca.
Peserta dan pendidik secara bersama-sama menyimpulkan struktur teks
dan ciri kebahasan teks berita.
Peserta menyimpulkan hasil menulis berita dari segi kelengkapan isi
berita, yang ditandai oleh hadirnya komponen-komponen berita.
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5.

Penggunaan bahasa yang terkait dengan keefektifan kalimat, kebakuan
kata, dan ketepatan ejaan dan tanda baca.
Peserta menempelkan kartu simpul yang telah diisi pada kertas plano
yang akan dipajangkan di dinding kelas.

B. Lembar Kerja Peserta Didik

Lembar Kerja Peserta Didik 1
1. LKPD 1.1. Mengidentifikasi Informasi Teks Berita
Setelah mengerjakan LKPD 1.1 peserta didik diharapkam mampu
menentukan unsur-unsur teks berita.
Petunjuk Kegiatan.
1) Bentuk enam kelompok yang beranggotakan 6 orang.
2) Menyimak

dengan saksama berita yang diperdengarkan tentang anak

seorang pemulung menjadi

calon dokter di Universitas Gajah Mada

((http://youtu.be/C_sYUxysOSU)
3) Menentukan unsur-unsur teks berita.
4) Menuliskan hasil diskusi pada lembaran kerja peserta didik.
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2. LKPD 1.2. Mengidentifikasi Unsur-Unsur Teks Berita
Setelah

mengerjakan

LKPD

1.2

peserta

didik

diharapkan

mampu

mengidentifikasi unsur-unsur teks berita serta mencatat hal-hal penting.
Petunjuk Kegiatan.
1) Bentuk enam kelompok yang beranggotakan 6 orang.
2) Simaklah dengan saksama berita yang diperdengarkan tentang “Jual
Es Dawet Keliling, Iksan Mampu Biayai Kuliah hingga Nikahi Gadis
Pujaan”
Bacalah Teks Berita Berikut!
Jual Es Dawet Keliling, Iksan Mampu Biayai Kuliah hingga Nikahi Gadis
Pujaan
Untuk mengumpulkan biaya kuliah dan menafkahi istri yang baru beberapa
bulan dinikahinya, Iksan Rizaldy menekuni profesi sebagai pedagang es
dawet di kampusnya hingga keliling kota Polewali Mandar.
Terkenal sebagai penjual es dawet keliling tak membuatnya minder. Iksan
justru bangga ketika banyak teman sekampusnya tahu profesinya sebagai
penjual es dawet. Mahasiswa semester V di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
ini seperti biasa sebelum berangkat kuliah, ia sudah mempersiapkan barang
dagangannya. Fatmawati, sang istri yang setia mendampinginya pun setiap
hari menjadi motivator bagi Iksan dalam menjalani aktifitas kesehariannya
sebagai mahasiswa dan pedagang es dawet dengan penuh semangat.
Mahasiswa semester V di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik ini seperti biasa
sebelum berangkat kuliah, ia sudah mempersiapkan barang dagangannya.
Fatmawati, sang istri yang setia mendampinginya pun setiap hari menjadi
motivator bagi Iksan dalam menjalani aktifitas kesehariannya sebagai
mahasiswa dan pedagang es dawet dengan penuh semangat.
Berbagai kebutuhan dan perlengkapan jualan es dawet untuk sang suami ia
bantu persiapkan sebelum berangkat kuliah dan jualan keliling es dawet
buatannya.
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Tiba di kampus, Iksan tidak langsung masuk kuliah, namun sibuk
mempersiapkan dagangannya sambil menunggu dosen atau jam kuliah
dimulai.
seperti biasanya Ihsan datang lebih pagi agar ia bisa menjajakan jualannya
sebelum mengikuti perkuliahan di kampusnya.
Saat Iksan tengah mengikuti kuliah, es dawet jualannya dibiarkan saja
terparkir di halaman kampus.
"Biasanya kalau dosen belum datang, saya jualan dulu. Selesai kuliah, saya
kembali berjualan," tuturnya saat ditemui di kampusnya, Senin (14/1/2019)
lalu.
Pembeli umumnya adalah mahasiswa kampus. Jika dagangnnya tidak habis di
kampus, Iksan kerap menjualnya keliling kota Polewali atau keliling
kampung seperti ke Takatidung, Tonyaman, Manding, dan wilayah lainnya
untuk menyapa para pelanggannya.
Es Dawet buatannya dijual seharga Rp. 5.000 per gelas. Dalam sehari, jika
dagangannya laris hingga terjual habis, Iksan mampu meraup omzet atau
pendapatan kotor hingga Rp 500.000.
Namun kadang juga tak laku seharian hingga harus dibawa pulang ke rumah.
"Kadang-kadang habis, kadang juga tidak. Kalau lagi ramai pembeli, biasanya
cepat habis. Tapi kalau tidak cepat habis biasa saya jualan sampai malam,"
katanya.
Tak minder
Iksan mengaku tidak malu dan minder berjualan di lingkungan kampusnya.
Sejak kecil ia memang sudah terbiasa ditempa hidup mandiri oleh kedua
orangtuanya.
Sejak umur tiga tahun, Iksan mengaku sudah ikut berjualan es bersama
orangtuanya. Jika es dawet buatanya kurang laku, atau karena musim hujan
dan pembelinya jarang, Iksan kadang beralih profesi menjadi tukang becak
atau kuli bangunan. Yang penting bisa menghasilkan pendapatan halal.
Dengan uang hasil jualannya setiap hari, Iksan mampu membiayai kuliahnya.
Dengan kegigihannya menabung selama bertahun-tahun ia bahkan mampu
mempersunting seorang gadis pujaannya bernama Fatmawati.
Pasangan pengantin yang hendak belajar mandiri ini memilih tinggal
menumpang di sebuah rumah kontrakan di Jalan Pemuda, belakang pasar
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Sentral, Kelurahan Pekkabata, Polewali Mandar dan terlepas dari kehidupan
orangtuanya.
Pasangan pengantin yang hendak belajar mandiri ini memilih tinggal
menumpang di sebuah rumah kontrakan di Jalan Pemuda, belakang pasar
Sentral, Kelurahan Pekkabata, Polewali Mandar dan terlepas dari kehidupan
orangtuanya.
Sejak menikah empat bulan lalu, Iksan dan istrinya memang sudah bertekad
untuk hidup makin mendari. Iksan optimisis dengan berjualan es dawet,
menjadi tukang becak hingga jadi kuli bangunan yang ia tekuni secara
bergantian, kelak ia bisa menyelesaikan kuliahnya dan mengubah kehidupan
rumah tangganya menjadi lebih baik.
Dikagumi dosen
Salah satu Dosen Fisip Unasman, Nur Fitrah yang biasa memberi mata kuliah
kepada Iksan di kampus mengaku sangat kagum bangga dengan dengan
sosok mahasiswa sederhana, mandiri dan ulet seperti Iksan.
Tak banyak mahasisw ayang punya prinsip hidup mandiri dan ulet seperti
Iksan. Prestasi Iksan di kampus pun cukup membanggakan. Ia termasuk
sosok mahasiswa yang rajin, pintar dan berprestasi.
"Mulanya saya juga tidak tahu kalau dia ternyata mahasiswa di sini. Sosok
dan kepribadian Iksan berbeda dari mahasiswa lainnya. Tak minder dengan
profesinya yang halal. Saya bangga dengannya,” tutur Nurfitrah.
Selain sibuk berjualan es dawet dan kuliah, Iksan juga dikenal sebagai aktivis
kampus. Ia aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan di kampusnya.
Kompas.com 17/1/2019
1. Berdasarkan teks berita tersebut, identifikasilah unsur-unsur teks
berita unsur-unsur teks berita serta mencatat hal-hal penting.
Tuliskanlah hasil diskusi pada lembaran kerja berikut!
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2. Temukanlah bukti-bukti setiap unsur berita tersebut, tulsikanlah pada
tabel berikut!

Unsur-Unsur Berita

Bukti dalam Teks

3. LKPD 1.3. Mengidentifikasi Unsur-Unsur Teks Berita
Setelah mengerjakan LKPD 1.3 peserta didik diharapkam mampu
menyimpulkan isi teks berita.
Petunjuk Kegiatan.
1) Bentuk enam kelompok yang beranggotakan 6 orang.
2) Membaca dengan saksama berita yang dibaca tentang anak seorang
pemulung menjadi calon dokter di Universitas Gajah Mada.
3) Simpulkanlah isi (membanggakan dan memotivasi) yang dibaca. Tulislah
hasil diskusi pada tempat yang disediakan.
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4. LKPD 1.4. Mengidentifikasi Unsur-Unsur Teks Berita
Setelah mengerjakan LKPD 1.4 peserta didik diharapkam mampu merinci isi
teks berita.
Petunjuk Kegiatan.
1) Bentuk enam kelompok yang beranggotakan 6 orang.
2) Bacalah dengan saksama berita yang diperdengarkan tentang anak
seorang pemulung menjadi calon dokter di Universitas Gajah Mada.
3)

Rincilah isi teks berita yang dibaca dan tuliskan
disediakan!
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Lembar Kerja Peserta Didik 2
Menelaah dan Menyajikan Teks Berita
1. LKPD 2.1. Menjelaskan Struktur Teks Berita
Setelah mengerjakan LKPD 2.1 peserta didik diharapkan mampu
menjelaskan struktur teks berita.
Petunjuk Kegiatan.
1) Bentuk enam kelompok yang beranggotakan 6 orang.
2) Simaklah dengan saksama berita yang diperdengarkan tentang Pelajar
Indonesia Ukir Prestasi di Olimpiade Metematika dan Sains Pelajaran
Bahasa Indonesi (htt://youtube.com)
3) Jelaskan struktur teks berita yang disimak.
4)

Menuliskan hasil diskusi pada lembaran kerja peserta didik.

2. LKPD 2.2. Menelaah Struktur teks Berita
Setelah mengerjakan LKPD 2.2 peserta didik diharapkan mampu menelaah
struktur teks berita Rompi Cerdas ini karya Else Winda Sari dan Radeva
Chanika.
Petunjuk Kegiatan.
1) Bentuk enam kelompok yang beranggotakan 6 orang.
2) Membaca dengan saksama teks berita Rompi Cerdas ini karya Else
Winda Sari dan Radeva Chanika.
3) Merinci isi teks berita yang dibaca.
Bacalah teks berita berikut!

Rompi Cerdas ini karya Else Winda Sari dan Radeva Chanika
1) Else Winda Sari dan Radeva Chanika pelajar kelas VIII ini bahkan berhasil
menyabet medali emas dalam ajang Oli 22-26 Juli 2018. Mereka membuat
inovasi rompi yang dilengkapi dengan sensor ultrasonik. Karya mereka
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kemudian diberi nama 'Rompi Cerdas Penunjuk Arah dan Pengaman
Kecelakaan' untuk Penyandang Tunanetra.
"Idenya berawal dari keprihatinan para penyandang tunanetra yang selama
ini hanya dibantu tongkat tanpa ada sensor yang bisa memberitahu kalau ada
bahaya," tutur ketua kelompok Else kepada detikcom, Jumat (3/8/2018)
(2) Else Winda Sari dan Radeva Chanika pelajar kelas VIII ini bahkan berhasil
menyabet medali emas dalam ajang Oli 22-26 Juli 2018. Mereka membuat
inovasi rompi yang dilengkapi dengan sensor ultrasonik. Karya mereka
kemudian diberi nama 'Rompi Cerdas Penunjuk Arah dan Pengaman
Kecelakaan' untuk Penyandang Tunanetra.
"Idenya berawal dari keprihatinan para penyandang tunanetra yang selama
ini hanya dibantu tongkat tanpa ada sensor yang bisa memberitahu kalau ada
bahaya," tutur ketua kelompok Else kepada detikcom, Jumat (3/8/2018).
(3) Siswi yang hobi membaca novel ini menjelaskan bahwa rompi cerdas
buatannya mampu membantu penderita tuna netra karena telah dilengkapi
dengan berbagai sensor. Antara lain sensor ultrasonic yang berfungsi
mendeteksi benda-benda yang berada di depan dan di samping pemakai
rompi. Kemudian diteruskan perintah suara melalui headset yang dipakai
pengguna rompi.
(4) "Jadi cara pakainya ada headset yang dipasang di telinga, kemudian nanti
kalau ada benda di sekitar pemakai, ada warning dari headset," jelasnya.
Selain itu ada lampu led mampu membuat penyandang tuna netra lebih
diwaspadai oleh orang normal saat malam hari. Sebab, lampu pada rompi
akan otomatis menyala saat gelap. Semua sensor tersebut diatur sebuah
mikro controller arduino yang sebelumnya sudah lebih dulu diprogram.
Menurut Else, dari beberapa percobaan yang dilakukan banyak kendala yang
dihadapi. Seperti saat menyeting sensor dengan obyek dan terbakarnya
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sensor. "Dari lima kali percobaan membuat dan memprogram rompi cerdas
ini, kami mengalami tiga kali kegagalan dan dua kali berhasil," imbuh Elsa.
Untuk membuat rompi cerdas ini, Elsa hanya menghabiskan dana Rp 282
ribu. "Kalau pakai alat ini bisa dipastikan penyandang tunanetra lebih bisa
merasa aman meski tanpa ada yang mengawasi," papar dia.
5) Guru pembimbing Dwi Sudjatmiko menambahkan bahwa sebelum
mengikuti lomba, dirinya mengirim beberapa naskah. Namun yang diterima
hanya naskah rompi cerdas ini. Total hanya 6 sekolah yang mewakili Jawa
Timur dalam ajang OPSI ini."Alhamdulilah anak kami berhasil membawa
pulang

medali

emas,"

tambahnya.

Miko,

sapaan

akrabnya

ingin

mengembangkan hasil penelitian anak didiknya agar bisa bermanfaat bagi
para penyandang tunanetra. Selain itu, saat lomba kemarin salah satu juri
memberikan saran agar menambah sensor warna dalam rompi ini.
(https://news.detik.com)
1. Berdasarkan teks berita tersebut, dikusikanlah bagian-bagian berita
tersebut dalam kelompokmu. Kerjakanlah latihan ini pada tabel berikut!
Judul Berita
….
Struktur Berita
Bagian-bagian Berita

Paragraf ke-

Paparan Isi

1.
2.

3.
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2. Telaahlah unsur kebahasan teks tersebut dengan menggunakan format
berikut.
Kaidah Kebahasaan

Contoh

a. Kebakuan bahasa
b. Kalimat langsung
c. Konjungsi bahwa
d. Konjungsi temporal/
kronologis
e. Keterangan waktu
f. Kata kerja mental

3. LKPD 2.3. Membandingkan Struktur Teks Berita.
Setelah

mengerjakan

LKPD

2.3

peserta

didik

diharapkan

mampu

membandingkan struktur teks berita disetai pembuktian
Petunjuk Kegiatan.
1) Bentuk enam kelompok yang beranggotakan 6 orang.
2) Bacalah dengan saksama teks berita dengan judul “Rompi Cerdas ini
karya Else Winda Sari dan Radeva Chanika” dan “Lolos SMP Favorit,
Lima Siswa Dapat Hadiah”
3) Merinci isi teks berita yang dibaca.
4)

Menuliskan hasil diskusi pada lembaran kerja peserta didik.
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Lolos SMP Favorit, Lima Siswa Dapat Hadiah
(1) Program akselerasi prestasi siswa yang diluncurkan PT Taman Wisata
Candi (TWC) Borobudur, Prambanan, dan Ratu Boko dinilai cukup
memuaskan. Hasil dari pendampingan belajar terhadap siswa kelas VI di tiga
sekolah, ada peningkatan nilai ujian nasional sebanyak dua poin
dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya. Lima murid peserta program
ini bahkan berhasil menembus SMP favorit. Mereka yakni dua siswa SD
Salakan Lor yang dinyatakan lolos ke SMP 1 Kalasan Sleman, dan tiga siswa
SD Sengon 1 Klaten yang masuk ke SMP 1 Prambanan Klaten.
(2) Untuk lebih memotivasi sekaligus bentuk apresiasi, TWC memberikan
hadiah berupa notebook kepada lima siswa tersebut. “Program akselerasi ini
kami nilai berhasil dan akan berlanjut pada tahun-tahun mendatang,” kata
Direktur Utama PT TWC, Edy Setijono, Kamis (12/7).
(3) Lingkup program ini rencananya juga akan diperluas dengan
menggandeng instansi BUMN lain. Dijelaskan Edy, program akselerasi
prestasi siswa menyasar sekolah yang memiliki keterbatasan fasilitas
(4) Selama ini dengan kondisi yang ada, mereka hanya menerapkan pola
pendidikan reguler, sehingga sulit mengejar ketertinggalan dari sekolahsekolah lain yang fasilitasnya memadai dan metodenya lebih variatif.† “Ini
yang menjadi dasar kami untuk hadir memberikan pendampingan kepada
sekolah yang kurang beruntung itu. Harapannya, siswa sekolah tersebut
tetap mendapat kesempatan yang sama untuk bersaing,” papar Edy. Tahun
ini ada tiga sekolah yang menjadi pilot project yakni SD Salakan Lor
Selomartani Kalasan, SD Perumnas 3 Condongcatur Sleman, dan SD 1 Sengon
Prambanan Klaten. Ditargetkan tahun depan jumlahnya bisa bertambah
hingga total setidaknya ada 50 sekolah. (Sumber: Harian Merdeka)
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Struktur Berita
Berita

1

2

3

I

II
Kesimpulan
kelengkapan
struktur teks
berita
4. LKPD 2.4. Menyusun Kerangka Teks
Setelah mengerjakan LKPD 2.4 peserta didik diharapkam mampu menyusun
kerangka teks berita.
Petunjuk Kegiatan.
1) Bentuk kelompok yang beranggotakan 4 orang.
2) Gunakan pertanyaan-pertanyaan dengan kata tanya apa, siapa, kapan,
dimana, mengapa dan bagaiman yang akan akan diajukan kepada suatu
kegiatan untuk mengumpulkan data.
3) Buatlahan kerangka teks berita
4) Menuliskan pada lembaran kerja peserta didik.
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Petunjuk Kegiatan.
1) Bentuk kelompok yang beranggotakan 4 orang.
2) Setiap kelompok mendiskusikan data untuk menulis teks berita.
3) Menulis teks berita dengan memperhatikan struktur dan kaidah
kebahasaan.
4) Setiap kelompok menyunting teks berita hasil kerja kelompok lain.
5) Perwakilan kelompok membacakan teks berita yang ditulis
6) Kelompok lain menilai berdasarkan format penilain yang disediakan.
7) Menuliskan pada lembaran kerja peserta didik.
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Rubrik Penilaian Menulis Berita
Berikanlah penilaian terhadap hasil tulisan tersebut dengan menggunakan
rubrik seperti berikut.
Judul Berita : ….
Penulis

: ….
Aspek Penilaian

Skor

Bobot

a. Kesesuaian dengan sumber

15

b. Ketepatan struktur teks

25

c. Kepaduan isi tulisan

20

d. Keefektifan kalimat

20

f. Ejaan/tanda baca

20

Jumlah

100

(1-4)

Nilai

-

Rubrik Penilaian Membaca Berita
Berikanlah penilaian terhadap hasil pembacaan berita yang dilakukan
temanmu menggunakan rubrik berikut.
Rubrik Penilaian Membaca Teks Berita
No
1
2
3
4
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Aspek Penilaian

Jumlah

Lafal

Intonasi

Mimik

Kinesik

( 0-100)

(0-100)

(0-100)

(0-100)
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1. Pengertian Teks Berita
Berita sepertinya sudah menjadi hal yang tidak asing lagi dipikiran kita.
Karena setiap hari kita sudah barang tentu mendapatkan berita, baik melalui
media massa maupun elektornik. Apalagi di era digital ini seperti sekarang
ini yang semakin memudahkan kita untuk mengakses berita kapan pun dan
di mana pun. Teks yang telah Saudara baca itulah yang dimaksud dengan
berita. Adapun yang dimaksud dengan berita menurut Kamus Bahasa
Indonesia adalah ‘kabar’, informasi (terutama yang resmi), atau ‘laporan
pers.’
Berita menurut Trimansyah, (2010:35) adalah peristiwa atau kejadian yang
mengandung hal yang menarik, luar biasa, dan terkini. Sesuatu peristiwa atau
kejadian baru bisa disebut berita ketika sudah dilaporkan. Berita merupakan
fakta dari peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Jadi, berita juga disebut
peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Suatu peristiwa yang terjadi di
dunia ini apabila tidak dilaporkan, maka hal itu tidak disebut berita.
Menurut Semi (1995:11) bahwa berita ialah cerita atau laporan mengenai
kejadian atau peristiwa yang faktual yang baru dan luar biasa sifatnya. Di
dalam rrumusan ini dipersyaratkan berita itu adalah peristiwa yang benarbenar terjadi dalam waktu yang baru sehingga mempunyai nilai kejutan dan
dapat memenuhi hasrat keingintahuan orang banyak, serta peristiwa itu
bukan kejadian secara rutin dan natural, tetapi terjadi di luar kebiasaan dan
di luar dugaan.
Djuraid (2009:9) Berita adalah sebuah laporan atau pemberitahuan
mengenai terjadinya sebuah peristiwa atau keadaan yang bersifat umum dan
baru saja terjadi yang disampaikan oleh wartawan di media massa Faktor
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peristiwa atau keadaan menjadi pemicu utama terjadinya sebuah berita.
Dengan demikian, peristiwa dan keadaan itu merupakan fakta atau kondisi
yang sesungguhnya terjadi, bukan rekaan atau fiksi penulisnya. Menulis
berita adalah menampilkan peristiwa yang terjadi di tengah masyarakat
secara benar, meskipun terkadang menampilkan kebenaran ini mengandung
risiko.
Teks berita yaitu teks yang memuat informasi tentang kabar atau
pemberitahuan tentang sesuatu hal yang disampaikan secara langsung oleh
pembicara atau pembawa pesan atau melalui radio dan televisi (Bustanul,
2008: 5.5). Berdasarkan pengertian para ahli diatas Teks berita adalah teks
yang isinya mengenai segala hal yang terjadi di dunia ini yang berupa fakta,
dan ditulis di media cetak, disiarkan di radio, ditayangkan di televisi, atau
diunggah di situs. Jadi, berita merupakan suatu peristiwa yang benar-benar
terjadi secara langsung yang bersifat faktual.

2. Ciri-Ciri Teks Berita
Agar pemahaman Saudara mengenai berita lebih jelas dan lebih lengkap,
masih perlu dielaborasikan lebih lanjut mengenai ciri-ciri berita yang baik.
Dengan kata lain, perlu diberikan ciri penanda suatu kejadian yang dapat
diangkat menjadi berita. Dalam kaitan ini, ciri-ciri itu dapat dijadikan tolok
ukur atau acuan penilaian dalam menetapkan sesuatu yang pantas ditulis
sebagai berita. Menurut Semi, (1995:13) ciri penanda suatu kejadian teks
berita ini yang dapat dinilai sebagai berita adalah sebagai berikut. Adapun
ciri teks berita, yakni :
a.

Kejadian itu merupakan suatu fakta; artinya, kejadian yang berlangsung
dalam imajinasi atau berdasarkan cerita yang tidak jelas kebenarannya
tidak layak dan tidak dapat dijadikan berita. Jadi, bahwa berita bukanlah
sebuah karya fikasi yang berlandaskan imajinasi penulis.
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b.

Kejadian itu baru; artinya suatu peristiwa yang terjadi bukan yang lalu
tidak mempunyai nilai lagi sebagai sebuah beritayang layak disiarkan
kecuali berita merupakan ulasan dan penggambaran latar belakang.

c.

Luar biasa; artinya peristiwa atau kejadian yang jarang terjadi dan
mengherankan merupakan bahan berita yang baik.

d.

Penting dan ternama; artinya peristiwa itu melibatkan orang penting,
ternama, terkenal secara luas, pujaan masyarakat, pejabat penting,
ilmuwan, artis, politikus, bintang film, dan lain-lain.

e.

Skandal dan persengketaan; artinya sesuatu yang berupa persengketaan
seperti persengketaan negara atau provinsi menarik menjadi berita,
apalagi persengketaan itu meruyak menjadi peperangan.

f.

Dalam lingkungan sendiri; artinya suatu kejadian atau peristiwa yang
dinilai penting bila kejadian itu berada dalam lingkungan sendiri.

g.

Sesuai dengan selera dan minat konsumen berita; artinya, suatu berita
yang

baik

dan

patut

menjadi

berita

diputuskan

setelah

mempertimbangkan kesesuainnya dengan minat dan selera pembaca
atau pendengar berita tersebut.
Sementara pendapat lain menjelaskan ciri-ciri teks berita sebagai berikut.
Ciri teks berita ini adalah ciri khusus yang membedakan suatu teks berita
dengan jenis teks bahasa Indonesia lainnya. Pada dasarnya, ada 7 ciri-ciri
teks berita yang perlu kita ketahui. Adapun ciri ciri teks berita, yakni :
a.

Dapat dipercaya (faktual) artinya berita tersebut haruslah memuat
sebuah fakta yang nyata, bukan opini atau gagasan sang penulis.

b.

Diterima di masyarakat.

c.

Jelas.

d.

Menarik.

e.

Menggunakan kalimat sederhana.

f.

Segera disampaikan.

g.

Terkini (aktual) merupakan peristiwa yang diberitakan baru saja terjadi
atau sedang terjadi. (https://www.porosilmu.com/2016/01/teks-berita.html).
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Perhatikan teks berita di bawah ini! Teks ini termasuk ke dalam suatu
berita. Hal ini karena teks tersebut menyampaikan suatu informasi.
Fasilitas Ruang Kelas Berbasis Teknologi
Dengan fasilitas ruang kelas berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) yang didukung dengan perangkat-perangkat digital diharapkan dapat
digunakan secara fungsional untuk tujuan pendidikan. Perangkat tersebut
diantaranya tablet, smartphone, gear VR dan smart TV.
"Kami memasang 30 unit samsung tab. Guru juga sudah mengajarkan
bagaimana cara memanfaatkan gadget. Gear VR juga bisa digunakan untuk
bisa mengenal wisata atau tempat bersejarah lebih dekat," lanjut Lee.
Guru-guru sebelumnya telah melakukan pelatihan sehingga bisa
menyampaikan modul pelajaran dan materi secara kreatif menggunakan ICT.
Siswa yang menerima pengajaran dari aplikasi pembelajaran yang kreatif dan
edukatif yang dapat berkontribusi pada kemampuan siswa dalam membaca,
menulis dan berhitung.
Kehadiran SSLC diharapkan lebih cepat memacu perkembangan di Biak dan
wilayah lainnya. Selain itu, bisa bermanfaat tidak hanya untuk siswa di SD
YPK Waupnor saga, tapi sekolah di sekelilingnya dan masyarakat luas
lainnya.
Sebelumnya SSLC telah hadir di lima sekolah, diantaranya SMA Negeri
Unggulan MH Hamrin Jakarta, SMA Pangudi Luhur Jakarta, Brawijaya Smart
School Malang, SMA Plus Negeri 17 Palembang dan SMA Islam Al-Azhar 12
Makassar. (https://www.liputan6.com)
Beberapa informasi yang terkandung di dalam teks itu, antara lain, sebagai
berikut.
a. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dapat digunakan secara
fungsional untuk tujuan pendidikan.
b. Perangkat tersebut diantaranya tablet, smartphone, gear VR dan smart
TV.
c. Guru juga sudah mengajarkan bagaimana cara memanfaatkan gadget.
d. Kehadiran SSLC diharapkan lebih cepat memacu perkembangan di Biak
dan wilayah lainnya.
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Berdasarkan contoh teks berita tersebut di atas, teks berita merupakan
teks yang berfungsi untuk melaporkan informasi untuk pembaca. Adapun
Informasi tersebut sebagai berikut.
a. Memberikan informasi kepada pembaca dalam berbagai peristiwa.
b. Memberikan pesan komunikatif, yang berarti untuk memberikan berita
kepada pembaca mengenai suatu kejadian yang pantas, penting, dan
layak untuk diberitakan kepada khalayak umum.
c. Menginformasikan kepada masyarakat tentang kelayakan yang dimiliki
suatu hasil karya.
d. Menginformasikan kepada pembaca untuk mengetahui isi atau kritikan.
e. Mengajak pembaca berdiskusi mengenai masalah yang terdapat dalam
suatu hasil karya.
f. Menyampaikan saran kepada pembaca apakah suatu hasil karya atau
berita pantas untuk dinikmati atau tidak.
g. Agar pembaca mudah untuk memahami hubungan antara suatu hasil
karya dengan karya lain yang sejenis.
h. Sebagai pertimbangan bagi para pembaca agar tidak salah dalam
membeli suatu hasil karya.

3. Unsur-Unsur Teks Berita
Berdasarkan struktur atau susunannya, teks-teks tersebut dapat kita
kelompokkan ke dalam dua bagian, yakni berupa informasi yang penting dan
informasi yang tidak penting. Informasi penting disebut juga pokok-pokok
informasi atau unsur-unsur berita (utama). Dalam ilmu jurnalistik atau ilmu
persurat kabaran, pokok-pokok informasi terangkum dalam rumus 5W + 1H.
Dalam bahasa Indonesia, pokok-pokok informasi itu dapat pula disingkat
dengan ADIKSIMBA (Apa, DI mana, SIapa, Mengapa, BAgaimana) .
a. Apa (what) peristiwanya?
b. Siapa (who) yang mengalami peristiwa itu?
c. Di mana (where) terjadinya peristiwa itu?
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d. Kapan (when) terjadinya peristiwa itu?
e. Mengapa (why) peristiwa itu terjadi?
f. Bagaimana (how) proses peristiwanya?

Apa
Bagai
mana

Siapa
Kata Tanya
untuk
Pokokpokok
Informasi
Di mana

Mengapa
Kapan

Gambar 2 Kata Tanya
Keenam pertanyaan itu lazim ditempatkan di bagian awal pemberitaan
yang kemudian sering disebut sebagai unsur-unsur berita. Bagian ini
disimpan pada bagian kepala berita (lead) dan tubuh berita. Adapun
susunan dari unsur-unsur berita itu biasa variatif. Misalnya, ada yang
didahului dengan penyajian “apa”, ada pula yang diawali dengan “kapan”.
Pertanyaan “bagaimana” biasanya ditempatkan pada bagian badan berita.
Informasi yang kurang penting yang lazim disebut pula uraian atau ekor
berita. Bagian ini berada setelah kepala atau tubuh berita. Bagian
merupakan bagian berita yang tidak begitu penting. Dengan struktur
penyajian yang semacam itulah, susunan informasi di dalam suatu
pemberitaan

tersaji dalam pola piramida terbalik. Bagian awal

merupakan bagian pokok dan semakin ke bawah berita itu merupakan
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perincian-perinciannya yang sifatnya cenderung tidak penting. Adapun
struktur berita sebagai berikut.

Gambar 3 Struktur Berita
penyajian informasi seperti itu, segi kepentingan suatu informasi semakin ke
bawah semakin berkurang. Sebaliknya, informasi yang paling penting
terletak pada bagian atas. Oleh karena itu, jika kita tidak cukup waktu untuk
membaca keseluruhan informasi, dengan hanya memperhatikan bagian
awalnya, kita telah cukup mendapatkan informasi pokok yang merangkum
keseluruhan isi berita.
Contoh teks berita.
Forum Anak Gowa ke Kampung Literasi Rumah Hijau Denassa
Pengurus Forum Anak Gowa periode 2017-2018 berkunjung ke Kampung
Literasi Borongtala di Rumah Hijau Denassa (RHD). Letaknya di Jalan
Borongtala 58 A, Kelurahan Tamallayang, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten
Gowa. Forum anak yang terbentuk tahun 2012 ini lebih dikenal dengan nama
Forum Anak Hasanuddin Tamallajua (Fahasta). Hasmita Nurzakia, Ketua
Fahasta memimpin tim hari ini (06/06/2017) yang terdiri atas lima orang.
“Kami berencana melaksanakan Lincah di sini,” kata Mita panggilan Hasmita
pada pengelola RHD. Mita datang bersama Andi Muh. Bintang duta anak Sulsel
2017, Aprilya Nur Kinanti duta anak Gowa 2017 dan Tri Yasmin Januarsih
Mahka duta anak Gowa 2015.
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Rencananya pada 15 Juni 2017 organisasi yang menghimpun anak di Gowa ini
akan melaksanakan Lingkar Baca Fahasta (Lincah). Lincah bertujuan
mendorong minat baca anak di Gowa. Kegiatan di Kampung Literasi
Borongtala kali ini merupakan kegiatan pertama kali untuk program Lincah.
"Kegiatan Lincah sangat cocok dilaksanakan di RHD karena kawasan ini bebas
rokok serta fasilitasnya mendukung" kata Bintang, tempat ini sangat ramah
anak lanjut siswa SMPN 4 Sungguminasa ini. Kegiatan melibatkan sekitar 30an anak termasuk pengurus forum Perhatikan kembali teks tentang kunjungan
ke Kampung Literasi pada contoh teks 1 di atas Anak dari Kabupaten Maros
dan Takalar.

Paragraf (1) disebut kepala berita karena bagian ini mengandung unsur 5W +
1H, yakni sebagai berikut.
Pertanyaan

Isi Berita

1. Apa
peristiwanya?

Kunjungan ke Kampung Literasi

2. Di mana
kejadiannya

di Jalan Borongtala 58 A, Kelurahan Tamallayang,

3. Kapan
berlangsung
kejadian itu
4. Siapa yang
mengalaminya?

Rabu (26/4/2017).

5. Mengapa terjadi?

Dalam rangka

Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.

Dalam rangka

mendorong minat baca anak di

Gowa.
mendorong minat baca anak di

Gowa.
6. Bagaimana proses Kegiatan di Kampung Literasi Borongtala ini
kejadiannya?
merupakan yang pertama untuk program Lincah

4. Kaidah Kebahasaan
Perhatikan kembali teks-teks berita yang telah baca atau simak sebelumnya.
Tampak bahwa teks-teks tersebut dibentuk oleh banyak kata dan sejumlah
kalimat. Di dalam teks berita, kata-kata dan kalimat-kalimat itu ternyata
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memiliki kaidah atau aturan tersendiri. Kaidah-kaidah tersebut dapat
dijadikan sebagai ciri ataupun pembeda dengan jenis teks lainnya.
Kaidah-kaidah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut.
a. Penggunaan bahasa yang bersifat standar (baku). Hal ini untuk
menjembatani pemahaman banyak kalangan karena bahasa standar lebih
mudah dipahami oleh umum. Bahasa-bahasa yang bersifat populer
ataupun yang kedaerahan akan dihindari oleh media-media nasional.
Bahasa baku merupakan ragam bahasa yang cara pengucapan ataupun
penulisannya sesuai dengan kaidah-kaidah standar atau kaidah- kaidah
yang dibakukan.

Adapun pedoman kebakuan berbahasa adalah tata

bahasa baku bahasa Indonesia, kamus umum bahasa Indonesia, dan ejaan
yang disempurnakan (EYD).
Selain itu, dikenal pula bahasa tidak baku adalah ragam bahasa yang cara
pengucapan atau penulisannya tidak memenuhi kaidah-kaidah standar
tersebut. Kata tidak baku boleh saja digunakan dalam kegiatan
berkomunikasi santai.
Perhatikan contohnya di bawah ini.
Ngak salah kalo antusiasme peserta begitu besar. Sejak awal workshop
dibuka, peserta yang kebanyakan masih berseragam putih abu-abu ini
semangat mengikuti materi yang diberikan oleh Mas Agung. Menurut Mas
Agung, yang kudu diperhatikan dalam pembuatan skenario film itu adalah
detil tulisan, dan deskripsi setiap kejadian yang ingin digambarkan.
“Bahasa yang dipake dalam pembuatan skenario film itu harus yang
gampang dimengerti, bisa diinterpretasi, dan jelas deskripsi visualnya.
Makanya pemilihan kata itu sangat penting dalam movie scriptwriting,”
jelasnya.
Kata gak, kalo, kudu, detil, dipake, dan gampang dalam cuplikan berita di
atas, merupakan beberapa contoh kata tidak baku. Kata-kata seperti itu
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boleh saja digunakan dalam tulisan pupuler ataupun pergaulan seharihari. Namun, apabila tulisan itu ditujukan untuk kepentingan yang bersifat
resmi, maka kata-kata bakulah yang harus digunakan
Tidak baku

Baku

ngak

Tidak

kalo

kalau

kudu

harus

detil

detail

dipake

dipakai

gampang

mudah

b. Penggunaan kalimat langsung sebagai varian dari kalimat tidak
langsungnya. Kalimat langsung ditandai oleh dua tanda petik ganda
(“…”) dan disertai keterangan penyajinya. Penggunaan kalimat
langsung terkait dengan pengutipan pernyataan-pernyataan oleh
narasumber berita.
Contoh:
1) Bapak Anies Baswe dan mengatakan bahwa pelaku yang
membocorkan soal ujian sudah diselidiki.
2) Ia memaparkan bahwa pelaku pembocoran akan diproses hukum
sesuai pasal yang berlaku.
c.

Penggunaan konjungsi bahwa yang berfungsi sebagai penerang kata
yang diikutinya. Hal itu terkait dengan pengubahan bentuk kalimat
langsung menjadi kalimat tidak langsung.
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d.

Penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan, seperti kemudian,
sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian
berita yang umumnya mengikuti pola kronologis (urutan waktu).
Contoh
1) Setelah mendapat laporan tersebut, Menteri Pendidikan segera
melakukan koordinasi dengan Menteri Komunikasi dan Informasi
untuk memblokir tautan di Google yang berisi konten ilegal
tersebut.
2) Terjadi banjir bandang disekitar sungai ciliwung, banjir tersebut
diduga karena hujan yang turun sangat deras dari jam 19.00 WIB
hingga pagi jam 09.00 WIB.

