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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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Unit ini berisi paparan tetang pembelajaran teks eksplanasi, mulai dari
contoh, konsep, karakteristik, sampai pada prosedur pembelajarannya. Teks
eksplanasi terdapat di kelas VIII Kurikulum 2013 untuk SMP. Di dalamnya
terdapat empat KD meliputi kegiatan mengidentifikasi, menelaah, meringkas,
sampai kepada menyajikan. Keempat kompetensi tergambar pula di dalam
model-model pelatihan yang akan Saudara lakoni di dalam unit ini.
Di dalam unit ini, kami menawarkan model-model pelatihan yang dapat
menjadi inspirasi bagi Saudara dan dapat menyemangati dan mempermudah
peserta didik di dalam mempelajari teks itu. Kami berharap model-model
pembelajaran yang tersaji di dalam unit ini dapat menjadi solusi untuk semua
tantangan di dalam mengembangkan masing-masing KD. Dengan modelmodel pembelarajan itu, Saudara dapat mengembangkan kompetensi para
peserta didik dengan pelayanan yang lebih baik. Kurikulum 2013 dapat
terakomodasi dengan kreativitas Saudara di dalam memilih model
pelatihann tersebut yang tepat.
Di dalam unit ini kami sajikan pula sejumlah soal UN yang relevan dengan
kompetensi lulusan (SKL) yang muncul dalam tiga terakhir UN; disertai
dengan

langkah-langkah pembahasannya. Dengan

model-model

soal

tersebut, Saudara diharapkan dapat memprediksi kemungkinan soal jenis
teks eksplanasi yang mungkin muncul pada UN tahun berikutnya. Lima
contoh soal HOTS yang tersaji di bagian akhir unit ini juga dapat Saudara
jadikan sebagai bahan latihan para peserta di dalam penyelesaian UN
tersebut. Tentu saja soal-soal tersebut harus perlu dikembangkan kembali
oleh Saudara berdasarkan kisi-kisi UN terakhir.
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Besar harapan kami, bahan pelatihan ini memberikan kontribusi bagi
peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia khusus teks eksplanasi
di SMP. Bahan ini juga diharapkan dapat membantu dalam menuntaskan
belajar para peserta didik melalui penguasaan potensi akademik para
gurunya. Atas segala kekurangan yang ada pada bahan pelatihan ini, kami
mohon saran dan kritik untuk perbaikan pada penyusunan bahan pelatihan
berikutnya. Terima kasih.

Jakarta, April 2019
Penulis
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar kelas
VIII:
KD Pengetahuan
3.9 Mengidentifikasi informasi dari

Target KD
Peserta pelatihan dapat

teks ekplanasi berupa paparan

mengidentifikasi informasi dari teks

kejadian

ekplanasi berupa paparan kejadian

suatu fenomena alam yang

suatu fenomena alam dengan benar.

diperdengarkan atau dibaca.
3.10 Menelaah teks ekplanasi berupa

Peserta pelatihan dapat menelaah

paparan kejadian suatu

teks ekplanasi berupa paparan

fenomena alam yang

kejadian suatu fenomena alam

diperdengarkan atau dibaca.

dengan lengkap dan terperinci.

KD Keterampilan
4.9 Meringkas isi teks eksplanasi

Peserta pelatihan dapat meringkas isi

yang berupa proses terjadinya

teks eksplanasi yang berupa proses

suatu fenomena dari beragam

terjadinya suatu fenomena dari

sumber yang didengar dan

beragam sumber dengan jelas dan

dibaca

terpadu.
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4.10 Menyajikan informasi dan data

Peserta pelatihan dapat menyajikan

dalam bentuk teks eksplanasi

informasi dan data dalam bentuk

proses terjadinya suatu

teks eksplanasi proses terjadinya

fenomena secara lisan dan tulis

suatu fenomena dengan

dengan memperhatikan struktur,

memperhatikan struktur dan unsur

unsur kebahasaan, atau aspek

kebahasannya secara benar.

lisan
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
No.

Indikator Pendukung
a.

1.

2.

b.

berdasarkan isi teks eksplanasi yang telah dibacanya
Menyebutkan macam-macam isi teks eksplanasi.

a.

Menyebutkan bagian-bagian dari struktur teks ekspalansi

b.

Menyebutkan kaidah-kaidah kebahasaan teks ekspalanasi.

a.
b.
c.
a.
4.

Menunjukkan kecermatan dalam mengartikan teks ekspalansi

c.

c.

3.

Mengontruksi isi suatu eksplanasi secara umum.

b.
c.

Mencontohan penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan daro
teks eksplanasi.
Memerinci langkah-langkah membuat ringkasan teks
eksplanasi.
Menunjukkan ketelitian dalam menentukan bagian ide pokok
dari bagian-bagian dalam teks eksplanasi
Merangkaikan ide-ide pokok dalam suatu teks eksplanasi
menjadi teks baru .
Menjelaskan macam-macam pola pengembangan paragraf
dalam teks eksplnasi.
Menununjukkan kecermatan dalam menentukan langkahlangkah penulisan teks ekspalansi.
Menentukan ide-ide pokok untuk penulisan teks eksplanasi
dengan tema fenomena alam.
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No.

Indikator Inti

1.

Menentukan informasi dari teks ekplanasi berupa paparan kejadian
suatu fenomena alam

2.

Memerinci struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ekplanasi
berupa paparan kejadian suatu fenomena alam.

3.

Menyusun ringkasan teks eksplanasi secara padu.

4.

Menuliskan informasi-informasi tentang suatu fenomena menjadi
suatu teks ekplanasi.

No.
1.

Indikator Pengayaan
Menentukan informasi dari teks ekplanasi berupa paparan
kejadian suatu fenomena sosial dan budaya dari situs/media
daring lainnya.