Contoh Teks Berita

Ini Program Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun Depan
Para kepala daerah menyampaikan program prioritas tahun 2018 dalam acara
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) 2017. Tak
terkecuali pemerintah Sulawesi Selatan. Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin
Limpo mengatakan, Sulawesi Selatan memiliki 4 program penting. Empat program
tersebut meliputi konektivitas, energi, pangan, dan investasi. Terkait konektivitas,
dia menuturkan, ingin menjadikan Sulawesi Selatan sebagai penghubung wilayah
Indonesia.
"Konektivitas wilayah karena kami di tengah-tengah Indonesia. Sulawesi Selatan
menghubungkan laut, darat, dan udara. Oleh karena itu, perhatian kita harus di sana,
memperkuat Sulawesi Selatan tetapi dalam rangka mendekatkan seluruh daerah
untuk terkoneksi se-Indonesia," kata dia dalam Musrenbangnas 2017, Jakarta, Rabu
(26/4/2017).
Terkait energi, dia ingin pasokan energi tersalur ke sektor produktif. Salah satunya
ialah untuk industri. Yang kedua energi memang jadi bagian-bagian yang selama ini
cukup bagus. Tapi energi harus dimanfaatkan bermuara pada aspek-aspek yang
produktif, khususnya kepada industri," ujar dia.Syahrul menambahkan, ingin
menjadikan pertanian sebagai program unggulan. "Yang ketiga, kami penyandang
pangan nasional. Kami memberi makan 22 provinsi di Indonesia. Karena itu pangan
dan pertanian harus menjadi unggulan," tambah dia.
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Terakhir, dia ingin menggenjot investasi masuk ke Sulawesi Selatan. Khususnya,
lanjut dia, terkait infrastruktur dasar. "Yang keempat, kami masih butuh investasi
daripada aspek-aspek yang lebih mendasar seperti irigasi, dam, dan lain-lain. Yang
harus lebih cepat kita persiapkan. Pelabuhan-pelabuhan yang harus bisa
mengkoneksikan seluruh Indonesia untuk bermuara, untuk bisa mengadakan
komunikasi-komunikasi perdagangan secara global," ujar dia.

Contoh Analisis Struktur Teks
Struktur teks beritaTeks berita
Judul berita

Ini Program Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan Tahun
Depan

Kepala berita

Para kepala daerah menyampaikan program prioritas tahun
2018 dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan
Nasional (Musrenbangnas) 2017. Tak terkecuali pemerintah
Sulawesi Selatan

Tubuh berita

Gubernur

Sulawesi

Selatan

Syahrul

Yasin

Limpo

mengatakan, Sulawesi Selatan memiliki 4 program penting.
Empat program tersebut meliputi konektivitas, energi,
pangan, dan investasi.
Terkait konektivitas, dia menuturkan, ingin menjadikan
Sulawesi Selatan sebagai penghubung wilayah Indonesia.
"Konektivitas wilayah karena kami di tengah-tengah
Indonesia. Sulawesi Selatan menghubungkan laut, darat, dan
udara. Oleh karena itu perhatian kita harus di sana,
memperkuat

Sulawesi

Selatan

tetapi

mendekatkan

seluruh

daerah

untuk

dalam

rangka

terkoneksi

se-

Indonesia," kata dia dalam Musrenbangnas 2017, Jakarta,
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Rabu (26/4/2017).
Terkait energi, dia ingin pasokan energi tersalur ke sektor
produktif. Salah satunya ialah untuk industri.
Ekor berita

Yang kedua energi memang jadi bagian-bagian yang selama
ini cukup bagus. Tapi energi harus dimanfaatkan bermuara
pada aspek-aspek yang produktif, khususnya kepada
industri," ujar dia.
Syahrul menambahkan, ingin menjadikan pertanian sebagai
program unggulan. "Yang ketiga, kami penyandang pangan
nasional. Kami memberi makan 22 provinsi di Indonesia.
Karena itu pangan dan pertanian harus menjadi unggulan,"
tambah dia.
Terakhir, dia ingin menggenjot investasi masuk ke Sulawesi
Selatan. Khususnya, lanjut dia, terkait infrastruktur dasar.
"Yang keempat, kami masih butuh investasi daripada aspekaspek yang lebih mendasar seperti irigasi, dam, dan lainlain. Yang harus lebih cepat kita persiapkan. Pelabuhanpelabuhan yang harus bisa mengkoneksikan seluruh
Indonesia untuk bermuara, untuk bisa mengadakan
komunikasi-komunikasi perdagangan secara global," ujar
dia.
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5. Menulis Teks Berita
Untuk dapat menulis teks berita maka penulis harus mengetahui pengertian
dan persyaratan berita. Adapun syarat teks berita sebagai berikut.
a. Aktual atau baru
Unsur aktual atau baru merupakan bagian penting agar berita kita dapat
menarik perhatian. Sesuatu yang baru, peristiwa yang baru terjadi,
kejadian yang masih hangat dibicarakan masyarakat lebih menarik,
dibandingkan dengan peristiwa yang sudah lama.
b. Jarak
Jauh dekatnya jarak yang terimbas pada berita merupakan unsur yang
perlu diperhatikan. Apabila kita membuat berita untuk kepentingan warga
kota, maka peristiwa yang terjadi di lingkungan kota, lebih menarik
perhatian dari pada peristiwa di kota lain.
c. Terkenal (ternama)
Penting tidaknya peristiwa untuk diberitakan, tidak hanya terletak pada
besar kecilnya peristiwa, menarik atau tidaknya kejadian itu, tetapi juga
terkenal atau tidaknya subjek yang terkait pada peristiwa tersebut.
d. Keluarbiasaan
Kejadian atau peristiwa yang aneh dan luar biasa, selalu menarik
perhatian.
e. Akibat
Kejadian yang dapat menimbulkan akibat atau pengaruh biasanya
menarik perhatian masyarakat. Suatu kejadian yang mempunyai pengaruh
atau akibat, selalu menarik perhatian masyarakat karena menggugah sifat
egosentris manusia.
f. Ketegangan
Unsur ketegangan dijadikan dasar untuk membuat pembaca tetap
terangsang mengikuti pemberitaan kita.
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g. Pertentangan
Perang dan tinju merupakan gambaran dari suatu pertentangan bahkan
sampai dengan mengadu fisik. Perang dan tinju merupakan berita yang
banyak dibaca oleh masyarakat, karena menimbulkan pertentangan yang
dapat menarik perhatian masyarakat.
h. Kemajuan
Pemberitaan tentang kemajuan selalu menarik, karena semua manusia
ingin maju.
i. Human Interest
Human interest disebut juga satu kehidupan yang menarik. Kehidupan
yang menarik pada penampilan berita, merupakan rangsangan tersendiri
bagi pembaca. Ini dikarenakan sifat manusia yang selalu ingin mengetahui
yang aneh dan menarik.
j. Emosi
Emosi merupakan salah satu sifat manusia yang didahului dengan rasa
simpati. Simpati yang ditimbulkan oleh suatu berita, selalu menarik
perhatian pembaca.
k. Humor
Sesuatu yang lucu biasanya menyenangkan. Humor yang ringan yang
dapat merangsang pembaca untuk ikut tertawa merupakan bagian dari
sisi pembuatan berita agar disenangi.
Dengan mempertimbangkan syarat-syarat itu, kita dapat memilih suatu
informasi yang layak

dan tidak layak diberitakan. Begitu pun ketika

berhadapan pada tuntutan menceritakannya kembali, kita diharapkan dapat
mempertimbangkan syarat-syarat tersebut sehingga orang lain ataupun
khalayak menjadi tertarik dan menganggap penting informasi itu. Misalnya,
ketika mendapat pertanyaan dari seseorang tentang informasi yang pernah
didengar. Ketika itu,

kita harus memiliki kemampuan untuk memilih

informasi yang menarik dan menceritakannya kembali. Kita tidak mungkin
mengarang ketika itu. Kita harus menyampaikan berita itu apa adanya, tanpa
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ada yang ditambah-tambah atau dikurangi. Dalam hal ini bukan berarti kita
harus menghapalkan berita itu. Kita cukup dengan memahami ide-ide pokok
berita itu yang kemudian kita menceritakannya berdasarkan kata-kata kita
sendiri.
Dengan demikian, pemahaman tentang syarat-syarat berita serta ide-ide
pokoknya sangat penting ketika kita akan menceritakan isi suatu berita.
Berdasarkan hal-hal itulah, kita bisa menceritakannya kembali dengan benar
dan menarik.
Pada suatu waktu mungkin pula berperan selayaknya seorang wartawan,
yakni mementukan peristiwa yang menarik sebagaimana yang telah
dipaparkan sebelumnya; mengumpulkan sejumlah informasi berkaitan
dengan peristiwa itu; kemudian informasi itu diolah menjadi sebuah berita,
baik itu disampaikan secara lisan ataupun secara tertulis. Menyampaikan
berita memang pekerjaan sehari-hari seorang wartawan di samping mencari
sumber beritanya itu sendiri. Hal ini karena menulis berita, khsusunya, tidak
sama dengan menulis cerpen, artikel, atau jenis karangan lainnya. Menulis
berita harus berdasarkan suatu peristiwa yang benar-benar terjadi dan
bersifat aktual.
Oleh karena itu, sebelum menuliskannya kita harus menentukan peristiwa
dan mendapatkan sumber beritanya, yakni berupa peristiwa. Akan lebih baik
apabila kita mengamati langsung peristiwa itu dan mewawancari orang yang
terkait di dalamnya. Dengan demikian, berita yang dapat kita tuliskan lebih
lengkap, jelas, dan bisa dipertanggungjawabkan.
1. Lengkap karena berita yang baik harus mengandung jawaban atas
pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana.
2. Jelas karena berita itu yang baik harus menjelaskan fakta secara
terperinci.
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3. Bisa

dipertanggungjawabkan

karena

berita

yang

baik

isinya

mengungakpam fakta-fakta yang benar, sesuai dengan kenyataan di
lapangan.
Adapun langkah-langkah penulisan berita adalah sebagai berikut.
1. Menenentukan peristiwa dan sumbernya, yakni dengan memperhatian
syarat-syarat neritanya, antara lain, berupa peristiwa yang menarik dan
menyangkut kepentingan banyak orang.
2. Mendatangi sumber berita, yakni dengan mengamati langsung dan
mewawancarai orang-orang yang berhubungan dengan peristiwa itu.
3. Mencatat fakta-fakta dengan berkerangka pada pola ADIKSIMBA: apa, di
mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana.
4. Mengembangkan catatan itu menjadi sebuah teks berita yang utuh, yang

disajikan mulai dari bagian yang penting ke kurang penting, dengan
memperhatikan pula kaidah-kaidah kebahasaan yang berlau dalam teks
berita.
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Gambar 4 Langkah-langkah Menulis Berita

6. Penyuntingan Berita
Kalau masih ditemukan beberapa kekeliruan dari berita yang kita buat itu
wajar. Masih ada satu tahap lagi yang harus kita lalui sebelum berita itu
dipublikasikan, yakni penyuntingan. Aspek-aspek yang harus diperhatikan di
dalam tahap ini adalah sebagai berikut.
a. Kebenaran isi berita, yang ditunjang oleh keakuratan fakta-faktanya.
b. Kelengkapan isi berita, yang ditandai oleh hadirnya komponenkomponen berita yang terangkum dalam rumus ADIKSIMBA.
c. Struktur penyusunan berita, yang dimulai dari bagian yang penting ke
bagian yang kurang penting.
d. Penggunaan bahasanya, yang terkait dengan keefektifan kalimat,
kebakuan kata, dan ketepatan ejaan dan tanda bacanya.
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Perhatikanlah teks berikut.
16 Unit Damkar Padamkan Api yang Bakar 2 Rumah di Cipete Utara

Dua rumah di Cipete utara, Jakarta selatan, terbakar. Kebakaran ini
sempat membuat lalu lintas di sekitar lokasi menjadi macet.
Dua rumah yang terbakar tersebut berlokasi di kawasan
perkampungan Jalan Haji Jian, Cilandak utara, Jakarta selatan.
"Itu lokasinya masuk perkampungan, jadi masuk Jalan Fatmawati
Raya, kemudian masuk Jalan Cipete, dan masuk Jalan Haji Jian," kata
petugas Pemadam Kebakaran Sudin Jakarta Selatan, Dendi.
Kemudian 16 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi.
Mobil-mobil itu kemudian menyebar berusaha menjangkau lokasi
kebakaran dari segala penjuru mata angin, mencari jalan tercepat.
Akibatnya, macet tak terelakkan.
"Macet. Dari utara, barat, timur, kita kerahkan supaya mana yang
lebih dulu sampai langsung bisa menangani. Jadinya macet di Cipete, di
Pos Fatmawati, dan sekitarnya," tutur Dendi.
Dendi menyatakan dua rumah yang terbakar itu berhasil
dipadamkan dan sekarang sedang dilakukan pendinginan. Beruntung tak
ada korban jiwa dari kebakaran ini. Penyebab kebakaran belum bisa
dipastikan oleh petugas.

Dalam teks di atas terdapat beberapa bagian yang perlu diperbaiki.
a.

Berdasarkan kelengkapannya, dalam berita tersebut terdapat bagian
yang hilang. Di dalamnya tidak dijelaskan waktu terjadinya kebakaran.
Dengan demikian, pertanyaan kapan tidak bisa dijawab oleh berita
tersebut.

b.

Ada beberapa kata yang ejaannya tidak tepat. Kata-kata yang dimaksud
adalah Cilandak utara dan Jakarta selatan. Kedua pasangan kata tersebut
harusnya ditulis Cilandak Utara dan Jakarta Selatan. Huruf awal dari
setiap kata itu harus menggunakan huruf kapital karena merupakan
nama tempat.

63

c.

Penggunaan angka 16 di dalam teks tersebut tidak tepat. Harusnya huruf
yang dapat dinayatakan dengan dua kata ditulis dengan huruf, yakni
enam belas.

d.

Judul berita tersebut tidak efektif. Oleh karena itu, judul tersebut harus
disederhanakan, misalnya, menjadi “Dua Rumah Terbakar di Cipete
Utara”.
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A. Pembahasan UN
Berikut ini akan dibahas contoh soal-soal UN teks berita pada Kompetensi
Dasar 3.2 Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita (membanggakan
dan memotivasi) yang didengar dan dibaca. (Permendikbud Nomor 37,
2018). Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana berlatih
bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini juga
dapat menjadi acuan ketika saudara akan mengembangkan soal yang setipe
pada teks berita.
1. Penggunaan ejaan pada teks berita.
Pada soal terdapat penggalan teks berita yang terdiri atas empat kalimat
yang diberi nomor, peserta didik diminta untuk menemukan penggunaan
ejaan yang tidak tepat.
Ejaan

adalah

penggambaran

kata,

kalimat,

dan

sebagainya,

menggunakan kaidah tulisan yang distandardisasikan. Ejaan biasanya
memiliki tiga aspek yaitu aspek
penggambaran

fonologis

yang menyangkut

fonem dengan huruf dan penyusunan abjad,

aspek

morfologis yang menyangkut penggambaran satuan-satuan morfemis,
dan aspek sintaksis yang menyangkut penanda ujaran berupa tanda
baca.
Ejaan merupakan kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa demi
keteraturan dan keseragaman bentuk, terutama dalam bahasa tulis.
Keteraturan bentuk akan berimplikasi pada ketepatan dan kejelasan
makna. Ejaan adalah rambu yang harus dipatuhi oleh setiap pengguna
bahasa. Adapun ruang lingkup ejaan adalah: penulisan huruf kapital,
penulisan kata, penulisan unsur serapan, dan tanda baca.
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Mencermati uraian tersebut, maka tampak pada soal beberapa hal
berikut:
a. Pada kalimat yang disajikan tidak terdapat penulisan kata-kata
atau istilah tertentu yang tidak sesuai ejaan.
b. Tidak terdapat penulisan tanda baca yang keliru.
c. Tidak terdapat penulisan unsur serapan yang tidak tepat.
d. Terdapat penulisan kata yang tidak tepat, yang seharusnya ditulis
dengan awal huruf kecil, justru ditulis dengan huruf kapital.
2. Perbaikan tanda baca pada teks berita.
Tanda

baca merupakan

simbol yang

menunjukkan

struktur

dan

organisasi suatu tulisan. Tanda baca adalah intonasi dan jeda yang dapat
diamati sewaktu pembacaan. Penulisan tanda baca memiliki kaidah atau
aturan yang harus dipatuhi dalam penulisan.
Adapun fungsi tanda baca adalah untuk mengatur jeda ketika seseorang
membaca suatu kalimat. Untuk mengatur intonasi dalam pembacaan
suatu kalimat. Untuk memberi penegasan kalimat (seperti kalimat tanya,
kalimat perintah dan lain sebagainya) Untuk menggambarkan struktur
kata atau kalimat yang ada dalam sebuah tulisan.
Pada soal Ujian Nasional mengenai penggunaan tanda baca yang tepat,
tampak pada soal penggunaan beberapa tanda baca yakni:
Tanda baca titik (.)
Tanda baca titik dua (:)
Tanda baca koma (,)
Aturan penulisan ketiga tanda baca tersebut cukup banyak, namuan
salah satunya yang mengarah pada soal adalah sebagai berikut:
a. Tanda baca titik diletakkan pada akhir sebuah kalimat berita.
b. Tanda baca titik dua (:) dipakai di akhir pernyataan lengkap apabila
diikuti rangkaian atau pemerian.
c. Tanda baca koma (,) digunakan di antara unsur dalam perincian atau
pembilangan
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Berdasarkan penjelasan di atas, maka tampaklah mana penggunaan tanda
baca yang tidak tepat pada soal tersebut.
3. Menentukan maksud kalimat dalam teks berita
Dalam sebuah kalimat terkandung maksud tertentu. Maksud sebuah kalimat
dapat langsung dipahami melalui kalimat tersebut. Namun ada pula kaliamt
yang maknanya tidak dapat secara langsung dipahami, perlu dianalisis
terlebih dahulu. Biasanya makna yang dapat langsung dipahami dinamkan
makna tersurat. Maksud kalimat yang tidak dapat ditemukan

secara

langsung dalam kalimat dinamakan makna tersirat. Makna tersirat berarti
makna yang tersembunyi. Maksud pada kalimat ini dapat dipahami jika
pembaca benar-benar membacanya dengan teliti.
Pada soal Ujian Nasional mengenai maksud sebuah kaliamt dalam, teks berita
tampak tiga buah kalimat menegnai permaian Pokemon Go. Peserta didik
diminta untuk memahami maksud pada kaliamt pertama yang berbunyi
“Ajakan Pemerintah Provinsi DKI untuk bermain Pokemon Go di Balai Kota
Jakarta menimbulkan perdebatan di masyarakat.”
Yang menjadi frase kunci pada kaliamt tersebut adalah menimbulkan
perdebatan. Frase inilah yang perlu ditemukan maksudnya pada kalimat
tersebut, yakni tidak semua masyarakat yang mendukung ajakan pemerintah
Provinsi DKI Jakarta tersebut.

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) bisa Saudara
lakukan dengan melihat indikator pencapaian kompetensi atau indikator
kunci yang harus dicapai, yaitu minimal proses berpikir ranah analisis (C4)
atau level 3 (penalaran).
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Level penalaran merupakan level HOTS, karena untuk menjawab soal-soal
pada level 3 peserta didik harus mampu mengingat, memahami, dan
menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural serta memiliki
logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah
kontekstual (situasi nyata yang tidak rutin). Level penalaran mencakup
dimensi proses berpikir menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan
mengkreasi (C6).
Contoh soal di bawah ini sudah termasuk soal HOTS karena sudah level 3
(level Penalaran).
Untuk menambah pemahaman, Saudara diharapkan dapat mengembangkan
soal HOTS yang setingkat dengan contoh soal di bawah ini.
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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)

No
1.

2.

Jenis Sekolah

:

SMP

Mata Pelajaran

:

Bahasa Indonesia

Alokasi Waktu

:

Jumlah Soal

:

….

Tahun Pelajaran

:

2019/2020

Kompetensi Lingkup
yang Diuji
Materi

Materi

Indikator Soal

No.
Soal

3.1Mengident
ifikasi
unsurunsur teks
berita(mem
banggakan
dan
memotivasi
) yang
didengar
dan dibaca

Teks
berita

Mengident
ifikasi
unsurunsur teks
berita
(membang
gakan dan
memotiva
si) yang
didengar
dan
dibaca.

3.2 Menelaah
struktur
dan
kebahasaan
teks berita
(membangg
akan dan
memotivasi
) yang
4.1.
Menyi
mpulkan
struktur
dan
kebahasaan
teks berita
(membangg
akan dan
memotivasi
) yang

Teks
berita

Menelaah
struktur
teks berita.

Disajikan sebuah
teks
berita
peserta
didik
dapat
menentukan
unsur-unsur
berita

2

Teks
berita

Menyimpul
kan
isi
berita yang
dibaca

Disajikan sebuah
teks berita
peserta didik
dapat
menyimpulkan
teks berita

3

Disajikan sebuah
teks berita
peserta didik
dapat
menentukan
pernyataan yang
sesuai isi berita.

1

Level
Kognitif
L3

Bentuk
Soal
PG

(penalaran)

L3
(Penalaran)

L3
(Penalaran)
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Uraian

3.2 Menelaah
struktur
dan
kebahasaan
teks berita
(membangg
akan dan
memotivasi
) yang
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Teks
berita

Membandin
gkan
struktur
teks dan
cara
penyajian
dua teks
berita.

Disajikan
dua
buah teks berita
peserta
didik
dapat
membandingkan
isi berita kedu
berita tersebut.

4

L3
(Penalaran)
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kurikulum
Kelas
Bentuk Soal

: SMP
: 2013
: VIII
: Pilihan ganda

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2018/2019
: SMP
Kurikulum
: 2013
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan ganda

Jenis Sekolah
Kelas
Mata
: Bahasa Indonesia
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR
Sumber :

Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: Elina Syarif

v

Penalaran

Aplikasi

RUMUSAN BUTIR SOAL
Mengidentifikasi
isi teks berita

Nomor
Soal
1

LINGKUP
MATERI
Teks berita
MATERI
Mengidentifiaksi
teks berita
INDIKATOR
SOAL
Disajikan sebuah
teks berita
peserta didik
dapat
menentukan
pernyataan yang
sesuai isi berita.

Kunci
Jawaban
C

Cermatilah penggalan teks berita berikut!
Babak Kualifikasi Piala Asia U-23 telah selesai. Sebanyak
15 negara memastikan diri lolos untuk menemani tuan
rumah, timnas Thailand, yang menjadi tuan rumah Piala
Asia pada 8-26 Januari 2020. Negara yang lolos hanya
juara grup dan lima peringkat kedua terbaik. Pada grup K
bersaing timnas Indonesia, Tahailand, Vietnam, dan Berunei
Darusalam. Thailand berhasil meraih juara grup, sementara
Indonesia berada pada peringkat ketiga setelah dalam
pertandingan kedua dikalahkan oleh Vietnam skor 0-1.
Pernyataan yang sesuai dengan isi teks berita tersebut
adalah….
A. Jumlah peserta piala asia tahun 2020 sebanyak 15
negara.
B. Babak Kualifikasi Piala Asia U-23 diikuti oleh 15
negara.
C. Timnas Indonesia gagal lolos ke Final Piala Asia U 23.
D. Thailand adalah pelaksana Piala Asia U-23 tahaun 2020.
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kurikulum
Kelas
Bentuk Soal

: SMP
: 2013
: VIII
: Pilihan ganda

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2018/2019
: SMP
Kurikulum
: 2013
: VIII
Bentuk Soal
: Uraian

Jenis Sekolah
Kelas
Mata
: Bahasa Indonesia
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR
Sumber :

Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: Elina Syarif
Aplikasi

v

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Mengidentifikasi
isi teks berita

Nomor
Soal
2

LINGKUP
MATERI
Teks berita
MATERI
Mengidentifikasi
teks berita
INDIKATOR
SOAL
Disajikan sebuah
teks berita
peserta didik
dapat
menentukan
unsur-unsur berita
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Cermatilah teks berita berikut!
Kontingen angkat berat Indonesia menjadi juara umum pada
Asian Para Games 2018 yang dilaksanakan di Jakarta. Satu
atlet yang menyumbang medali adalah Ni Nengah Widiasih,
dari Bali. Ia berhasil meraih medali emas karena perjuangan
yang luar biasa, mulai saat latihan hingga angkatan
terakhirnya pada even ini.
Tentukanlah lima unsur berita tersebut!

Kunci
Jawaban

Unit Pembelajaran
Teks Berita

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
Kurikulum
Kelas
Bentuk Soal

: SMP
: 2013
: VIII
: Pilihan ganda

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2018/2019
: SMP
Kurikulum
: 2013
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan ganda

Jenis Sekolah
Kelas
Mata
: Bahasa Indonesia
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR
Sumber :

Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: Elina Syarif
Aplikasi

v

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Menyimpulkan
isi teks berita

Nomor
Soal
3

LINGKUP
MATERI
Teks berita
MATERI
Menyimpulkan
teks berita
INDIKATOR
SOAL
Disajikan sebuah
teks berita
peserta didik
dapat
menyimpulkan
teks berita

Kunci
Jawaban
A

Cermatilah teks berita berikut!
Banjir yang terjadi di beberapa kabupaten di Sulawesi
Selatan diduga karena rusaknya hutan di kawasan tersebut.
Masyarakat menebang hutan utuk dijadikan lahan pertanian.
Selain itu, masyarakat juga melakukan penambangan batu
dan pasir yang mengakibatkan longsornya tanah saat hujan
tiba.
Simpulan teks berita tersebut adalah….
A. Masyarakat tidak sadar dengan lingkungan sehingga
menyebabkan banjir.
B. Hutan dijadikan lahan perkebunaan dengan cara
menebangi pohon.
C. Berladang dan menambang batu dan pasir merupakan
penyebab banjir
D. Banjir dapat dicegah dengan penanaman pohon kembali
di area yang gundul
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KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
: SMP
Kurikulum
: 2013
Kelas
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan ganda
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
: SMP
Kurikulum
: 2013
Kelas
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan ganda
: Bahasa
Mata Pelajaran
Nama Penyusun
: Elina Syarif
Indonesia
Buku
KOMPETENSI
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Sumbe
v
DASAR
Pemahaman
r:
RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermatilah kedua teks berita berikut!
Teks Berita I
Seorang pria paruh baya berusia sekitar 40-50 tahun terserempet
Mengidentifikasi
Nomo
kereta rel listrik di Stasiun Citayam. Pria yang belum diketahui
isi teks berita
r Soal
identitasnya tersebut terserempet kereta dari arah Bogor ke Jakarta.
4
Beruntung nyawanya masih tertolong. Korban mengalami luka ringan dan
patah kaki. Petugas Stasiun Citayam, Rendi, menuturkan kejadian itu
terjadi setar pukul 08.20 WIB. Kejadian berawal saat pria tersebut hendak
menuju peron arah bogor.
Teks Berita II
LINGKUP MATERI
Sebuah kereta rel listrik jurusan Bogor - Jakarta menyerempet
Teks berita
seorang pria di Stasiun Citayam. Diduga pria paruh baya tersebut berusia
MATERI
40-50 tahun itu nekat menyebrang rel meski kereta sudah dekat, seorang
saksi mata, Reza Indragiri, mengatakan sebelum kejadian ada sebuah KRL
Menelaah Teks
akan berhenti di Stasiun Citayam. Menjelang berhenti, ada orang masih
Berita
menyebrang rel menuju peron tanpa menghiraukan kemungkinan
tertabrak KRL.
INDIKATOR SOAL
Persamaan isi kedua teks berita tersebut adalah..
Kunci
A. Kondisi pria paruh baya yang terserempet kereta di Stasiun Citayam
Disajikan dua buah
Jawaba
mengalami luka ringan dan patah kaki
teks berita peserta
n
B. Sebuah kereta rel listrik Bogor - Jakarta menyerempet seorang pria
didik dapat
B
paruh baya di Stasiun Citayam
membandingkan
C.
Menurut
petugas stasiun, kejadian yang menimpa pria paruh baya
persamaan isi kedu
tersebut
terjadi sekitar pukul 08.20 WIB
berita tersebut.
D. Pria paruh baya yang terserempet KRL itu nekat menyebrang rel meski
kereta sudah dekat
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Setelah mempelajari unit teks berita dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
pada unit ini dapat menyelesaikan permasalahan atau kesulitan yang
dihadapi oleh para guru saat mengajar teks berita dari segi mengidentifikasi
unsur-unsur teks berita (membanggakan dan memotivasi) yang didengar dan
dibaca, Menyimpulkan isi berita(membanggakan dan memotivasi) yang
dibaca dan didengar, Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita
(membanggakan dan memotivasi) yang didengar dan dibaca, dan Menyajikan
data dan informasi dalam bentuk berita secara lisan dan tulis dengan
memperhatikan struktur, kebahasaan, atau aspek lisan (lafal, intonasi, mimik,
dan kinesik).
Unit ini membahas dua materi, yaitu materi menjelaskan, menentukan,
mengidentifikasi, menelaah unsur-unsur, menunjukan isi berita, menyajikan
isi berita, dan menyimpulkan isi berita, menjelaskan sturktur, menentukan
struktur, berita, menelaah ciri kebahasaan, membandingkan struktur berita,
menyusun teks berita, menyunting teks berita dan menyajikan teks berita
lisan maupun tulisan.
Pada unit ini terdiri atas dua aktivitas, yaitu aktivitas pertama
menjelaskan,

menentukan,

mengidentifikasi,

menelaah

materi

unsur-unsur,

menunjukan isi berita, menyajikan isi berita, dan menyimpulkan isi berita.
Aktivitas kedua menjelaskan sturktur,

menentukan struktur, berita,

menelaah ciri kebahasaan, membandingkan struktur berita, menyusun teks
berita, menyunting teks berita dan menyajikan teks berita lisan maupun
tulisan.
Kedua aktivitas pada

unit pembelajaran ini menggunakan

model

pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran inquiri dan discovery
learning yang digunakan mengarah pada pembelajaran HOTS dengan
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mengusung KD-KD secara berpasangan pengetahuan dan keterampilan.
Pada setiap aktivitas terdapat juga lembar kerja peserta didik (LKPD) yang
dapat membantu memberikan pengalaman pembelajaran tentang teks puisi.
Pada unit ini juga disajikan pengembangan penilaian. Para guru diharapkan
mampu mengembangkan soal Hots sesuai dengan materi yang disajikan.
Diharapkan 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 unit kosakata ini?

2. Apa yang akan Saudara kembangkan terkait materi sebagai bahan
pembelajaran yang terdapat pada unit ini?

3. Apa yang akan Saudara kembangkan terkait dengan soal Hots sebagai
bahan pembelajaran pada unit 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?

7. Bagaimana cara Saudara meningkatkan kemampuan diri?
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Pada unit ini dibahas menganai teks eksposisi . Ada empat kompetensi dasar
(KD) yang akan dipelajari. KD tersebut mengacu pada permendikbud nomor
37 tahun 2018 yaitu: (1) KD 3.5 Mengidentifikasi informasi teks eksposisi
berupa artikel ilmiah populer dari koran/majalah) yang didengar dan dibaca
Kompetensi dasar tersebut adalah sebagai berikut. (2) 3.6 Mengidentifikasi
struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan dalam teks eksposisi artikel
ilmiah populer (lingkungan hidup, kondisi sosial, dan/atau

keragaman

budaya, dll) yang diperdengarkan atau dibaca. (3) KD 4.5 Menyimpulkan isi
teks eksposisi (artikel ilmiah populer dari Koran dan majalah) yang didengar
dan dibaca, dan (4) KD 4.6 Menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam
bentuk teks eksposisi artikel ilmiah populer (lingkungan hidup, kondisi
sosial, dan/atau keragaman budaya, dll) secara lisan dan tertulis dengan
memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan aspek lisan.
Pada bagian awal diuraikan analisis kompetensi dasar. Analisis KD diawali
dengan menentukan beberapa target kompetensi yang dijabarkan dari KD.
Berdasarkan

target

kompetensi

tersebut,

dirumuskanlah

indikator

pencapaian kompetensi (IPK). IPK dibagi atas tiga bagian yakni indikator
pendukung, indikator kunci, indikator pengayaan.
IPK kunci merupakan kompetensi minimal yang terdapat dalam KD.
Indikator pendukung merupakan indikator yang perlu dikuasai peserta didik
sebelum mampu memahami indikator kunci. IPK pendukung membantu
peserta didik dalam memahami indikator kunci. Indikator pengayaan
merupakan indikator yang dirumuskan melebihi tuntutan standar minimal
kompetensi dasar. Indikator ini diharapkan dapat membantu peserta didik
dalam mengembangkan dan mengayakan potensi peserta didik.
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Merumuskan IPK harus didasarkan pada tingkatan proses berpikir peserta
didik. Menggunakan kata kerja operasional dengan kalimat yang mudah
dipahami sesuai karakteristik mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Pada bagian selanjutnya, disajikan soal-soal Ujian Nasional

(UN) yang

berkaitan atau berkesesuaian dengan teks eksposisi . Soal-soal tersebut
terdapat pada ujian nasional tahun 2017 dan 2018. Soal tersebut dilengkapi
pula dengan pembahasan.
Untuk membelajarkan teks eksposisi

kepada peserta didik disajikan ke

dalam aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran dilakukan berdasarkan
hasil analisis KD. Setiap aktivitas pembelajaran terdiri atas sepasang KD
(pengetahuan dan keterampilan).

Pada unit

ini, aktivitas pembelajaran

dibagi menjadi dua, yakni (1) mengidentifikasi dan menyimpulkan teks
eksposisi dan (2) menelaah dan menyajikan teks eksposisi. Sesuai dengan
karakteristik materi, maka aktivitas pembelajaran dilakukan dengan
menggunakan model pembelajaran discovery learning.
Melengkapi unit ini, maka disajikan pula lembar kerja peserta didik (LKPD).
LKPD merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah
peserta didik dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Hal ini dapat
meningkatkan aktifitas peserta didik dalam peningkatan prestasi belajar.
LKPD tersebut dikembangkan berdasarkan indikator pencapaian kompetensi
yang telah dirumuskan.
Selain itu, untuk memudahkan pendidik dan peserta didik mendapatkan
bahan pelajaran, disajikan pula bahan bacaan. Bahan bacaan terdiri atas
materi-materi yang berkaitan dengan materi teks eksposisi yang dibutuhkan
peserta didik dalam menguasai kompetensi dasar.
Pada bagian akhir unit ini, dikembangkan penilaian dengan mengembangkan
soal Higher Order Thinking Skilis

(HOTS) berdasarkan indikator yang

rumuskan pada level pengetahuan analisis, evaluasi, dan mencipta. (C4-C6).
Subunit ini ditutup dengan simpulan dan umpan balik.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VIII berikut.
No

Kompetensi Dasar
3.5

3.6

1

4.5

Target KD

Kelas

Mengidentifikasi • Mengidentifikasi informasi teks
informasi
teks
eksposisi berupa artikel ilmiah
eksposisi
berupa
populer dari koran/majalah) yang
artikel
ilmiah
didengar dan dibaca
populer
dari
koran/majalah)
yang
didengar dan dibaca
Mengidentifikasi •
struktur,
unsur
kebahasaan,
dan
aspek
lisan dalam teks
eksposisi
artikel
ilmiah
populer •
(lingkungan hidup,
kondisi
sosial,
dan/atau
keragaman budaya,
dll)
yang
diperdengarkan atau •
dibaca

VIII

Mengidentifikasi struktur, unsur
kebahasaan,
dan
aspek
lisan dalam teks eksposisi artikel
ilmiah populer tentang lingkungan
hidup yang dibaca
Mengidentifikasi
kebahasaan,
lisan dalam teks
ilmiah populer
sosial yang dibaca

struktur, unsur
dan
aspek
eksposisi artikel
tentang kondisi

VIII

Mengidentifikasi struktur, unsur
kebahasaan,
dan
aspek
lisan dalam teks eksposisi artikel
ilmiah populer tentang keragaman
budaya yang dibaca

Menyimpulkan isi • Menyajikan gagasan dan pendapat
teks
eksposisi
ke dalam bentuk teks eksposisi
(artikel
ilmiah
artikel ilmiah populer
tentang
populer dari Koran
lingkungan hidup, Secara tertulis
dan majalah) yang
dengan
didengar
dan
memperhatikan struktur, unsur
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VIII

dibaca

2

4.6 Menyajikan gagasan
dan pendapat
ke
dalam bentuk teks
eksposisi
artikel
ilmiah
populer
(lingkungan hidup,
kondisi
sosial,
dan/atau keragaman
budaya, dll) secara
lisan dan tertulis
dengan
memperhatikan
struktur,
unsur
kebahasaan,
dan
aspek lisan
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kebahasaan
• Menyajikan gagasan dan pendapat
ke dalam bentuk teks eksposisi
artikel ilmiah populer
tentang
kondisi sosial secara tertulis dengan
memperhatikan struktur, unsur
kebahasaan
•

Menyajikan gagasan dan pendapat
ke dalam bentuk teks eksposisi
artikel ilmiah populer tentang
lingkungan hidup, Secara tertulis
dengan memperhatikan struktur,
unsur kebahasaan

•

Menyajikan gagasan dan pendapat
ke dalam bentuk teks eksposisi
artikel ilmiah populer tentang
kondisi sosial secara tertulis
dengan memperhatikan struktur,
unsur kebahasaan

VIII
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
PENGETAHUAN

KETERAMPILAN

Indikator Penunjang

Indikator Penunjang

3.5.1. Mendaftar informasi teks
eksposisi
3.5.2. Menjelaskan informasi teks
eksposisi
Indikator inti
3.5.3. Mengidentifikasi isi informasi
teks eksposisi

4.5.1 Mendata pokok-pokok isi teks
eksposisi
4.5.2 Menentukan pokok-pokok isi
teks eksposisi
4.5.3 Membuat peta konsep pokokpokok isi teks eksposisi

Indikator inti
Indikator Pengayaan
3.5.4. Mengklasifikasi informasi teks 4.5.4. Menyimpulkan teks eksposisi
eksposisi
yang dibaca.
3.5.5. Membandingkan informasi
teks eksposisi yang dibaca
Indikator Pengayaan
4.5.5.

Indikator Penunjang
3.6.1 Menjelaskan struktur teks
eksposisi artikel ilmiah
populer
3.6.2 Menjelaskan kaidah
kebahasaan teks eksposisi
artikel ilmiah populer
3.6.3 Menentukan struktur teks
eksposisi artikel ilmiah
3.6.4 Menentukan kaidah
kebahasaan teks eksposisi
artikel ilmiah
Indikator inti
3.6.5 Mengidentifiksi struktur teks
eksposisi yang dibaca.
3.6.6 Mengidentifikasi unsur
kebahasaan teks eksposisi
yang dibaca

Merangkum teks eksposisi.