2.

Memerinci struktur dan kaidah kebahasaan dari teks ekplanasi
berupa paparan kejadian suatu fenomena sosial dan budaya dari
situs/media daring lainnya.

3.

Menyajikan ringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses
terjadinya suatu fenomena sosial dan budaya dari dari
situs/media daring lainnya.

4.

Menuliskan informasi dan data dalam bentuk teks eksplanasi
proses terjadinya suatu fenomena sosial dan budaya dari
situs/media daring lainnya..
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Setiap kejadian atau peristiwa yang dialami seorang siswa tidak lepas dari
suatu proses. Misalnya, peristiwa terjadinya hujan, yang dimulai dari
pembentukan awan sampai pada turunnya titik-titik air ke bumi. Begitu pun
dengan kegiatan sarapan bubur pada pagi hari, yang dimulai dengan proses
pengolahan bubur itu sendiri hingga penghidangannya pada sebuah
mangkuk di atas meja. Proses-proses itu tidak hanya dialami oleh seseorang
tetapi sering pula didengar ataupun dibaca dari cerita-cerita orang lain.
Mungkin pula proses-proses itu sering pula disampaikan siswa kepada orang
lain.
Sebagai teks tentang suatu proses, eksplanasi mudah dijumpai pula dalam
pelajaran-pelajaran lain, seperti dalam IPS dan IPA. Dalam IPA dibahas
tentang proses

terjadinya

kegala

alam,

seperti

gerhana matahari,

pembentukan ekosistem, terjadinya banjir. Dalam IPS dijumpai tentang
bahasa persoalan sosial ataupun budaya
Oleh karena itu, teks eksplanasi penting dipelajari siswa. Dengan tes itu, para
siswa bisa memahami terjadinya informasi-informasi tentang terjadinya
suatu peristiwa, termasuk struktur penyajian beserta kaidah-kaidah
bahasanya. Dengan demikian, para siswa mudah pula ketika mengontruksi
teks itu, tidak hanya untuk Mata Pelajaran Bahasa Indoensia aupun untuk
kepentingan Mata Pelajaran IPA, IPS, dan pelajaran-pelajaran yang lain.

19

Berikut disajikan contoh teks ekplanasi yang mungkin dijumpai siswa dalam
kehidupan mereka sehari-hari. Untuk itu, mohon Saudara dapat membacanya
dengan cermat.
Roda, Pengubah Wajah Dunia
(1) Perhatikan semua benda di sekeliling kita, adakah yang memiliki roda?
Banyak sekali mesin, peralatan, alat transportasi, dan benda buatan manusia
menggunakan roda. Roda merupakan salah satu penemuan terbesar manusia
yang membuat semua pekerjaan menjadi lebih mudah.
(2) Awalnya roda dibuat oleh ahli menggunakan mesin pemintal. Peninggalan
roda paling tua berasal dari Mesopotamia yang digunakan untuk kendaraan
di sekitar tahun 3000 SM. Kemudian muncul juga di Tiongkok, Arab, Eropa
dan belahan dunia lainnya. Perkembangan roda dimulai dari bentuk
sederhana berupa balok kayu yang digulingkan, kemudian diubah menjadi
potongan melintang balok kayu, roda bundar utuh dengan pasak di
tengahnya, hingga roda berjari-jari. Bagian tengah roda kemudian juga
diganti besi sehingga roda menjadi semakin kuat.
(3) Seiring dengan perkembangan zaman, roda terus mengalami perbaikan.
Charles Goodyear pada tahun 1839 berhasil menciptakan ban terbuat dari
karet yang lebih tahan goncangan dan lebih kuat terhadap gesekan
permukaan jalan. Pada tahun 1845 Thomson dan Dunlop kemudian
menciptakan ban yang berisi udara. Pada perkembangannya, saat ini roda
mempunyai banyak ukuran dan jenis, ada yang terbuat dari besi, kayu, karet
atau gabungan dari beberapa jenis bahan yang disesuaikan dengan fungsinya.
(4) Berkat penemuan roda, menempuh jarak antar tempat di berbagai
belahan dunia menjadi lebih mudah dan lebih cepat. Pengaruh roda sangat
terasa terhadap perkembangan ekonomi masyarakat dunia, karena
pendistribusian barang-barang perdagangan menjadi lebih cepat dan mudah.
Tanpa roda, tentunya kehidupan manusia akan menjadi sangat sulit. Sumber:
Kemdikbud, 2016
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Terdapat beberapa soal yang relevan dengan teks eksplanasi dalam UN.
Berikut beberapa soal yang dimaksud.
No.

Soal

KD

Kelas

Aktivitas manusia di dalam

3.9 Mengidenti- VIII

memenuhi kebutuhan

fikasi informasi

hidupnya dapat menimbulkan

dari teks

dampak terhadap lingkungan.

ekplanasi

Dampak terhadap lingkungan

berupa

muncul karena manusia

paparan

cenderung mengambil

kejadian

sumber daya alam dari

suatu

lingkungan secara berlebihan,

fenomena alam

tidak sekadar

yang

mempertahankan kebutuhan

diperdengar-

hidup. Akibat dari perilaku

kan atau dibaca

1.

Tahun
2017

tersebut, lingkungan
mengalami kerusakan.
Kerusakan lingkungan hidup
makin parah seiring dengan
perkembangan kehidupan
manusia.
Pernyataan yang sesuai
dengan cuplikan tersebut
adalah….
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a. Lingkungan abiotik adalah
unsur lingkungan hidup
yang terdiri atas bendabenda tak hidup
b. Lingkungan adalah
sesuatu yang ada di
sekitar manusia baik
langsung maupun tidak
langsung
c. Dampak terhadap
lingkungan muncul
karena manusia
cenderung mengambil
sumber daya alam dari
lingkungan secara
berlebihan.
d. Lingkungan sosial adalah
lingkungan yang dibuat
oleh manusia yang
merupakan sistem nilai,
gagasan, dan keyakinan
dalam perilaku sebagai
makhluk hidup.