Indikator Penunjang
4.6.1Merancang teks eksposisi artikel
ilmiah populer tentang
lingkungan hidup
4.6.2 Merancang teks eksposisi artikel
ilmiah populer tentang
keragaman budaya
Indikator inti
4.6.3. Menyajikan gagasan dan
pendapat dalam bentuk teks
eksposisi artikel ilmiah tentang
lingkungan hidup dengan
memperhatikan struktur dan
unsur kebahasaan
4.6.4. Menyajikan gagasan dan
pendapat dalam bentuk teks
eksposisi artikel ilmiah tentang
keragaman budaya dengan
memperhatikan struktur dan
unsur kebahasaan
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Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

3.6.7 Membandingkan struktur teks
dan kaidah kebahsaan teks
eksposisi tentang lingkungan
dan keragaman budaya.

4.6.5. Menyempurnakan teks
eksposisi artikel ilmiah tentang
lingkungan dengan
memerhatikan struktur dan
unsur kebahasaan
4.6.6. Menyempurnakan teks
eksposisi artikel ilmiah tentang
keragaman budaya dengan
memerhatikan struktur dan
unsur kebahasaan
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A. Teks Eksposisi dalam Kehidupan
Hampir setiap hari kita membaca beragam informasi melalui media massa,
seperti internet, surat kabar atau majalah. Media massa, sebagai sumber
informasi tersebut menjadi kebutuhan di era milineum ini. Informasi yang
melesat begitu cepat setiap waktu, menjadikan media massa tersebut
menjadi sumber informasi yang penting. Informasi-informasi tersebut
disajikan melalui berbagai macam jenis teks.
Untuk menyajikan beragam informasi dalam media massa tersebut
dibutuhkan cara penyajian yang tepat agar mudah diketahui dan dipahami
pembaca. Salah satu cara untuk menyajikan informasi tersebut adalah
melalui teks eksposisi. Teks eksposisi menjadi salah satu pilihan dalam
menyajikan beragam informasi tersebut,
sebagai pengantar informasi

karena fungsi teks eksposisi

secara rinci dan sistematis. Sebuah teks

eksposisi menyajikan informasi dan pendapat dengan alasan-alasan yang
dapat menyakinkan pembaca. Pembaca akan memperoleh pengetahuan
secara rinci pada suatu hal, kejadian atau pendapat. Pembaca dapat
memahami suatu informasi dengan mudah jika memahami teks eksposisi
dengan

baik.

Kemampuan

memahami

teks

eksposisi

akan

sangat

memengaruhi kemampuan memahami beragam informasi yang terdapat
dalam berbagai sumber-sumber informasi.
Selain di media massa, teks eksposisi sangat dekat dengan kehidupan kita.
Dalam percakapan sehari-hari pun sebenarnya terdapat teks eksposisi.
Ketika menyampaikan uraian atau informasi yang di dalamnya terdapat
pendapat pribadi dengan tujuan untuk menyakinkan orang, berarti sedang
menyajikan atau menyampaikan sebuah teks eksposisi. Selain itu, saat
berdiskusi seseorang akan menyampaikan gagasan atau pendapat yang
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disertai dengan alasan-alasan dan contoh yang meyakinkan teman diskusi,
maka hal itu adalah teks eskposisi pula.
Kecuali uraian di atas, teks eksposisi juga ditemukan dalam bentuk karya
tulis ilmiah atau artikel ilmiah. Teks eksposisi dalam bentuk artikel ilmiah
dapat kita temukan dengan mudah dalam buku, website, majalah, surat kabar,
dan bahkan dapat dibagikan melalui jejaring sosial. Artikel merupakan suatu
tulisan yang berisi gagasan atau fakta untuk menyampaikan sebuah
informasi dan pengetahuan dari berbagai topik. Tulisan tersebut berangkat
dari sebuah permasalahan yang sifatnya faktual ditulis secara bebas

Gambar 1 Membaca Artikel Ilmiah Melalui Jejaring
Sumber: http://www.tahupedia.com.

B. Menyajikan Teks Eksposisi
Seseorang dapat menyampaikan gagasan berupa hasil telaah, pemikiran,
pandangan, penelitian dalam bentuk tulisan. Hasil pemikiran tersebut dapat
disajikan dalam teks eksposisi berbentuk artikel ilmiah atau populer yang
dapat diterbitkan di media massa, baik cetak maupun elektronik. Tujuannya
ingin memengaruhi, memberitahu, meyakinkan, atau menghibur para
pembaca.
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Artikel adalah karya tulis
lengkap dalam majalah, surat kabar, dan sebagainya. Artikel bersifat non fiksi
yang berbentuk bebas, bagian dari penerbitan seperti laporan esai dengan
panjang tak tentu.
Dalam penyajiannya artikel ilmiah menggunakan ragam bahasa yang resmi
dan baku, karena sifatnya ilmiah. Dengan menggunakan bahasa yang baku
dan resmi, sebuah artikel akan terasa padat, berisi, dan logis.
Artikel merupakan sarana bagai seorang penulis untuk menyampaikan hasil
pemikiran secara ilmiah kepada masyarakat. Membantu penulis untuk
berpikir secara sistematis dan melatih penggunaan bahasa secara baik dan
teratur.

Gambar 2 Menulis Artikel Ilmiah
Sumber: http://www.wordpres.com.

Dengan menulis teks eksposisi artikel ilmiah atau populer, banyak manfaat
yang akan diperoleh salah satunya adalah mendapatkan informasi yang baru.
Setiap penulis artikel, akan mengangkat suatu topik dari sebuah permasalah
yang baru, bahkan mungkin unik dan khas. Oleh karena itu, seseorang yang
membaca atau menulis teks eksposisi artikel ilmiah akan mendapatkan
banyak pengetahuan dan informasi baru yang mungkin belum diketahui oleh
orang lain. Pengetahuan itu tentunya akan sangat bermanfaat terhadap
kehidupan sehari-hari.
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Oleh karena itu, pemahaman dan penguasaan terhadap penyajian teks
eksposisi sangatlah dibutuhkan dalam era modern ini, baik secara lisan
maupun tulisan.

94

Unit Pembelajaran
Teks Eksposisi

Berikut ini contoh soal-soal Ujian Nasonal (UN) maupun Ujian Sekolah
Berstandar Nasional (USBN) yang berkaitan atau berkesesuian dengan
materi teks eksposisi. Soal-soal tersebut terdapat pada soal UN-USBN
pada tiga tahun terakhir.
Soal-soal pada bagian ini diharapkan dapat menjadi bahan bagi pendidik
dan peserta dalam mempelajari dan mengembangkan soal-soal yang
berkaitan dengan teks eksposisi, sehingga pemahaman dan pengetahuan
pendidik dan peserta didik terhadap soal-soal ujian semakin baik.
NO

SOAL

TAHUN

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 keunggulan. Selain alasan
kenyamanan mata pada saat membaca, sedikitnya judul
buku dalam versi digital juga menjadi alasan responden
lebih menyukai buku cetak.

2018

Cermatilah teks berikut!

1

Pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah ...
A. Kenyamanan mata dalam membaca menjadi alasan
memilih buku digital.
B. Hanya sebagaian kecil responden menyukai buku digital.
C. Buku digital memiliki banyak keunggulan daripada buku
cetak.
D. Koleksi buku digital sangat bagus sehingga disukai oleh
responden.
Identifiaksi
Level Kognitif
Diketahui

Penerapan (L2)
Penggalan teks eksposisi dengan beberapa
kalimat pernyataan yang merupakan isi teks.
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Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan

NO

Pernyataan yang sesuai dengan isi teks
Mengidentifikasi isi teks eksposisi

SOAL

TAHUN

Bacalah paragraf berikut!

2

Seseorang akan diuji dengan apa yang dia miliki. Ketika
memiliki ilmu, dia akan diuji dengan seberapa jauh
kemampuannya
memanfaatkan
ilmu.
Ketika
mempunyai harta, dia akan diuji dengan keikhlasannya
mendistribusikan hartanya untuk orang lain. Di saat
menduduki suatu jabatan, la akan diuji dengan
seberapa
jauh
kemampuannya
mempertanggungjawabkan
wewenang
yang
diembannya.

2018

Ide pokok paragraf tersebut adalah ....
A. ujian hidup seseorang
B. kcbahagiaan keluarga
C. sccorang memiliki harta
D. tanggungjawab wewenang
Identifiaksi
Level
Kognitif

Pemahaman (L1)
Paragraf dari teks eksposisi yang berisi kalimat-kalimat

Diketahui

utama yang mengandung ide pokok dan kalimat
pendukung yang mengandung ide-ide pendukung.

Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan
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Gagasan utama/ide pokok
Menentukan gagasan dan menyimpulkan teks eksposisi
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NO

SOAL

TAHUN

3

Bacalah teks berikut!
Bagi anak-anak, bermain merupakan aktivitas
yang menyenangkan. Selain itu, bermain dapat
digunakan untuk melatih otak si kecil agar siap
belajar. Belajar pun bisa menenagkan emosi. Hal
ini dapat diibaratkan otot, kalau tidak dilatih
tidak akan terbentuk. Permainan memiliki banyak
manfaat bagi anak dalam usia perkembangan.
Simpulan teks tersebut adalah ...
A. Bermain tak punya kaitan dengan kecerdasan
anak.
B. Setiap anak usia perkembangan perlu
diberikan permainan.
C. Permainan dapat mempengaruhi kondisi
emosional anak.
D. Permainan hanya membuat anak menjadi
senang semata.

2018

Identifiaksi
Level Kognitif
Diketahui
Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan

Penalaran (L3)
Kalimat-kalimat pernyataan dari gagasan teks
eksposisi.
Simpulan
Menyimpulkan teks eksposisi
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NO

SOAL

TAHUN

Bacalah teks berikut!
Karakter adalah kunci keberhasilan individu.
Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia
yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa,
din sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan
kebangsaan. Hal tersebut terwujud dalam pikiran,
sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan.
Perbuatan atau perilaku manusia tersebut
berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata
krama, budaya, dan adat istiadat.
Pendidikan karakter penting bagi pelajar.
Pendidïkan 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?

4

2017

Ringkasan teks tersebut adalah ...
A. Kunci keberhasilan individu adalah pendidikan
karakter yang diterapkan di sekolah, rumah, dan
lingkungan sosial.
B. Karakter adalah kunci keberhasilan individu
yang penting bagi pelajar pada usia 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.
Identifiaksi
Level Kognitif
Diketahui
Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan
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Penalaran (L3)
Penggalan teks ekpososi berupa dua buah
paragraf. Setiap paragraf memiliki kalimat utama
dan beberapa kalimat pendukung.
Ringkasan teks
Menelaah teks eksposisi secara tertulis
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A. Aktivitas Pembelajaran
Pernahkah kalian membaca artikel ilmiah? Apa saja yang diungkapkan
dalam atikel tersebut? Teks ilmiah populer termasuk teks eksposisi .
Apakah teks eksposisi tersebut? Bagaimana mengidentifikasi isi,
struktur, dan kaidah kebahasaannya? Bagaimana pula cara menyajikan
teks eksposisi secara tertulis?
Pada pembelajaran ini difokuskan untuk menjawab beberapa pertanyaan
tersebut di atas. Aktivitas pembelajaran ini dibagi menjadi dua bagian.
Bagian pertama dikembangkan aktivitas pembelajaran mengidentifikasi
isi informasi dan menyimpulkan teks eksposisi artikel ilmiah. Pada
aktivitas kedua mengidentifikasi struktur teks dan kaidah kebahassan
dan menyajikan teks eksposisi secara tertulis.

1. Aktivitas 1: Mengidentifikasi Isi dan Menyimpulkan Teks
Eksposisi
Tujuan aktivitas:
a. Mengidentifikasi informasi teks eksposisi
b. Menyimpulkan isi teks eksposisi
Kegiatan Pendahuluan
1. Pendidik mengucapkan salam dan bersama-sama berdoa sebelum
pembelajaran dimulai.
2. Mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik atau dengan
tema sebelumnya.
3. Pendidik menyampaikan kompetensi dasar, tujuan, dan garis besar
kegiatan pembelajaran.
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Kegiatan Inti
Stimulation (pemberian rangsangan)
1. Pendidik menayangkan video tentang lingkungan yang rusak akibat
banjir dapat diunduh pada link berikut:
https://www.youtube.com/watch?v=sMpKesmjgv4
2. Peserta didik bertanya jawab tentang isi video yang ditampilkan.
Pertanyaan diarahkan pada apa yang disaksikan, apa penyebabnya,
bagaimana mengatasinya, apa saja fakta dan pendapat yang tersaji
dalam video tersebut. Setiap peserta didik difasilitasi untuk
mengajukan pendapat dengan alasan dan bukti yang mendukung.
3. Pendidik meminta peserta didik menemukan hubungan antara video
yang disaksikan tersebut dengan teks yang akan dipelajari.
4. Pendidik memberikan resume untuk memperjelas hubungan video
tersebut dengan teks eksposisi yang akan dipelajari.
5. Peserta didik merespon pertanyaan-pertanyaan membangun konteks
berkaitan dengan teks eksposisi yang diajukan oleh pendidik:
a.

Apakah yang kalian ketahui tentang teks eksposisi ?

b.

Dimana kita dapat menenemukan teks eksposisi ?

c.

Topik apa saja yang biasa kita temui dalam teks eksposisi?

d.

Pentingkah teks eksposisi dalam kehidupan? Mengapa?

Problem statemen (identifikasi masalah)
1. Peserta didik di bagi menjadi delapan kelompok, masing-masing
beranggotakan 4 orang.
2. Pendidik membagikan teks eksposisi sebagai teks model. Teks yang
diberikan pada semua kelompok adalah sama.
3. Peserta didik membaca dan mencermati teks model yang dibagikan.
Selanjutnya mengidentifiasi sebanyak mungkin pertanyaan yang
berhubungan dengan mengidentifikasi dan menyimpulkan teks
eksposisi.
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4. Dari sekian banyak pertanyaan yang diajukan anggota kelompok,
maka dipilih beberapa hal yang akan dibahas pada pembelajaran ini.
5. Pendidik membantu peserta didik mengerucutkan masalah yang
berkembang dalam bentuk pertanyaan
6. Pendidik melakukan pengamatan dan memberikan penilain proses
dan sikap peserta didik.
Data collection (pengumpulan data)
1.

Pendidik membagikan teks eksposisi pada setiap kelompok. Teks
eksposisi yang dibagikan terbagi atas dua topik, yakni lingkungan
dan keragaman budaya. Pembagian teks dilakukan sebagai berikut:

2.

a.

Kelompok ganjil memperoleh topik lingkungan

b.

Kelompok genap memperoleh topik keragaman budaya

Masing-masing kelompok mendapatkan tugas membaca, mengamati
dan mendikusikan teks eksposisi sesuai topik masing-masing.

3.

Peserta didik mendiskusikan hasil pencermatan teks dan mencatat
data yang revan, pendapat, dan informasi penting yang terdapat
pada teks.

4.

Pendidik memfasilitasi peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang
belum

dipahami

berdasarkan

hasil

pengamatan

teks

yang

didiskusikan bersama kelompoknya.
Data processing (pengolahan Data)
1. Pendidik membagikan lembar kerja Peserta didik (LKPD)
2. Setelah membaca dan mencermati teks yang dibagikan, peserta
didik mengidentifikasi informasi isi teks dengan menjawab
pertanyaan-pertanyaan identifikasi yang terdapat pada LKPD 1.1.
3. Berdasarkan
diskusi,

data dan informasi yang diperoleh dari hasil

pengamatan, dan pengumpulan data teks eksposisi,
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peserta didik mendata sejumlah informasi yang terdapat pada
teks.
4. Berdasarkan
diskusi,

data dan informasi yang diperoleh dari hasil

pengamatan, dan pengumpulan data teks eksposisi ,

peserta mendata informasi tiap paragaf teks eksposisi, baik yang
topik lingkungan maupun keragaman budaya. Hasil diskusi
dituliskan pada LKPD 1.2
5. Peserta didik mendikusikan dan menentukan gagasan pokok/ide
pokok tiap paragraf pada teks eksposisi.
6. Peserta didik membuat peta konsep berdasarkan pokok-pokok isi
teks eksposisi yang dibaca, tugas ini dikerjakan pada KKPD 1.3
7. Peserta didik menuliskan sebuah simpulan berdasarkan data,
informasi, gagasan pokok teks eksposisi

yang didiskusikan.

Peserta didik mengerjakan pada LKPD 1.4.
8. Peserta didik secara individu membuat rangkuman dua teks
eksposisi

artikel ilmiah populer yang telah dibagikan dan

dikerjakan pada LKPD 1.5
9. Pendidik memfasilitasi peserta didik untuk menanyakan hal-hal
yang belum dipahami berdasarkan hasil pengolahan infomasi
yang dilakukan
10. Peserta didik menempelkan hasil dikusi mengenai identifikasi
informasi, (jawaban dari uraian pertanyaan identifikasi dan data
hasil identifikasi) dan simpulan teks eksposisi

ke dalam kertas

manila dan menempelkannya di dinding pajangan. Hasil
rangkuman juga ditempelkan di karton manila bersama hasil
identifikasi isi teks.
11. Urutan tempat pajangan diselang-seling antara topik lingkungan
dan keragaman budaya.
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Verification (pembuktian)
1.

Setiap kelompok bergantian secara berpasangan mepresentasikan
hasil pekerjaan kelompoknya. Presentasi dilakukan di tempat
pemajangan karya.

2.

Kelompok lain mencatat hal-hal yang penting, lalu mengajukan
petanyaan dan saran kepada kelompok penyaji.

3.

Kelompok penyaji memberikan tanggapan dan sanggahan secara
berkelompok. Seluruh anggota kelompok berkontribusi menjawab
pertanyaan dari kelompomk lain.

4.

Secara individu peserta didik mencatat semua hasil diskusi
kelompok, baik presentasi kelompoknya maupun hasil presentasi
kelompok lain. Untuk melengkapi data yang diperlukan, peserta
didik jalan berkeliling mengamati dan mencermati hasil kerja
kelompok yang dipajang.

5.

Pendidik memberikan penguatan-penguatan dan resume kecil
terhadap semua persoalan yang didiskusikan.

Generalization (menarik kesimpulan)
1.

Berdasarakn hasil pembelajaran, stimulus, identifikasi, pengumpulan
data,pengolahan data, dan ferifikasi, peserta membuat resume
materi sebagai berikut:
a.

Hasil identifikasi infomasi isi teks eksposisi

lingkungan dan

keragaman budaya.
b.
2.

Simpulan teks eksposisi lingkungan dan keragaman budaya.

Peserta didik mengerjakan soal evaluasi pembelajaran yang
diberikan oleh pendidik untuk mengukur ketercapaian tujuan
pembelajaran.
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Kegiatan Penutup
1.

Pendidik dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran tentang
mengidentifikasi

dan

menyimpulkan

teks

eksposisi

tenatng

lingkugan dan keragaman budaya.
2.

Peserta

didik

dan

pendidik

melakukan

refleksi

terhadap

pembelajaran yang telah dilakukan.
3.

Pendidik menyampaikan tugas membaca materi untuk pertemuan
selanjutnya yaitu mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan
serta menyajikan ide dan gagasan kedalam teks eksposisi artikel
ilmiah populer.

4.

Peserta didik mengakhiri kegiatan pelajaran dengan mengucapkan
rasa syukur dan mengucapkan terima kasih kepada pendidik.

104

Unit Pembelajaran
Teks Eksposisi

2. Aktivitas 2 : Mengidentifikasi Struktur,
Kebahasaan, dan Menyajikan Teks Eksposisi

Unsur

Tujuan aktivitas:
a. Mengidentifikasi struktur dan kebahasaan teks eksposisi artikel
ilmiah populer
b. Menyajikan gagasan dan pendapat ke dalam teks eksposisi
Kegiatan Pendahuluan
1. Peserta didik mengucapkan salam dan bersama-sama berdoa sebelum
pembelajaran dimulai.
2. Mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik atau dengan
materi sebelumnya.
3. Pendidik menyampaikan kompetensi dasar, tujuan dan garis besar
kegiatan pembelajaran.
Kegiatan Inti
Stimulation (pemberian rangsangan)
1. Pendidik memberikan stimulus berupa uraian singkat tentang
Tari Pa’raga, budaya Makassar yang memesona” (atau topik lain).
2. Beberapa peserta didik diminta untuk mengemukakan pendapat
mengenai tari Pa’raga. Misalnya tari perlu dilestarikan, merupakan
budaya bangsa yang unik, sudah langka karena jarang dipentaskan
dan sebagainya.
3. Pendidik membagikan model teks eksposisi, tentang tari pa’raga
(atau teks lain)
4. Peserta didik mendiskusikan teks berdasarkan pertanyaan
pancingan, misalnya: Apakah jenis teks yang dibahas tadi?
Mengapa? Apa saja unsur kebahasaanya?
5. Peserta didik mencermati penjelasan pendidik bahwa hal yang
didiskusikan tersebut berupa teks eksposisi, cirinya memaparkan
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gagasan,

ide

dengan

data

yang

mendukung

bertujuan

menginformasikan, menghibur, atau meyakinkan pembaca atau
pendengar.
6. Peserta didik merespon pertanyaan-pertanyaan membangun
konteks berkaitan dengan teks eksposisi yang diajukan oleh
pendidik:
a. Kalian tentu sudah memahami pengertian teks eksposisi dari
pelajaran yang lalu. Apa sajakah hal yang membangun teks
eksposisi tersebut?
b. Bagaimana struktur unsur kebahasaanya?
c.

Perlukan Kalian menguasai keterampilan menyajikan teks
eksposisi? Mengapa?

Problem statemen (identifikasi masalah)
1. Peserta didik dibagi menjadi delapan kelompok, masing-masing
beranggotakan 4 orang.
2. Pendidik membagikan teks eksposisi sebagai teks model.
3. Teks model ada dua topik yakni teks eksposisi tentang lingkungan
dan teks eksposisi

tentang keragaman budaya. Masing-masing

kelompok mendapatkan dua buah teks.
4. Peserta didik membaca dan mencermati teks model yang dibagikan.
5. Peserta didik merumuskan beberapa pertanyaan dalam kelompok
masing-masing.
6. Pendidik berkeliling kelompok mengarahkan pertanyaan pada KD
yang dipelajari yakni mengidentifikasi struktur, unsur kebahasaan,
dan menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi .
7. Setiap kelompok menyajikan pertanyaan yang mereka rumuskan
selanjutnya secara pleno ditentukan pertanyaan-pertanyaan yang
akan dibahas dalam pembelajaran.
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8. Pendidik melakukan pengamatan selanjutnya memberikan penilain
proses dan sikap peserta didik.
Data collection (pengumpulan data)
1.

Peserta didik membentuk kelompok kecil beranggotakan dua orang
(berpasangan).

2.

Pendidik membagikan teks eksposisi pada setiap pasangan. Masingmasing pasangan mendapatkan dua judul teks eksposisi dengan
topik berbeda, yakni lingkungan dan keragaman budaya.

3.

Setiap pasangan mencermati teks yang dibagikan selanjutnya
mendiskusikan struktur teks dan unsur kebahasaan.

4.

Setiap pasangan mendata dan mencatat hal-hal penting berkaitan
dengan struktur teks dan kaidah kebahasaan pada dua teks yang
dibagikan.

5.

Pendidik memfasilitasi peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang
belum dipahami.

Data processing (pengolahan Data)
1. Pendidik membagikan lembar kerja Peserta didik (LKPD) untuk da
ktifitas yakni

(1)

mengidentifikasi struktur teks dan kaidah

kebahasaan teks eksposisi

artikel ilmiah populer dan (2)

menyajikan gagasan kedalam teks eksposisi.
2. Setelah membaca dan mencermati teks yang dibagikan, secara
berpasangan peserta didik mengidentifikasi informasi struktur teks
dan kaidah kebahasaan.
3. Peserta didik menuliskan hasil identifikasi struktur dan unsur
kebahasaan teks eksposisi pada LKPD 2.1.
4. Peserta didik menuliskan pengertian bagian-bagian struktur teks
dan kaidah kebahasaan tels eksposisi pada LKPD 2.1.
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5. Peserta didik menelaah struktur teks dan kaidah kebahasaan dengan
menentukanstruktur teks dan unsur kebahasaan pada teks eksposisi
yang dibaca. Peserta didik mengerjakan latihan pada LKPD 2.2.
6. Peserta didik membandingkan struktur teks dan kaidah kebahasaan
dua teks eksposisi yang dibaca.

Peserta didik mengerjakannya

latihan inipada LKPD 2.3
7. Pendidik memfasilitasi peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang
belum dipahami mengenai struktur teks dan kaidah kebahasaan.
8. Peserta didik dan pendidik mendiskusikan mengenai tata cara
penulisan teks eksposisi yang baik, tahap demi tahap.
9. Peserta didik membaca bahan bacaan tentang langkah-langkah
menyusun teks eksposisi artikel ilmiah populer.
10. Peserta didik menyimak penguatan dari pendidik mengenai langkahlangkah menyusun teks eksposisi artikel ilmiah polpuler yang tepat.
11. Secara berpasangan peserta didik mendiskusikan topik yang akan
disajikan

dalam

teks

eksposisi

(memilih

topik:

lingkungan,

keragaman budaya dan kondisi sosial)
12. Secara berpasangan peserta didik merancang tulisn dengan
menyusun kerangka tulisan teks eksposisi ilmiah populer sesuai
topik yang dipilih. Peserta didik mengerjakan latihan ini pada LKPD
2.4.
13. Secara individu peserta didik menyusun teks eksposisi berdasarkan
kerangka tulisan yang sudah disusun.
14. Secara berpasangan peserta didik mengoreksi teks yang dibuat oleh
pasangan masing-masing. Hasil penyempurnaan
15. Peserta didik mengisi format penilaian teks eksposisi artikel imiah
yang sudah disiapkan oleh pendidik.
16. Peserta menyempurnakan teks eksposisi artikel ilmiah populer yang
ditulis oleh pasangan dan menyerahkannya hasilnya ke pasangan
masing-masing. Peserta didik mengerjakan pada LK 2.5..
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17. Pendidik berkeliling mengamati peserta didik dan memberikan
penilaian proses.
Verification (pembuktian)
1. Setiap kelompok bergantian secara berpasangan mepresentasikan
hasil

pekerjaan

kelompoknya.

Presentasi

dilakukan

dengan

melakukan kunjungan ke kolompok lain. Misalnya kelompok 1 ke
kelompok 2 kelompok 3 ke keompok 4 dan seterusnya. Kelompok
yang dikunjungi mempresentasikan hasil pekerjaan kelompoknya
berupa identifikasi struktur teks dan unsur kebahasaan teks
eksposisi artikel ilmiah populer di kelompoknya masing-masing
2. Kelompok lain mencatat hal-hal yang penting, lalu mengajukan
minimal satu petanyaan dan saran kepada kelompok penyaji.
Kelompok penyaji memberikan tanggapan dan sanggahan secara
berkelompok.
3. Secara individu peserta didik mencatat semua hasil diskusi
kelompok, baik presentasi kelompoknya maupun hasil presentasi
kelompok lain.
4. Beberapa

pasang

kelompok

membentuk

kelompok

baru

beranggotakan 8 orang. Setiap kelompok membuat bahan presentasi
berupa ptt. Isi materi ptt adalah paparan hasil diskusi mengenai
struktur teks dan unsur kebahasaan.
5. Setiap kelompok bergantian mempresentasikan bahan tayang yang
telah mereka buat melalui LCD.

Kelompok lain memberikan

masukan-masukan, sanggahan dan kritikan.
6. Pendidik memberikan penguatan-penguatan dan resume kecil
terhadap semua persoalan yang didiskusikan.
7. Peserta didik mengumpulkan hasil pekerjaan mengenai identifikasi
struktur teks dan unsur kebahasaan kepada kepada pendidik.
8. Beberapa kelompok membacakan teks eksposisi

artikel ilmiah

populer yang mereka tulis.
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9. Peserta didik lain memberikan kritikan, saran, masukan terhadap
teks eksposisi yang ditulis. Kritik, saran, dan masukan difokuskan
pada struktur teks dan unsur kebahasaan yang merupakan ciri teks
eksposisi.
10. Peserta didik mengumpulkan karya teks eksposisi ilmiah populer
kepada pendidik, selanjutnya pendidik menilai dan menyeleksi
beberapa naskah yang layak untuk diterbitkan di majalah dinding
atau bahkan mengirim ke media massa, baik cetak maupun
elektronik. Selain itu, pendidik dapat meramunya menjadi buku
kumpulan teks eksposisi artikel ilmiah populer dan dicetak atau
dibuat dalam bentuk e-book.
Generalization (menarik kesimpulan)
1.

Berdasarakn hasil pembelajaran, stimulus, identifikasi, pengumpulan
data, pengolahan data, dan verifikasi, peserta membuat resume
materi sebagai berikut:
a.

Hasil identifikasi struktur dan unsur kebahasaan teks eksposisi
artikel ilmiah populer tentang lingkungan dan keragaman
budaya.

b.

Menyajikan gagasan dan informasi ke dalam teks eksposisi
dengan memperhatikan struktur teks dan unsur kebahasaan.

2.

Peserta didik mengerjakan soal evaluasi pembelajaran yang
diberikan oleh pendidik untuk mengukur ketercapaian tujuan
pembelajaran.

Kegiatan Penutup
1.

Pendidik dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran tentang
mengidentifikasi struktur teks dan kaidah kebahassan

dan

menyajikan gagasan ke dalam teks eksposisi tentang lingkugan dan
keragaman budaya.
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2.

Peserta

didik

dan

pendidik

melakukan

refleksi

terhadap

pembelajaran yang telah dilakukan.
3.

Pendidik

menyampaikan

tugas

memperkaya

kemampuan

menyajikan ide ke dalam teks eksposisi artikel ilmiah populer
dengan memberikan tugas menulis artikel ilmiah populer dengan
tema kondisi sosial yang terjadi dalam masyarakat.
4.

Peserta didik mengakhiri kegiatan pelajaran dengan mengucapkan
rasa syukur kepada Tuhan YME dan mengucapkan terima kasih
kepada pendidik.

B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)

1. LKPD 1.
eksposisi.

Mengidentifikasi isi dan Menyimpulkan teks

▪ Tujuan
Peserta dapat:
• Mengidentifikasi informasi teks eksposisi
• Menyimpulkan isi teks eksposisi
▪
a.
b.
c.

Petunjuk
Kerjakanlah tugas secara berkelompok.
Setiap kelompok bertugas membaca teks eksposisi.
Setiap kelompok membaca dan mendata informasi yang
terdapat pada teks eksposisi yang dibaca

1. LKPD 1.1. Memahami isi Teks Eksposisi
a. Bacalah teks eksposisi berikut!
Mengolah Sampah Rumah Tangga
Sampah rumah tangga dibagi menjadi dua, yaitu sampah cair dan sampah
padat. Sampah padat bisa diartikan sebagai sampah organik yang tidak
dapat diuraikan oleh bakteri. Misalnya plastik, kaleng, kertas, botol, tisu
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dan lain sebagainya. Sedangkan sampah cair adalah limbah berbentuk
cair seperti limbah kamar mandi, mencuci piring atau mencuci pakaian.
Sebenarnya sampah bias dikelola, namun sayangnya, masih banyak yang
tidak mengetahui cara pengelolahan sampah rumah tangga tersebut.
Akibatnya, sampah hanya dibuang percuma dan tidak menghasilkan
manfaat apapun bahkan menjadi limbah yang berbahaya.. Oleh karena
itu,

sudah

sepatutnya

menanamkan

pengetahuan

mengenai

pengelolahan sampah rumah tangga kepada setiap anggota keluarga.
Bukan saja orang dewasa, anak-anak.
Ada beberapa cara untuk memberikan pengetahuan tentang pengolahan
sampah tersebut. Salah satu caranya adalah melalui sosialisasi pada
pertemuan warga. Hal lain yang dapat dilakukan adalah memberi
edukasi kepada masyarakat melalui pamphlet, slogan, iklan, maupun
poster yang dipasang di tempat-tempat ramai. Selain itu, juga dapat
dilakukan melalui tanyangan video.
Materi pengelolaan sampah yang dapat diberikan kepada masyarakat,
yaitu, bagaimana mengurangi menggunakan barang yang sampahnya
tidak bisa didaur ulang. Misalnya, mengurangi pembelian air minum
kemasan dan menggantinya dengan membawa air minum dari rumah.
Selain itu, mereka juga dapat diberi pemahaman mengenai pengelolaan
sampah dengan cara menggunakan kembali barang yang masih bisa
digunakan. Misalnya, menggunakan botol bekas untuk wadah minyak,
menggunakan kembali tas plastik yang masih bisa digunakan, dan lainlain. Selanjutnya, pegelolaan sampah dengan cara mendaur ulangnya.
Misalnya, memanfaatkan barang bekas sebagai hand made atau hiasan.
Dengan menanamkan ketiga cara pengelolaan sampah tersebut.
Diharapkan masyarakat lebih tahu mengenai pengelolahan sampah dan
mulai menerapkannya dalam kehidupan.
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Rumah tangga adalah salah satu penghasil sampah anorganik yang cukup
tinggi. Oleh karena itu, pengelolahan sampah secara mandiri atau
individu dalam kehidupan keluarga sangat penting. Kegiatan yang bisa
dilakukan seperti yang sudah diuraikan di atas, yakni, pengurangan
pemakaian sampah platik, penggunakan ulang bahan bekas, dan daur
ulang.

Secara

perlahan akan tumbuh kesadaran individu untuk

mengolah sampah dengan baik, pada akhirnya, akan tercipta lingkungan
yang bersih dan bebas dari sampah. (sumber https://riuhimaji.com dengan
perubahan)

1. Berdasarkan teks eksposisi tersebut di atas, jawablah pertanyaanpertanyaan berikut!
1) Termasuk jenis teks apakah, bacaan tersebut? Uraikanlah dengan
alasan yang tepat!
2) Apakah topik teks tersebut?
3) Apakah yang dimaksud dengan sampah rumah tangga?
4) Mengapa pada teks tersebut dinyatakan bahwa limbah rumah
tangga dapat berbahaya?
5) Temukan dan tuliskan kalimat yang merupakan pendapat!
Tuliskan pula pernyataan yang mendukung pendapat tersebut!
6) Bagaimanakah cara pengelolaan sampah yang benar?
7) Mengapa kesadaran tentang pengelolaan sampah itu penting
untuk ditanamkan?
8) Pada teks tersebut terdapat kalimat “Secara perlahan akan
tumbuh kesadaran individu untuk mengolah sampah dengan baik”
Apa maksud frase “kesadaran individu” dalam teks tersebut?
9) Apa yang akan terjadi jika masyarakat tidak sadar dengan
sampah?
10)Tuliskan kata hubung yang digunakan pada teks tersebut!
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2. LKPD 1.2. Mendata infomasi isi teks eksposisi
a. Identifikasilah informasi yang terdapat pada teks eksposisi berjudul
“Mengeolah Sampah Rumah Tangga” tersebut! Uraikanlah informasi
isi teks tersebut setiap paragraf. Kerjakanlah tugas dalam tabel
berikut!
NO

1

PARAGRAF
KE-

Paragraf 1

2

Paragraf 2

3

Paragraf 3

4

Paragraf 4

5
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Paragraf 5

INFORMASI YANG TERDAPAT PADA TEKS
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
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Berdasarkan uraian isi tiap paragraf, rumuskanlah gagasan pokok tiap
paragraf teks eksposisi di atas! Isikan pada tabel berikut!
NO

PARAGRAF

GAGASAN POKOK

KE

1

Paragraf 1

2

Paragraf 2

3

Paragraf 3

4

Paragraf 4

3. LKPD 1.3. Membuat Peta Konsep
Setalah kalian mengidentifiaksi isi informasi dan kaidah kebahasaan teks
eksposisi berjudul “Mengeolah Sampah Rumah Tangga” tersebut, buatlah
peta konsep teks tersebut. Kerjakanlah tugas dalam tabel berikut!

Tek Eksposisi
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4. LKPD 1.4 Menyimpulkan isi Teks Eksposisi
Rumuskanlah sebuah simpulan, berdasarkan pokok-pokok informasi
pada teks berjudul Pengolahan Sampah Rumah Tangga tersebut!

5. LKPD 1.5. Menyusun Rangkuman
Bacalah sekali lagi teks eksposisi berjudul Pengolahan Sampah
rumah tangga, kemudian buatlah rangkuman teks tersebut!
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2. LKPD 2. Mengidentifikasi Struktur, Unsur Kebahasaan,
dan Menyajikan Teks Eksposisi
▪

Tujuan
Peserta dapat:
• Mengidentifikasi informasi struktur teks dan unsur
kebahasaan eksposisi.
• Menyajikan gagasan kedalam teks eksposisi artikel ilmiah
populer.

▪

Petunjuk
• Kerjakanlah tugas secara berkelompok.
• Setiap kelompok bertugas membaca teks eksposisi.
• Setiap kelompok mengidentifikasi struktur teks dan
unsur kebahasaan teks eksposisi yang dibaca.