2
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(1) Pelangi dan efek cahaya

Menyajikan

lain di langit disebabkan oleh

informasi dan

cahaya yang membias dan

data

menyimpang menjauhi

dalam bentuk

partikel. (2) Saat matahari

teks eksplanasi

VIII

2017
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terbenam, langit menjadi

proses

merah karena sinar matahari

terjadinya

lewat melalui atmosfer yang

suatu

jauh lebih tebal daripada

fenomena

ketika matahari berada tinggi

secara lisan

di langit pada siang hari. (3)

dan tulis

Pelangi merupakan hasil dari

dengan

pembiasan cahaya. (4)

memperhati-

Pelangi akan tampak pada

kan struktur,

malam hari.

unsur

Perbaikan kalimat (4) pada
paragraf tersebut yang tepat
adalah….

kebahasaan,
atau aspek
lisan

a. Pelangi akan tampak
ketika cuaca mendung
atau pada malam hari
b. Pelangi tidak akan tampak
ketika cuaca cerah,
pelangi kelihatan saat
mendung.
c. Oleh karena itu, pelangi
akan tampak pada malam
hari atau ketika cuaca
cerah

23

d. Oleh karena itu, pelangi
tidak akan tampak pada
malam hari atau saat
cuaca mendung
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A. Aktivitas Pembelajaran
Unit ini mencakup empat aktivitas pembelajaran, sesuai dengan jumlah KD
yang tersedia.

Keempat aktivitas pembelajaran tersebut berbasis

pendekatan saintaifik dengan model-model yang sesuai dengan karaktersitik
KD-nya: inquri, berbasis masalah, dan model proyek.

1. Aktivitas Pembelajaran I (Model Inquiri)
Tujuan
Peserta pelatihan dapat mengidentifikasi informasi dari teks ekplanasi
berupa paparan kejadian suatu fenomena alam dengan benar dengan
menggunakan model inquiri.
Aktivitas Pokok
a.

Mengamati teks

Rincian Kegiatan
Peserta membaca model teks eksplanasi yang
tersedia di modul untuk mengenali karakteristik
umumnya, terutama berdasarkan informasiinformasi yang ada di dalamnya.

b.

Merumuskan

Peserta mengajukan sejumlah pertanyaan yang

masalah

berakaitan dengan isi dan karakterstik umum
dari teks ekspalanasi yang telah dibacanya.

c.
d.

Membuat

Peserta memprediksi jawaban untuk pertanyaan

hipotesis

(terpilih) yang telah mereka ajukan.

Mengumpulkan

1) Peserta

data

mengontruksi

informasi-informasi

yang ada di dalam teks eksplanasi yang
dibacanya.
2) Peserta mendefinsikan teks eksplanasi
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berdasarkan hasil mencermati informasiinformasi dalam teks eksplanasi.
3) Peserta menyebutkan macam-macam teks
ekplanasi lainnya berdasarkan bebrbagai
model yang tersedia
e.

Membuat
kesimpulan

1) Peserta menentukan informasi-informasi
penting (kesimpulan, temuan ) yang ada di
dalam teks ekspalanasi sebagai karakterstik
(ciri-ciri) umum dari teks itu.
2) Peserta menuangkan hasil kegiatannya itu
dalam LK yang tersdia.

f.

Mengomunikasi

Peserta mempresentasikan temuan-temuannya,

kan

sebagai kesimpulan atas kegiatan yang telah
dilakukannya untuk mendapatkan tanggapan dari
peserta lain.

2. Aktivitas Pembelajaran II (Model Inquiri)
Tujuan
Peserta pelatihan dapat menelaah teks ekplanasi berupa paparan kejadian
suatu fenomena alam dengan lengkap dan terperinci dengan model
inquiri.
Aktivitas Pokok
a. Mengamati teks

Rincian Kegiatan
Peserta membaca kembali model teks ekspalanasi
yang terdapat di dalam modul untuk mencernati
karakterstik isi, struktur, dan kaidah
kebahasaannya.
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b.

Merumuskan

Peserta mengajukan sejumlah pertanyaan

masalah

berkaitan dengan isi, struktur, dan kaidah
kebahasannya.

c. Membuat
hipotesis

Peserta memprediksi jawaban untuk pertanyaan
(terpilih) yang telah mereka ajukan berkaitan
dengan isi, struktur, dan atau kebahasananya.

d.

Mengumpulkan

Peserta menelaah dan mencatat isi, struktur, dan

data

kaidah kebahasaan dari teks eksplanasi yang
dibacanya.

e.

Membuat
kesimpulan

1) Peserta menyebutkan bagian-bagian dari
struktur teks ekspalansi
2) Peserta menyebutkan kaidah-kaidah
kebahasaan teks ekspalanasi.
3) Peserta mencontohan penggunaan kaidahkaidah kebahasaan daro teks eksplanasi.
4) Peserta menuangkan hasil kegiatannya dalam
LK yang tersedia.

f.