1. LKPD 2.1. Menuliskan dan menjelaskan struktur teks dan
kaidah kebahasaan teks eksposisi.
Kalian tentu sudah mempelajari struktur teks dan kaidah
kebahassan teks eksposisi.
a. Tulis dan jelaskan struktur teks eksposisi.
Struktur Teks

Penjelasan
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b. Tulislah kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks eksposisi.
Kaidah
kebahasaan

Penjelasan

2. LKPD 2.2 Mengidentifikasi Struktur dan
Unsur Kebahasaan Teks Eksposisi

Bacalah Teks Eksposisi berikut!
Tarian Darah Tergerus Tarian Modern
Negara indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan dari mulai
tarian , musik, adat, bahasa, dan lain sebagainya. Kita seharusnya bangga
dengan kekayaan budaya tersebut, oleh karena itu perlu di syukuri dan
lestarikan. Indonesia mempunyai potret kebudayaan yang lengkap dan
bervariasi. Namun yang berkembang saat ini banyak orang yang sudah
mulai mengabaikan bahkan melupakan kebudayaan bangsa seperti
halnya tarian tradisional. Tak sedikit anak muda yang malah lebih senang
menarikan tarian modern dari pada tarian tradisional.
Dari waktu ke waktu, tarian tradisional sudah mulai tertutupi oleh
adanya tarian modern. Tarian tradisional kini sudah kurang dilirik lagi,
bahkan anak-anak hingga kaum muda kini sudah lebih mengenal tarian
modern daripada tarian tradisional. Padahal jika kita cermati bersama,
tari-tarian tradisional ini memiliki daya tarik bagi wisatawan manca
negara. Bahkan tak sedikit negara lain yag ingin mengklaim tari-tarian
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yang kita miliki seperti contoh beberapa waktu lalu tari pendet yang
berasal dari bali yang diklaim oleh negara Malaysia, itu semua
menunjukan bahwa budaya tari yang kita miliki sangat mempunyai
pengaruh besar.
Kurangnya kesadaran masyarakat akan kecintaan kepada tari-tarian
tradisional membuat perlahan demi perlahan eksistensinya berkurang
atau bahkan punah tak dapat di nikmati lagi. Akhir-akhir ini negara kita
sedang mengalami arus globalisasi yang cukup kuat memengaruhi
seluruh generasi muda kita seperti munculnya tari-tarian modern seperti
harlem shake, atau tarian K-Pop yang membuat mereka lebih tertarik
untuk mempelajarinya. Bahkan tak sedikit orang yang beramai-ramai
membuat video tentang tarian tersebut dan di unggah di yuotube atau
jejaring sosial lainnya.
Mereka adalah generasi penerus yang seharusnya bisa memfilter budaya
yang masuk ke dalam budaya kita, bukan malah menikmati tarian
tersebut bahkan hingga membuat video dan menguggahnya ke jejaring
sosial dan mungkin mereka tidak tahu asal usul adanya tarian tersebut.
Parahnya, gerakan-geakan tari tersebut kadang tidak sesuai dengan
moralitas bangsa kita, misalnya gerakan-gerakan yang mengandung
pornoaksi dan mengumbar aurat.
Melihat fenomena ini kita memang tak lantas dapat menyalahkan
masyarakat yang lebih memilih menarikan tarian modern daripada tari
tradisional yang kita miliki. Oleh karena itu, perlu ada penanaman dini
tentang kecintaan terhadap budaya Indonesia khususnya seni bertari
seperti mengenalkan seluruh tari-tarian tradisional agar setelah mereka
mengenal lalu mereka tertarik untuk mempelajari selanjutnya. Atau
kalau perlu diadakan ekstrakulikuler disetiap sekolah tentang tarian
tradisioanal.
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Kita sebagai bangsa Indonesia khususnya pelajar harus bisa memilah
memilah, dan menyaring budaya-budaya yang masuk ke Negara kita.
Ikuti yang positif danbuang yangnegati, tidak sekedar ingin mengikuti
tren

tanpa

memfilter

terlebih

dahulu.

Sudah

saatnya

kita

mengembangkan dan melestarikan kembali tarian tradisional, jika tidak
ingin budaya kita yang kaya itu punah. (kompas.com, dengan perubahan)
1. Berdasarkan teks ekeposisi tersebut uraikanlah bagian-bagian
struktur teks. Uraikanlah secara rinci bagian-bagian tersebut pada
kolom yang disediakan.
Struktur Teks

Tesis

Rangkaian Argumen

Penegasan Ulang

120

Kutipan dalam Teks
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2. Catatlah unsur-unsur kebahasan pada teks eksposisi berjudul Tarian
Darah Yang Tergerus Tarian Modern. Kerjakanlah pada format berikut!
Unsur Kebahasan

Bukti dalam teks

3. LKPD 2.3 Membandingkan struktur teks dan kaidah kebahassan teks
eksposisi.
Cematilah dua teks eksposisi berjudul “Pengolahan Sampah Rumah
Tangga dan Tarian Daerah Tergerus Tarian Modern di atas”!
Bandingkanlah struktur teks dan kaidah kebahassan kedua teks
eksposisi artikel ilmiah di atas dengan mengisi tabel berikut!
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Hal yang
dibandingkan

Teks 1

Teks 2

Struktur teks

Unsur Kebahasaan

4. LKPD 2.4. Menyajikan Gagasan Ke dalam Teks Eksposisi
Tujuan
Peserta dapat:
• Mengidentifikasi informasi struktur teks eksposisi
• Menyajikan Gagasan ke dalam teks eksposisi
Petunjuk
1. Kerjakanlah tugas secara berpasangan denganteman sebangku.
2. Dikusikanlah tema atau topik yang akan dituliskan (pilih salah
satu: lingkungan dan keragaman budaya)
3. Susunlah kerangka eks eksposisi yang akan kalian tulis.
Sepakatilah kerangka yang akan kalian kembangkan.
4. Setelah kerangka selesai, kembangkanlah kerangka karangan
tersebut menjadi teks yang utuh. Penuisan tek eksposisi
dilakukan secara individu.
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a. Buatlah kerangka tulisan teks eksposisi ilmiah populer. Tulislah pada
tempat yang disediakan.
Topik
Judul

Tesis

•
•

•

Rangkaian Argumen

•
•
•

Penegasan Kembali
A.
b. Kembangkanlah kerangka tulisan teks eksposisi artikel ilmiah
B.
populer tersebut menjadi tulisan
yang utuh. Perhatikanlah struktur
teks dan unsur kebahasaanya.
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5. LPPD 2.5 Menyempurnakan Teks Eksposisi.
1.

Tukarkan teks eksposisi yang telah Kalian tulis dengan pasangan
masing-masing.

2.

Koreksilah tulisan temanmu dengan menggunakan rubrik berikut.

3. Sempurnakanlah

teks

eksposisi

yang

telah

berdasarkan pada hasil pengoreksian pasanganmu!
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C. Bahan Bacaan

1. Pengertian Teks Eksposisi
Kata eksposisi diambil dari kata bahasa Inggris exposition sebenarnya
berasal dari kata bahasa latin yang berarti membuka atau memulai. Teks
eksposisi

bertujuan menyampaikan gagasan yang berupa fakta atau

hasil-hasil pemikiran dengan maksud untuk memberitahu atau
menerangkan sesuatu seperti masalah, mafaat, jenis, proses, rencana,
atau langkah-langkah. Jadi, eksposisi

adalah tulisan yang bertujuan

menjelaskan atau memberikan informasi tentang sesuatu. Pengertian
teks eksposisi adalah teks yang berisi paragraf atau karangan yang
didalamnya terkandung sejumlah Pengetahuan dan informasi yang
disajikan secara singkat, padat, akurat dan tentunya mudah untuk
dipahami. Paragraf atau teks eksposisi bersifat real, nyata dan Ilmiah
atau dapat dikatakan sebagai teks non fiksi.
Menurut Semi (2003:35), bila suatu tulisan yang berupa eksposisi
berkecenderungan untuk lebih menekankan pembuktian dari suatu
proses penalaran, mempengaruhi pembaca dengan data yang lengkap,
berkeinginan mengubah pandangan pembaca agar menerima pendapat
penulis, tulisan eksposisi itu secara lebih khusus disebut argumentasi.
Bila tulisan eksposisi berkecenderungan untuk menonjolkan perincian
atau detail sehingga seolah-olah lengkap bagaikan foto keadaan yang
dijelaskan itu sehingga mampu menggugah perasaan pembaca sehingga
pembaca bagaikan diajak menyaksikan sendiri peristiwa itu, dan tulisan
itu lebih banyak menggunakan susunan ruang, tulisan eksposisi tersebut
secara lebih khusus dinamakan deskipsi. Dengan demikian, secara garis
besar hanya ada dua jenis tulisan, yaitu narasi ada eksposisi, eksposisi
dapat pula membentuk diri menjadi argumentasi atau deskripsi.
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Sama seperti teks pada umumnya, teks eksposisi memiliki beberapa ciriciri umum teks eksposisi. Ciri-ciri ini digunakan untuk membedakan dan
menentukan apakah sebuah teks tergolong dalam teks eksposisi atau
bukan. Ciri-ciri teks eksposisi adalah sebagai berikut:
a. Menjelaskan informasi atau pengetahuan tentang suatu hal
b. Gaya informasi yang bersifat mengajak
c. Penyampaian menggunakan bahasa baku dan disampaikan secara
lugas
d. Bersifat netral atau tidak memihak
e. Fakta dipakai sebagai alat kontritasi dan alat kontribusi
Sehubungan dengan hal di atas, pada dasarnya ciri-ciri narasi sama
dengan ciri-ciri yang dimiliki oleh deskripsi dan argumentasi. Adapun
ciri-ciri karangan eksposisi menurut

Semi (2003:37), yaitu berupa

tulisan yang memberikan pegertian dan pengetahuan menjawab
pertanyaan tentang apa, mengapa, kapan, dan bagaimana; disampaikan
dengan lugas dengan bahasa baku; menggunakan dengan nada netral,
tidak memihak, dan memaksakan sikap penulis terhadap pembaca;
Adapun ciri-ciri karangan eksposisi menurut Keraf (2008:4), yaitu
(a). eksposisi hanya berusaha menjelaskan atau menerangkan suatu
pokok persoalan, (b). keputusan suatu eksposisi diserahkan kepada
pembaca, (c). gaya cerita eksposisi lebih cenderung berisi informatif, (d).
fakta yang dipakai dalam suatu eksposisi hanya sebagai alat kontrasasi,
yaitu rumusan kaidah yang dibuat itu lebih konkret.
Bedasarkan

ciri

menyampaikan

tersebut
sesuatu

karangan

eksposisi

pemberitahuan,

hanya

pengetahuan

berusaha
tanpa

mempegaruhi minat dan sikap pembaca, Pembaca diberi kesempatan
untuk menerima, memutuskan atau menolak tentang sesuatu yang
diuraikan penulis. Gaya penyampaiannya cenderung bersifat informatif,
artinya penulis juga memberikan penjelasan untuk gagasan, sehingga
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pembaca dapat mengetahui lebih dalam tentang sesuatu yang
dimaksudkan dari gagasan tersebut.
Pemberian informasi penjelasan melalui karangan eksposisi hanya
bersifat menguraikan dan memberi pengenalan lanjutan bagi pembaca
dan bukan merupakan suatu pembuktian. Penggunaan bahasa dalam
karangan ini tidak dipengaruhi oleh unsur subjektifitas dan emosional.
Penulis hanya menjelaskan apa adanya dan tidak membubui dengan
kata-kata yang menarik minat dan emosi pembaca. Penggunaan kosakata
cenderung bermakna denotatif.
1. Fungsi teks eksposisi
Berikut adalah fungsi teks eksposisi di antaranya adalah:
a. Memberikan informasi yang disertai data dan fakta mengenai
suatu permasalahan.
b. Mengangkat sebuah permasalahan melalui sudut pandang ilmiah
yang disertai dengan teori penunjang dan bukti-bukti ilmiah.
c. Menjelaskan permasalahan tertentu secara terperinci sehingga
pembaca dipastikan dapat memperoleh pemahaman yang utuh.
d. Menggambarkan permasalahan yang tengah dibahas secara
komprehensif.
e. Menyampaikan data faktual terkait permasalahan tertentu.
f. Mengutarakan pendapat secara objektif dan bertanggungjawab
sebab didasari oleh fakta dan data terkait.

2. Struktur dan Unsur Kebahassan Teks Eksposisi
a. Struktur Teks Eksposisi
Struktur teks eksposisi umumnya terdiri dari tiga bagian utama yakni
tesis, rangkaian pendapat, dan penegasan ulang. Untuk lebih jelasnya
dapat dilihat pada gambar berikut!
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Gambar 3 Bagan Struktur Teks Eksposisi

1. Tesis Atau Pernyataan Pendapat
Tesis adalah pernyataan

awal penulis berupa pengenalan isu,

masalah atau uraian umum tentang topik yang akan dibahasnya.
Sebuah tesis berdasarkan merupakan suatu bentuk pernyataan
yang nantinya akan diperkuat dengan serangkaian argumen.
2. Rangkaian Argumen
Rangkaian argumen

dan
memperjelas pendapat dalam yang telah dikemukakan dalam
teisis.
3. Penegasan ulang
Bagian ini merupakan sebuah simpulan yang menegaskan kembali
tesis yang dibicarakan di awal.
Untuk lebih memperjelas perhatikan teks eskposisi berjudul
Kerusakan Daerah Aliran Sungai berikut!
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Dampak Kerusakan Daerah Aliran Sungai
Struktur

Kalimat
Daerah aliran sungai di Indonesia kini telah banyak
yang mengalami kerusakan. Kerusakan lingkungan
pada daerah aliran sungai

meliputi kerusakan

Pernyataan pendapat (tesis) pada aspek biofisik ataupun kualitas air. Akibatnya,
fungsi hidrologis dan peran sungai dalam menjaga
keanekaragaman hayati, nilai ekonomi, budaya,
transportasi, dan pariwisata akan terganggu.
Saat ini sebagian Daerah Aliran Sungai di Indonesia
mengalami

kerusakan

sebagai

akibat

dari

perubahan tata guna lahan, pertambahan jumlah
penduduk serta kurangnya kesadaran masyarakat
terhadap pelestarian lingkungan DAS. Gejala
Kerusakan lingkungan Daerah Aliran Sungai (DAS)
dapat dilihat dari penyusutan luas hutan dan
kerusakan lahan terutama kawasan lindung di
sekitar Daerah Aliran Sungai.
Argumentasi

Kerusakan daerah aliran sungai yang terjadi
mengakibatkan kualitas air yang buruk, keruh, juga
kondisi debit air sungai menjadi fluktuatif antara
musim penghujan dan kemarau. Selain itu, juga
penurunan cadangan air serta tingginya laju
sendimentasi dan erosi. Dampak yang dirasakan
kemudian adalah terjadinya banjir di musim
penghujan dan kekeringan di musim kemarau.
Kerusakan

daerah

aliran

sungai
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juga

mengakibatkan menurunnya kualitas air sungai
yang mengalami pencemaran yang diakibatkan
oleh erosi dari lahan kritis, limbah rumah tangga,
limbah industri, limbah pertanian (perkebunan)
dan limbah pertambangan.

Kerusakan darah aliran sungai di Indonesia telah
menjadi masalah yang sangat serius. Kerusakan
lingkungan yang diakibatkan oleh ulah orangorang

yang

tidak

bertanggung

jawab

akan

Penegasan ulang pendapat membawa dampak yang buruk bagi lingkungan.
Aliran sungai yang tercemar limbah bukan saja
mengakibatkan rusaknya ekosistem sungai, namun
akan membawa masalah serius pula pada berbagai
sektor kehidupan masyarakat.

a. Unsur kebahasaan
Teks eksposisi harus memenuhi unsur dan kaidah kebahasaan
tertentu. Jika dicermati teks berjudul Dampak Kerusakan Daerah
Aliran Sungai di atas, maka akan tampak unsur kebahasaan sebagai
berikut.
1) Bahasa baku
Teks eksposisi ditulis dengan bahasa baku dan penulisan yang
terarah. Pemilihan kata dalam teks eksposisi pun harus
disesuaikan dengan target pembaca.
Selain itu, hindari penggunaan istilah yang kurang familiar agar
tidak menyulitkan pembaca untuk mendapatkan informasi dari
teks.
2) Kata Leksikal
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Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2008: 805) Leksikal adalah
berkaitan dengan kata; berkaitan dengan leksem; berkaitan dengan
kosa kata. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa Makna Leksikal
adalah makna yang berkaitan dengan kata, leksem, ataupun
kosakata.
a) Nomina (kata benda)
Merupakan kata yang mengacu pada benda, baik nyata maupun
abstrak. Dalam kalimat berkedudukan sebagai subjek. Dilihat
dari bentuk dan maknanya ada yang berbentuk nomina dasar
maupun nomina turunan. Nomina dasar contohnya gambar,
meja, rumah, pisau. Nomina turunan contohnya perbuatan,
pembelian, kekuatan, dll.
b) Verba (kata kerja)
Merupakan kata yang mengandung makna dasar perbuatan,
proses, atau keadaan yang bukan sifat. Dalam kalimat biasanya
berfungsi sebagai predikat. Verba dilihat dari bentuknya
dibedakan menjadi dua yaitu :
(1) Verba dasar merupakan verba yang belum mengalami proses
morfologis (afiksasi, reduplikasi, komposisi). Contohnya
mandi, pergi, ada, tiba, turun, jatuh, tinggal, tiba, dll.
(2) Verba turunan merupakan verba yang telah mengalami
perubahan bentuk dasar karena proses morfologis (afiksasi,
reduplikasi, komposisi). Contohnya melebur, mendarat,
berlayar, berjuang, memukul-mukul, makan-makan, cuci
muka, mempertanggungjawabkan, dll.
c)

Adjektiva (kata sifat)
Merupakan kata yang yang dipakai untuk mengungkapkan sifat
atau keadaan orang, benda, dan binatang. Contohnya indah, lunak,
lebar, luas, negatif, positif, keruh, dingin, jelek, dan lain-lain.

d) Adverbia (kata keterangan)
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Merupakan kata yang melengkapi atau memberikan informasi
berupa keterangan tempat, waktu, suasana, alat, cara, dan lainlain. Contohnya di-, dari-, ke-, sini, sana, mana, saat, ketika, mulamula, dengan, memakai, berdiskusi, dan lain-lain.
e) Konjungsi
Konjungsi

dapat

digunakan

dalam

teks

eksposisi

untuk

memperkuat argumentasi. Suatu jenis konjungsi dapat digunakan
dengan menggabungkannya dengan konjungsi yang sejenis dalam
suatu kalimat yang saling berkorelasi sehingga membentuk
koherensi antarkalimat. Dapat pula mengombinasikan beberapa
jenis konjungsi dalam suatu teks sehingga tercipta keharmonisan
makna maupun struktur.
Konjungsi temporal seperti mula-mula, kemudian, lalu, setelah itu,
akhirnya dapat digunakan bersamaan untuk menata argumentasi
dengan cara mengurutkan dari yang penting menuju ke yang
kurang penting atau sebaliknya. Konjungsi sebab-akibat dapat
digunakan untuk menyuguhkan informasi asal-muasal suatu
peristiwa atau kejadian dan efek yang ditimbulkan dari kejadian
tersebut. Konjungsi penegasan seperti pada kenyataannya,
kemudian, lebih lanjut, bahkan digunakan untuk mengurutkan
informasi dari yang kuat menuju yang lemah atau sebaliknya.
Berikut ini adalah jenis konjungsi yang dapat ditemukan pada teks
eksposisi :
(1) Konjungsi gabungan : dan, serta, dengan
(2) Konjungsi pembatasan : kecuali, selain, asal
(3) Konjungsi tujuan : agar, supaya, untuk
(4) Konjungsi persyaratan : kalau, jika, jikalau, bila, asalkan,
bilamana,
(5) Konjungsi perincian : yaitu, adalah, ialah, antara lain, yakni
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(6) Konjungsi sebab akibat : karena, sehingga, sebab, akibat,
akibatnya
(7) Konjungsi perbandingan : bagai, seperti, ibarat, serupa
(8) Konjungsi penyimpulan :oleh sebab itu, oleh karena itu, jadi,
dengan demikian
b. Menyusun Teks Eksposisi
Untuk menghasilkan suatu tulisan yang bermutu, seseorang memerlukan
beberapa kali latihan menulis. Tulisan yang bermutu tidak dihasilkan
secara instan. Begitu pula dalam pembuatan teks eksposisi. Latihan
menulis secara rutin agar menghasilkan suatu tulisan yang bagus.
Dalam penyusunan teks eksposisi diawali dengan penyajian tesis (isu,
masalah, ataupun suatu pernyataan

yang bersifat umum; kemudian

diikuti rangkaian argumentasi atau pendapat beserta sejumlah fakta
yang menguatkan; diakhiri dengan penegasan ulang.
Ada beberapa langkah yang harus perhatikan dalam menyusun teks
eksposisi yang baik. Langkah tersebut adalah sebagai berikut.
a. Menentukan topik
Menentukan tema dalam penulisan teks eksposisi agar dapat fokus
pada isi tulisan. Menentukan topic tulisan memiliki rambu-rambu
tertentu. Adapun rambu tersebut adalah:
1) Data faktual, yaitu kondisi yang benar-benar terjadi, ada, dan
dapat bersifat historis tentang bagaimana suatu alat bekerja,
bagaimana suatu peristiwa terjadi, dan sebagainya.
2) Suatu analisis atau penafsiran objektif terhadap seperangkat
fakta.
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b. Memilih data yang sesuai dengan tema
Setelah menentukan tema dan tujuan penulisan, langkah selanjutnya
yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data atau bahan yang
diperlukan dalam penulisan teks eksposisi. Bahan dapat diperoleh
dari buku, majalah, pencarian di internet, surat kabar, maupun
wawancara langsung.
c. Membuat kerangka karangan
Sebelum pembuatan karangan eksposisi, terlebih dahulu membuat
kerangkanya secara lengkap dan sistematis.
d. Mengembangkan kerangka
Setelah kerangka karangan tersusun, mengembangkan secara lebih
lengkap lagi agar ciri-ciri eksposisi dapat tersalurkan, eksposisi yang
bersifat informatif, objektif, dan logis. Dalam karangan ini, pengarang
lebih menjelaskan maksud dari topiknya itu dengan menyertakan
bukti-bukti yang konkret sebagai penunjang dari pembahasan itu.
e. Membuat simpulan
Sesuai dengan tujuan menuliskan sebuah karangan eksposisi,
kesimpulan harus sejalan, bahkan harus memperkuat tesis tersebut.
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A. Pembahasan Soal-soal
Pada bagain ini diuraikan contoh pembahasan soal Ujian Nasional yang
dicantumkan pada bagian soal-soal UN/USBN. Terdapat empat buah soal
yang berkaitan dengan teks eksposisi. Penyebaran level konitifnya pada L2
dan L3. Dikategorikan sebagai soal HOTS.
Berikut ini adalah pembahasan soal-soal ujian nasional tersebut.
1. Menentukan pernyataan yang sesuai isi teks
Cermatilah teks berikut!
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 keunggulan. 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.
B. Hanya sebagaian kecil responden menyukai buku digital.
C. Buku digital memiliki banyak keunggulan daripada buku cetak.
D. Koleksi buku digital sangat bagus sehingga disukai oleh responden.
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Pembahasan
1.

Soal nomor satu mengenai pernyataan yang sesuai isi teks. Pada soal
terdapat sebuah paragraf teks eksposisi yang terdiri atas 4 kalimat. Hal
yang ditanyakan adalah pernyataan yang sesuai isi teks. Pernyataan yang
sesuai isi teks adalah pernyataan yang terdapat atau berkesesuaian
dengan paragraf.

Pernyataan tersebut bisa secara tersurat maupun

tersirat.
Pada soal terdapat 3 opsi jawaban yang tidak sesuai dengan isi paragraf.
Pernyataan tersebut adalah (1) Kenyamanan mata dalam membaca
menjadi alasan memilih buku digital. Pernyataan ini tidak tepat, karena
justru pernyataan tersebut yang menyebabkan orang lebih memilih buku
cetakan. (2) Buku digital memiliki banyak keunggulan daripada buku
cetak. Pernyataan ini juga keliru, karena dalam teks tertulis bahwa yang
buku digital memiliki beberapa keunggulan, tidak banyak. (3) Koleksi
buku digital sangat bagus sehingga disukai oleh responden. Pernyataan
ini juga tidak sesuai dengan isi teks, bahkan tidak terdapat dalam teks.
Jadi jelaslah jawaban yang tepat pada soal tersebut.

2. Menentukan ide pokok
Bacalah paragraf berikut!
Seseorang akan diuji dengan apa yang dia miliki. Ketika memiliki ilmu,
dia akan diuji dengan seberapa jauh kemampuannya memanfaatkan
ilmu. Ketika mempunyai harta, dia akan diuji dengan keikhlasannya
mendistribusikan hartanya untuk orang lain. Di saat menduduki suatu
jabatan,

la

akan

diuji

dengan

seberapa

jauh

kemampuannya

mempertanggungjawabkan wewenang yang diembannya.
Ide pokok paragraf tersebut adalah ....
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A. ujian hidup seseorang
B. kebahagiaan keluarga
C. sccorang memiliki harta
D. tanggungjawab wewenang
Pembahasan
Pada soal diuraikan sebuah paragraf yang berisi empat kalimat. Paragraf
tersebut hanya memiliki satu ide pokok, dan selebihnya adalah gagasan
penjelas. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjiwai paragraf. Artinya,
paragraf hanya membahas tentang satu hal inti saja. Paragraf yang baik
hanya memiliki satu ide pokok atau satu gagasan utama. Ide pokok menjadi
dasar pengembangan paragraf. Ide pokok dirumuskan dalam sebuah frase
atau klausa. Frase atau klausa ini dikembangkan menjadi kalimat. Dalam
paragraf, kalimat ini disebut kalimat utama. Ide pokok atau gagasan utama
bersifat umum, baik isi maupun makna kalimatnya. Umumnya ide pokok
terdapat dalam kalimat utama.

Kalimat utama adalah kalimat yang di

dalamnya berisi ide pokok paragraf. Kalimat utama ini didukung oleh
kalimat-kalimat lain yang menjelaskan lebih dalam tentang ide pokok
tersebut. Kalimat-kalimat yang menjelaskan ide pokok itu disebut kalimat
penjelas.
Pada soal terdapat empat kalimat yakni (1) Seseorang akan diuji dengan apa
yang dia miliki. (2) Ketika memiliki ilmu, dia akan diuji dengan seberapa jauh
kemampuannya memanfaatkan ilmu. (3) Ketika mempunyai harta, dia akan
diuji dengan keikhlasannya mendistribusikan hartanya untuk orang lain. (4)
Di saat menduduki suatu jabatan, ia akan diuji dengan seberapa jauh
kemampuannya mempertanggungjawabkan wewenang yang diembannya.
Berdasarkan kalimat-kalimat tersebut dapat dijelaskan bahwa kalimat
pertama adalah kalimat utama, yang dijelaskan oleh kalimat-kalimat
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berikutnya. Oleh karena itu, jelaslah pada paragraf tersebut hanya membahas
satu hal yakni ujian hidup bagi seseorang.
3. Menyimpulkan teks
Bacalah teks berikut!
Bagi anak-anak, bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan. Selain
itu, bermain dapat digunakan untuk melatih otak si kecil agar siap belajar.
Belajar pun bisa menenagkan emosi. Hal ini dapat diibaratkan otot, kalau
tidak dilatih tidak akan terbentuk. Permainan memiliki banyak manfaat
bagi anak dalam usia perkembangan.
Simpulan teks tersebut adalah ...
A. Bermain tak punya kaitan dengan kecerdasan anak.
B. Setiap anak usia perkembangan perlu diberikan permainan.
C.

Permainan dapat mempengaruhi kondisi emosional anak.

D. Permainan hanya membuat anak menjadi senang semata.

Pembahasan
Pada soal terdapat sebuah penggalan teks eksposisi yang terdiri atas empat
kalimat yang berisi pernyataan-pernyataan. Dari pernyataan-pernyataan
tersebut dapat ditarik sebuah simpulan. Simpulan adalah satu kalimat
pernyataan yang merupakan intisari paragraf atau karangan. Dalam kalimat
simpulan sudah tercakup seluruh isi paragraf/karangan. Simpulan adalah
kata-kata keputusan akhir dari uraian sebelumnya yang

disusun

berdasarkan hubungan logis antara kalimat-kalimat yang satu dengan yang
lainnya dalam suatu paragraf. Simpulan juga berkaitan dengan ide pokok
atau gagasan uama dalam paragraf itu.
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Dalam soal disajikan pernyataan sebagai berikut. (1)

Bagi anak-anak,

bermain merupakan aktivitas yang menyenangkan. (2) Selain itu, bermain
dapat digunakan untuk melatih otak si kecil agar siap belajar. (3) Belajar pun
bisa menenagkan emosi. (4) Hal ini dapat diibaratkan otot, kalau tidak dilatih
tidak akan terbentuk. (5) Permainan memiliki banyak manfaat bagi anak
dalam usia perkembangan. Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa
isi dari teks tersebut adalah manfaat bermain dari anak-anak. Berdasarkan
hal tersebut, maka kita dapat menarik sebuah simpulan.
4.

Menentukan ringkasan yang tepat

Bacalah teks berikut!
Karakter adalah kunci keberhasilan individu. Karakter merupakan nilai-nilai
perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, din
sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan. Hal tersebut terwujud
dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan. Perbuatan atau
perilaku manusia tersebut berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata
krama, budaya, dan adat istiadat.
Pendidikan karakter penting bagi pelajar. Pendidïkan 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 adalah pendidikan karakter yang diterapkan
di sekolah, rumah, dan lingkungan sosial.
B. Karakter adalah kunci keberhasilan individu yang penting bagi pelajar
pada usia hingga remaja.
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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.
Pembahasan
Soal nomor lima mengenai ringkasan teks eksposisi. Pada soal disajikan teks
eksposisi dua paragraf. Peserta didik diminta untuk menentukan ringkasan
yang tepat. Ringkasan merupakan tulisan singkat dari sebuah karangan
panjang. Ringkasan disusun dengan alur dan sudut pandang yang sama
seperti karangan aslinya, dengan perbandingan bagian atau bab karangan
asli secara proporsional tetap di pertahankan dalam bentuknya yang singkat
itu. Biasanya ringkasan berisi pokok-pokok gagasan setiap bagian teks.
Berdasarkan teori tersebut, maka dapatlah ditentukan ringkasan teks
tersebut, dengan mengutip kalimat-kalimat yang berisi gagasan pada tiap
paragraf. Pada paragraf pertama gagasan pokoknya mengenai karakter
adalah kunci keberhasilan individu dan paragraf kedua mengenai penting
karakter bagi pelajar.
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Pada hakikatnya, penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan
informasi. Dalam pendidikan, penilaian berarti proses pengumpulan dan
pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta
didik. Untuk melaksanakan penilaian, pendidik

memerlukan instrumen

penilaian dalam bentuk soal-soal, baik untuk menguji aspek kognitif, afektif,
maupun psikomotor.
Kenyataan di lapangan, soal-soal cenderung lebih banyak menguji aspek
ingatan. Banyak buku yang menyajikan materi dengan mengajak peserta
didik belajar aktif, sajian konsep sangat sistematis, tetapi sering diakhiri soal
evaluasi yang kurang melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta
didik. Bahkan biasanya Instrumen penilaian yang digunakan pendidik untuk
menguji hasil belajar peserta didik pada aspek kognitif diambil dari berbagai
buku atau kumpulan soal-soal ujian yang belum tentu sesuai dengan tujuan
pembelajaran, bahkan tak jaarang soal tidak dapat mengukur ketercapaian
hasil belajar.
Penilaian pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP harus dikembangkan
hingga menjangkau keterampilan berpikir tinggi atau ”Higher Order Thinking
Skill” (HOTS). Peserta didik harus mulai dilatih berpikir tingkat tinggi sesuai
dengan usianya. Melatih peserta didik untuk terampil ini dapat dilakukan
pendidik dengan cara melatihkan soal-soal yang sifatnya mengajak peserta
didik berpikir dalam level analisis, evaluasi dan mencipta.
Menurut Poppy (2018) untuk melaksanakan penilaian ini, pendidik
memerlukan

instrumen

penilaian

dalam

bentuk

soal-soal

yang

mengembangkan HOTS. Pengembangan soal HOTS didahului dengan
menganalisis indikator yang telah dikembangkan dari kompetensi dasar,
mengidentifikasi kata kerja operasional dalam taksonomi Bloom untuk level
keterampilan berpikir tingkat tinggi dan menuliskan soal sesuai dengan
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kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Pengembangan soal HOTS dalam
pembelajaran

bahasa

Indonesia

harus

bervariasi

sehingga

seluruh

keterampilan berpikir tingkat tinggi dapat dilatihkan melalui soal ini.
Mengembangkan butir soal harus mengikuti rambu-rambu yang ditetapkan,
baik untuk penulisan soal secara umum, maupun rambu-rambu berdasarkan
tingkat berpikir peserta didik yang mengerjakan soal. Untuk pembuatan soal
HOTS, penulis soal biasanya merasa agak kesulitan dalam mengkreasinya.
Disamping sulit menentukan perilaku yang diukur juga sulit dalam
merumuskan masalah yang dijadikan dasar pertanyaan. Untuk membantu
pendidik dalam meningkatkan keterampilan berpikir peserta didik melalui
soal-soal, akan dipaparkan bagaimana cara mengembangkan soal-soal
bahasa Indonesia yang termasuk dalam kategori HOTS berdasarkan
taksonomi Bloom.
Teknik penulisan soal HOTS secara umum sama dengan teknik penulisan
soal-soal biasa tetapi karena peserta didik diuji pada proses analisis, evaluasi
dan mencipta, maka pada soal harus ada komponen yang dapat dianalisis,
dievaluasi dan dicipta. Komponen ini di dalam soal dikenal dengan istilah
stimulus.
Pengembangan soal HOTS untuk menguji kemampuan peserta didik
hendaknya dikembangkan dalam berbagai tingkat berpikir. Pendidik terlebih
dahulu menganalisis dahulu indikator-indikator yang telah dikembangkan
dari kompetensi dasar, selanjutnya mengidentifikasi keterampilan berpikir
tingkat tinggi yang dapat diujikan sesuai dengan indikator. Pengembangan
soal harus bervariasi sehingga seluruh keterampilan berpikir dapat
dilatihkan dan dikembangkan pada setiap siswa.
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Berikut ini adalah contoh pengembangan soal HOTS dari kompetensi dasar
pada teks eksposisi.
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Alokasi Waktu

: 120 menit

Jumlah Soal

:4

Tahun Pelajaran

: 2018/2019

NO
1

2

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

Menentukan
Ide pokok

Mnentuk
an Ide
Pokok

Menyimpulka
n teks
eksposisi

Menyimp
ulkan
Teks

Materi

Indikator Soal

Teks
Eksposisi

Disajikan
penggalan teks
eksosisi
satu
paragraf,
peserta didik
dapat
menentukan
gagasan utama
paragraf
Disajikan
penggalan teks
eksposisi
1
paragraf,
peserta didik
dapat
menentukan
simpulan
dengan tepat
Disajikan data,
peserta didik
dapat
menyusun teks
eksposisi
berdasarkan
data
Disajikan teks
eksposisi
2
paragraf,
peserta didik
dapat
menentukan

Teks
eksposisi

3

Menyajikan
teks

Menyusu
n teks

Teks
eksposisi

4

Meringkas
Teks
Eksposisi

Meringka
s teks

Teks
eksposisi

No

Level
Kognitif

2

L2
Aplikasi

3

L2
penerapa
n

4

Penerapa
n
(L3)

1

L3
Penalara
n
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Bentuk
Soal

PG

PG

Uraian

NO

Kompetensi
yang Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal
ringkasan yang
tepat
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No

Level
Kognitif

Bentuk
Soal
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah : SMP
Kurikulum : 2013
Kelas
: VIII
Bentuk Soal : Pilihan ganda
Soal Nomor 1
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2018/2019

Jenis
Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran

: SMP

Kurikulum

: 2013

: VIII

Bentuk Soal

: Pilihan ganda

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: Muh. Arsyidin CH

KOMPETENSI
DASAR
Mengidentifikasi
isi teks eksposisi

LINGKUP
MATERI
Menentukan

Buku
Sumber
:
Nom
or
Soal
1

bagian/ide pokok
MATERI
Teks eksposisi
INDIKATOR
SOAL
Disajikan
penggalan teks
eksosisi
satu
paragraf, peserta
didik
dapat
menentukan
gagsan
utama
paragraf

Kunci
Jawab
an

Pengetahuan/
Pemahaman

v

Penalaran

Aplikasi

RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermatilah paragraf berikut!
(1) Berbagai cara dilakukan orang untuk mengisi hari
pertamanya di tahun baru. (2) Ada orang yang
menyambut fajar pertama tahun baru di puncak gunung
atau di tepi laut. (3) Ada yang memilih bersenang-senang
dengan konvoi kendaraan bermotor. (4) Ada yang
memilih menyambut tahun baru dengan pesta kembang
api, atau merayakannya dengan pasangan atau keluarga
masing-masing. (5) Pantai Ancol di Jakarta Utara dipenuhi
pengunjung tua-muda, besar-kecil. (6) Namun, ada juga
yang menyambutnya dengan bersyukur dan berdoa di
tempat-tempat ibadah.
Ide Pokok Paragraf tersebut adalah…
A. Cara menyambut tahun baru.
B. Bersyukur dengan tahun baru.
C. Kemeriahan tahun baru.
D. Bersenang-senang di tahun baru.

A
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Soal Nomor 2
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2018/2019

Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VIII
Mata
: Bahasa Indonesia
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku Sumber
DASAR
:
Menyajikan teks
eksposisi

Nomor Soal
2

LINGKUP MATERI
Menyajikan
teks
eksposisi
secara
tertulis
MATERI
Teks eksposisi
INDIKATOR SOAL
Disajikan
data
berupa informasi
tentang keragaman
budaya,
peserta
didik
dapat
menyusun
teks
eksposisi
berdasarkan data.

146

Kunci
Jawaban

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Uraian

Nama Penyusun

: Muh. Arsyidin CH

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
v
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermatilah data-data berikut!
1. Indonesia kaya dengan keragaman budaya
2. Ada tarian, pakaian adat, makanan, dan
sebagainya
3. Baju bodo merupakan pakaian adat Bugis
Makassar
4. Digunakan bila ada acara adat
5. Dulu digunakan oleh kaum bangsawan
6. Kaum remaja perlu mencintai dan melestarikan
pakaian adat tersebut.
Tulislah sebuah teks eksposisi berdasarkan informasiinformasi tersebut! Perhatikanlah struktur teks dan unsur
kebahasaannya.
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Soal Nomor 3
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
PAKET - …
Tahun Pelajaran 2018/2019

Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VIII
Mata
: Bahasa Indonesia
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR
Sumber :
Menyimpulkan isi
teks eksposisi

Nomor
Soal
3

LINGKUP MATERI
Simpulan teks
MATERI
Teks eksposisi
INDIKATOR SOAL
Disajikan
penggalan
teks
eksposisi
satu
paragraf, peserta
didik
dapat
menentukan
simpulan
isi
paragraf

Kunci
Jawaban
D

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: Pilihan ganda

Nama Penyusun

: Muh. Arsyidin CH

Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
v
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermatilah penggalan teks eksposisi berikut!
Biji pepaya sangat bermanfaat. Salah satunya adalah
dapat melancarkan pencernaan. Kandungan zat
papain dalam biji pepaya sangat baik untuk
membantu enzim membersihkan dan melancarkan
sistem pencernaan. Selain itu, biji pepaya dapat
berfungsi membersihkan hati. Enzim proteolytic yang
terdapat pada biji pepaya dapat membantu
meringankan pencernaan di hati, bahkan dapat
meringankan sirosi, yaitu penyakit kronis pada hati.
Simpulan paragraf tersebut adalah ….
A.
B.
C.
D.

Enzim proteolytic dapat membersihakan hati
Biji pepaya mengandung zat yang bermanfaat
Biji pepaya memperlancar pencernaan
Biji pepaya banyak manfaatnya bagi kesehatan
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Soal Nomor 4
KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019

PAKET - …

Jenis Sekolah : SMP
Kurikulum
: 2013
Kelas
: VIII
Bentuk Soal
: Pilihan ganda
Mata
:
Bahasa
Nama Penyusun
: Muh. Arsyidin CH
Pelajaran
Indonesia
KOMPETENSI Buku
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
v
DASAR
Sumber :
Pemahaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
Mengidentifikasi
Cermatilah penggalan teks eksposisi berikut1
Nomor
isi teks eksposisi
Soal
Pendidikan merupakan aset penting bagi kemajuan
4
LINGKUP
MATERI
Meringkas teks
MATERI
Teks eksposisi
INDIKATOR
SOAL
Disajikan
penggalan
teks eksosisi
dua paragraf,
peserta didik
dapat
menentukan
ringaksan
yang tepat
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Kunci
Jawaban
A

sebuah bangsa. Di Indonesia terdapat tiga jenjang
pendidikan, yaitu pendidikan dasar, pendidikan
menengah, dan pendidikan tinggi. Kebanyakan dalam
memulai proses masuk ke lembaga pendidikan, anakanak Indonesia mengabaikan pendidikan anak usia
dini.
Pendidikan perlu diberikan sejak usia dini
kepada anak-anak. Sudah bukan informasi baru lagi,
tahun pertama anak adalah usia emas baginya untuk
menyerap informasi sebanyak-banyaknya. Orang tua
perlu mengetahui bahwa berbagai kemampuan yang
dimiliki seorang anak sudah dapat dibentuk sejak
dini.
Ringkasan teks tersebut adalah ...
A.
Pendidikan merupakan aset penting untuk
kemajuan bangsa sehingga anak-anak perlu
dibekali pendidikan sejak dini.
B.
Pendidikan merupakan aset penting bagi
manusia sehingga setiap warga negara wajib
mendapatkan pendidikan.
C.
Pendidikan untuk anak usia dini wajib maka
orang tua harus mendidik anak-anaknya.
D. Pendidikan sangat penting untuk anak maka
perlu dididik sejak kecil agar pola pikirnya
berkembang.
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Teks eksposisi merupakan salah satu teks yang penting dipelajari peserta
didik. Kemampuan memahami dan menyajikan teks eksposisi akan sangat
berguna bagi kehidupan peserta didik. Misalnya, mereka dengan mudah
memahami informasi yang disajikan dalam sebuah artikel ilmiah populer
sehingga menambah pengetahuan mereka. Selain itu, mereka juga dapat
menyajikan pendapatnya dalam bentuk tulisan teks eksposisi dan dapat
mempublikasikannya di media massa.
Dalam mengambangkan kemampuan peserta didik dalam memahami teks
eksposisi perlu dirancang aktivitas pembelajaran yang kreatif dan menarik.
Salah satu model pembelajaran yangd apat digunakan adalah discovery
learning. Aktivias pembelajaran dikembangkan berdasarkan kompetensi
keterampilan dan pengetahuan yang dipelajari pada kelas VIII sekolah
menegah

pertama.

Kegiatan

pembelajaran

dikembangkan

berbasis

pembelajaran HOTS. Materi yang dipelajari adalah mengidentifikasi
informasi, menyimpulkan, mengidentifikasi struktur dan unsur kebahasaan,
dan menyajikan teks eksposisi.
Agar lebih konprehensif maka disajikan aktivitas penilaian yang dilengkapi
dengan pengembangan soal-soal HOTS.

Harapannya, pendidik

dapat

mengembangkan kemampuan dalam mengembangkan soal-soal HOTS,
sehingga dapat mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta
didik. Kepada peserta didik diharapkan dapat memahami materi yang
berkaitan dengan teks eksposisi, walaupun jumlahnya tidaklah banyak ,
namun dapat membantu saat menjawab soal-soal Ujian Nasional.
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Selain itu, diperlukan pula bahan bacaan yang dapat membantu pendidik dan
peserta didik dalam memperkaya bahan bacaan, sehingga dapat lebih mudah
mempelajari teks eksposisi.
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Isilah umpan balik pembelajaran berikut!
1. Hal-hal apa sajakah yang sudah Saudara pahami pada subunit ini?

2. Masih adakah hal atau materi pada subunit ini yang belum Saudara
pahami, apa saja itu? Jelaskan mengapa?

3. Setelah mempelajari subunit ini, apakah yang dapat menginpirasi
Saudara dalam merancang pembelajaran HOTS di sekolah?
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4. Menurut Saudara, bagian manakah yang sulit dikuasai oleh peserta
didik, bagaiman cara megatasinya?

5.

Apakah materi pada kegiatan pembelajaran dapat diaplikasikan di
kelas? Jika ya, bagaimanakah Saudara mengaplikasikannya
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Unit ini membahas tentang teks puisi pada pembelajaran Bahasa Indonesia
SMP kelas VIII semester satu. Pada unit teks berita dicantumkan Aktifitas
yang melibatkan peserta didik dengan menggunakan model pembelajaran
mengacu pada Pembelajaran berorientasi High Order Thingking Skils (HOTS),
untuk mencapai keterampilan abad 21.
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang disediakan dapat digunakan oleh
guru sebagai referensi untuk memberikan pengayaan pembelajaran di kelas.
Bahan bacaan yag terdapat pada unit ini sesuai dengan kompetensi dasar
yang dipilih dalam buku guru kurikulum 2013 yang disesuaikan dengan
permendikbud No. 37 Tahun 2018.
Harapan dari disusunnya unit ini agar dapat memberikan inspirasi kreatif
dan inovatif kepada guru bahasa Indonesia SMP. Guru diharapkan dapat
memberikan

pembelajaran

yang

berorientasi

Hots

sehingga

dapat

meningkatan kompetensi secara langsung kepada peserta didik.
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Unit ini memberikan gambaran proses dan penilaian pembelajaran yang
berorientasi HOTS. Penulis mengharapkan guru dapat memperkaya unit ini
dengan membuat
demikian,

contoh-contoh model pembelajaran yang lain. Dengan

unit ini

lebih bervariasi dengan model pembelajaran yang

berorientasi HOTS. Hal ini tentunya dapat memberikan kontribusi posistif
kepada sesama guru untuk saling belajar.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas
VIII:
Kompetensi Dasar

Target Kompetensi

Kelas

3.7 Mengidentifikasi unsur-

Mengidentifikasi unsur-unsur

VIII

unsur pembangun teks

pembangun teks puisi yang

puisi yang

diperdengarkan atau dibaca

diperdengarkan atau
dibaca
4.7 Menyimpulkan unsur-

• Menyimpulkan unsur-unsur

unsur pembangun dan

pembangun teks puisi

makna teks puisi yang

diperdengarkan atau dibaca

diperdengarkan atau
dibaca

3.8 Menelaah unsur-unsur

VIII

• Menyimpulkan makna teks puisi
yang diperdengarkan atau dibaca
Menelaah unsur-unsur pembangun

pembangun teks puisi

teks puisi (perjuangan, lingkungan

(perjuangan, lingkungan

hidup, kondisi sosial, dan lain-lain)

VIII

hidup, kondisi sosial, dan yang diperdengarkan atau dibaca
lain-lain) yang
diperdengarkan atau
dibaca.
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4.8 Menyajikan gagasan,

Menyajikan gagasan, perasaan, dan

perasaan, dan pendapat

pendapat dalam bentuk teks puisi

dalam bentuk teks puisi

secara tulis/lisan dengan

VIII

secara tulis/lisan dengan memperhatikan unsur-unsur
memperhatikan unsur-

pembangun puisi.

unsur pembangun puisi.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
PENGETAHUAN

KETERAMPILAN

Indikator Penunjang

Indikator Penunjang

3.7.1 Menjelaskan pengertian unsur-

4.7.1 Menganalisis unsur-unsur

unsur pembangun teks puisi

pembangun teks puisi yang

yang dibaca.

dibaca

3.7.2 Menentukan unsur-unsur
pembangun teks puisi yang

4.7.2 Menentukan makna teks puisi
yang dibaca.

dibaca.
Indikator Kunci

Indikator Kunci

3.7.3 Mengidentifikasi unsur-unsur

4.7.3 Menyimpulkan unsur-unsur yang

pembangun teks puisi yang

pembangun teks puisi yang

dibaca.

dibaca.
4.7.4 Menyimpulkan makna teks puisi
yang dibaca
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Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

IPK Pengayaan

4.7.5 Menyajikan simpulan unsur-

3.7.4 Menafsirkan unsur-unsur
pembangun teks puisi yang
dibaca.

unsur struktur fisik dan batin
teks puisi yang dibaca
4.7.5 Menyajikan makna teks puisi
yang dibaca

PENGETAHUAN

KETERAMPILAN

Indikator Penunjang

Indikator Penunjang

3.8.1 Merinci unsur-unsur

4.8.1 Merancang gagasan, perasaan,

pembangun teks puisi

dan pendapat dalam bentuk teks

(perjuangan, lingkungan hidup,

puisi secara tulis/lisan dengan

kondisi sosial, dan lain-lain)

memperhatikan unsur-unsur

yang diperdengarkan atau

pembangun puisi.

dibaca.
3.8.2 Mengurutkan unsur-unsur
pembangun teks puisi
(perjuangan, lingkungan hidup,
kondisi sosial, dan lain-lain)

4.8.2 Memperbaiki teks puisi dengan
memperhatikan unsur-unsur
pembangun puisi.

yang diperdengarkan atau
dibaca.
Indikator Kunci

Indikator Kunci

3.8.3 Menelaah unsur-unsur

4.8. 3 Menyajikan gagasan, perasaan,

pembangun teks puisi

dan pendapat dalam bentuk teks puisi

(perjuangan, lingkungan hidup,

dengan memperhatikan unsur-unsur

kondisi sosial, dan lain-lain)

pembangun puisi.
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yang diperdengarkan atau
dibaca.
Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

3.8.4 Membandingkan unsur-unsur

4.8.4 Memperdiksi gagasan, perasaan,

pembangun teks puisi

dan pendapat dalam bentuk teks

(perjuangan, lingkungan hidup,

puisi secara tulis/lisan dengan

kondisi sosial, dan lain-lain)

memperhatikan unsur-unsur

yang diperdengarkan atau

pembangun puisi.

dibaca.
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Dalam kehidupan manusia dapat terngambar lukisan keadaan setiap
kejadian atau peristiwa yang dialami misalnya melalui puisi dengan tema
kehidupan dan senja di pelabuhan. Puisi tersebut berisi curahan hati
pengarang yang melukisan keadaan atau suasana yang terjadi yang
menyemangati kehidupan dirinya sendiri maupun orang lain.
Dalam menulis puisi penulis mengambarkan berdasarkan peristiwa objek
yang pernah dialami, dilihat, didengar atau dibaca berdasarkan realitas
alam. Dengan menggunakan perwakilan benda-benda ataupun suasan
lingkungan alam sekitar.
Selanjutnya menghubungkan realitas alam yang tergambar dalam puisi
tersebut, dengan mewakili benda-benda tertentu ataupun suasana tertentu
yang dirasa paling tepat untuk mewakilkan perasaan yang dituangkan dalam
bentuk puisi. Sewaktu siswa membaca puisi ataupun mendengar pembacaan
bisa merasakan puisi tersebut mengandung makna yang berhubungan
dengan situasi nyata dan alam sekitarnya.
Sebagai teks puisi yang dipelajari di sekolah dapat memberikan manfaat
untuk kehidupan dengan menghubungkan isi pusi dengan realitas alam dan
atau realitas sosial budaya, yang perlu diketahui pertama kali adalah isi puisi
itu sendiri. Pahamilah bait isi puisi dengan cara mengartikan kata-kata
konotasi,

kata

yang

bermakna

lambang,

ataupun

dengan

memparafrasekan puisi tersebut.
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cara

Oleh karena itu, teks puisi yang dipilih dalam proses pembelajaran
disesuaikan dengan kehidupan dunia nyata agar melalui teks tersebut, para
siswa bisa memahami informasi-informasi tentang suatu peristiwa
kehidupan.

Dengan demikian, para siswa memperoleh manfaat dari

pembelajaran teks puisi sehingga yang dapat memperkuat karakteristik.
Berikut ini dicantumkan sebuah puisi yang menggambarkan perbedaan
kehidupan remaja pada masa kini dengan masa dahulu.

Kehidupan Remaja Zaman Sekarang
oleh: Dino Joy
Begitu indahnya saat remaja
Masa-masa penuh dengan tawa dan canda..
Beratnya beban kehidupan yang belum terasa
Belumlah nampak kerikil terjal kehidupan dimata..
Indah masa remaja bagaikan pantai yang damai
Yang belum pernah di sapa ombak besar dan badai..
Menikmati keindahan hidup dan terbuai
Dalam tumpulnya kedisiplinan dan kerap terbuai..
Tingkah laku remaja cenderung berubah
Seiring budaya zaman yang terus berputar arah..
Menggerogoti tebalnya adat yang kian parah
Tergilas roda mode zaman membuat orang tuapun pasrah..
Dunia terus berputar hidup inipun terus berjalan
Tak ada jeda waktu untuk menahan..
Arus deras dan badai dasyat kan berdatangan
Persiapkanlah diri agar tak terhanyut dalam buaian kebebasan zaman
https://www.pujanggamaya.com/2015/03/puisi-kehidupan-remaja.html
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Berdasarkan contoh teks puisi bertema tentang “Kehidupan Remaja Zaman
Sekarang” jika kita kaitkan dunia nyata tentang kehidupan para remaja di
zaman sekarang sangat sudah jauh berbeda dengan perilaku kehidupan
remaja dulu. Perbedaan itu sangatlah jelas dan kontras terlihat di sekitar
kita. Adat dan budaya yang telah lama terjaga di Indonesia, kini pun mulai
pudar oleh semakin berwarna-warninya budaya-budaya asing anak-anak
remaja generasi muda Indonesia di zaman sekarang memberikan efek adiktif
yang begitu kuat. Hingga remaja sangat terpengaruh dengan derasnya arus
mode kehidupan dunia zaman sekarang.
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Materi teks puisi pada Kompetensi Dasar 3.7 Mengidentifikasi unsur-unsur
pembangun teks puisi yang

diperdengarkan atau dibaca dan 4.7

Menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang
diperdengarkan atau dibaca sesuai dengan Permendikbud Nomor 37 tahun
2018 tidak terdapat dalam soal-soal ujian nasional pada tiga tahun terakhir,
namun materi ini berpotensi muncul pada ujian tahun berikutnya.
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A. Aktivitas Pembelajaran
Dalam kehidupan sehari-hari kita sering mendengar pembacaan puisi.
Kadang kita membaca puisi di buku, di koran dan majalah. Puisi tersebut
terkadang menggambarkan lukisan keadaan, suasana atau objek yang
berhubungan dengan realita.
Puisi merupakan ungkapan perasaan seorang penyair dengan menggunakan
bahasa yang bermakna semantis serta mengandung irama, rima, dan ritma
dalam penyusunan larik dan baitnya. Dalam puisi terdapat unsur-unsur
pembangun puisi. Jika mendengarkan membacan puisi dalam pementasan
apa yang terbayang dalam pikiran Saudara? Jawaban-jawaban tersebut akan
kita bahas pada aktivitas pembelajaran berikut. Aktivitas pembelajaran akan
dibagi menjadi dua bagian, pertama mengidentifikasi dan menyimpulkan
makna puisi. Kedua menelaah unsur-unsur dan menyajikan gagasan,
perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks.

1. Aktivitas 1 : Mengidentifikasi dan Menyimpulkan Unsur
Pembangun Puisi
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah mendengar atau membaca teks puisi, diharapkan peserta mampu:
a.

Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks puisi yang dibaca.

b.

Menyimpulkan unsur-unsur pembangun dan makna teks puisi yang
dibaca.
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Kegiatan Pendahuluan
1. Pendidik mengucapkan salam dan bersama-sama berdoa sebelum
pembelajaran dimulai.
2. Mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik atau dengan tema
sebelumnya.
3. Pendidik menyampaikan kompetensi dasar, tujuan, dan garis besar
kegiatan pembelajaran
Kegiatan Inti
Stimulation (pemberian rangsangan)
1.

Menyaksikan tayangan puisi singkat tentang peristiwa

aktual yang

terjadi di tengah masyarakat.
2.

Melakukan curah pendapat untuk menggali pengalaman mereka
berkaitan dengan puisi yang pernah didengar, ditonton, atau dibaca
dalam kehidupan sehari-hari.

3.

Merespon

pertanyaan-pertanyaan

membangun

konteks

berkaitan

dengan teks puisi yang diajukan oleh pendidik:
a. Apakah yang kalian ketahui tentang teks puisi?
b. Puisi apa saja yang sering mengambarkan perestiwa aktual?
Problem statemen (identifikasi masalah)
1.

Peserta menyusun pertanyaan terkait dengan teks puisi?

2.

Pertanyaan yang diharapkan muncul adalah
a. Menjelaskan pengertian unsur-unsur pembangun teks puisi.
b. Menentukan unsur-unsur pembangun teks puisi.
c. Mengidentifikasi unsur-unsur membentuk struktur fisik dan batin
pembangun pembangun teks puisi.
d. Menafsirkan unsur-unsur pembangun teks puisi yang dibaca.
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Data collection (pengumpulan data)
Secara berkelompok mengamati beberapa teks puisi

yang dibagikan.

Kemudian memilih, membaca, dan mencermati satu teks puisi sebagai model.
1. Menjelaskan pengertian unsur-unsur pembangun teks puisi.
2. Menentukan unsur-unsur pembangun teks puisi.
3. Mengidentifikasi unsur-unsur membentuk struktur fisik dan batin
pembangun teks puisi.
4. Menilai unsur-unsur pembangun teks puisi.
5. Menganalisis unsur-unsur membentuk struktur fisik dan batin pembangun
teks puisi.
6. Menentukan makna teks puisi.
Data processing (pengolahan Data)
Secara berkelompok menelaah unsur-unsur, mengidentifikasi unsur-unsur,
dan menilai unsur-unsur, menganalisis unsur-unsur pembangun teks puisi,
dan

menyimpulkan makna teks puisi dengan mengisi format

berisi

pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks puisi.
Secara kelompok peserta menyusun teks berita berdasarkan data-data yang
sudah diperoleh dari mengajukan pertanyaan tentang kegiatan lomba
pementasan drama atau baca puisi.
Verification (pembuktian)
1. Peserta melakukan kunjung kerja ke kelompok lain, satu orang anggota
kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di kelompok masingmasing.
2. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok, peserta didik yang berkunjung,
memberikan merespon hasil dengan memberikan tanggapan dan
pertanyaan untuk mendalami dan mengetahui kebenaran hasil telaah teks
puisi yang telah dibaca.
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3. Peserta yang bertugas mempresentasikan atau menyajikan dengan
memberikan

penjelasan-penjelasan

beserta

alasan

logis

untuk

membuktikan kebenaran hasil telaah unsur-unsur pembangun teks puisi
yang telah didiskusikan di kelompok masing-masing.
4. Peserta 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.
Generalization (menarik kesimpulan)
5. Secara bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari, yaitu:
6. Mengungkapkan kembali unsur-unsur pembangun teks puisi yang telah
ditelaah melalui proses membaca.
7. Menuliskan simpulan di “kartu simpul” yang telah disiapkan pendidik
mengenai unsur-unsur pembangun teks puisi yang telah ditelaah melalui
kegiatan membaca.
8. Menempelkan kartu simpul yang telah diisi pada kertas plano yang akan
dipajangkan di dinding kelas.
9. Secara bersama-sama

menyimpulkan

unsur-unsur pembangun teks

puisi.
Kegiatan Penutup
1.

Pendidik

dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran tentang

mengidentifikasi dan menyimpulkan teks eksposisi tenatng lingkugan
dan keragaman budaya.
2.

Peserta didik dan pendidik melakukan refleksi terhadap pembelajaran
yang telah dilakukan.

3.

Pendidik menyampaikan tugas membaca materi untuk pertemuan
selanjutnya.

4.

Peserta didik mengakhiri kegiatan pelajaran dengan mengucapkan rasa
syukur dan mengucapkan terima kasih kepada pendidik.
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2. Aktivitas 2: Menelaah Unsur-Unsur Pembangun dan
Menyajikan Teks Puisi
Tujuan Aktivitas Pembelajaran;
Setelah mendengar atau pembaca teks puisi dengan tema kondisi sosial,
diharapkan peserta mampu:
1.

Menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi teks dengan tema kondisi
sosial.

2.

Menyajikan gagasan, perasaan dan pendapat dalam bentuk teks puisi
secara tertulis dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi.

Kegiatan Pendahuluan
1. Pendidik mengucapkan salam dan bersama-sama berdoa sebelum
pembelajaran dimulai.
2. Mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik atau dengan tema
sebelumnya.
3. Pendidik menyampaikan kompetensi dasar, tujuan, dan garis besar
kegiatan pembelajaran.

Kegiatan Inti
Stimulation (pemberian rangsangan)
1. Membaca teks puisi singkat tentang puisi kondisi sosial.
2.

Melakukan curah pendapat untuk menggali pengalaman mereka
berkaitan
dengan puisi kondisi sosial yang dibaca .

3. Merespon pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh pendidik untuk
membangun konteks berkaitan dengan teks puisi :
a.

Apakah yang kalian ketahui tentang unsur fisik dan batin
pembangun teks puisi?

b.

Apakah kalian pernah menelaah atau membaca unsur-unsur
pembangun puisi tentang kondisi sosial atau membaca?
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c.

Apakah kalian pernah menulis puisi tentang kondisi sosial dengan
memperhatikan unsur-unsur pembangun puisi?

Problem statemen (identifikasi masalah)
1. Peserta menyusun pertanyaan terkait dengan teks puisi?
2. Pertanyaan yang diharapkan muncul adalah.
a. Merici

unsur-unsur pembangun teks puisi kondisi sosial yang

diperdengarkan atau dibaca.
b. Mengurutkan unsur-unsur pembangun teks puisi kondisi sosial yang
diperdengarkan atau dibaca.
b. Merancang gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi
secara tulis pembangun teks puisi.
c. Memperbaiki gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi
secara tulis pembangun teks puisi.
Data collection (pengumpulan data)
Secara berkelompok mengamati dua teks puisi yang dibagikan. Kemudian
memilih, membaca, dan mencermati satu teks puisi sebagai model.
1. Merici

unsur-unsur pembangun teks puisi lingkungan hidup yang

diperdengarkan atau dibaca.
2. Mengurutkan unsur-unsur pembangun teks puisi lingkungan hidup yang
diperdengarkan atau dibaca.
3. Menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi yang diperdengarkan atau
dibaca.
4. Merancang gagasan, perasaan, dan pendapat dalam bentuk teks puisi
secara tulis.
5. Menyusun format penilaian untuk memperbaiki teks puisi yang ditulis.
Data processing (pengolahan Data)
1. Secara berkelompok merinci unsur-unsur pembangun teks puisi.
2. Peserta didik mengurutkan unsur-unsur pembangun teks puisi
3. Peserta didik menyajikan teks pusi secara tertulis.
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4. Peserta didik memperbaiki teks puisi yang ditulis berpedoman pada
format penilaian penulisan puisi.
Verification (pembuktian)
1. Peserta melakukan kunjung kerja ke kelompok lain, satu orang anggota
kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di kelompok masing-masing.
2. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok, peserta didik yang berkunjung,
memberikan merespon hasil dengan memberikan tanggapan dan
pertanyaan untuk mendalami dan mengetahui kebenaran hasil telaah teks
puisi yang telah dibaca.
3. Peserta yang bertugas mempresentasikan atau menyajikan dengan
memberikan

penjelasan-penjelasan

beserta

alasan

logis

untuk

membuktikan kebenaran hasil tulisan teks puisi yang telah didiskusikan di
kelompok masing-masing.
4. Peserta 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.
Generalization (menarik kesimpulan)
1. Secara bersama-sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari, yaitu:
2.

Mengungkapkan kembali unsur-unsur pembangun teks puisi yang telah
ditelaah melalui proses membaca.

3.

Menuliskan simpulan di “kartu simpul” yang telah disiapkan pendidik
mengenai catatan telaah unsur-unsur pembangun struktur fisik dan batin
teks puisi.

4.

Menempelkan kartu simpul yang telah diisi pada kertas plano yang akan
dipajangkan di dinding kelas.

5.

Secara bersama-sama

menyimpulkan kendala-kendala dalam menulis

puisi sesuai dengan unsur-unsur pembangun teks puisi.
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Kegiatan Penutup
1.

Pendidik

dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran tentang

mengidentifikasi dan menyimpulkan teks eksposisi tenatng lingkugan
dan keragaman budaya.
2.

Peserta didik dan pendidik melakukan refleksi terhadap pembelajaran
yang telah dilakukan.

3.

Pendidik menyampaikan tugas membaca materi untuk pertemuan
selanjutnya.

4.

Peserta didik mengakhiri kegiatan pelajaran dengan mengucapkan rasa
syukur dan mengucapkan terima kasih kepada pendidik.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik

1. Lembar Kerja Peserta Didik 1
1. LKPD 1.1. Menentukan unsur-unsur pembangun Puisi
Setelah mengerjakan LKPD 1.1 peserta didik diharapkam mampu
menentukan unsur-unsur pembangun teks puisi.
Petunjuk Kegiatan.
1) Bentuk enam kelompok yang beranggotakan 6 orang.
2) Tiga kelompok bertugas membaca dua teks puisi.
3) Tiap kelompok mendiskusikan unsur-unsur pembangun puisi
tersebut.
4) Menuliskan hasil diskusi pada lembaran kerja peserta didik.
Cermati dua puisi berikut!
SAJAK PUTIH
Bersandar pada tari warna pelangi
Kau depanku bertudung sutra senja
Di hitam matamu kembang mawar dan melati
Harum rambutmu mengalun bergelut senda
Sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba
Meriak muka air kolam jiwa
Dan dalam dadaku memerdu lagu
Menarik menari seluruh aku
Hidup dari hidupku, pintu terbuka
Selama matamu bagiku menengadah
Selama kau darah mengalir dari luka
Antara kita Mati datang tidak membelah...
Karya : Chairil Anwar

Senja Di Pelabuhan Kecil
Karya : Chairil Anwar (1946)
Ini kali tidak ada yang mencari cinta
di antara gudang, rumah tua, pada cerita
tiang serta temali. Kapal, perahu tiada berlaut
menghembus diri dalam mempercaya mau berpaut
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Gerimis mempercepat kelam. Ada juga kelepak elang
menyinggung muram, desir hari lari berenang
menemu bujuk pangkal akanan. Tidak bergerak
dan kini tanah dan air tidur hilang ombak.
Tiada lagi. Aku sendiri. Berjalan
menyisir semenanjung, masih pengap harap
sekali tiba di ujung dan sekalian selamat jalan
dari pantai keempat, sedu penghabisan bisa terdekap

1. LKPD 1.2 menentukan makna unsur-unsur fisik dan batin pembangun
teks puisi
Setelah mengerjakan LKPD 1.2 peserta didik diharapkan mampu
menentukan makna unsur-unsur fisik dan batin pembangun teks puisi
Petunjuk Kegiatan.
1.

Bentuk enam kelompok yang beranggotakan 6 orang.

2.

Tiga kelompok bertugas membaca teks puisi yang sama

3.

Menuliskan hasil diskusi pada lembaran kerja peserta didik.
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2. LKPD 1.3 Menentukan makna teks puisi yang dibaca.
Setelah

mengerjakan

LKPD

1.3

peserta

didik

diharapkan

mampu

menentukan makna teks puisi yang dibaca.
Petunjuk Kegiatan.
1.

Bentuk enam kelompok yang beranggotakan 6 orang.

2.

Membaca teks puisi yang sama teks puisi ‘Nyanyian Gerimis”

3. peserta didik diharapkan mampu menentukan makna teks puisi yang
dibaca.
4. Menuliskan hasil diskusi pada lembaran kerja peserta didik.

NYANYIAN GERIMIS
SONI FARID MAULANA
Telah kutulis jejak hujan
Pada rambut dan kulitmu yang basah. Kuntum
Demi kuntum kesepian yang mekar seluas kalbu
Dipetik hangat percakapan juga gerak sukma
Yang saling memahami gairah terpendam
Dialirkan sungai ke muara
Sesaat kita larut dalam keheningan
Cinta membuat kita betah hidup di bumi
Ekor cahaya berpantulan dalam matamu
Seperti lengkung pelangi
Sehabis hujan menyentuh telaga
Inikah musim semi yang sarat nyanyian
Juga tarian burung-burung itu?
Kerinduan bagai awah gunung berapi
Sarat letupan. Lalu desah nafasmu
Adalah puisi adalah gelombang lautan
Yang menghapus jejak hujan
Di pantai hatiku. Begitulah jejak hujan
Pada kulit dan rambutmu
Menghapus jarak dan bahasa
Antara kita berdua
1988
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4. LKPD 1.4 Menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks puisi.
Setelah

mengerjakan

LKPD

1.4

peserta

didik

diharapkan

mampu

menyimpulkan unsur-unsur yang pembangun teks puisi yang dibaca.
Petunjuk Kegiatan.
1.

Bentuk enam kelompok yang beranggotakan 6 orang.

2.

Membaca teks puisi yang sama teks puisi ‘Nyanyian Gerimis”

3. Menyimpulkan unsur-unsur pembangun teks puisi Nyanyian Gerimis.
4.

Menuliskan hasil diskusi pada lembaran kerja peserta didik.

5. LKPD 1.5 Menyimpulkan makna teks puisi yang dibaca.
Setelah mengerjakan LKPD 1.5 peserta didik diharapka mampu
Menyimpulkan makna teks puisi yang dibaca.
Petunjuk Kegiatan.
1.

Bentuk enam kelompok yang beranggotakan 6 orang.

2.

Membaca teks puisi yang sama teks puisi ‘Nyanyian Gerimis”

3. Menyimpulkan makna teks puisi yang dibaca.
4.

Menuliskan hasil diskusi pada lembaran kerja peserta didik.
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2. Lembar Kerja Peserta Didik 2
1. LKPD 2.1 Mengurutkan unsur-unsur pembangun teks puisi yang dibaca.
Setelah mengerjakan LKPD 2.1

peserta didik diharapkam mampu

Mengurutkan unsur-unsur pembangun teks puisi yang dibaca.
Petunjuk Kegiatan.
1) Bentuk enam kelompok yang beranggotakan 6 orang.
2) Membaca teks puisi yang sama teks puisi “ Kesabaran”
3) Urutkanlah unsur-unsur pembangun teks puisi yang dibaca.
4) Menuliskan hasil diskusi pada lembaran kerja peserta didik.

Kesabaran
Karya Chairil Anwar
Aku tak bisa tidur
Orang ngomong, anjing nggonggong
Dunia jauh mengabur
Kelam mendinding batu
Dihantam suara bertalu-talu
Di sebelahnya api dan abu
Aku hendak bicara
Suaraku hilang, tenaga terbang
Sudah! Tidak jadi apa-apa!
Ini dunia enggan disapa, ambil perduli
Keras membeku air kali
Dan hidup bukan hidup lagi
Kuulangi yang dulu kembali
Sambil bertutup telinga, berpicing mata
Menunggu reda yang mesti tiba
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2. LKPD 2.2 Menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi yang dibaca
disertai bukti.
Setelah mengerjakan LKPD 2.2 peserta didik diharapkam mampu menelaah
unsur-unsur pembangun teks puisi yang dibaca disertai bukti.
Petunjuk Kegiatan.
1.

Bentuk enam kelompok yang beranggotakan 6 orang.

2.

Membaca teks puisi yang sama teks puisi “ Kesabaran”

3.

Menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi disertai bukti.

4.

Menuliskan hasil diskusi pada lembaran kerja peserta didik.
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3. LKPD 2.3

Membandingkan unsur-unsur pembangun teks puisi yang

dibaca.
Setelah mengerjakan LKPD 2.3

peserta didik diharapkan mampu

membandingkan unsur-unsur pembangun dua teks puisi yang dibaca.
Petunjuk Kegiatan.
1.

Bentuk enam kelompok yang beranggotakan 6 orang.

2.

Membaca teks puisi yang sama teks puisi “ Kesabaran” dan “Sajak Putih”

3.

Membandingkan unsur-unsur pembangun dua teks puisi tersebut.

3.

Menuliskan hasil diskusi pada lembaran kerja peserta didik.

4. LKPD 2.4 Merancang gagasan, perasaan dan pendapat dalam bentuk
puisi teks puisi yang dibaca.
Setelah mengerjakan LKPD 2.4 peserta didik diharapkan mampu merancang
gagasan, perasaan dan pendapat dalam bentuk puisi teks puisi yang dibaca.
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Petunjuk Kegiatan.
1.

Bentuk kelompok yang beranggotakan 4 orang.

2.

Masing-masing peserta didik menyumbang satu bait 3 larik puisi .

3.

Merancang gagasan, perasaan dan pendapat dalam bentuk puisi teks

puisi
4.

Menuliskan hasil diskusi pada lembaran kerja peserta didik.
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C. Bahan Bacaan

1. Pengertian dan Unsur-Unsur Puisi
Pengertian puisi adalah suatu karya sastra tertulis dimana isinya merupakan
ungkapan perasaan seorang penyair dengan menggunakan bahasa yang
bermakna semantis serta mengandung irama, rima, dan ritma dalam
penyusunan larik dan baitnya.
Ada juga yang menyebutkan pengertian puisi adalah suatu karya sastra yang
isinya

mengandung

ungkapan

kata-kata

bermakna

kiasan

dan

penyampaiannya disertai dengan rima, irama, larik dan bait, dengan gaya
bahasa yang dipadatkan.
Beberapa ahli modern mendefinisikan puisi sebagai perwujudan imajinasi,
curahan hati, dari seorang penyair yang mengajak orang lain ke ‘dunianya’.
Meskipun bentuknya singkat dan padat, umumnya orang lain kesulitan untuk
menjelaskan makna puisi yang disampaikan dari setiap baitnya.