Mengomunikasi-

Peserta mempresentasikan temuan-temuannya,

kan

sebagai kesimpulan atas kegiatan yang telah
dilakukannya untuk mendapatkan tanggapan dari
peserta lain.
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3. Aktivitas Pembelajaran III (Model Berbasis Masalah)
Tujuan
Peserta pelatihan dapat meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses
terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber dengan jelas dan terpadu.
Aktivitas Pokok
a. Mengamati teks,

Rincian Kegiatan
Peserta membaca kembali model teks

mengorientasikan

ekspalanasi yang terdapat di dalam bahan ajar

masalah

ini untuk memprediksi kemungkinan
meringkasnya.

b. Merumuskan
permasalahan
c. Mengumpulkan

Peserta merumuskan masalah terkait dengan
penyusunan ringkasan yang tepat untuk teks itu.
1) Peserta memerinci langkah-langkah

data

membuat ringkasan teks ekspalanasi.
2)

Peserta mengumpulkan informasi-iformasi
(ide) pokok di dalam teks itu untuk bahan penulisan
ringkasannya.

d. Merumuskan

1) Peserta membuat ringkasan yang tepat

pemecahan
masalah

untuk teks ekspalanasi itu.
2)

Peserta menuangkan hasil kerjanya ke
dalam LK yang tersedia.

e. Mengomunikasikan Peserta melakukan silang baca atas
hasil kegiatan

ringkasannya untuk mendapatkan tanggapan
dari peserta lain, terkait dengan kepaduan dan
kejelasannya.
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4. Aktivitas Pembelajaran IV (Model Proyek)
Tujuan
Peserta pelatihan dapat menyajikan informasi dan data dalam bentuk teks
eksplanasi proses terjadinya suatu fenomena dengan memperhatikan struktur
dan unsur kebahasannya secara benar dengan model proyek.

Aktivitas Pokok
a. Mengamati teks

Rincian Kegiatan
Peserta membaca kembali model teks ekspalanasi
yang terdapat di dalam bahan ajar ini untuk
memprediksi langkah-langkah penyajiannya.

b. Penentuan
proyek

Peserta menentukan tema teks eksplanasi yang
mungkin dapat mereka sajikan, sesuai
ketersediaan informasi yang dikuasai/dimiikinya.

c. Penyusunan
langkah

Peserta mendiskuskan langkah kegiatan untuk
penyelesaian proyek (penulisan teks eksplanasi)
yang telah mereka tentukan.

d. Penentuan
jadwal kegiatan

Peserta menyepakati jadwal kegiatan
penyelesaian penulisan teks eksplanasi, meliputi
perencanaan, penulisan, sampai pada pelaporan.

e. Penyelesaian
proyek

Peserta menyelesaikan penulisan teks eksplanasi
sesuai dengan jadwal yang telah disepakati
dengan langkah-langkah yang telah mereka
pelajari.
1) Menjelaskan macam-macam pola
pengembangan paragraf dalam teks eksplnasi.
2) Menununjukkan kecermatan dalam
menentukan langkah-langkah penulisan teks
ekspalansi.
3) Menentukan ide-ide pokok untuk penulisan
teks eksplanasi dengan tema fenomena alam.
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4)

Menuliskan informasi-informasi tentang suatu
fenomena menjadi suatu teks ekplanasi.

f. Penyampaian
hasil kegiatan

1) Peserta menuangkan hasil kegiatannya pada
LK yang tersedia.
2) Peserta mempresentasikan karyanya, dengan
disilangbacakan, dengan peserta lain untuk
mendapat komentar-komentar.

g.

Evaluasi

Peserta melaukan evaluasi dalam bentik curah
pendapat juga refleksi terhadap kegiatan
penyusunan teks esklanasi yang telah mereka
lakukan.
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B. Lembar Kerja Peserta Pelatihan
1. Lembar kerja
Eksplanasi

1: Mengidentifikasi Informasi dalam Teks

Tujuan
Pada akhir kegiatan ini, peserta diharapkan dapat

mengidentifikasi

informasi dari teks ekplanasi berupa paparan kejadian suatu fenomena alam.

Petunjuk Kegiatan
•

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

•

Kenali informasi-informasi penting di dalam teks tersebut.

•

Tenetukan pula jenis informasi dalam teks itu dengan benar.
Judul teks

: ……………………………..

Tema

: ……………………………..

No.

Informasi Penting

Jenis Informasi
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2. Lembar kerja
2: Menalaah Isi, Struktur, dan Kaidah
Kebahasaan Teks Eksplanasi

Tujuan
Peserta dapat menelaah isi, struktur, dan kaidah kebahasaan dari suatu teks
ekplanasi tentang fenomena alam.

Petunjuk Kegiatan
•

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

•

Tentukan stuktur tersebut dengan menuliskan gagasan-gagasan utama
dari setiap paragrafnya.

•

Sebutkan pula dan kaidah kebahasaan teks itu secara terperinci.

•

Sajikanlah hasilnya dalam rubrik berikut.
Judul teks

: …………………………………

Tema

: …………………………………
Gabaran Umum Isi Teks

Struktur Teks
Identifikasi
Feneomena
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Rangkaian Peristiwa

Ulasan

Unit Pembelajaran
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Kaidah Kebahasaan
Penggunaan
Kata/Kalimat

Kutipan Teks

1. Konjungsi
Kausalitas
2. Konjungsi
kronologis
3. Kata benda
(fenomena)
4. Kata teknis
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3. Lembar kerja 3: Meringkas Teks Eksplanasi

Tujuan
Peserta pelatihan dapat meringkas isi teks eksplanasi yang berupa proses
terjadinya suatu fenomena dari beragam sumber dengan jelas dan terpadu.

Petunjuk Kegiatan
•

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

•

Catatlah ide pokok yang ada pada setiap paragrafnya dengan jelas.

•

Padukan ide-ide pokok tersebut menjadi sebuah teks baru yang lebih
ringkas.
Judul teks : …………………………………
Tema

: …………………………………

Paragraf
ke(1)
(2)
(3)
(4)
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Ide Pokok

Ringkasan
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4. Lembar kerja
Eksplanasi

4: Menyajikan Informasi dalam Teks

Tujuan
Peserta dapat menyajikan sejumlah infoirmasi dengan tema tertentu dalam
bentuk teks eksplakasi, baik itu secara tertulis maupun lisan.