2. Unsur-Unsur Puisi
Unsur-unsur puisi terdiri atas struktur fisik dan struktur batin.
a. Struktur Fisik Puisi
Struktur fisik puisi adalah unsur pembangun puisi dari luar (Waluyo,
1991:71). Puisi disusun dari kata dengan bahasa yang indah dan bermakna
yang dituliskan dalam bentuk bait-bait. Orang dapat membedakan mana
puisi dan mana bukan puisi berdasarkan bentuk lahir atau fisik yang terlihat.
Berikut ini akan dibahas struktur fisik puisi yang meliputi:diksi, imajinasi,
kata konkret, majas, verifikasi, majas dan tipografi.
1) Diksi atau Pilihan Kata
Salah satu hal yang ditonjolkan dalam puisi adalah kata-katanya ataupun
pilihan katanya. Bahasa merupakan sarana utama dalam puisi. Dalam
menciptakan sebuah puisi penyair mempunyai tujuan yang hendak
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disampaikan kepada pembaca melalui puisinya. Penyair ingin mencurahkan
perasaan dan isi pikirannya dengan setepat-tepatnya seperti yang dialami
hatinya. Selain itu juga ia ingin mengekspresikannya dengan ekspresi yang
dapat menjelmakan pengalaman jiwanya. Untuk itulah harus dipilih katakata yang setepat-tepatnya. Penyair juga ingin mempertimbangkan
perbedaan arti yang sekecil-kecilnya dengan cermat.
Penyair harus cermat memilih kata-kata karena kata-kata yang ditulis harus
dipertimbangkan maknanya, kompisisi bunyi, dalam rima dan irama serta
kedudukan kata itu di tengah konteks kata lainnya, dan kedudukan kata
dalam keseluruhan puisi itu. Dengan uraian singkat diatas, ditegaskan
kembali betapa pentingnya diksi bagi suatu puisi. Menurut Tarigan
(1984:30), pilihan kata yang tepat dapat mencerminkan ruang, waktu,
falsafah, amanat, efek, nada suatu puisi dengan tepat.
2) Imajinasi
Semua penyair ingin menyuguhkan pengalaman batin yang pernah
dialaminya kepada para pembacanya melalui karyanya. Salah satu usaha
untuk memenuhi keinginan tersebut ialah dengan pemilihan serta
penggunaan kata-kata dalam puisinya (Tarigan, 1984:30). Ada hubungan
yang erat antara pemilihan kata-kata, pengimajian dan kata konkret, di mana
diksi yang dipilih harus menghasilkan dan karena itu kata-kata menjadi lebih
konkret seperti yang kita hayati dalam penglihatan, pendengaran atau cita
rasa. Pengimajian dibatasi dengan pengertian kata atau susunan kata-kata
yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris seperti penglihatan,
pendengaran dan perasaan (Waluyo, 1991: 97).
Pilihan serta penggunaan kata-kata yang tepat dapat memperkuat serta
memperjelas daya bayang pikiran manusia dan energi tersebut dapat
mendorong imajinasi atau daya bayang kita untuk menjelmakan gambaran
yang nyata. Dengan menarik perhatian kita pada beberapa perasaan jasmani
sang penyair berusaha membangkitkan pikiran dan perasaan para penikmat
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sehingga mereka menganggap bahwa merekalah yang benar-benar
mengalami peristiwa jasmaniah tersebut (Tarigan, 1984:30). Dengan
menarik perhatian pembacanya melalui kata dan daya imajinasi akan
memunculkan sesuatu yang lain yang belum pernah dirasakan oleh pembaca
sebelumnya. Segala yang dirasai atau dialami secara imajinatif inilah yang
biasa dikenal dengan istilah imagery atau imaji atau pengimajian (Tarigan,
1984:30).
Dalam puisi kita kenal bermacam-macam (gambaran angan) yang dihasilkan
oleh indera pengihatan, pendengaran, pengecapan, rabaan, penciuman,
pemikiran dan gerakan (Pradopo, 1990:81). Selanjutnya terdapat juga imaji
penglihatan (visual), imaji pendengaran (auditif) dan imaji cita rasa (taktil)
(Waluyo, 1991:79). Semua imaji di atas bila dijadikan satu, secara
keseluruhan dikenal beberapa macam imajinasi, yaitu :
a) Imajinasi Visual, yakni imajinasi yang menyebabkan pembaca seolah-olah
seperti melihat sendiri apa yang dikemukakan atau diceritakan oleh
penyair.
b) Imajinasi Auditori, yakni imajinasi yang menyebabkan pembaca seperti
mendengar sendiri apa yang dikemukakan penyair. Suara dan bunyi yang
dipergunakan tepat sekali untuk melukiskan hal yang dikemukakan, hal
ini sering menggunakan kata-kata onomatope.
c) Imajinasi Articulatori, yakni imajinasi yang menyebabkan pembaca seperti
mendengar bunyi-bunyi dengan artikulasi-artikulasi tertentu pada bagian
mulut waktu kita membaca sajak itu seakan-akan kita melihat gerakangerakan mulut membunyikannya, sehingga ikut bagian-bagian mulut kita
dengan sendirinya
d) Imajinasi Olfaktori, yakni imajinasi penciuman atau pembawaan dengan
membaca atau mendengar kata-kata tertentu kita seperti mencium bau
sesuatu. Kita seperti mencium bau rumput yang sedang dibakar, kita
seperti mencium bau tanah yang baru dicangkul, kita seperti mencium bau
bunga mawar, kita seperti mencium bau apel yang sedap dan sebagainya.
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e) Imajinasi Gustatori, yakni imajinasi pencicipan. Dengan membaca atau
mendengar kata-kata atau kalimat-kalimat tertentu kita seperti mencicipi
suatu benda yang menimbulkan rasa asin, pahit, asam dan sebagainya.
f) Imajinasi Faktual, yakni imajinasi rasa kulit, yang menyebabkan kita
seperti merasakan di bagian kulit badan kita rasanya nyeri, rasa dingin,
atau rasa panas oleh tekanan udara atau oleh perubahan suhu udara.
g) Imajinasi Kinestetik, yakni imajinasi gerakan tubuh atau otot yang
menyebabkan kita merasakan atau melihat gerakan badan atau otot-otot
tubuh.
h) Imajinasi Organik, yakni imajinasi badan yang menyebabkan kita seperti
melihat atau merasakan badan yang capai, lesu, loyo, ngantuk, lapar,
lemas, mual, pusing dan sebagainya.
Imaji-imaji di atas tidak dipergunakan secara terpisah oleh penyair
melainkan dipergunakan bersama-sama, saling memperkuat dan saling
menambah kepuitisannya (Pradopo, 1990:81).
3) Kata Konkret
Salah satu cara untuk membengkitkan daya bayang atau daya imajinasi para
penikmat sastra khususnya puisi adalah dengan menggunakan kata-kata
yang tepat, kata-kata yang kongkret, yang dapat menyaran pada suatu
pengertian menyeluruh. Semakin tepat sang penyair menggunakan kata-kata
atau bahasa dalam karya sastranya maka akan semakin kuat juga daya
pemikat untuk penikmat sastra sehingga penikmat sastra akan merasakan
sensasi yang berbeda. Para penikmat sastra akan menganggap bahwa mereka
benar-benar melihat, mendengar, merasakan, dan mengalami segala sesuatu
yang dialami oleh sang penyair (Tarigan,1984:32). Dengan keterangan
singkat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kata konkret adalah kata-kata
yang dapat ditangkap dengan indra (Siswanto,2008:119).
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4) Majas atau Bahasa Figuratif
Penyair menggunakan bahasa yang bersusun-susun atau berpigura sehingga
disebut bahasa figuratif. Bahasa figuratif menyebabkan puisi menjadi
prismatis artinya memancarkan banyak makna atau kaya akan makna.
Bahasa figuratif adalah bahasa yang digunakan oleh penyair untuk
menyatakan sesuatu dengan cara yang tidak biasa, yakni secara tidak
langsung mengungkapkan makna kata atau bahasanya bermakna kias atau
makna lambang (Waluyo, 1991:83).
Bahasa

kias

merupakan

wujud

penggunaan

bahasa

yang

mampu

mengekspresikan makna dasar ke asosi lain. Kiasan yang tepat dapat
menolong pembaca merasakan dan melihat seperti apa yang dilihat atau apa
yang dirasakan penulis.
Seperti yang diungkapkan Pradopo bahwa kias dapat menciptakan
gambaran
angan/citraan (imagery) dalam diri pembaca yang menyerupai gambar yang
dihasilkan oleh pengungkapan penyair terhadap obyek yang dapat dilihat
mata, saraf penglihatan, atau daerah otak yang bersangkutan (1990:80).
Bahasa figuratif dipandang lebih efektif untuk menyatakan apa yang
dimaksudkan penyair karena: (1) Bahasa figuratif mampu menghasilkan
kesenangan imajinatif, (2) Bahasa figuratif dalah cara untuk menghasilkan
imaji tambahan dalam puisi sehingga yang abstrak menjadi kongret dan
menjadikan puisi lebih nikmat dibaca, (3) Bahasa figuratif adalah cara
menambah

intensitas,

mengkonsentrasikan

(4)

makna

Bahasa
yang

figuratif
hendak

adalah

disampaikan

cara

untuk

dan

cara

menyampaikan sesuatu yang banyak dan luas dengan bahasa yang singkat
(Waluyo, 1991:83).
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Adapun bahasa kias yang biasa digunakan dalam puisi ataupun karya sastra
lainnya yaitu:
a) Perbandingan/Perumpamaan (Simile)
Perbandingan atau perumpamaan (simile) ialah bahasa kiasan yang
menyamakan satu hal dengan hal yang lain dengan mempergunakan katakata pembanding seperti bagai, bak, semisal, seumpama, laksana, dan katakata pembanding lainnya.
b) Metafora
Bahasa kiasan seperti perbandingan, hanya tidak mempergunakan kata-kata
pembanding seperti bagai, laksana dan sebagainya. Metafora ini menyatakan
sesuatu sebagai hal yang sama atau seharga dengan yang lain yang
sesungguhnya tidak sama.
c) Personifikasi
Kiasan ini mempersamakan benda dengan manusia. Benda-benda

mati

dibuat dapat berbuat, berpikir dan sebagainya. Seperti halnya manusia dan
banyak dipergunakan penyair dulu sampai sekarang.
Personifikasi membuat hidup lukisan di samping itu memberikejelasan
kebenaran, memberikan bayangan angan yang konkret.
d) Hiperbola
Kiasan yang berlebih-lebihan. Penyair merasa perlu melebih-lebihkanhal
yang dibandingkan itu agar mendapat perhatian yang lebih seksama dari
pembaca.
e) Metonimia
Bahasa kiasan yang lebih jarang dijumpai pemakaiannya. Metonimia ini
dalam bahasa Indonesia sering disebut kiasan pengganti nama. Bahasa ini
berupa penggunaan sebuah atribut sebuah objek atau penggunaan sesuatu
yang sangat dekat hubungannya dengan mengganti objek tersebut.
f)

Sinekdoki (Syneadoche)

Bahasa kiasan yang menyebutkan sesuatu bagian yang penting suatu benda
(hal) untuk benda atau hal itu sendiri.
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Sinekdoke ada dua macam
- Pars Prototo: sebagian untuk keseluruhan
- Totum Proparte: keseluruhan untuk sebagian
(Pradopo, 1990:78).
g) Allegori
Cerita kiasan ataupun lukisan kiasan. Cerita kiasan atau lukisan kiasan ini
mengkiaskan hal lain atau kejadian lain.
Perlambangan yang dipergunakan dalam puisi :
Lambang warna
Lambang benda: penggunaan benda untuk menggantikan sesuatu yangingin
diucapkan.
Lambang bunyi: bunyi yang diciptakan penyair untuk melambangkan
perasaan tertentu.
Lambang suasana: suasana yang dilambangkan dengan suasana lain yang
lebih konkret.
5) Verifikasi (Rima, Ritma dan Metrum)
Versifikasi terdiri dari rima, ritma dan metrum.
Rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi untuk membentuk musikalisasi
atau orkestrasi sehingga puisi menjadi menarik untuk dibaca.
Dalam puisi banyak jenis rima yang kita jumpai antara lain :
Menurut bunyinya:
(a) Rima sempurna bila seluruh suku akhir sama bunyinya
(b) Rima tak sempurna bila sebagian suku akhir sama bunyinya
(c) Rima mutlak bila seluruh bunyi kata itu sama
(d) Asonansi perulangan bunyi vokal dalam satu kata
(e) Aliterasi: perulangan bunyi konsonan di depan setiap kata
secaraberurutan
(f) Pisonansi (rima rangka) bila konsonan yang membentuk kata itu
sama, namun vokalnya berbeda.
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Menurut letaknya
(1) Rima depan: bila kata pada permulaan baris sama
(2) Rima tengah: bila kata atau suku kata di tengah baris suatu puisi itu
sama
(3) Rima akhir bila perulangan kata terletak pada akhir baris
(4) Rima tegak bila kata pada akhir baris sama dengan kata pada
permulaan baris berikutnya.
(5) Rima datar bila perulangan itu terdapat pada satu baris.
Menurut letaknya dalam bait puisi :
(1) Rima berangkai dengan pola aabb, ccdd
(2) Rima berselang dengan pola abab, cdef
(3) Rima berpeluk dengan pola abba, cddc
(4) Rima terus dengan pola aaaa, bbbb
(5) Rima patah dengan pola abaa, bcbb
(6) Rima bebas : rima yang tidak mengikuti pola persajakan yang
disebut sebelumnya (Waluyo, 1991:93).
(7) Efoni

kombinasi

bunyi

yang

merdu

dan

indah

untuk

menggambarkan perasaan mesra, kasih sayang, cinta dan hal-hal
yang menggembirakan.
(8) Kakafoni kombinasi bunyi yang tidak merdu, parau dan tidak cocok
untuk memperkuat suasana yang tidak menyenangkan, kacau, serba
tak teratur, bahkan memuakkan. Pertentangan bunyi, tinggi rendah,
panjang pendek, keras lemah, yang mengalun dengan teratur dan
berulang-ulang sehingga membentuk keindahan (Waluyo, 1991:94).
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Ritma terdiri dari tiga macam, yaitu :
(a) Andante: Kata yang terdiri dari dua vokal, yang menimbulkan
iramalambat
(b) Alegro: Kata bervokal tiga, menimbulkan irama sedang
(c) Motto Alegro : kata yang bervokal empat yang menyebabkan
irama cepat.
Selain itu, terdapat pula istilah metrum, yakni perulangan
perulangan kata yang tetap bersifat statis (Waluyo, 1991:94). Nama
metrum didapati dalam puisi sastra lama. Pengertian metrum
menurut Pradopo adalah irama yang tetap, pergantiannya sudah
tetap menurut pola tertentu (Pradopo, 1990:40). Peranan metrum
sangat penting dalam pembacaan puisi dan deklamasi. Ada
bermacam tanda yang biasa diberikan pada tiap kata. Untuk tekanan
keras ditandai dengan ( / ) di atas suku kata yang dimaksudkan,
sedangkan tekanan lemah diberi tanda ( U ) di atas suku katanya.
6) Tipografi atau Perwajahan
Ciri-ciri yang dapat dilihat sepintas dari puisi adalah perwajahannya
atau tipografinya. Melalui indera mata tampak bahwa puisi tersusun
atas kata-kata yang membentuk larik-larik puisi. Larik-larik itu disusun
ke bawah dan terikat dalam bait-bait. Banyak kata, larik maupun bait
ditentukan oleh keseluruhan makna puisi yang ingin dituliskan penyair.
Dengan demikian satu bait puisi bisa terdiri dari satu kata bahkan satu
huruf saja. Dalam hal cara penulisannya puisi tidak selalu harus ditulis
dari tepi kiri dan berakhir di tepi kanan seperti bentuk tulisan
umumnya. Susunan penulisan dalam puisi disebut tipografi (Pradopo,
1990:210).
Struktur fisik puisi membentuk tipografi yang khas puisi. Tiprografi
puisi merupakan bentuk visual yang bisa memberi makna tambahan
dan bentuknya bisa didapati pada jenis puisi konkret. Tipografi
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bentuknya bermacam-macam antara lain berbentuk grafis, kaligrafi,
kerucut dan sebagainya. Jadi tipografi memberikan ciri khas puisi pada
periode angkatan tertentu.
b. Struktur Batin Puisi (Hakikat Puisi)
Struktur batin puisi atau struktur makna merupakan pikiran perasaan
yangdiungkapkan penyair (Waluyo, 1991:47). Struktur batin puisi
merupakan wacana teks puisi secara utuh yang mengandung arti atau
makna yang hanya dapat dilihat atau dirasakan melalui penghayatan.
Menurut I.A Richards sebagaimana yang dikutip Herman J. Waluyo
menyatakan batin puisi ada empat, yaitu : tema (sense), perasaan
penyair (feeling), nada atau sikap penyair terhadap pembaca (tone),
amanat (intention) (Waluyo, 1991:180-181). Berikut ini akan dibahas
struktur batin puisi.
1. Tema
Dalam sebuah puisi tentunya sang penyair ingin mengemukakan
sesuatu hal bagi penikmat puisinya. Sesuatu yang ingin diungkapkan
oleh penyair dapat diungkapkan melalui puisi atau hasil karyanya
yang dia dapatkan melalui penglihatan, pengalaman ataupun
kejadian yang pernah dialami atau kejadian yang terjadi pada suatu
masyarakat dengan bahasanya sendiri. Dia ingin mengemukakan,
mempersoalkan, mempermasalahkan hal-hal itu dengan caranya
sendiri. Atau dengan kata lain sang penyair ingin mengemukakan
pengalaman pribadinya kepada para pembaca melalui puisinya
(Tarigan, 1984:10). Inilah tema, tema adalah gagasan pokok yang
dikemukakan oleh sang penyair yang terdapat dalam puisinya
(Siswanto, 2008:124).
Dengan latar belakang pengetahuan yang sama, penafsir-penafsir
puisi akan memberikan tafsiran tema yang sama bagi sebuah puisi,
karena tafsir puisi bersifat lugas, obyektif dan khusus (Waluyo,
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1991:107). Berikut ini dipaparkan macam-macam tema puisi sesuai
dengan Pancasila.
a.

Tema Ketuhanan

Puisi-puisi bertema ketuhanan biasanya akan menunjukkan religius
experience atau “pengalaman religi” penyair yang didasarkan tingkat
kedalaman pengalaman ketuhanan seseorang. Dapat juga dijelaskan
sebagai tingkat kedalaman iman seseorang terhadap agamanya atau
lebih luas lagi terhadap Tuhan atau kekuasaan gaib (Waluyo,
1991:107). Kedalaman rasa ketuhanan itu tidak lepas dari bentuk
fisik yang terlahir dalam pemilihan kata, ungkapan, lambang, kiasan
dan sebagainya yang menunjukkan betapa erat hubungan antara
penyair dengan Tuhan. Juga menunjukkan bagaimana penyair ingin
Tuhan mengisi seluruh kalbunya. (Waluyo, 1991:108).
b. Tema Kemanusiaan
Tema kemanusiaan

bermaksud menunjukkan

betapa

tingginya

martabat manusia dan bermaksud meyakinkan pembaca bahwa setiap
manusia
memiliki harkat dan martabat yang sama. Perbedaan kekayaan, pangkat
dan kedudukan seseorang tidak boleh menjadi sebab adanya perbedaan
perlakuan terhadap kemanusiaan seseorang (Waluyo, 1991:112).
c. Tema Patriotisme/Kebangsaan
Tema patriotisme dapat meningkatkan perasaan cinta akan bangsa dan
tanah air. Banyak puisi yang melukiskan perjuangan merebut
kemerdekaan dan mengisahkan

riwayat pahlawan yang berjuang

merebut kemerdekaan atau melawan penjajah. Tema patriot juga dapat
diwujudkan dalam bentuk usaha penyair untuk membina kesatuan
bangsa atau membina rasa kenasionalan (Waluyo, 1991:115).
d. Tema KedaulatanRakyat
Penyair begitu sensitif perasaannya untuk memperjuangkan kedaulatan
rakyat dan menentang sikap sewenang-wenang pihak yang berkuasa, di
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dapati dalam puisi protes. Penyair berharap orang yang berkuasa
memikirkan nasib si miskin. Diharapkan penyair agar kita semua
mengejar kekayaan pribadi, namun juga mengusahakan kesejahteraan
bersama.
e. Tema Keadilan Sosial
Nada protes sosial sebenarnya lebih banyak menyuarakan tema
keadilan sosial dari pada tema kedaulatan rakyat. Yang dituliskan
dalam tema keadilan sosial adalah ketidakadilan dalam masyarakat
dengan tujuan untuk mengetuk nurani pembaca agar keadilan sosial
ditegakkan dan diperjuangkan.
2. Perasaan Penyair (Feeling)
Perasaan (feeling) merupakan sikap penyair terhadap pokok persoalan
yang ditampilkannya. Perasaan penyair dalam puisinya dapat dikenal
melalui penggunaan ungkapan-ungkapan yang digunakan dalam puisinya
karena dalam menciptakan puisi suasana hati penyair juga ikut
diekspresikan dan harus dapat dihayati oleh pembaca (Waluyo,
1991:121). Hal ini selaras dengan pendapat Tarigan (1984:11) yang
menyatakan

bahwa

rasa

adalah sikap

penyair terhadap

pokok

permasalahan yang terkandung dalam puisinya.
3. Nada dan Suasana
Menurut Tarigan (1984:17) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan
nada dalam dunia perpuisian adalah sikap sang penyair terhadap
pembacanya atau dengan kata lain sikap sang penyair terhadap para
penikmat karyanya.
4. Amanat (Pesan)
Penyair sebagai sastrawan dan anggota masyarakat baik secara sadar atau
tidak merasa bertanggugjawab menjaga kelangsungan hidup sesuai
dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, puisi selalu ingin mengandung
amanat (pesan). Meskipun penyair tidak secara khusus dan sengaja
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mencantumkan amanat dalam puisinya. amanat tersirat di balik kata dan
juga di balik tema yang diungkapkan penyair (Waluyo, 1991:130). Amanat
adalah maksud yang hendak disampaikan atau himbauan,pesan, tujuan
yang hendak disampaikan penyair melalui puisinya. (http://yantisariasih.blogspot.co.id/2012/01/unsur-intrinsik-puisi-hakikatmetode.html
Contoh Analisis Puisi Berdasarkan Struktur Fisik dan Struktur Batin
Puisi
Karangan Bunga
Taufiq Ismail
Tiga anak kecil
Dalam langkah malu-malu
Datang ke Salemba
Sore itu
Ini dari kami bertiga
Pita hitam pada karangan bunga
Sebab kami ikut berduka
Bagi kakak yang ditembak mati
Siang tadi
Struktur fisik puisi terdiri diksi, imajinasi, kata konkret, majas, verifikasi,
tipografi.Pemilihan kata dalam puisi ini menunjukkan tingkat atau daya
imajinasiyang tinggi. Kata yang digunakan juga menggunakan kata
kongkret kendati dalam kata-kata itu mengandung makna yang tidak
terduga sebelumnya.
Sepertiterlihat

pada

baris

Tiga

anak

kecil

kalimat

inisebenarnyamengandung arti tiga tuntutan rakyat yang disuarakan oleh
mahasiswapada saat itu. Tetapi jika melihat struktur puisi secara

197

keseluruhanmemang secara nyata terlihat ada tiga orang anak kecil yang
datang melayat dengan membawa karangan bunga. Kata-kata yang
digunakan juga mengacu pada makna yang berbeda dengan makna atau
dengan kata lain penyair menggunakan majas yang meng-umpamakan
sesuatu. Rima dalam puisi ini tergolong padarima

bebas

yaitu

rima

yang tidak mengikuti pola persajakan. Ritma puisi ini berbentuk andante
yaitu nada yang menimbulkan irama lambat.
Langkah-langkah sebagai berikut untuk mengapresiasi puisi, terutama
pada puisi yang tergolong ‘sulit’ yaitu:
1. Membaca puisi berulang kali
2. Melakukan pemenggalan dengan membubuhkan (a) garis miring
tunggal (/) jika di tempat tersebut diperlukan tanda baca koma; (b)
dua garis miring (//) mewakili tanda baca titik, yaitu jika makna
atau pengertian kalimat sudah tercapai.
3. Melakukan parafrase dengan menyisipkan atau menambahkan katakata yang dapat memerjelas maksud kalimat dalam puisi.
4. Menentukan makna kata/kalimat yang konotatif (jika ada).
5. Menceritakan kembali isi puisi dengan kata-kata sendiri dalam bentuk
prosa.
Berbekal hasil kerja tahapan-tahapan di atas, unsur intrinsik puisi seperti
tema, amanat/ pesan, feeling, dan tone dapat digali dengan lebih mudah.
Berikut ini diberikansebuah contoh langkah-langkah menganalisis puisi.
Mata Pisau
(Sapardi Djoko Damono)
Mata pisau itu tak berkejap menatapmu;
kau yang baru saja mengasahnya
berpikir : ia tajam untuk mengiris apel
yang tersedia di atas meja
sehabis makan malam
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ia berkilat ketika terbayang olehnya urat lehermu
Tahap I : membaca puisi di atas berulang kali
Tahap II : membaca puisi di atas berulang kali
Mata Pisau
(Sapardi Djoko Damono)
Mata pisau itu / tak berkejap menatapmu;//
kau yang baru saja mengasahnya /
berpikir : // ia tajam untuk mengiris apel /
yang tersedia di atas meja/
sehabis makan malam//
ia berkilat/ ketika terbayang olehnya urat lehermu//
Tahapan III: Melakukan parafrase
Mata Pisau
(Sapardi Djoko Damono)
Mata pisau itu / tak berkejap menatapmu;//
(sehingga) kau yang baru saja mengasahnya/
berpikir : // (bahwa) ia (pisau itu) tajam untuk mengiris ape/
yang (sudah) tersedia di atas meja/
(Hal) (itu) (akan) (kau) (lakukan) sehabis makan malam//
ia (pisau itu) berkilat / ketika terbayang olehnya urat leherm//
Tahap IV: Menentukan makna konotatif kata/kalimat
Pisau adalah sesuatu yang memiliki dua sisi, bisa dimanfaatkan untuk
hal-hal yang positif, bisa pula disalahgunakan sehingga menghasilkan
sesuatyangburuk, jahat, dan mengerikan.
Apel adalah sejenis buah yang rasanya enak atau sesuatu yang baik
dan bermanfaat.
Terbayang olehnya urat lehermu adalah sesuatu yang mengerikan.
Tahap IV : Menentukan makna komotatif kata/kalimat
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Berdasarkan hasil analisis tahap I – IV di atas, maka isi puisi dapat
disimpulkan sebagai berikut :
Seseorang terobsesi oleh kilauan mata pisau. Ia bermaksud akan
menggunakannya nanti malam untuk mengiris apel. Sayang, sebelum hal
itu terlaksana, tiba-tiba terlintas bayangan yang mengerikan. Dalam hati
ia bertanya-tanya, apa jadinya jika mata pisau itu dipakai untuk mengiris
urat leher!
Dari pemahaman terhadap isi puisi tersebut, pembaca disadarkan bahwa
tajamnya pisau memang dapat digunakan untuk sesuatu yang positif
(contohnya mengiris apel), namun dapat juga dimanfaatkan untuk hal
yang negatif dan mengerikan (digambarkan mengiris urat leher).
Dengan memerhatikan hasil kerja tahap 1 hingga 5, dapat dikemukakan
unsur-unsur intrinsik puisi “Mata Pisau” sebagai berikut :
Tabel 1 Unsur Intrinsik Puisi

No.
1

Definisi
Tema

: Gagasan

penulis yang

“Mata Pisau”
utama

dituangkan

dalam karangannya.

Sesuatu

hal

digunakan untuk

dapat
kebaikan

(bersifat positif), tetapi sering
juga disalahgunakan untuk halhal yang bersifat negatif. Contoh :
anggota tubuh, kecerdasan, ilmu
dan teknologi, kekuasaan dll.

2

Amanat : Pesan
yang

3

moral

Hendaknya kita memanfaatkan

ingin disampaikan

segala hal yang kita miliki untuk

penulis

tujuan positif supaya hidup kita

melalui karangannya

punya makna

Feeling : Perasaan/sikap

Penyair
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tidak
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pada
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penyair terhadap

tindakan

pokok persoalan yang

memanfaatkan

dikemukakan

dimiliki

dalam puisi.
4

Nada

:

seseorang
untuk

sesuatu

yang
yang

tujuan-tujuan

negatif.

Tone

yang Nada

puisi

“Mata

Pisau”

dipakai

cenderung datar, tidak nampak

penulis dalam

luapan emosi penyairnya.

mengungkapkan
pokok pikiran.
Kecuali

keempat

point

di

atas,

perlu

diperhatikan

juga

citraan (image) dan gaya bahasa yang terdapat dalam puisi.
Diunduh darihttp://siti-lailatus.blogspot.co.id/2012/12/apresiasi-puisiws-rendra-berjudul.html
Puisi yang di apresiasi dengan pendekatan ekspresif
ANTARA SEMANGGI – BUNDARAN HI
Aku melihat,
Gerak bayangmu dari balik sepatu lars
Lautan manusia menangis, asap tumpahkan pedih
Desing peluru, entah karet atau pembunuh
Percikan cahaya tak padu ke mana arah
Menyentuh langit, berpencar turun ke bumi
Aku melihat,
Kau bergerak melawan arah angin
Dari balik pagar kampus Atma Jaya
Tubuhku gemetar saksikan keberanianmu
Masuklah, istirahatkan jiwamu yang lelah
Jangan keluar lagi, berdoa saja agar segera terhenti
Aku melihat,
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Seraut wajah pucat, tertunduk
Berjalan gontai lalui kawat berduri
Ingin ku hampiri, tak berdaya langkah terhenti
Antara Semanggi dan Bundaran HI
Biarlah tergores kenangan pada tugu selamat datang
Semanggi-Karet-Setiabudi. 1998

Puisi di atas bertemakan tentang tragedi demonstrasi pada tahun 1998.
Yaitu saat demo tentang penguasa orde baru yang dilakukan oleh
mahasiswa. Tema tersebut dapat kita ketahui dari bait pertama puisi
tersebut. Dalam bait puisi tersebut dituliskan ‘Gerak bayangmu dari balik
sepatu lars//Lautan manusia menangis, asap tumpahkan pedih’, yaitu
banyak manusia yang berkerumun dengan pengawalan petugas dengan
sepatu lars yang identik dengan polisi.
Pada bait pertama, mengekspresikan bahwa penulis melihat sosok di
balik barisan penegak keamanan pada saat terjadi demonstrasi. Dia
melihat banyak orang yang menangis, asap yang mengepul ke angkasa.
Sebuah tembakan dari penegak keamanan yang menghamburkan massa
ke segala penjuru.
Pada bait kedua, penulis merasa kagum dengan perjuangan seorang
demonstran. ‘Tubuhku gemetar saksikan keberanianmu’. Dia melihat
seorang demonstran itu berlari melawan ‘arah angin’. Maksud dari ‘arah
angin’ ini yaitu dia terlepas dari rombongan demonstran untuk berjuang
menembus barikade polisi dan kawat-kawat berduri. Berlari untuk
menyampaikan aspirasi untuk segera menghentikan kekuasaan orde
baru, dan berharap kekuasaan orde baru segera berakhir.
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Bait ketiga merupakan puncak dari perjuangan seorang demonstran
yang berlari melawan ‘arah angin’. Penulis melihat demonstran yang
berjalan dengan wajah pucat dan tertunduk. ‘Seraut wajah pucat,
tertunduk’ artinya perjuangan yang dia perjuangkan berakhir. Cita-cita
para demonstran pada masa itu telah kalah, perjuangan aspirasi
masyrakat tentang kekuasaan orde baru masih belum terselesaikan.
Amanat yang terkandung dari puisi di atas ialah, jika kekuasaan dan
kekuatan militer berkuasa, masyarakat kecil tidak sanggup melawan
meskipun dengan pengorbanan darah. Namun perjuangan harus tetap
dilakukan demi sebuah cita-cita yang lebih baik.
Puisi 2
ASMARA DAN TRAGEDI SEMANGGI
Asmaraku tumbuh
Bersama pasta gigi di bawah alis matamu
Desing peluru dan perihnya gas air mata
Lari kau dalam kerumunan tiarapku
Terpesona aku memandangi peluhmu
Asmaraku tumbuh
Bersama bom molotov dan batu batu berterbangan
Ribuan manusia saling menghujat tak henti
Di mana kau, ketika tentara memukuli anak bangsa?
Takutku datang, kau hilang tak terpandang
Asmaraku tumbuh
Menerobos barikade mencari bayangmu
Cahaya rembulan muncul perlahan
Revolusi lenyapkan jejakmu di gelap malam
Lelahku bersandar pada tameng yang garang
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Asmaraku tumbuh
Di mana kau, saat Bendungan Hilir diam damai
Gerimis sepi saksikan kesendirianku
Itu bukan mimpi aku rindu padamu
Oh asmara... ku tunggu kau di bawah jembatan Semanggi

Melihat dari tahun dan setelah membaca judul serta isi puisi di atas, tema
yang terdapat di dalamnya adalah upaya revolusi orde baru. Dari ke
empat bait yang terdapat pada puisi tersebut berceritakan tentang
demonstrasi. ‘Desing peluru dan perihnya gas air mata//Lari kau dalam
kerumunan tiarapku’ seperti larik puisi ini, yang menggambarkan
suasana demonstrasi pada masa itu.
Asmara pada puisi di atas diibaratkan dengan harapan perjuangan citacita revolusi yang akan dicapai. Yaitu, mereka masih berharap untuk bisa
melakukan revolusi pemerintahan orde baru yang telah berkuasa terlalu
lama.
Bait pertama puisi tersebut menceritakan demonstrasi pada tahun 1998
itu terjadi pada pagi hari. ’Bersama pasta gigi di bawah alis
matamu//Desing peluru dan perihnya gas air mata’
Bait kedua menceritakan tentang saat terjadi demonstrasi, dimana batubatu berternbangan. Menggambarkan suasana yang menegangkan.
Namun ada yang disesalkan oleh penulis, yaitu saat anak bangsa dengan
sekuat perjuangannya ingin menyampaikan aspirasi dan dipukuli oleh
penegak keamanan, penguasa sebagai pemimpin negara dan saat itu
dipilih oleh rakyat tidak berusaha melindungi rakyat yang telah
memilihnya melaksanakan amanat rakyat.’ Di mana kau, ketika tentara
memukuli anak bangsa?//Takutku datang, kau hilang tak terpandang’
Bait ketiga dan keempat dalam puisi Asmara dan Semanggi bercerita
tentang akhir dari perjuangan demonstrasi pada hari itu, dimana penulis
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masih merindukan sosok yang bisa mengayomi rakyatnya, dan dia
berharap keputusan tentang revolusi itu akan segera terjadi saat dia
masih bertahan dibawah jembatan Semanggi. ‘Oh asmara... ku tunggu kau
di bawah jembatan Semanggi’

Amanat yang bisa diambil dari puisi tersebut adalah penguasa tak selamanya
bisa berkuasa, mereka yang dipilih oleh rakyat harus bisa menjaga dan
melindungi serta mendengar aspirasi, jika hal itu untuk kebaikan. Dan itulah
yang dirindukan pada masa itu, atau mungkin juga sampai saat ini.

3. Menulis Puisi
Hal-hal berikut yang perlu diperhatikan dalam menulis puisi.
a. Puisi diciptakan dalam suasana perasaan yang intens yang menutut
pengucapan jiwa yang spontan dan padat. Dalam puisi, seseorang
berbicara dan mengungkapkan dirinya sendiri secara ekspresif. Hal ini
berbeda dengan prosa, yang pengarangnya tidak selalu mengungkapkan
dirinya sendiri, tetapi bisa juga berbicara tentang orang lain dan dunianya
yang lain.
1) Sebuah protes sosial dalam puisi harus berbeda dengan protes sosial
dalam esei, berita, pidato, atau famplet.
2) Hal yang sama juga berlaku untuk sajak cinta, yang harus kita bedakan
dengan surat cinta atau rayuan seorang kekasih di taman di belakang
sekolah atau rayuan berbusa dari seorang jejaka dalam telenovela.
3) Tema-tema ketuhanan yang diangkat dalam puisi berbeda dengan
khotbah atau doa-doa keagamaan yang dilantunkan oleh peminta-minta
di dalam bus atau dalam terminal.
b. Puisi mendasarkan masalah atau berbagai hal yang menyentuh kesadaran
kamu sendiri. Tema yang kita tulis berangkat dari inspirasi diri sendiri
yang khas, sekecil dan sesederhana apapun inspirasi itu.
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c. Dalam menulis puisi kita perlu memikirkan cara penyampaiannya. Cara
penyampaian ide atau perasaan dalam berpuisi disebut gaya bahasa atau
majas.
1) Gaya bahasa adalah perkataan yang terungkap karena perasaan yang
timbul atau hidup dalam hatimu dan mampu menimbulkan suatu
perasaan tertentu dalam hati pembaca.
2) Gaya bahasa membuat kalimat-kalimat dalam puisi menjadi hidup,
bergerak, dan merangsang pembaca untuk memberi reaksi tertentu dan
berkontemplasi atas apa yang dikemukakan penyair.
Adapun langkah-langkah sistematis untuk penulisan puisi adalah sebagai
berikut.
a. Menentukan tema
Penentuan/pencarian ide untuk menulis sebuah puisi merupakan tahap
persiapan dan usaha. Ketika hati seseorang tergerak untuk menulis puisi
maka ia harus berusaha mencari ide yang akan dituangkan dalam puisinya.
Yang namanya ide selalu datang dengan tiba-tiba. Ide ini dapat berkaitan
dengan masalah sosial, keagamaan, kesedihan, dan lain-lain. Bagi orang yang
sudah terbiasa menulis puisi, ide yang akan ditulis dalam puisi biasanya
muncul secara tiba-tiba ketika melihat atau mengamati lingkungan
sekitarnya. Ide puisi dapat juga dicari secara sengaja dari lingkungan sekitar
kita, terutama bagi mereka yang baru berlatih. Informasi dan pengalamanpun
harus dikumpulkan untuk menguatkan ide yang ditemukan.
b. Mengendapkan ide
Setelah ide diperoleh, penulis harus berjuang untuk mewujudkannya dalam
bentuk puisi. Pada tahap ini, penulis memerlukan perenungan untuk
mengolah dan memperkaya ide yang didapat dengan pengalaman batin.
Misalnya, untuk menulis puisi anak penjual koran, kita dapat merenung
bagaimana jika kita yang menjadi penjual koran itu.
c. Mewujudkan ide menjadi puisi
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Untuk mewujudkan ide menjadi sebuah puisi dibutuhkan keterampilan
berbahasa karena bahasalah yang kita gunakan sebagai media ekspresi.
Anda harus bergelut dan bergulat dengan kata-kata. Kreativitas kita untuk
memilih diksi dan majas ditantang pada tahap ini. Kita harus mampu
menemukan kata-kata yang tepat untuk mengekspresikan puisi kita.
Keindahan puisi kita dapat terlihat dari tepat tidaknya Anda memilih,
menjalin, dan menggunakan kata-kata pada tempatnya yang wajar. Semakin
sering kita menulis puisi, kita akan semakin terampil mengekspresikan puisi
dalam bahasa yang indah (estetis).
Contoh pilihan kata dan majas:
1) pita hitam (belasungkawa)
2) dewi malam (bulan)
3) aku ini binatang jalang (orang yang bebas, tidak mau terikat)
4) mau hidup seribu tahun lagi (tak ingin mati)
d. Mengedit hasil tulisan
Setelah selesai menulis puisi, kita dapat melakukan editing secara kritis
terhadap puisi yang telah kita buat. Apabila perlu, puisi tersebut dapat
dimodifikasi, direvisi, ditambah, atau dihilangkan bagian-bagian yang tidak
sesuai. Proses editing juga dapat dilakukan dengan membandingkan puisi
kita dengan puisi orang lain. Selain itu juga mendiskusikan puisi dengan
orang lain untuk mendapatkan masukan bagi penyempurnaan karya
tersebut, terutama terkait dengan tema, diksi, gaya bahasa, citraan (imaji),
dan perwajahannya.
Di bawah ini dicontohkan seorang dapat menulis berdasarkan latar belakang
peristiwa sering kali mengiringi seseorang di dalam penciptaan puisi.
Misalnya, ketika turun hujan. Seseorang kemudian tergerak untuk
menuangkannya ke dalam kata-kata indah yang berbait-baitk.
Perhatikan contoh berikut yang akan dibacakan oleh teman atau guru Anda.
Simaklah dengan baik.
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Hujan Tiba
Tatkala malam tiba
Hujan turun dengan derasnya
Sampah di jalanan disapunya
Hingga bersih tak tersisa
Petir menyambar-nyambar
Membuat kaca jadi bergetar
Setiap suara hampir tak terdengar
Suasana alampun menjadi samar
Sayup-sayup terdengar bunyi-bunyian
Beberapa katak bermandikan hujan
Bernyanyi bergembira riang
Sambil bercanda dan berdendang
Sofia Herlinawati
Puisi di atas bercerita tentang hujan. Mungkin saja peristiwa itu merupakan
hal yang biasa bagi banyak orang.Akan tetapi, setiap orang akan memiliki
kesan ataupun pengalaman batin yang berbeda-beda tentang peristiwa itu,
bergantung pada pengalaman, suasana hati, pikiran, dan sebagainya. Dengan
perbedaan-perbedaan itu pula, puisi yang tercipta pun akan berbeda-beda
pula.