Petunjuk Kegiatan
• Bacalah model-model teks ekslanasi baik itu yang ada pada bahan ajar ini
mapun pada sumber-sumber lain.
• Cermati kembali karakteristik teks itu, berdasarkan isi, struktur, maupun
kaidah kebahasaannya.
• Berdasarkan model-model yang ada, susunlah sebuah teks eksplanasi
dengan tema yang berkaitan dengan fenomena alam.
• Untuk itu, bacalah sebanyak-banyaknya referensi berkaitan dengan tema
yang ditentukan.
• Berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh susunlah kerangka teks
ekspanasi itu dengan struktur: identifikasi fenomena, rangkaian peristiwa,
dan ulasan.
• Kembangkanlah kerangka itu dengan memperhatikan kaidah
kebahasaannya yang tepat.
• Sajikanlah tulisan Saudara itu ke dalam rubric seperti berikut.
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…………………………………………… (Judul)
Bagian-bagian
Teks
Identifikasi
fenomena

Rangkaian
peristiwa

Ulasan

Dafar Pustaka
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C. Bahan Bacaan
1. Mengidentifikasi Informasi dalam Teks Eksplanasi
Bacalah pula teks berikut.
Awal pemerintahan Kabupaten Bandung, dimulai sejak Piagam
Sultan Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Oleh karena itu, tanggal
tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung.
Sebelum mencapai bentuk pemerintahan sekarang, Kabupaten
Bandung mengalami perkembangan kekuasaan dari zaman ke zaman. Pada
masa Kerajaan Pajajaran berkuasa, sekitar akhir abad ke-15 dan awal abad
ke-16, di tatar Periangan belum ada bentuk kabupaten, hanya terdiri atas
beberapa keprabuan. Istilah keprabuan diambil dari kata prabu yang berarti
‘leluhur’ atau ‘raja muda’.

Peta Kabupaten Bandung
Pada tahun 1575, yang berkuasa di daerah ini adalah pemerintahan
Islam. Dilanjutkan pemerintahan Mataram (1621-1677) dan pemerintahan
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Belanda. Pada saat Mataram berkuasa itulah, nama keprabuan diubah
menjadi kabupaten.
Berdasarkan piagam itu paiagam Sultan Agung Mataram diangkatlah
Tumenggung Wiraangunangun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu,
pemerintahan Kabupaten Bandung berpusat di daerah Krapyak atau
Bojongasih. Tepatnya, di tepi Sungai Cikapundung, dekat muaranya yaitu
Sungai Citarum. Nama Karapyak kemudian berganti menjadi Citeureup.
Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama desa di
Dayeuhkolot.
Pada masa Bupati Wiranatakusumah II (1794-1829) Ibukota
Kabupaten Bandung dipindahkan dari Karapyak (Dayeuhkolot) ke pinggir
Sungai Cikapundung atau Alun-alun Bandung sekarang. Pemindahan
tersebut berdasarkan perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda
"Deandels". Tepatnya peristiwa itu terjadi pada 25 Mei 1810.
pemindahan

tersebut

akan

memberikan

prospek

baik

Alasan
terhadap

perkembangan wilayah itu. Pada saat itu Deandels yang mendapat julukan
"Mas Galak" tengah membuat jalan dari Anyer ke Panarukan. Kebetulan
jalur tersebut melewati tatar Priangan atau Kota Bandung pada saat
sekarang ini.
....
Tampak jelas bahwa teks tersebut menjelaskan sejarah perkembangan
Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Teks tersebut menjelaskan peristiwa demi
peristiwa yang terjadi selama perkembangan Kabupaten Bandung, mulai dari
berdirinya sampai pada peride-periode berikutnya. Teks dengan ciri
demikianlah yang disebut dengan teks eksplanasi, yakni teks yang
menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Dalam
contoh di atas, peristiwa yang jelaskan adalah sejarah perkembangan sebuah
kabupaten.
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Selain proses perkembangan suatu tempat, teks ekspalansi dapat kita
temukan pada bacaan-bacaan lainnya yang menjelaskan proses terjadinya
fenomena alam, sosial, atau budaya. Mungkin juga pada proses yang
berkenaan dengan tubuh manusia.

Teks Eksplanasi

Tentang Suatu
Proses

Alam
Gempa bumi

Sosial

Budaya

Transmigrasi

Upacara adat

2. Menelaah Teks Eksplanasi
Teks eksplanasi memiliki dibentuk oleh bagian-bagian tertentu. Untuk lebih
jelasnya, perhatikan kembali contoh teks tentang sejarah Kabupaten Bandung
di atas. Struktur tersebut diawali dengan pengenalan fenomena, rangkaian
peristiwa, hingga ulasan. Berikut penjelasannya.
a. Identifikasi fenomena, mengidentifikasi sesuatu yang akan

diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam, sosial, budaya,
dan fenomena-fenomena lainnya.
Contoh:
Awal pemerintahan Kabupaten Bandung, dimulai sejak Piagam Sultan
Agung Mataram pada tanggal 20 April 1641. Oleh karena itu, tanggal
tersebut kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Bandung.
b. Penggambaran rangkaian kejadian, sebagai perincian atas kejadian yang

relevan dengan identifikasi fenomena. Bagian ini dapat disusun dengan
pola kausalitas ataupun kronologis.
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Contoh:
1) Pada tahun 1575, yang berkuasa di daerah ini adalah pemerintahan
Islam.

Dilanjutkan

pemerintahan

Mataram

(1621-1677)

dan

pemerintahan Belanda. Pada saat Mataram berkuasa itulah, nama
keprabuan diubah menjadi kabupaten (kronologis)
2) Semua produsen dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga
disebut organisme autotrof. Sebagai produsen, tumbuhan hijau
mnghasilkan makanan melalui proses potosintesis. Makanan di
manfaatkan oleh tumbuhan itu sendiri maupun makhluk hidup
lainnya. Dengan demikian, produsen merupakan sumber energi utama
bagi organisme lain, yaitu konsumen (kausalitas).
c. Ulasan, berupa komentar atau penilaian tentang konsekuensi atas kejadian
yang dipaparkan sebelumnya.
Contoh:
Dengan demikian tropisme sesungguhnya merupakan gerak dari bagian
tumbuhan yang disebabkan adanya rangsangan. Hal itu ternyata berbeda
dengan gerak nasti, arah gerak tropisme bergantung pada arah datangnya
rangsangan.

Struktur Teks Ekspanasi
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Teks eksplanasi memiliki kaidah-kaidah kebahasaan yang relatif berbeda
dengan teks lainnya. Kaidah-kaidah yang dimaksud adalah sebagai
berikut.
a. Menggunakan konjungsi kausalitas, antara lain, sebab, karena, oleh sebab

itu, oleh karena itu, sehingga.
Contoh:
Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah
mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan tersebut
disebabkan oleh maraknya penebang liar yang mengakibatkan
menurunnya fungsi hutan sebagai resapan air. Kerusakan hutan
tersebut juga disebabkan oleh pemilik Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
dalam melakukan reboisasi.
b. Menggunakan

konjungsi koronologis (hubungan waktu), seperti

kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya.
Contoh:
Berdasarkan piagam itu paiagam Sultan Agung Mataram diangkatlah
Tumenggung Wiraangunangun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu,
pemerintahan Kabupaten Bandung berpusat di daerah Krapyak atau
Bojongasih. Tepatnya, di tepi Sungai Cikapundung, dekat muaranya yaitu
Sungai Citarum. Nama Karapyak kemudian berganti menjadi Citeureup.
Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama desa di
Dayeuhkolot
c. Menggnakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena,

bukannya pada kata ganti penceritanya. Kata ganti yang dimaksud,
misalnya, Kabupaten Bandung, burung, gerhana, kesenian daerah,
perkembangan budaya Papua.
d. Di dalam teks itu pun banyak dijumpai kata teknis atau peristilahan,

sesuai dengan topik yang dibahasnya.
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Contoh:
Terpuruknya industri pariwisata saat ini, ternyata telah mendorong
masyarakat pedesaan melirik sektor pertanian. Banyak pemuda atau
pasangan muda yang dulu bekerja di kota seperti Denpasar, Sanur atau
Kuta, kemudian memilih pulang ke kampung. Pasalnya, krisis akibat
terpuruknya pariwisata itu tak cuma dirasakan industri pariwisata,
tetapi juga sektor kerajinan tangan dan peternakan.
Kata-kata yang bergaris bawah merupakan kata-kata teknis sektor usaha
dan bidang ekonomi.

Kaidah Kebahasaan Teks Eksplanasi
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3. Meringkas Teks Eksplanasi
Untuk meringkas teks eksplanasi kita perlu mengawalinya dengan
memahami

gagasan

umum

(ide

pokok)

dari

paragraf-paragrafnya.

Berdasarkan gagasan umum itulah, kita kemudian memadukannya menjadi
teks baru yang lebih ringkas.
Perhatikanlah contoh-contoh berikut.
a. Sejak masa dulu, para ahli bintang (astronom) mempelajari bintangbintang di langit malam. Kemudian mereka berhasil melihatnya melalui
teleskop. Sekarang, kita dapat mempelajari angkasa luar dari dekat.
Dengan pesawat satelit dan kendaraan antariksa yang melakukan
perjalanan ke planet-planet, para astronom rnenemukan berbagai bukti
yang luar biasa dari rahasia angkasa luar.
b. Beberapa roket ruang angkasa menggunakan bahan padat untuk
mendorong, dan menekannya ke depan. Bahan bakar tersebut lebih kuat
dibandingkan dengan bubuk mesiu, tetapi mempunyai cara kerja yang
sama. Sebagian besar pesawat luar angkasa menggunakan bahan bakar
cair. Bahan ini, lebih serbaguna daripada bahan padat.
Bagian-bagian yang bergaris bawah merupakan gagasan umum dari
paragraf-paragraf itu. Hal itu karena bagian tersebut dianggap sebagai dasar
bagi pengembangan paragraf-paragraf itu.
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Ringkasan disusun berdasarkan bagian-bagian penting yang ada di dalam
suatu teks. Gagasan penting itu biasanya berupa gagasan umum teks itu, yang
letaknya

bisa di bagian awal ataupun pada bagian akhir paragraf-

paragranya. Gagasan umum yang ada pada teks itu, kemudian kita catat.
Hasilnya kita padukan dan diceritakan kembali dengan menggunakan katakata sendiri.

Langah-langkah Membuat Ringkasan
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4. Menyajikan Informasi dalam Bentuk Teks Eksplanasi
a. Pola-pola Pengembangan Teks Eksplanasi
Sebagaimana yang telah kita pelajari pada bagian terdahulu bahwa teks
eksplanasi dapat disusun dengan berbagai pola, yakni dengan pola
kronologis dan kausalitas. Kedua pola itu dapat pula divariasikan
penyusunannya; dengan kata lain, kedua pola itu bisa saling melengkapi.
Namun, di saming itu, mungkin pula terselingi dengan pola-pola
pengembangan paragraf jenis lainnya, seperti pola definisi, ilustrasi, dan
umum-khusus.
Perhatikan kembali kedua cuplikan teks eksplanasi berikut.
1. Kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah
mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan tersebut
disebabkan oleh maraknya penebang liar yang mengakibatkan
menurunnya fungsi hutan sebagai resapan air. Kerusakan hutan
tersebut juga disebabkan oleh pemilik Hak Pengusahaan Hutan (HPH)
dalam melakukan reboisasi.
2. Berdasarkan piagam itu paiagam Sultan Agung Mataram diangkatlah
Tumenggung Wiraangunangun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu,
pemerintahan Kabupaten Bandung berpusat di daerah Krapyak atau
Bojongasih. Tepatnya, di tepi Sungai Cikapundung, dekat muaranya
yaitu Sungai Citarum. Nama Karapyak kemudian berganti menjadi
Citeureup. Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama
desa di Dayeuhkolot
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Kedua cuplikan teks tersebut memiliki pola pengebangan yang berbeda.
Cuplikan 1 menggunakan pola pengembangan kausalitas, sedangkan
cuplikan 2 menggunakan pola kronologis.
a. Kutipan 1 menggunakan konjungsi kausalitas. Hal ini ditandai oleh