208

Unit Pembelajaran
Teks Puisi

Pengembangan Soal Hots
Pengembangan soal kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) bisa Saudara
lalukan dengan melihat indikator pencapaian kompetensi atau indikator
kunci yang harus dicapai, yaitu minimal proses berpikir ranah analisis (C4)
atau level 3 (penalaran).
Level penalaran merupakan level HOTS, karena untuk menjawab soal-soal
pada level 3 peserta didik harus mampu mengingat, memahami, dan
menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural serta memiliki
logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah
kontekstual (situasi nyata yang tidak rutin). Level penalaran mencakup
dimensi proses berpikir menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan
mengkreasi (C6).
Contoh soal di bawah ini sudah termasuk soal HOTS karena sudah level 3
(level Penalaran).
Untuk menambah pemahaman, Saudara diharapkan dapat mengembangkan
soal HOTS yang setingkat dengan contoh soal di bawah ini.
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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran

SMP
Bahasa Indonesia
4
2019/2020

No

Kompetensi
yang Diuji

1.

3.7

Teks Puisi Mengident
Mengidenti
ifikasi teks
fikasi
puisi
unsuunsurunsur
unsur
pembangu
pembangu
n teks puisi
n puisi
yang
diperdenga
rkan atau
dibaca

2.

3.7

Teks puisi

3.

Lingkup
Materi

:
:
:
:
:

Mengidenti
fikasi
unsuunsur
pembangu
n teks puisi
yang
diperdenga
rkan atau
dibaca
Teks puisi
3.8 Menelaah
unsurunsurpem
bangun
teks puisi
(perjuanga
n,
lingkungan
hidup,
kondisi
sosial, dan
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Materi

Indikator
Soal

No.
Soal

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

1
Disajikan
teks puisi
peserta
dapat
mengident
ifikasi
makna
larik.

L3
(Penalaran)

PG

Menafsirka
n unsurunsur
pembangu
n puisi

2
Disajikan
puisi
peserta
dapat
menentuk
an
larik
bermajas.

L3
(Penalaran)

PG

Menelaan
unsu-unsur
pembangun
teks puisi

Disajikan
puisi
peserta
dapat
menelaah
larik
bermajas.

3

L3
(Penalaran)

PG

Unit Pembelajaran
Teks Puisi

4

lain-lain)
yang
diperdenga
rkan atau
dibaca.
Teks puisi
3.8 Menelaah
unsurunsurpem
bangun
teks puisi
(perjuanga
n,
lingkungan
hidup,
kondisi
sosial, dan
lain-lain)
yang
diperdenga
rkan atau
dibaca.

Membandi
ngkan
unsur unsur
pembangu
n teks
puisi

4
Disajikan
puisi
peserta
dapat
membandi
ngkan
unsurunsur
pembangu
n puisi.

L3
(Penalaran)
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PG

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019

Jenis Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran

: SMP
: VIII

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: PG

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

:

KOMPETENSI
DASAR
3.7
Mengidentifikasi
unsur-unsur
pembangun teks
puisi yang
diperdengarkan
atau dibaca

Buku
Sumber :
Jenis-jenis
Teks
Bandung:
Yrama
Widya

Nomor
Soal

LINGKUP
MATERI
Teks puisi

1

MATERI
Mengidentifikasi
unsur-unsur
pembangun
teks puisi
INDIKATOR
SOAL
Disajikan teks
puisi peserta
dapat
mengidentifikasi
makna larik.
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Kunci
Jawaban
B

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermatilah puisi berikut!
Seleraku ditantang
Kugelar tikar di teritis belakang
Duduk bersila menghadap pekarangan
Lalu kumulai makan siang
Sepiring nasi jagung
Dengan lauk pauk ikan pindang
Sayur bayam sambal kacang
Makna larik pertama pada penggalan puisi di atas
adalah ...
A. aku sangat benci
B. aku menyukai
C. perut kulapar
D. makanan pantangan
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

Jenis Sekolah
Kelas
Mata
Pelajaran

: SMP
: VIII

Kurikulum
Bentuk Soal

: 2013
: PG

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: Elina Syarif

KOMPETENSI
DASAR
3.8 3.7
Mengidentifikasi
unsur-unsur
pembangun teks
puisi yang
diperdengarkan
atau dibaca
LINGKUP
MATERI
Teks puisi

Buku
Sumber :
Jenis-jenis
Teks
Bandung:
Yrama
Widya
Nomor
Soal
2

MATERI
Menafsirkan
unsur-unsur
pembangun
teks puisi
INDIKATOR
SOAL
Disajikan puisi
peserta dapat
menentukan
larik bermajas.

Kunci
Jawaban
D

V

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

V

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Cermatilah puisi berikut!
Untukmu
Sahabatku ...
(1) Di keheningan malam ini
(2) Kucoba hayati irama detak jantungku
(3) Karena tenggelamnya perahu persahabatan
(4) Bilakah kau akan kembali
(5) Sejak kepergianmu pahit hidupku.
Larik puisi tersebut yang menggunakan sinestesia
ditandai nomor ....
A. (2)
C. (4)
B. (3)
D. (5)
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VIII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran
KOMPETENSI
DASAR

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: Elina Syaarif

3.8 Menelaah
unsurunsurpembangun
teks puisi
(perjuangan,
lingkungan
hidup, kondisi
sosial, dan lainlain) yang
diperdengarkan
atau dibaca.
LINGKUP
MATERI

Buku Sumber
: Jenis-jenis
Teks
Bandung:
Yrama Widya

Disajikan puisi
peserta dapat
menelaah larik
bermajas.
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v

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
3

Teks puisi
MATERI
Menelaah unsurunsur
pembangun teks
puisi
INDIKATOR
SOAL

Pengetahuan/
Pemahaman

Cermatilah puisi berikut!
Rembulan
Kau berjalan di atas bumi pertiwi (1)
Dengan sinar keagungan (2)
Walau sesaat kita bertemu (3)
Di malam hari
Engkau tersenyum padaku (4)
Larik bermajas dalam puisi tersebut ditandai dengan nomor
….

Kunci
Jawaban
C

A.
B.
C.
D.

(1) dan (2)
(1) dan (3)
(1) dan (4)
(2) dan (4)

Unit Pembelajaran
Teks Puisi

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019
Jenis Sekolah

: SMP

Kelas
: VIII
Mata
: Bahasa Indonesia
Pelajaran
KOMPETENSI DASAR Buku
3.8 Menelaah unsurSumber :
unsurpembangun
teks puisi
(perjuangan,
lingkungan hidup,
Nomor
kondisi sosial, dan
Soal
lain-lain) yang
diperdengarkan atau
4
dibaca.
LINGKUP MATERI
Teks puisi
MATERI
Membandingkan
unsur-unsur
pembangun teks
puisi

INDIKATOR SOAL
Disajikan puisi
peserta dapat
membandingkan
unsur-unsur
pembangun puisi.

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: PG

Nama Penyusun

: Elina syarif

Pengetahuan

Aplikasi

v

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Puisi I
Setiap kali kita bertemu,
gadis kecil berkaleng kecil
Senyummu terlalu kekal
untuk kenal duka
Tengadah padaku pada
bulan merah jambu
Dan kotaku jadi
hilang,tanpa jiwa
Cermatilah puisi berikut!

Puisi II
Mahasiswa telah meninggalkan
ruang kuliahnya
Mereka kembali menyerunyeru
Di jalan yang kian kejam
Dan kemanusiaan digilas
demonstran

Perbedaan amanat kedua puisi tersebut adalah ….
Kunci
Jawaban

A.

Puisi I
Jagalah pahlawan bangsa

C

B.

Berjuanglah melindungi kami

C.

Cintailah bangsa dan tanah
air
Warisilah bangsamu demi
Tuhan

D.

Puisi II
Perjuangan
tanpa
pengorbanan
Menantikan orang yang
sedang berjuang
Semangat berjuang yang
tinggi
Bertempur di medan perang
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas
: VIII
Bentuk Soal
: PG
Mata
: Bahasa Indonesia
Nama Penyusun
: Elina Syarif
Pelajaran
Buku Sumber
Pengetahuan/
KOMPETENSI
:
Pemahaman
Aplikasi
Penalaran
DASAR
v
3.7
Mengidentifikasi
unsur-unsur
pembangun teks
puisi yang
RUMUSAN BUTIR SOAL
diperdengarkan
Nomor
Cermatilah puisi berikut!
atau dibaca
Soal
Seleraku ditantang
LINGKUP
Kugelar
tikar di teritis belakang
MATERI
Duduk
bersila
menghadap pekarangan
5
Teks puisi
Lalu kumulai makan siang
Sepiring nasi jagung
MATERI
Dengan lauk pauk ikan pindang
Menafsirkan
Sayur bayam sambal kacang
unsur-unsur
Makna
larik
pertama pada penggalan puisi di atas adalah ...
pembangun teks
A. aku sangat benci
puisi
B. aku menyukai
C. perut kulapar
Kunci
INDIKATOR
Jawaban
D. makanan pantangan
SOAL
Disajikan puisi
B
peserta dapat
menafsirkan
makna larik tek
puisi.
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Setelah mempelajari unit teks puisi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
pada unit ini dapat menyelesaikan permasalahan atau kesulitan yang
dihadapi oleh para guru saat mengajar teks puisi dari segi unsur-unsur.
Unit ini membahas dua materi, yaitu materi unsur-unsur fisik dan batin dan
menulis teks puisi. Pada unit materi unsur-unsur fisik, batin dan menulis teks
puisi diharapkan mampu mengidentifikasi, menelaah, menyimpulkan unsurunsur fisik, batin dan menyajikan gagasan, perasaan dan pendapat dalam
bentuk teks puisi (menulis) .
Pada unit ini terdiri atas dua aktivitas, yaitu aktivitas pertama
mengidentifikasi

dan menyimpulkan unsur-unsur fisaik dan batin dan

aktivitas kedua menelaah unsur-unsur teks puisi serta menyajikan gagasan,
perasaan, dan pendapat dalam bentuk puisi. Kedua aktivitas pada unit
pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran discovery learning.
Model pembelajaran discovery learning yang digunakan mengarah pada
pembelajaran HOTS dengan mengusung KD-KD secara berpasangan
pengetahuan dan keterampilan. Pada setiap aktivitas terdapat juga lembar
kerja peserta didik (LKPD) yang dapat membantu memberikan pengalaman
pembelajaran tentang teks puisi.

Pada unit ini juga disajikan pengembangan penilaian. Para guru diharapkan
mampu mengembangkan soal Hots sesuai dengan materi yang disajikan.
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Dengan demikian diharapkan 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 unit kosakata ini?

2.

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

3.

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

7. Bagaimana cara Saudara meningkatkan kemampuan diri?

220

221

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

Teks Iklan
Penulis:
Muh. Arsyidin C.H.
Penyunting:
Dra. Farida Ariani, M.Pd.

Desainer Grafis dan Ilustrator:
TIM Desainer Grafis

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

Unit Pembelajaran
Teks Iklan

Hlm.

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi _____________________________ 229
B. Indikator Pencapaian Kompetensi ______________________________________ 231
A. Teks Iklan __________________________________________________________________ 233
B. Slogan ______________________________________________________________________ 234
C. Poster ______________________________________________________________________ 235

A. Aktivitas Pembelajaran ___________________________________________________ 239
1. Aktivitas 1: Mengidentifikasi dan Menyimpulkan Teks Iklan, Slogan, dan
Poster _____________________________________________________________________________ 239
2. Aktivitas 2: Menelaah dan Menyajikan Teks Iklan, Slogan, dan Poster____ 243

B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) _____________________________________ 247
1. LKPD 1 Mengidentifikasi Informasi Dan Menyimpulkan Isi Teks Iklan,
Slogan, Dan Poster _______________________________________________________________ 247
2. LKPD 2 Menelaah dan Menyajikan Teks Iklan, Slogan, dan Poster ______ 253

C. Bahan Bacaan ______________________________________________________________ 260
1. Pengertian Teks Iklan, Slogan, dan Poster ___________________________________ 260
2. Unsur-unsur Teks Iklan, Slogan, dan Poster ________________________________ 265
3. Pola Penyajian Teks Iklan, Slogan, dan Poster______________________________ 266
4. Ciri Kebahasaan Teks Iklan, Slogan, dan Poster ___________________________ 267
5. Penulisan Teks Iklan, Slogan, dan Poster ___________________________________ 268

D. PENGEMBANGAN PENILAIAN ___________________________________________ 271
1. Pembahasan Soal-Soal ________________________________________________________ 271

225

2. Mengembangkan Soal HOTS __________________________________________________ 272

Hal
Gambar 1 Iklan Layanan _______________________________________________________ 233
Gambar 2 Slogan Palang Merah Indonesia ___________________________________ 234
Gambar 3 Poster Anti Korupsi _________________________________________________ 235
Gambar 4 Iklan Pemberitahuan _______________________________________________ 261
Gambar 5 Iklan Layanan _______________________________________________________ 262
Gambar 6 Iklan Penawaran ____________________________________________________ 262
Gambar 7 Slogan ________________________________________________________________ 263
Gambar 8 Poster ________________________________________________________________ 264

226

Unit Pembelajaran
Teks Iklan

Pada bagian unit ini dibahas menganai teks iklan, slogan dan poster. Seperti
pada jenis teks yang lainnya, ada empat kompetensi dasar (KD) yang akan
dipelajari yaitu: KD 3.3 Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, atau
poster (yang membuat bangga dan memotivasi) dari berbagai sumber yang
dibaca dan didengar. KD 4.3 Menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster
membanggakan dan memotivasi) dari berbagai sumber, KD 3.4 Menelaah
pola penyajian dan

kebahasaan teks iklan, slogan,

atau poster (yang

membuat bangga dan memotivasi) dari berbagai sumber yang dibaca dan
didengar, dan KD 4.4 Menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk
iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis.
Sebagai langkah awal pengembangan unit ini adalah analisis KD. Pada bagian
ini ditetapkan beberapa target kompetensi yang diturunkan dari KD.
Selanjtnya dirumuskanlah indikator pencapaian kompetensi (IPK). IPK dibagi
atas tiga bagian yakni indikator pendukung, indikator kunci, dan indikator
pengayaan.
Indikator kunci merupakan kompetensi minimal yang terdapat dalam KD.
Indikator pendukung merupakan indikator yang perlu dikuasai peserta didik
sebelum mampu memahami indikator kunci. IPK pendukung membantu
peserta didik dalam memahami indikator kunci. Indikator pengayaan
merupakan indikator yang dirumuskan melebihi tuntutan standar minimal
kompetensi dasar. Indikator pengayaan ini diharapkan dapat dikembangkan
agar dapat mengayakan potensi peserta didik.
Pada bagian selanjutnya, disajikan soal-soal Ujian Nasional

(UN) yang

berkaitan atau berkesesuaian dengan teks teks iklan, slogan dan poster. Soalsoal tersebut terdapat pada ujian nasional tahun 2016, 2017, dan 2018. Soal
tersebut dilengkapi pula dengan pembahasan.
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Pada bagian bahan pembelajaran, diuraikan tiga bagian, yakni aktivitas
pembelajaran, lembar kerja peserta didik, dan bahan bacaan. Aktivitas
pembelajaran,

dikembangkan

dengan

dua

aktivias.

Setiap

aktivitas

pembelajaran terdiri atas sepasang KD (pengetahuan dan keterampilan).
Pada unit ini, aktivitas pembelajaran dibagi menjadi dua, yakni (1)
mengidentifikasi dan menyimpulkan teks teks iklan, slogan dan poster, dan
(2) menelaah dan menyajikan teks teks iklan, slogan dan poster. LKPD
merupakan salah satu sarana untuk membantu dan mempermudah peserta
didik

dalam

melakukan

kegiatan

pembelajaran.

LKPD

tersebut

dikembangkan berdasarkan kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan.
Untuk memudahkan pendidik dan peserta didik mendapatkan bahan
pelajaran, disajikan pula bahan bacaan. Bahan bacaan terdiri atas materimateri berkaitan dengan teks iklan, slogan, dan poster yang dibutuhkan
peserta didik dalam menguasai kompetensi dasar.
Pengembangan penilaian disajikan pada bagian selanjutnya. Pada bagian ini
disajikan dua hal yani pembahasan soal-soal UN yang berkaitan dengan teks
iklan, slogan, dan poster dan pengembangan soal Higher Order Thinking Skilis
(HOTS). Pengembangan soal HOTS berdasarkan pada indikator yang
rumuskan pada level pengetahuan analisis, evaluasi, dan mencipta.

.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar berikut.
No

Kompetensi Dasar
3.3

1

Target KD

Mengidentifikasi •

Mengidentifikasi

Kelas
informasi

informasi teks iklan, slogan,

teks

atau poster (yang membuat

sumber yang dibaca

bangga

Mengidentifikasi

dan

memotivasi) •

iklan dari berbagai

dari berbagai sumber yang

teks

dibaca dan didengar

memotivasi

informasi

slogan

yang

dari berbagai

VIII

sumber yang dibaca
•

Mengidentifikasi

informasi

teks poster yang membuat
bangga dan memotivasi dari
berbagai sumber yang dibaca
4.3 Menyimpulkan isi iklan, •

Menyimpulkan

slogan,

dari berbagai sumber

atau

membanggakan

2

poster
dan •

Menyimpulkan

isi
isi

iklan,
slogan

memotivasi) dari berbagai

memotivasi, dari berbagai

sumber

sumber.
•

Menyimpulkan isi
yang

poster,

membanggakan

memotivasi

dari

dan

berbagai

sumber.
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VIII

3.4 Menelaah pola penyajian •

Menelaah

dan kebahasaan teks iklan,

teks iklan yang dibaca dan

slogan,

didengar.

atau poster (yang

membuat
3

bangga

dan •

Menelaah

pola

pola

penyajian

penyajian

memotivasi) dari berbagai

slogan yang memotivasi.

sumber yang dibaca dan •

Menelaah

didengar

memotivasi

poster

VIII

yang
dan

membanggakan
4.4

Menyajikan

pesan, dan

gagasan, •

ajakan dalam

bentuk iklan, slogan,

dan

atau

poster secara lisan dan tulis

Menyajikan gagasan, pesan,
ajakan dalam bentuk

iklan.
•

Menyajikan gagasan, pesan,
dan

4

ajakan dalam bentuk

slogan.
•

Menyajikan gagasan, pesan,
dan
poster
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ajakan dalam bentuk

VIII
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
PENGETAHUAN

KETERAMPILAN

Indikator Penunjang

Indikator Penunjang

3.3.1. Mendata Informasi teks iklan,

4.3.1. Mendaftar isi iklan, slogan

slogan, dan poster
3.3.2. Menjelaskan informasi teks iklan,
slogan, dan poster

dan poster
4.3.2. Menentukan isi iklan, slogan,
dan poster

Indikator inti

Indikator inti

3.3.4. Mengidentifikasi informasi teks

4.3.3. Menyimpulkan isi iklan,

iklan yang dibaca
3.3.5. Mengidentifikasi informasi teks

dari berbagai sumber
4.3.4. Menyimpulkan isi slogan,

slogan yang dibaca
3.3.6. Mengidentifikasi informasi teks

dari berbagai sumber
4.3.5. Menyimpulkan isi poster,

poster yang dibaca
Indikator Pengayaan
3.3.7. Menemukan informasi teks iklan
yang dibaca

dari berbagai sumber
Indikator Pengayaan
4.3.6.

Membandingkan isi iklan,
slogan dan poster

3.3.8. Menemukan informasi teks slogan
yang dibaca
3.3.9. Menemukan informasi teks poster
yang dibaca
Indikator Penunjang

Indikator Penunjang

3.4.1 Menjelaskan pola penyajian teks

4.4.1. Mendata pola penyajian tes

iklan, slogan dan poster
3.4.2 Menjelakan kaidah kebahasaan
teks iklan, slogan, dan poster

iklan, slogan dan poster
4.4.2. Merancang teks iklan, slogan
dan poster

3.4.3 Menentukan pola penyajian teks
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iklan, slogan, dan poster
3.4.4 Menentukan kaidah kebahasaan
teks iklan, slogan dan poster
Indikator inti

Indikator inti

3.4.3. Menelaah pola penyajian teks

4.4.3. Menyajikan gagasan, pesan,

iklan, slogan, dan poster

dan ajakan dalam bentuk

3.4.4. Menelaah kebahassan teks iklan,
slogan, dan poster

iklan
4.4.4. Menyajikan gagasan, pesan,
dan ajakan dalam bentuk
slogan.
4.4.5. Menyajikan gagasan, pesan,
dan ajakan dalam bentuk
poster

Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

3.4.5. Membandingkan pola penyajian

4.4.6.

teks iklan, slogan dan poster
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Menyempurnakan teks
iklan, slogan, dan poster
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A. Teks Iklan
Saat ini iklan semakin beragam seiring berkembangnya teknologi. Dulu kita
hanya dapat menemukan iklan di koran, majalah, radio, poster, dan televisi.
Bentuk iklan pun dulu sangat terbatas pada gambar saja, namun kini iklan
telah berkembang sangat pesat, baik bentuk maupun medianya. Iklan kini
dapat kita saksikan pada hampir semua media massa, baik cetak elektronik
maupun media sosial semisal facebook, Whatsaap, instalgram, wechat, dan
lain sebagainya.
Jika dulu televisi adalah media paling efektif menyajikan iklan yang menarik,
kini internet menjadi media yang sangat efektif mengganti peran televisi
tersebut, karena internet dapat menembus batas, tidak berbatas pada ruang
dan waktu. Bahkan kita dapat melihat iklan melalaui handpone kita, kapan
dan di mana pun kita berada.

Gambar 1 Iklan Layanan
Sumber: https://thegorbalsla.com
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Bentuk iklan juga kini sangat beragam. Bukan hanya dalam bentuk gambar
diam, namun telah berkembang dalam bentuk gambar bergerak, animasi,
kartun, bahkan video streaming. Tampaknya bentuk iklan tersebut akan terus
berkembang.

B. Slogan
Slogan sangat dekat dengan kehidupan kita. Slogan memudahkan kita untuk
memahami dan mengingat sesuatu, misalnya kalimat slogan: “inovasi tiada
henti” , maka kita ingat sebuah produk sepeda motor. Slogan “satu untuk
semua”, dengan cepat mengingatkan kita pada suatu stasiun televisi swasta,
dan lain sebagainya. Slogan bukanlah hal yang asing bagi kita. Hampir setiap
hari kita disuguhi slogan, baik slogan produk, kegiatan, perusahaan dan lainlain.
Slogan merupakan kalimat pendek atau kelompok kata yang menarik, mudah
diingat karena mencolok. Slogan dibuat dengan tujuan untuk memberitahu
visi atau tujuan sebuah organisasi, perusahaan atau suatu kegiatan.
Kadang kala slogan dianggap sebagai hal yang biasa saja, namun ternyata
slogan memiliki fungsi yang penting, salah satunya adalah mendidik
masyarakat. Sebagai contoh mendidik masyarakat untuk berprilaku hemat.
Misalnya dengan slogan “hemat listrik, hemat biaya” atau “mau kaya, ayo
hemat”. Untuk mendidik masyarakat berprilaku jujur, dibuatlah slogan “jujur
itu keren” dan lain sebagainya. Hampir semua aspek kehidupan masyarakat
dapat dimotivasi dengan slogan.

Gambar 2 Slogan Palang Merah Indonesia
Sumber: https://4.bp.blogspot.com
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Selain itu, slogan dapat memberikan motivasi dan inspirasi bagi masyarakat
untuk berpikir, bertindak, dan berbuat sesuai dengan isi slogan. Sebagai
contoh, slogan “Setetes darah Anda, nyawa bagi sesama”. Dengan membaca
slogan tersebut, maka akan muncul kesadaran untuk peduli dengan sesama.
Kepedulian itu menunjukkan kalau seseorang mempunyai rasa simpati dan
empati pada orang lain. Bahkan ada yang berprinsip bahwa kebahagiaan itu
adalah ketika dia bisa membantu orang lain. Hanya dengan sebuah kalimat
pendek, rasa kepedulaian kita akan muncul. Ini adalah bentuk pendidikan
bagi masyarakat terhadap banyak hal yang diungkapkan dalam sebuah
slogan kecil.

C. Poster
Poster tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan kita. Poster dapat dijumpai
di banyak tempat, dengan tujuan berbagai tujuan: membarikan informasi,
pengumuman, ajakan, larangan, dan sebagainya. Poster merupakan sarana
yang cukup efektif untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Pesan
yang disampaikan bisa langsung dipahami dengan mudah dengan kombinasi
gambar dan kalimat menarik di dalamnya.
Untuk lebih memperjelas bagaimana poster dalam kehidupan kita, cermati
poster berikut!

Gambar 3 Poster Anti Korupsi
Sumber: https://4.bp.blogspot.com
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Untuk membiasakan peserta didik untuk tidak melakukan korupsi sejak dini
adalah dengan tidak menyontek saat ulangan. Peserta didik harus dilatih
untuk berperilaku jujur. Baik saat ulangan maupun dalam aktivitas
kehidupan mereka. Poster di atas dapat memberikan inspirasi, motivasi dan
pelajaran bagi mereka untuk bersikap jujur dalam menghadapi ujian. Dengan
berprilaku jujur sejak di bangku sekolah, dapat menghindarkan mereka pada
perilaku kuropsi di masa mendatang. Poster di atas adalah salah satu media
untuk menyampaikan pesan tersebut.
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Berikut ini contoh soal-soal yang berkaitan dengan materi iklan, slogan, dan
poster. Walaupun soal tersebut tidak muncul pada ujian nasional pada tiga
tahun terakhir, namun materi ini muncul pada soal ujian sekolah berstandar
nasional (USBN) 2018.
Soal-soal ini dicantumkan agar dapat menjadi bahan bagi pendidik dan
peserta dalam mempelajari dan mengembangkan soal-soal yang berkaitan
dengan teks iklan, slogan, dan poster.
NO

SOAL

TAHUN

1. Perhatikanlah iklan penjualan berikut!
(1) Glade merupakan pengharum ruangan
dengan bonur isi 50 Ml.
(2) Dapatkan kesegaran dan kesejukan ruangan
Anda
hanya dengan sekali semprotan
“Glade”
(3) “Glade terbuat dari sari bunga-bungaan dan
bahan alami
(4) Dengan “Glade” suasana di rumah anda
serasa di pegunungan.

1

Kalimat berupa pendapat pada iklan tersebut di
atas adalah pada nomor…
A. (1) dan (2)

B. (2) dan (3)
C. (3) dan (4)
D. (4) dan (2)
Identifiaksi
Level Kognitif
Indikator yang
bersesuaian
Diketahui
Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan

L2
3.3.4 Mengidentifikasi informasi teks iklan yang
dibaca
Disajikan urutan pernyataan iklan
Kalimat pendapat pada iklan
Pemahaman tentang kalimat pendapat dalam
sebuah iklan
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NO

SOAL

2

Sebagai masyarakat yang baik, kita harus menaati
rambu-rambu lalu lintas agar kecelakaan di jalan raya
dapat berkurang. Dengan menaati rambu-rambu lalu
lintas mencerminkan prilaku dan sikap kita.
Slogan yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah ….
A.
B.
C.
D.

Patuhilah rambu-rambu lalulintas!
Rambu-rambu lalulintas itu harus kita patuhi!
Menaati rambu lalu dapat mencegah kecelakaan
Tertib berlalu lintas, cermin pribadi yang baik.

Identifiaksi
Level Kognitif
Indikator yang
bersesuaian
Diketahui
Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan
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TAHUN

L3
3.3.5 Mengidentifikasi informasi teks slogan yang
dibaca
Disajikan ilustrasi tentang menaati aturan
lalulintas.
Slogan yang sesuai dengan ilustrasi
Ciri-ciri dan kaidah slogan

Unit Pembelajaran
Teks Iklan

A. Aktivitas Pembelajaran
Tentu kita pernah membaca iklan di surat kabar, majalah atau menonton di
televisi. Kita juga sering melihat slogan pada produk-produk, kegiatan dan
organisasi-organisasi kemasyarakatan. Selain itu, kita pula kerap melihat
poster yang dipajang di dinding kelas, kantor, atau di jalan-jalan. Bahkan
ketiga hal tersebut sangat muda ditemui di handpone kita.
Apakah yang dimaksud dengan teks iklan? Apa pula yang dimaksud dengan
slogan dan poster? Bagaimanakah cara menyajikan teks iklan, slogan, dan
poster tersebut? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita akan
melakukan aktivitas pembelajaran pada dua bagian bagian. Bagian pertama
mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster. Kedua
menelaah dan menyajikan teks iklan, slogan, dan poster.

1. Aktivitas 1: Mengidentifikasi dan Menyimpulkan Teks Iklan,
Slogan, dan Poster
Tujuan aktivitas:
a. Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan poster
b. Menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster
Kegiatan Pendahuluan
1. Pendidik mengucapkan salam dan bersama-sama berdoa sebelum
pembelajaran dimulai.
2. Mengaitkan materi dengan pengalaman peserta didik atau dengan tema
sebelumnya.
3. Pendidik menyampaikan kompetensi dasar, tujuan, dan garis besar
kegiatan pembelajaran.
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Kegiatan Inti
Stimulation (pemberian rangsangan)
1. Peserta didik mengamati teks iklan, slogan, dan poster dari koran atau
majalah
2. Peseta didik menyaksikan tayangan iklan melalui LCD proyektor.
3. Peserta didik melakukan curah pendapat untuk menggali pengalaman
dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan iklan yang pernah
ditonton atau dibaca.
4. Peserta didik merespon pertanyaan-pertanyaan membangun konteks
berkaitan dengan berita yang diajukan oleh pendidik:
a.

Apakah yang kalian ketahui tentang iklan?

b.

Apakah yang kalian ketahui tentang slogan?

c.

Apakah yang kalian ketahui tentang poster?

d.

Dimana kita dapat menemikan iklan, slogan, dan poster?

e.

Apa saja yang biasa diiklankan?

f.

Apa saja yang biasa dibuatkan slogan?

g.

Informasi apa pula yang biasa ditemukan dalam poster?

b.

Mengapa iklan itu penting dalam kehidupan?

Problem statemen (identifikasi masalah)
1. Peserta didik mengamati dan membaca teks iklan, slogan, dan poster.
2. Peserta didik mendikusikan dan menyusun pertanyaan terkait dengan
teks iklan, slogan, dan poster.
3. Peserta didik mendiskusikan daftar pertanyaan yang telah dibuat.
4. Peserta didik memilih daftar pertanyaan yang akan dijadikan patokan
dalam mengumpulkan data.
5. Guru melakukan pengamatan untuk menilai sikap peserta didik.
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Data collection (pengumpulan data)
1.

Masing-masing kelompok mendapatkan tugas mengamati beberapa teks
iklan (dari koran atau majalah) slogan, dan poster yang dibagikan oleh
pendidik.

2.

Peserta didik membaca, mencermati, dan memilih masing-masing satu
teks iklan, slogan, dan poster sebagai teks model.

3.

Setiap kelompok bertugas membaca

teks mendata informasi yang

terdapat pada iklan, poster dan slogan sesuai dengan tugas masingmasing kelompok.
Data processing (pengolahan Data)
1. Secara berkelompok peserta didik membaca, mengidentifikasi dan
menuliskan informasi yang terdapat pada iklan, poster dan slogan sesuai
dengan tugas masing-masing kelompok.
2. Secara berkelompok peserta didik mendiskusikan dan menidentifiksi
informasi dan isi yang diperoleh dari teks iklan. Latihan dikerjakan pada
LKPD 1.1.
3. Secara berkelompok peserta didik mengidentifikasi isi dan maksud
slogan. . Latihan dikerjakan pada LKPD 1.2.
4. Secara berkelompok peserat didik mengidentifikasi informasi isi dan
pesan dalam poster. . Latihan dikerjakan pada LKPD 1.3.
5. Secara berkelompok peserta didik menyimpulkan isi iklan, slogan dan
poster. Latihan dikerjakan pada LKPD 1.4.
6.

Peserta didik menempelkan hasil indentifiaksi pada kertas plano

7.

Secara individu peserta didik membaca teks iklan, slogan, dan poster
yang berbeda selanjutnya menemukan informasi dalam teks tersebut.

Verification (pembuktian)
1.

Peserta didik melakukan kunjung kerja ke kelompok lain, satu orang
anggota kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di kelompok
masing-masing.
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2.

Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok, peserta didik yang berkunjung,
memberikan merespon hasil dengan memberikan tanggapan dan
pertanyaan untuk mendalami dan mengetahui kebenaran hasil telaah
teks berita yang telah dibaca.

3.

Peserta didik yang bertugas mempresentasikan memberikan penjelasanpenjelasan beserta alasan logis untuk membuktikan kebenaran hasil
telaah 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.

Generalization (menarik kesimpulan)
1.

Peserta didik menjelaskan kembali informasi yang ditemukan dalam teks
iklan, slogan, dan poster yang baca.

2.

Peserta didik menuliskan simpulan mengenai isi informasi teks iklan,
slogan, dan poster yang telah dipelajari.

3.

Peserta didik mengerjakan soal evaluasi pembelajaran yang diberikan
oleh pendidik untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran

Kegiatan Penutup
1.

Guru

dan

peserta

didik

Menyimpulkan

pembelajaran

tentang

mengidentifikasi teks iklan, slogan, dan poster
2.

Peserta didik dan pendidik melakukan refleksi terhadap pembelajaran
yang telah dilakukan.

3.

Pendidik menyampaikan tugas membaca materi untuk pertemuan
selanjutnya yaitu menelaah dan menyajikan teks iklan, slogan, poster.
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4.

Peserta didik dan pendidik mengakhiri kegiatan pelajaran dengan
mengucapkan salam.

2. Aktivitas 2: Menelaah dan Menyajikan Teks Iklan, Slogan, dan
Poster
Tujuan aktivitas pembelajaran
1. Menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster
(yang membuat bangga dan memotivasi) dari berbagai sumber yang
dibaca dan didengar.
2. Menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau
poster secara lisan dan tulis.
Kegiatan Pendahuluan
1. Pendidik mengucapkan salam dan meminta ketua kelas untuk memimpin
doa.
2. Pendidik mengaitkan materi dengan pengalaman peserta atau dengan
tema sebelumnya.
3. Pendidik memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari teks
iklan, slogan, dan poster, dalam kehidupan sehari-hari.
4. Pendidik menyampaikan kompetensi dasar, tujuan, dan garis besar
kegiatan pembelajaran.
Kegiatan Inti
Stimulation (pemberian rangsangan)
1. Peserta didik mengamati tayangan iklan elektronik yang ditayangkan
pendidik melalui LCD atau melalui gawai.
2. Peserta didik dan pendidik mendikusikan hal-hal yang berkaitan dengan
tayangan.
3. Peserta didik melakukan curah pendapat untuk menggali pengetahuan
mereka berkaitan tayangan iklan yang disaksikan.
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4. Pendidik memberikan petanyaan-pertanyaan stimulus, misalnya, apakah
tayangan itu termasuk sebuah teks? Tergolong jenis teks apakah
tayangan tersebut? Apakah produk yang tawarkan? Apakah Kalian
berminat membeli produk tersebut, Mengapa? Bagaimanakah bahasa
yang digunakan? Apakah tayangan tersebut bermanfaat?
5. Peserta didik merespon pertanyaan stimulus pendidik. Pendidik
meminta

peserta

didik

mendikusikan

pendapat

yang

berbeda

berdasarkan komentar dari peserta didik.
Problem Statement (identifikasi masalah)
1. Di dalam kelompok, peserta didik mendikusikan hal-hal yang akan
mereka ketahui atau pelajari mengenai teks iklan, slogan, atau poster
yang membuat bangga dan memotivasi.
2. Peserta didik secara berkelompok menyusun pertanyaan terkait dengan
teks iklan, slogan, atau poster.
3. Secara berkelompok peserta didik menerima Lembar Kerja mengenai
pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster
4. Pendidik melakukan pengamatan dan memberikan bimbingan pada
setiap kelompok, merepon pertanyaan peserta didik dan memberikan
penjelasan seperlunya atau instruksi untuk menemukan jawaban dengan
membaca literatur dalam gawai atau buku paket.
Data Collection (pengumpulan data)
1. Secara berkelompok yang beranggotakan tiga orang,

peserta didik

mendata informasi dan isi yang terdapat pada iklan, slogan dan poster.
2. Setiap peserta didik mendapatkan tugas berbeda. Orang pertama
mendata informasi isi dan pola penyajian pada teks iklan, orang kedua
mendata informasi dan pola penyajian pada slogan, dan orang ketiga
mendata informasi dan pola penyajian teks poster.
3. Seluruh peserta didik bertanggungjawab
sesuai tugas masing-masing.
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mencatat hasil pendataan
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4. Setiap kelompok mendikusikan secara pleno kecil hasil pendataan
masing-masing anggota kelompok.
Data Processing (pengolahan data)
1. Secara berkelompok peserta didik mencermati data hasil diskusi tentang
informasi isi dan pola penyajian teks iklan, slogan, dan poster.
2. Setiap peserta didik dalam kelompok menyajikan tugas masing-masing.
3. Secara berkelompok peserta didik menelaah teks iklan dengan merinci
pola penyajian teks iklan.
4. Secara berkelompok peserta didik menelaah teks iklan dengan merinci
pola penyajian dan kebahasaan teks iklan.
5. Secara berkelompok peserta didik menelaah slogan dengan merinci pola
penyajian dan kebahasaan.
6. Secara berkelompok peserta didik menelaah poster dengan merinci pola
penyajian dan kebahasaan. Seluruh latihan menelah dikerjakan pada
pada LKPD 2.1.
7. Peserta didik mendikusikan dan membandingkan pola penyajian dan
kebahasaan teks iklan, slogan dan poster. Peserta didik menyelesaikan
tugas ini pada LK PD 2.2.
8. Pendidik

memberikan

penjelasan

singkat

untuk

memperkuat

pemahaman peserta didik tentang materi yang dipelajari.
9. Secara individu peserta didik menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan
kedalam teks iklan, peserta didik menyelesaikan LKPD 2.3.
10. Peserta didik menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan ke dalam slogan.
Latihan ini dikerjakan pada LKPD 2.4.
11. Peserta didik menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan

dalam bentuk

poster, peserta didik menyelesaikan LKPD 2.5.
12. Secara berkelompok peserta didik menyempurnakan teks iklan, slogan,
dan poster yang telah dibuat secara berkelompok. Latihan dikerjakan
pada LKPD 2.6.
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13. Setiap kelompok memamerkan hasil kerja kelompok pada tempat
pameran yang telah disediakan. Pameran dikelompokkan sesuai
kelompok masing-masing. Setiap stan pameran dijaga oleh satu orang
anggota kelompok yang bertugas menjelakan jika ada pengunjung
pameran yang bertanya.
14. Setelah dilakukan secara berkelompok diharapkan peserta didik
memahami cara menyajikan gagasan dalam teks iklan, slogan, dan
poster. Selanjutnya secara individu peserta didik menyajikan gagasan,
pesan, dan ajakan ke dalam teks iklan, slogan, dan poster.
Verification (pembuktian)
1. Secara individu peserta didik melakukan kunjungan ke tempat pameran
untuk mengamati produk yangdipamerkan.
2. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok. Peserta didik yang berkunjung
memberikan respons dengan memberikan tanggapan dan pertanyaan
untuk mendalami dan mengetahui kebenaran hasil identifikasi teks yang
telah dibaca.
3. Peserta didik yang bertugas mempresentasikan dan memberikan
penjelasan-penjelasan

beserta

alasan

logis

untuk

membuktikan

kebenaran hasil disksi di kelompok masing-masing.
4. Peserta didik yang berkunjung membuat laporan hasil kunjungan.
Laporan berupa deskripsi singkat
Generalization (menarik kesimpulan)
1. Peserta didik mengungkapkan kembali tentang pola penyajian dan
kebahasaan yang terdapat dalam teks iklan, slogan, atau poster yang
telah dibaca dan didengar
2. Peserta didik dan pendidik secara bersama-sama menyimpulkan
pembelajaran teks iklan, slogan, atau poster.
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3. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi pembelajaran yang diberikan
oleh pendidik untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.
Kegiatan Penutup
1. Pendidik dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran tentang
menelaah struktur dan penggunaan bahasa dalam teks cerita imajinasi.
2. Peserta didik dan pendidik melakukan refleksi terhadap pembelajaran
yang telah dilakukan.
3. Pendidik menyampaikan tugas membaca materi untuk pertemuan
selanjutnya yaitu mencertiakan.
4. Peserta didik dan pendidik mengakhiri kegiatan pelajaran dengan
mengucapkan salam.

B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
1. LKPD 1 Mengidentifikasi Informasi Dan Menyimpulkan Isi
Teks Iklan, Slogan, Dan Poster
Tujuan:
▪

Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, dan poster

▪

Menyimpulkan isi teks iklan, slogan, dan poster

Petunjuk Kegiatan:
▪

Kerjakanlah Bentuk kelompok yang beranggotakan 3 - 5 orang

▪

Setiap kelompok bertugas membaca teks iklan, slogan, dan poster.
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1. LKPD 1.1. Mengidentifikasi informasi dan isi teks iklan.
1) Cermatilah iklan layanan masyarakat di atas, selanjutnya jawablah
pertanyaan di disebelahnya.
Hal
apakah
diklankan?

yang

Apa
pesan
disampaikan pada
tersebut?

yang
iklan

Apa tujuan pemasangan
iklna tersebut?

Di mana kamu sering
menemukan iklan tersebut?

Sumber: https://www.google.com/iklan+layanan+masyarakat

Cermatilah iklan berikut, kemudian isilah tabel dengan produk yang
ditawarkan, informasi isi dan ajakan yang dipaparkan pada setiap iklan!

Iklan
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Produk
Informasi
yang
Ajakan
isi
ditawarkan
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Sumber: https://www.google.com/iklan+produk
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2. LKPD 1.2. Mengidentifikasi Informasi isi dan Makna Slogan
Cermatilah slogan berikut, kemudian isilah tabel dengan maksud slogan
dan informasi yang disajikan pada setiap slogan, seperti contoh!
Slogan
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Infomasi Isi
Tentang
pentingnya
keterampilan
membaca
dalam
mengatasi
permasalahan
yang dihadapai
dalam
kehidupan.

Pesan
Dengan
membaca
seseorang
akan
memperoleh banyak
pengetahuan
yang
dapat
digunakan
dalam
mengatasi
masalah
dalam
kehidupan.
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3. LKPD 1.3. Mengidentifikasi Informasi Isi Dan Pesan Poster
Cermatilah poster berikut, kemudian isilah tabel dengan pesan yang akan
disampaikan pada setiap poster.

Poster

Informasi

Pesan
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Sumber: https://www.google.com/iklan+layanan+masyarakat
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4. LKPD 1.4. Menyimpulkan Teks Iklan, Slogan, dan Poster
Buatlah sebuah simpulan berdasarkan pencermatan terhadap bentuk,
penggunaan bahasa, produk yang ditawarkan, dan informasi yang disajikan
dalam teks iklan, slogan, dan poster!
SIMPULAN

2. LKPD 2 Menelaah dan Menyajikan Teks Iklan, Slogan, dan
Poster
Untuk meningkatkan pemahaman Saudara mengenai teks iklan, slogan, dan
poster silakan kerjakan latihan-latihan pada lembar kerja berikut!
Tujuan
▪

Peserta dapat menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan,
slogan, atau poster (yang membuat bangga dan memotivasi) dari
berbagai sumber yang dibaca dan didengar

▪

Peserta dapat menyajikan gagasan, pesan, dan ajakan dalam bentuk
iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis

Petunjuk Kerja:
▪

Bentuklah kelompok yang beranggotakan 4 orang

▪

Cermatilah teks iklan, slogan dan poster yang dibagikan oleh gurumu

▪

Dikusikanlah seluruh instruksi dan pertanyaan dalam LK
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1. LKPD 2.1. Menelaah Pola Penyajian dan kebahasaan Teks Iklan, Slogan
dan Poster.
Cermatilah iklan layanan masyarakat di bawah ini! Kemudian lakukan telaah
terhadap pola penyajiannya dan isikan pada format tabel yang telah
disediakan.

No
1
2
3
4
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Pola Penyajian

Pernyataan Dalam Iklan
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2. Cermatilah iklan berikut!

Sumber: https://encrypted.

Telaahlah berdasarkan aspek kebahasaannya dan isilah pada format yang
telah disediakan.
No

Unsur Kebahasaan

Penjelasan

1
2
dst
3. Cermatilah slogan berikut!

Sumber: https://www.google.co.id/imgres
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a. Telaahlah pola penyajian slogan di atas, tulislah pernyataan yang
terdapat pada slogan berdasarkan pola penyajian tersebut!
No

Slogan

1

1

2

2

3

3

Pola Penyajian

Pernyataan dalam Iklan

b. Telaahlah ciri kebahasaan slogan di atas dan isilah pada tabel berikut!
No

Unsur Kebahasaan

Penjelasan

1
2
dst
4. Cermatilah poster berikut!
Poster 1

Poster 2

Poster 3

Sumber: https://acch.kpk.go.id dan https://3.bp.blogspot.com

a. Telaahlah pola penyajian kedua poster di atas dan tulislah pernyataan
yang terdapat pada poster.
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No

Poster

1

1

2

2

3

3

Pola Penyajian

Pernyataan dalam Iklan

b. Telaahlah ciri kebahasaan poster tersebut di atas dan isilah pada tabel
berikut!
No

Unsur Kebahasaan

Penjelasan

1
2
dst
2. LKPD 2.2. Membandingkan Teks Iklan, Slogan dan poster
a. Cermatilah iklan, slogan, dan poster berikut!
Iklan

Slogan

Poster

Belajar dengan
senang
Masa depan
gemilang

Sumber: https://www.google.com/imgres

b. Bandingkalah iklan, slogan, dan poster di atas dari bentuk, gambar, katakata dan pola penyajiannya.
Hal yang
dibandingkan
Bentuk
Kata-kata
Gambar
Pola Penyajian
Kebahasaan

Iklan

Slogan

Poster
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3. LKPD 2.3 Menyajikan Teks Iklan.
Buatlah dua buah teks iklan, masing-masing mengenai iklan produk dan iklan
layanan. Sajikankahlah gagasan dan pesan dalam iklan tersebut dengan
kalimat yang singkat, menarik, dan memotivasi. Agar lebih menarik, bila pelu
lengkapilah dengan gambar.

4. LKPD 2.4 Menyajikan Slogan
Sajikanlah gagasan, pesan, dan ajakan tentang suatu hal yang berhubungan
dengan persoalan yang membanggakan dan memotivasi dalam bentuk
slogan!
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5. LKPD 2.5 Menyajikan Poster
Perhatikanlah gambar-gambar berikut!

Sumber: https://www.google.com/imgres

Berdasarkan gambar di atas, buatlah sebuah poster yang membanggakan
atau memotivasi. Gunakan kalimat yang mengajak dan memotivasi, lengkapi
pula dengan gambar dengan pewarnaan yang menarik!

6. LKPD 2.6 Menyempurnakan, Iklan, slogan, dan Poster
Bacalah iklan, slogan, dan poster yang telah dibuat oleh temanmu.
Lakukanlah penyuntingan, berikan catatan-catatan yang dapat membantu
teman kalian dalam menyempurnakan teks iklan, slogan, dan poster yang
dibuat. Berdasarkan penyuntingan yang dilakukan, sempurnakankan teks
iklan, slogan, dan poster yang telah kalian buat!
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C. Bahan Bacaan
1. Pengertian Teks Iklan, Slogan, dan Poster
1) Iklan
Iklan adalah pemberitahuan yang bertujuan mendorong atau membujuk
khalayak untuk menggunakan atau memakai produk yang ditawarkan dalam
iklan. Umumnya iklan disampaikan melalui media massa, seperti televisi,
radio, dan surat kabar.

Menurut Jefkins (1997) iklan adalah pesan yang

diarahkan untuk membujuk orang untuk membeli.

Iklan tidak hanya merupakan bagian dari industri berskala besar. Dewasa ini,
iklan merupakan sebuah metode yang dipergunakan di tengah-tengah
masyarakat untuk tujuan-tujuan di bawah ini.
1) Bagi perusahaan bisnis komersial, untuk menjual barang dan jasa.
2) Bagi pemerintah, untuk menyebarkan informasi dan memberikan
layanan kepada masyarakat.
3) Bagi orang perorangan, untuk membeli dan menjual banrang-barang
pribadi,
Daftar fungsi iklan boleh jadi makin hari kian panjang, bertambah hari
bertambah luas seiring dengan kemajuan teknologi komunikasi dan
perkembangan masyarakat. Namun demikian, dari sekian fungsi yang ada
itu,

iklan

memiliki

kesamaan

umum,

yakni

kebutuhan

untuk

mengkomunikasikan suatu pesan, baik yang bersifat komersial, sosial, dan
maupun pribadi. Iklan mengkomunikasikan suatu pesan yang bisa
mengandung dan mengkombinasikan beberapa tujuan yang berbeda.
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Dilihat dari isinya, iklan dikasifikasikan dalam tiga jenis.
1) Iklan Pemberitahuan
Iklan ini bertujuan untuk memberitahu khalayak mengenai suatu hal,
baik itu yang berupa perstiwa, keadaan, atau hal lainnya. Iklan ini dapat
berupa iklan turut berdkua cita, pesta pernikahan, pelaksanaan kegiatan
rapat, dan sebagainya.
Contoh:

Gambar 4 Iklan Pemberitahuan
Sumber: // https://scontent-sit4-1.fbcdn.net

2) Iklan Layanan Masyarakat
Iklan ini bertujuan untuk memberikan penerangan atau penjelasan
kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat merupakan iklan yang
digunakan untuk menyampaikan informasi persuasif atau mendidik
khalayak yang bersifat sosial agar masyarakat sebagai audiens dapat
bertambah pengetahuannya, bertambah kesadaran dan sikapnya, serta
berubah perilakunya agar mempunyai pandangan positif dan kehidupan
lebih baik. (Pujiyanto. 2014). Contohnya, iklan keluarga berencana dan
iklan bahaya narkotik. Pengguna ini umumnya pemerintah dan lembaga
swadaya masyarakat (LSM).
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Gambar 5 Iklan Layanan

https://www.google.co.id/ images

3) Iklan Penawaran
Iklan penawaran adalah iklan yang bertujuan untuk menawarkan suatu
produk kepada masyarakat, supaya masyarakat mau membeli atau
menggunakannya. Iklan penawaran juga termasuk jenis iklan niaga.
Contoh iklan penawaran misalnya iklan produk, jasa, dan lain sebagainya

Gambar 6 Iklan Penawaran
Sumber: https://nurasyifaaa.files.wordpress.com

2) Slogan
Slogan adalah motto atau frasa yang dipakai pada konteks politik, komersial,
agama, dan lainnya, sebagai ekspresi sebuah ide atau tujuan yang mudah
diingat. Kata "slogan" sendiri diambil dari istilah dalam bahasa Gaelik,
sluagh-ghairm, yang berarti "teriakan bertempur".
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, slogan diartikan sebagai perkataan
atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat untuk
memberitahukan sesuatu atau menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan,
organisasi, partai politik, dan sebagainya.
Walaupun kalimatnya singkat, tapi didalamnya terkandung makna yang luas.
Slogan harus terdiri dari beberapa kata saja, untuk itu untuk membuat suatu
slogan yang bisa diingat oleh banyak orang kita harus memeras otak untuk
memilih kata yang tepat dan efektif.
Biasanya slogan dibuat untuk mengajak seseorang untuk melaksanakan
sesuatu, baik itu untuk membeli suatu produk, atau menaati suatu aturan
yang telah dibuat. Karena tujuan utamanya adalah untuk mengajak, maka
sudah sepantasnya penggunaan kata perlu diperhatikan jangan terlalu
panjang dalam membuat sebuah slogan, gunakanlah beberapa kata saja agar
mudah diingat oleh banyak orang. Cermatilah contoh slogan berikut!

Gambar 7 Slogan
Sumber: https://google.com/iklan

Pada slogan tersebut di atas tampak bahasa yang digunakan untuk
memotivasi peserta didik agar rajin belajar agar mereka pintar.
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3) Poster
Poster adalah karya seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar
dan huruf atau kombinasi antar keduanya di atas kertas berukuran besar
atau kecil. Sifat informasi yang di sampaikan dalam poster umumnya bersifat
mengajak dan memberikan informasi dan kepada khalayak ramai.
Umunya poster dipasang di tempat-tempat yang ramai dan strategis seperti
sekolah, pasar, kantor, mall, puskesmas, dan lain-lain dengan maksud supaya
mencari perhatian mata sekuat mungkin.
Cermati poster berikut!

Gambar 8 Poster
Sumber: https://thegorbalsla.com

Secara umum poster di buat dengan tujuan sebagai media publikasi supaya
masyarakat dapat membacanya dan melakukan sesuatu sesuai dengan apa
yang ada dalam poster tersebut. Adapun secara khusus poster di buat
dibuatnya poster tergantung keinginan pembuat, misalnya untuk tujuan
komersial, mencari simpati publik, mencari perhatian masyarakat, dan lain
sebagainya.
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Pada poster tersebut, mengajak dan mendidik pembaca agar tidak
menyontek. Bahasa yang digunakan singkat dan menarik, gak nyontek itu
keren, dan jujur itu mahal. Informasi yang diberikan cukup efektif, muda
dipahami dan memotivasi.

2. Unsur-unsur Teks Iklan, Slogan, dan Poster
Setiap iklan, slogan, atau poster terdapat unsur-unsur pembentuknya di
antaranya (1) sumber adalah pemasang iklan yang berinisiatif dan
penyandang dana dari pemasang suatu iklan; (2) pesan adalah informasi
yang disampaikan. Wujudnya bisa berupa pesan verbal dan pesan nonverbal;
(3) media adalah sarana yang digunakan, misalnya media cetak, elektronik,
dan sarana-sarana lainnya; (4) penerima adalah individu atau kelompok
masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan; (5) efek adalah
perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola
pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup; dan (6) umpan balik adalah
tanggapan, reaksi, atau respons yang dikehendaki dari penerima pesan,
misalnya dengan membeli produk yang ditawarkan dan menolak hal yang
dinyatakan dalam slogan atau poster.
Walaupun banyak persamaan, namun terdapat pula perbedaan antara iklan,
slogan, dan poster. Walaupun tujuannya sama,
khalayak berbuat

yaitu untuk membujuk

sesuatu namun terdapat beberapa perbedaan yang

mencolok dari segi bentuk dan bahasanya. Berikut perbedaan antara iklan,
slogan, dan poster.
a. Iklan merupakan teks persuatif yang memadukan unsur gambar dengan
kata-kata, unsur gerak, dan suara.
b. Slogan merupakan teks persuatif yang mengutamakan unsur kata-kata.
c. Poster merupakan teks persuatif yang mengutamakan kekuatan gambar
dan kata-kata; dipajang di tempat-tempat umum.
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Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut!

3. Pola Penyajian Teks Iklan, Slogan, dan Poster
Teks iklan, slogan dan poster disajikan berdasarkan struktur pembangun
teks yang tidak baku. Namun secara umum harus memiliki unsur-unsur yang
harus terdapat di dalamnya. Pada poal penyajian ini setidaknya terdiri atas
judul atau nama produk, penjelasan, dan nama serta alamat pengiklan.
a. Judul atau Nama Produk
Bagian ini berisi nama produk, jasa, atau kegiatan yang diiklankan. Bagian ini
adalah bagian terpenting dari sebuah iklan. Judul atau nama produk tidak
selalu terletak pada awal tulisan, tetapi merupakan bagian pertama yang
dibaca orang. Melalui bagian ini pembaca dapat mengetahui iklan yang
ditawarkan meskipun tidak selalu menggambarkan produk yang ditawarkan
secara jelas.
b. Tubuh iklan
Bagian ini berisi tujuan produk, jasa, atau kegiatan tersebut diiklankan.
Bagian ini juga menerangkan penjelasan dan detail iklan tersebut. Aspekaspek yang ingin disampaikan atau ditawarkan pemasang iklan disampaikan
secara terperinci.
c. Nama dan Alamat Pengiklan
Bagian ini merupakan inforamsi tambahan yang juga penting disajikan,
berisi nama orang, alamat, atau nomor telepon yang dapat dihubungi.
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4. Ciri Kebahasaan Teks Iklan, Slogan, dan Poster
Pada teks iklan, slogan dan poster memuat kaidah kebahasaan tertentu.
Berikut ini unsur-unsur kebahasaan yang sering digunakan
Ciri kebahasaan iklan
a. Menggunakan slogan
Slogan sangat penting untuk dunia periklanan dengan slogan iklan
tersebut akan mudah diingat publik dan akan lebih terkenal.
b. Kalimat persuasif
Kalimat persuasif adalah Kalimat yang bertujuan meyakinkan dan
membujuk pembaca agar melaksanakan atau menerima gagasan penulis
terhadap suatu hal.
c. Menggunakan subjek orang pertama
Teks iklan biasanya menggunakan subjek orang pertama tunggal atau
jamak seperti aku saya dan kami untuk mengganti pihak atau instansi
pemasang iklan
d. Kalimat Persusif
Persuasif merupakan sesuatu yang sifatnya mengajak. Artinya, kata-kata
dalam teks iklan itu bertujuan supaya para konsumen yakin dan percaya
terhadap produk atau jasa yang ditawarkan.
e. Kalimat Imperatif
Selain persuasif, kata yang digunakan dalam iklan juga berwujud
imperatif. Imperatif merupakan permintaan, ajakan, dorongan atau
larangan. Contohnya yaitu kata ikutilah, hadirilah, wujudkan, nyatakan,
nikmati, sebaiknya, marilah, ayo dan janganlah.

267

f. Memuat Fakta dan opini
Iklan yang baik harus mengandung fakta. Fakta merupakan pernyataan
yang bisa dibuktikan kebenarannya. Selain itu, sebuah iklan juga
mengandung pendapat yang memengaruhi konsumen untuk membeli
atau menggunakan produk yang diiklankan.
Ciri Kebahasaan Slogan
Slogan memiliki ciri bahasa yang menarik mudah dipahami serta bersifat
persuasif isinya singkat dan jelas kalimatnya pendek menarik dan mudah
diingat menjelaskan visi dan misi.

Terdiri dari beberapa kata saja dan

menarik karena tujuan utamanya adalah agar mudah diingat.
Ciri Kebahasaan Poster
Seperti teks lainnya, poster memiliki ciri tersendiri. Adapun ciri kebahasaan
poster adalah sebagai berikut.
1) Singkat jelas dan memiliki daya pikat
2) Kata-kata yang dipergunakan efektif, sugestif, dan mudah diingat. Efektif
artinya tidak menggunakan kata-kata yang tidak bermanfaat. Sugestif
artinya masyarakat tergugah hatinya untuk membeli mengikuti isi dan
tujuan poster.
3) Cenderung memiliki gambar yang menarik dan memikat.
4) Bersifat sugestif dan mengajak.

5. Penulisan Teks Iklan, Slogan, dan Poster
Iklan
Iklan yang baik sangat dipengaruhi oleh bahasa yang digunakan. Kata-kata
harus digunakan secara efektif dan kreatif agar bisa memengaruhi khalayak

268

Unit Pembelajaran
Teks Iklan

luas. Bahasa iklan yang baik, harus memenuhi beberapa kriteria, antara
lain:
1) Menggunakan kalimat persuasi yang berarti membujuk, mempengaruhi
atau memberi daya tarik pada barang atau jasa yang di promosikan.
2) Menggunakan bahasa yang familiar atau bahasa yang biasa digunakan oleh
masyarakat.
3) Menggunakan kata yang khas, unik, dan menarik.
4) Menjelaskan keunggulan barang atau jasa tersebut.
5) Memberikan gambaran yang jelas tentang produk
Slogan
Sebuah slogan mementingkan kata-kata yang menarik, unik dan memikat.
Oleh karean itu dalam penulisan slogan harus memperhatikan hal tersebut.
Setidaknya dalam menulis slogan perlu memperatikan hal berikut.
1. Tentukan masalah yang akan dijadikan slogan/poster.
2. Tentukanlah informasi atau pesan yang akan disampaikan.
3. Daftar kata-kata yang berkesesuaian dengan tujuan penulisan slogan.
4. Pilih kata-kata yang paling tepat dan menarik.
5. Lakukan revisi seperlunya.
Poster
Poster mengombinasikan kalimat dan gambar dengan grafis yang menarik.
Oleh karena itu poster juga tergolong sebagai karya seni. Poster adalah karya
seni atau desain grafis yang memuat komposisi gambar dan huruf atau
kombinasi antar keduanya. Oleh karena itu dalam menulis poster harus
diperhatikan hal-hal berikut.
1) Poster harus menggunakan bahasa yang mudah untuk dipahami.
2) Susunan kalimat poster harus singkat, padat, jelas, tetapi berisi.
3) Poster sebaiknya dikombinasikan dengan bentuk gambar.
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4) Poster harus bisa menarik minat khalayak
5) Media poster harus menggunakan bahan yang tidak mudah rusak atau
sobek.
6) Gambar

dibuat

mencolok

dan

sesuai

dengan

ide

yang

akan

dikomunikasikan.
8) Kata-kata yang digunakan dalam poster harus efektif, sugestif, dan
mudah diingat.
9) Jenis font atau huruf sebaiknya adalah jenis yang mudah dibaca dan
dengan ukuran yang besar.
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1. Pembahasan Soal-Soal
Setelah Saudara membaca

soal-soal Ujian Nasional dan Ujian Sekolah

Berstandar Nasional (USBN) Bahasa Indonesia SMP yang berkaitan dengan
kompetensi dasar pada teks iklan, Saudara perlu memahami pembahasan
soal-soal tersebut.
Soal 1
Perhatikanlah iklan penjualan berikut!
(1)

Glade merupakan pengharum ruangan dengan bonur isi 50 Ml.

(2)

Dapatkan kesegaran dan kesejukan ruangan Anda hanya dengan
sekali semprotan “Glade”

(3)

“Glade terbuat dari sari bunga-bungaan dan bahan alami

(4)

Dengan “Glade” suasana di rumah Anda serasa di pegunungan.

Kalimat berupa pendapat pada iklan tersebut di atas adalah pada nomor…
A.

(1) dan (2)

B.

(2) dan (3)

C.

(3) dan (4)

D.

(4) dan (2)

Pembahasan: Pada urutan teks iklan penjualan pengharum ruangan yang
menyatakan pendapat ialah kalimat nomor 2 Dapatkan kesegaran dan
kesejukan ruangan Anda hanya dengan sekali semprotan Glade dan pada
kalimat nomor 4 dengan Glade suasana di rumah Anda serasa di pegunungan
Pada kedua kalimat menyatakan dari sudut pandang penjual serta isi kalimat
menunjukkan bukan kenyataan sebenarnya.
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Soal 2
Sebagai masyarakat yang baik, kita harus menaati rambu-rambu lalu lintas
agar kecelakaan di jalan raya dapat berkurang. Dengan menaati ramburambu lalu lintas mencerminkan prilaku dan sikap kita.
Slogan yang tepat sesuai ilustrasi tersebut adalah ….
A.

Patuhilah rambu-rambu lalulintas!

B.

Rambu-rambu lalulintas itu harus kita patuhi!

C.

Menaati rambu lalu dapat mencegah kecelakaan

D.

Tertib berlalu lintas, cermin pribadi yang baik.

Pembahasan:
Pada soal disajikan sebuah ilustrasi. Pertanyaan pada soal adalah
menentukan slogan yang tepat berdasarkan ilutrasi. Oleh karena itu perlu
dilihat kesesuaian antar slogan pada opsi jawaban dnegan ilustrasi pada
stimulasi. Ilustrasi menjelaskan tentang ajakan menaati peraturan lalu lintas.
Berdasarkan penjelasan tersebut, kita dapat mementukan jawaban yang
benar.

2. Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) bisa Saudara
lalukan dengan melihat indikator pencapaian kompetensi atau indikator
kunci yang harus dicapai, yaitu minimal proses berpikir ranah analisis (C4)
atau level 3 (penalaran).
Level penalaran merupakan level HOTS karena untuk menjawab soal-soal
pada level 3 peserta didik harus mampu mengingat, memahami, dan
menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural serta memiliki
logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah
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konstekstual.

Level

penalaran

mencakup

dimensi

proses

berpikir

menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan mengkreasi (C6).
Contoh soal di bawah ini sudah termasuk soal HOTS karena sudah level 3
(level penalaran). Untuk menambah pemahaman, Saudara diharapkan dapat
mengembangkan soal HOTS yang setingkat dengan contoh soal di bawah ini.
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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
No

1

Kompetensi
Lingkup
yang Diuji
Materi
3.3
Mengidentifikasi
informasi
teks
iklan, slogan, atau
poster
(yang
membuat bangga
dan memotivasi)
dari
berbagai Teks Iklan
sumber
yang
dibaca
dan
didengar
3.4 Menelaah pola
penyajian
dan
kebahasaan teks

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: Bahasa Indonesia
: 10 menit
:5
: 2018/2019
Level
Kognitif

Bentuk
Soal

Mengidentifikasi
Disajikan sebuah teks iklan, peserta
informasi teks
didik dapat menentukan maksud 1
iklan,
slogan,
kalimat dalam iklan.
atau poster

L3
(Penalaran)

PG

Menelaah pola
Disajikan sebuah teks iklan, peserta
penyajian teks
didik dapat membuktikan struktur dan 2
iklan,
slogan,
kaidah teks iklan
atau poster

L3
(Penalaran)

Uraian

Materi

Indikator Soal

No

No

2

Menyajikan
gagasan,
pesan,
dan ajakan dalam
bentuk
iklan,
slogan,
atau
poster
secara
lisan dan tulis

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

No

Menelaah pola
penyajian dan Disajikan sebuah teks iklan, peserta
kebahasaan teks didik dapat menelaah pola penyajian 3
iklan,
slogan, teks iklan
atau poster
Menelaah pola
penyajian dan
kebahasaan teks
iklan, slogan,
atau poster
Menyajikan
gagasan, pesan,
dan
ajakan
dalam
bentuk
slogan,.

Disajikan sebuah teks poster, peserta
didik dapat menelaah tujuan penulisan
poster tersebut.

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

L3
(Penalaran)

Uraian

4

L3

PG

Disajikan ilusrasi, peserta didik dapat 5
menentukan slogan yang tepat

L3

PG
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3

Kompetensi
yang Diuji
iklan, slogan, atau
poster
(yang
membuat bangga
dan memotivasi)
dari
berbagai
sumber
yang
dibaca
dan
didengar
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PAKET - …

Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SMP
Kurikulum
: 2013
: VII
Bentuk Soal
: Uraian
: Bahasa Indonesia
Nama Penyusun
: Muh. Arsyidin C.H.
Buku Sumber:
KOMPETENSI DASAR
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Buku Teks Bahasa Indonesia SMP
√
Pemahaman
Kelas VIII
3.3 Mengidentifikasi informasi
RUMUSAN BUTIR SOAL
teks iklan, slogan, atau
Cermatilah kalimat iklan berikut!
Nomor
poster
(yang
membuat
Soal
bangga dan memotivasi)
Peluang Bisnis di rumah! Ingin Punya Toko Online Gratis Seperti Ini? Saatnya
dari bangga sumber yang
Bisnis Dari Rumah Tanpa ke luar rumah
1
dibaca dan didengar
LINGKUP MATERI
Teks Iklan, slogan dan Poster
MATERI
Mengidentifikasi informasi teks
iklan, slogan, atau poster
INDIKATOR SOAL
Disajiakn teks iklan, peserta
didik
menentukan
maksud
kalimat dalam iklan.

Kunci
Jawaban
D

Maksud dari kalimat Peluang di rumah! Pada teks iklan tersebut adalah…
A. Buka toko sendiri di rumah.
B. Kesempatan berbisnis tanpa keluar rumah
C. Kesempatan berbisnis perlengkapan rumah tangga
D. Kesempatan berbisnis melalui internet

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL

PAKET - …

Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SMP
Kurikulum
: 2013
: VII
Bentuk Soal
: Uraian
: Bahasa Indonesia
Nama Penyusun
: Muh. Arsyidin C.H.
Buku Sumber:
KOMPETENSI DASAR
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Buku Teks Bahasa Indonesia SMP
√
Pemahaman
Kelas VIII
3.3 Mengidentifikasi informasi
RUMUSAN BUTIR SOAL
teks iklan, slogan, atau
Cematilah iklan penawaran berikut!
Nomor
poster
(yang
membuat
Soal
bangga dan memotivasi)
dari bangga sumber yang
2
dibaca dan didengar
LINGKUP MATERI
Teks Iklan, slogan dan Poster
MATERI

Telaahlah pola penyajian teks iklan tersebut!
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Mengidentifikasi informasi teks
iklan, slogan, atau poster
INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah iklan, peserta
didik menelaah pola penyajian
teks iklan tersebut.

Kunci
Jawaban
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PAKET - …

Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SMP
Kurikulum
: 2013
: VII
Bentuk Soal
: Uraian
: Bahasa Indonesia
Nama Penyusun
: Muh. Arsyidin C.H.
Buku Sumber:
KOMPETENSI DASAR
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Buku Teks Bahasa Indonesia
√
Pemahaman
SMP Kelas VIII
3.2 Menelaah pola penyajian teks
RUMUSAN BUTIR SOAL
iklan, slogan, atau poster (yang
Nomor
Cermatilah iklan berikut!
membuat
bangga
dan
Soal
memotivasi) dari bangga sumber
3
yang dibaca dan didengar
LINGKUP MATERI
Teks Iklan, slogan dan Poster

MATERI
Menelaah informasi teks iklan,
slogan, atau poster
INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks iklan, peserta
didik dapat membuktikan struktur
dan kaidah teks iklan

Kunci
Jawaban

Apakah teks iklan tersebut sudah memenuhi struktur dan kaidah kebahasaan tesk iklan?
Lengkapilah dengan bukti!

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL

PAKET - …

Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah

: SMP

Kelas
Mata Pelajaran

: VII
: Bahasa Indonesia
Buku Sumber:
KOMPETENSI DASAR
Buku Teks Bahasa Indonesia SMP
Kelas VIII edisi revisi
3.3 Menelaah pola penyajian dan
kaidah kebahasaan teks iklan,
Cermati poster berikut!
slogan, atau poster (yang
Nomor
membuat
bangga
dan
Soal
memotivasi) dari bangga
4
sumber yang dibaca dan
didengar

: 2013

Bentuk Soal
Nama Penyusun

: PG
: Muh. Arsyidin C.H.

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

√

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Tujuan penulisan iklan tersebut adalah…
A. Ajakan untuk berprilaku hidup tertib
B. Ajakan agar hidup bersih dan sehat
C. Ajakan bergaya hidup bersih dan sehat

Kunci
Jawaban
C

D. Ajakan agar hidup sehat di rumah dan sekolah.

Unit Pembelajaran
Teks Iklan
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LINGKUP MATERI
Teks Iklan, slogan dan Poster
MATERI
Menelaah pola penyajian teks
iklan, slogan, atau poster
INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks poster,
peserta didik dapat menentukan
tujuan penulisan poster tersebut.

Kurikulum
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL

PAKET - …

Tahun Pelajaran 2019/2020
Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SMP
Kurikulum
: 2013
: VII
Bentuk Soal
: Uraian
: Bahasa Indonesia
Nama Penyusun
: Muh. Arsyidin C.H.
Buku Sumber:
KOMPETENSI DASAR
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
Buku Teks Bahasa Indonesia SMP
√
Pemahaman
Kelas VIII
3.3 Menelaah pola penyajian
RUMUSAN BUTIR SOAL
teks iklan, slogan, atau
Perhatikan ilustrasi berikut!
Nomor
poster
(yang
membuat
Soal
bangga dan memotivasi)
Dalam rangka menyukseskan program Makassar Hijau kepala Sekolah melakukan
dari bangga sumber yang
program menanam pohon satu pohon satu anak. Tidak tanggung-tanggung, jumlah
5
dibaca dan didengar
LINGKUP MATERI
Teks Iklan, slogan dan Poster
MATERI
Mengidentifikasi informasi teks
iklan, slogan, atau poster
INDIKATOR SOAL
Disajikan ilusrasi, peserta didik
dapat menentukan slogan yang
tepat

Kunci
Jawaban
D

pohon yang disiapkan 1.000 pohon. Harapannya agar kelak kemudian hari ada yang
bisa diwariskan kepada generasi yang akan datang. Slogan yang tepat sesuai dengan
ilustrasi tersebut adalah….
A. Bersih Itu Baik, Bersih Itu Indah, Bersih Itu Sehat
B. Hutan adalah Paru-paru Dunia, Mari Bersama Jaga Hutan Kita!
C. Lingkungan Bersih, Penyakit Tak Ada Lagi
D. Hari Ini Menanam Pohon, Hari Esok Menikmatinya

Unit Pembelajaran
Teks Iklan

Teks iklan, slogan, atau poster dapat dipahami sebagai teks yang
mengutamakan informasi sebagai daya tarik bagi masyarakat atau pembaca
mengenai sesuatu yang diberitakan. Teks iklan ialah berita pesanan untuk
mendorong/membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa
yang

ditawarkan.

Biasanya

iklan

dijadikan

sebagai

alat

untuk

mempromosikan sesuatu.
Slogan ialah perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan
mudah diingat untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu, seperti
Solo Berseri (bersih, sehat, indah, rapi).
Sementara itu, poster ialah plakat yang dipasang di tempat umum berupa
informasi, ajakan, dan pengumuman yang mengombinasikan kalimat dan
gambar secara artistik.
Mencermati ketiga bentuk teks tersebut memiliki perbedaan yaitu iklan
memiliki unsur seperti gambar, kata-kata, gerak, dan suara. Biasanya dapat
kita saksikan di tayangan televisi, radio, majalah, atau internet. Sedangkan,
slogan memiliki unsur kata-kata dan suara. Biasanya dapat kita jumpai di
radio dan majalah/surat kabar. Adapun poster memiliki unsur gambar dan
kata-kata. Biasanya dapat dijumpai di tempat-tempat umum dengan dipajang
pada benda-benda padat.
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Selain memiliki pola penyajian dan unsur kebahasaan kebahasaan yang khas.
Bahasa iklan menggunakan bahasa yang sederhana, mudah diingat dan dapat
dipahami. Oleh sebab itu, pembaca akan merasa tertarik berbeda jika
menggunakan kalimat yang panjang tentu akan dihindari dan tidak mudah
diingat. Dengan demikian, kebahasaan dalam teks iklan dinyatakan bersifat
bersuasif, imperatif, berima-puitis, berkesan positif, dan ringkas.
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Isilah umpan balik pembelajaran pada format berikut ini!
1.

Setelah Saudara mempelajari bahan ajar pada unit ini. Inspirasi apa yang
muncul pada benak atau pikiran Saudara yang dapat diaplikasikan dalam
kehidupan sehari-hari?

2. Setelah Saudara mempelajari unit teks iklan ini, masalah apa yang

Saudara hadapi saat menerapkannya di kelas?

3.

Bagaimana cara mengatasinya?
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4.

Untuk memantapkan penguasaan para peserta didik dalam menghadapi
UN, materi dan soal apakah yang dapat Saudara rencanakan dalam
proses pembelajaran teks iklan?

5.

Berdasarkan pengalaman Saudara dalam merancang pembelajaran,
bagaimanakah rancangan RPP yang tepat pada materi dalam unit ini?
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Paket Pembelajaran
Teks Berita, Eksposisi, Puisi, dan Iklan

Alhamdulillah, Saudara telah tuntas mempelajari teks berita, eksposisi, puisi
dan iklan, mulailah dari pemahaman aplikasi keempat jenis teks itu di dunia
nyata, relevansi materi dengan soal-soal UN/USBN, sampai umpan balik.
Namun, sekiranya ada bagian-bagian yang belum dipahami, sebaiknya
Saudara kembali mempelajari dan mendiskusikan dengan instruktur ataupun
peserta pelatihan lainnya.
Saudara diharapkan dapat memperdalam keempat jenis teks tersebut dengan
berbagai referensi lainnya yang lebih lengkap, termasuk di dalam relevansi
dan pengembangan jenis-jenis teks itu dalam orientasinya dengan
keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa..
Ketuntasan mempelajari jenis teks teks berita, eksposisi, puisi dan iklan
sangat penting. Saudara yang mengajar di kelas VIII dapat lebih
menguasainya, termasuk di dalam melatihkannya kepada guru lain. Dengan
adanya bahan ajar yang juga berorientasi pada keterampilan berpikir tingkat
tinggi ini, terutama berkaitan degan keempat jenis teks itu, Saudara dapat
memandu para guru yang lain dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi pembelajaran yang 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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