penggunaan kata mengakinatkan, disebabkan.
b. Kutipan 1 menggunakan konjungsi koronologis (hubungan waktu). Hal

ini ditandai dengan kata kemudian.

b. Langkah-langkah Menulis Teks Eksplanasi
Telah kita pelajari bahwa teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan
proses berlangsungnya peristiwa dengan sejelas-jelasnya. Oleh karena itu,
dalam penyusunannya, teks tersebut umumnya berpola kronologis ataupun
akusalitas. Secara umum teks tersebut dimulai dengan identifikasi fenomena,
rangkaian peristiwa, dan diakhiri dengan ulasan/penyimpulan.
Adapun langkah-langkah penjenis teks tersebut lebih banyak menggunakan
fakta. Adapun langkah-langkah penyususannya adalah sebagai berikut.
1) Menentukan topik, dengan kriteria topik itu harus menarik, dikuasai, dan
aktual.
2) Menyusun kerangka teks, yakni dengan mengembangkan topik utama ke
dalam rincian-rician topik yang lebih spesifik. Topik-topik itu dapat
disusun dengan urutan kronologis atau kausalitas
3) Mengumpulkan bahan, berupa fakta atau pendapat para ahli terkait
dengan topik yang dikembangkan; dari berbagai sumber, misalnya
melalui observasi lapangan ataupun dengan studi literatur.
4) Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi teks eksplanasi
yang lengkap dan utuh, dengan memperhatikan struktur bakunya:
identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Perhatikan pula
kaidah-kaidah kebahasaan yang berlaku pada teks ekspalansi.
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Unit Pembelajaran
Teks Eksplanasi

A. Pembahasan Soal-soal
1.

Aktivitas manusia di dalam memenuhi kebutuhan hidupnya dapat
menimbulkan

dampak

terhadap

lingkungan.

Dampak

terhadap

lingkungan muncul karena manusia cenderung mengambil sumber daya
alam dari lingkungan secara berlebihan, tidak sekadar mempertahankan
kebutuhan hidup. Akibat dari perilaku tersebut, lingkungan mengalami
kerusakan. Kerusakan lingkungan hidup makin parah seiring dengan
perkembangan kehidupan manusia.
Pernyataan yang sesuai dengan cuplikan tersebut adalah….
a. Lingkungan abiotik adalah unsur lingkungan hidup yang terdiri atas
benda-benda tak hidup
b. Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia baik
langsung maupun tidak langsung
c. Dampak terhadap lingkungan muncul karena manusia cenderung
mengambil sumber daya alam dair lingkungan secara berlebihan.
d. Lingkungan sosial adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia yang
merupakan sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam perilaku
sebagai makhluk hidup.
Pembahasan
Cuplikan tersebut merupakan bagian dari teks eksplanasi, yakni tentang
proses terjadinya kerusakan lingkungan. Penjelasan tentang fenomena
tersebut disajikan secara kausalitas. Hal ini tampak dari penggunaan
konjungsi kausalitas karena dan kata akibat, dampak. Isi paragraf
tersebut dapat diwakili oeh pernuataan “Dampak terhadap lingkungan
muncul karena manusia cenderung mengambil sumber daya alam dair
lingkungan secara berlebihan.”
Jawaban c
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2.

(1) Pelangi dan efek cahaya lain di langit disebabkan oleh cahaya yang
membias dan menyimpang menjauhi partikel. (2) Saat matahari
terbenam, langit menjadi merah karena sinar matahari lewat melalui
atmosfer yang jauh lebih tebal daripada ketika matahari berada tinggi di
langit pada siang hari. (3) Pelangi merupakan hasil dari pembiasan
cahaya. (4) Pelangi akan tampak pada malam hari.
Perbaikan kalimat (4) pada paragraf tersebut yang tepat adalah….
a. Pelangi akan tampak ketika cuaca mendung atau pada malam hari
b. Pelangi tidak akan tampak ketika cuaca cerah, pelangi kelihatan saat
mendung.
c. Oleh karena itu, pelangi akan tampak pada malam hari atau ketika
cuaca cerah
d. Oleh karena itu, pelangi tidak akan tampak pada malam hari atau saat
cuaca mendung.
Pembahasan
Langkah terakhir dari penyajian teks eksplanasi adalah penyuntingan,
antara lain terkait dengan kepaduan kalimat-kalimatnya. Dalam cuplikan
teks eksplanasi itu terdapat kalimat yang tidak padu dengan kalimatkalimat sebelumnya. Kalimat yang dimaksud terdapat pada nomor (4).
Dengan demikian, kalimat tersebut harus diperbaiki sehingga menjadi
padu. Adapun kalimat-kalimat sebelumnya membahas tentang penyebab
terjadinya pelangi. Sebagai kesimpulan dari kalimat-kalimat sebelumnya,
kalimat (4) harus dirumuskan sebagai berikut. “Oleh karena itu, pelangi
tidak akan tampak pada malam hari atau saat cuaca mendung.”
Jawaban c
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B. Pengembangan Soal HOTS
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

3.9 Mengiden-

Karakterstk
informasi
dalam teks
eksplanasi.

tifikasi
informasi
dari teks
ekplanasi
berupa
kejadian
suatu
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fenomena
alam yang

Indikator Soal

Informasi dalam Disajikan cuplikan teks eksplanasi, peserta
teks eksplanasi menjelaskan alasan tentang karakterstik dari
berupa
teks itu.
pemaparan
tentang
fenomena alam
dan fenomena
lainnya.

No

1

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

C-4

PG

Unit Pembelajaran
Teks Eksplanasi

paparan

Materi

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: Bahasa Indonesia
: 120 menit
: 10 buah
: 2018/2019

NO

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi
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Materi

Indikator Soal

Jenis

Fenomena alam

Disajikan cuplikan teks eksplanasi, peserta

teks

paparan

pada umumnya

menentukan jenis informasi (peristiwa) yang

ekplanasi

dalam teks

disajikan dalam

tidak ada di dalam cuplikan itu

berupa

eksplanasi

bentuk teks

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

2

C-4

PG

3

C-4

PG

No

diperdengar
kan atau
dibaca.
3.10 Menelaah

paparan

eksplanasi yang

kejadian

di dalamnya

suatu

dipaparkan

fenomena

sejumlah fakta

alam yang

yang memilki

diperdengark

hubungan

an atau

kronologis

dibaca.

ataupun
kausalitas.
Kaidah

Teks

Disajikan kutipan teks eskpalansi, peserta

kebahasaan

ekspalanasi

menunjukkan kalimat yang mengandung kata

NO

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

Materi

teks

memiliki kaidah

eksplanasi

kebahasaan

Indikator Soal

No

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

C-4

PG

penunjuk waktu.

tertentu, antara
lain,
menggunakan
kata yang
menyatakan
penunjuk waktu
4.9 Meringkas
isi teks
eksplanasi

Meringkas
teks
eksplanasi

Teks eksplanasi

Disajian suatu ilustrasi teks eksplanasi. Peserta

dapat diringkas

merumuskan ringkasan dari cuplikan teks itu.

dengan
memanfaatkan

berupa

kata-kata kunci

proses

di dalam teks

terjadinya

itu.

suatu
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fenomena
dari

4

Unit Pembelajaran
Teks Eksplanasi

yang

NO

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi
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Materi

Indikator Soal

Teks ekspalansi

Disajikan cuplikan teks eksplanasi. Peserta

disajikan

memprediksi kelanjutan dari teks ekspalanasi

berdasarkan

itu.

No

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

C-6

PG

beragam
sumber
yang
didengar
dan dibaca
4.10 Menyajikan Penyajian
informasi
informasi
dalam teks
dan data
eksplanasi
dalam

informasi

bentuk teks

tentang

eksplanasi

fenomena alam,

proses

sosial, dan

terjadinya

budaya.

suatu
fenomena
secara lisan
dan tulis
dengan

5

NO

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

Materi

Indikator Soal

No

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

memperhati
kan
struktur,
unsur
kebahasaan,
atau aspek
lisan

Unit Pembelajaran
Teks Eksplanasi
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …
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Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VIII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: E.Kosasih

KOMPETENSI DASAR
Mengidentifikasi informasi dari teks
ekplanasi berupa paparan kejadian
suatu fenomena alam yang
diperdengarkan atau dibaca.
LINGKUP MATERI

Buku Sumber :
Nomor
Soal
1

Karakterstik informasi dalam teks
eksplanasi.
MATERI
Informasi dalam teks eksplanasi
berupa pemaparan tentang
fenomena alam dan fenomena
lainnya..
INDIKATOR SOAL
Disajikan cuplikan teks eksplanasi,
peserta menjelaskan alasan tentang
karakterstik dari teks itu.

Kunci
Jawaban
d

P

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Akhir-akhir ini demonstrasi kerap terjadi di hampir setiap waktu dan terjadi di berbagai tempat;
bahkan menjadi fenomena yang lumra di tengah-tengah masyarakat kita. Menanggapi fenomena
tersebut, seorang kepala daerah menyatakan bahwa penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain
adalah faktor laparnya masyarakat dan pengangguran. Lantas ia mencontohkan rakyat Malaysia dan
Brunii yang adem ayem, lantaran kesejahteraan mereka terpenuhi maka demonstrasi di negaranegara itu jarang terjadi.
Bagian teks itu disebut sebagai pernyataan umum karena....
a. mengandung suatu definisi yang bersifat umum
b. berupa pendapat umum penulis yang akan dijelaskan pada paparan selanjutnya
c. mengandung pengertian dan latar belakang masalah yang akan disampaikan
d. berupa penjelasan awal tentang latar belakang atas masalah yang akan disampaikan.

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

PAKET - …

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VIII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: E.Kosasih

KOMPETENSI DASAR
Menelaah teks ekplanasi berupa
paparan kejadian suatu fenomena
alam yang diperdengarkan atau
dibaca.
LINGKUP MATERI

Buku Sumber :
Nomor
Soal
2

Jenis paparan dalam teks eksplanasi
MATERI
Fenomena alam pada umumnya
disajikan dalam bentuk teks
eksplanasi yang di dalamnya
dipaparkan sejumlah fakta yang
memilki hubungan kronologis
ataupun kausalitas.
INDIKATOR SOAL

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
(1) Sebelum mencapai bentuk pemerintahan sekarang, Kabupaten Bandung mengalami
perkembangan kekuasaan dari zaman ke zaman. (2) Pada masa Kerajaan Pajajaran berkuasa, sekitar
akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, di tatar Periangan belum ada bentuk kabupaten. (3) Hanya
terdiri atas beberapa keprabuan ketika itu. (4) Istilah keprabuan diambil dari kata prabu yang
berarti ‘leluhur’ atau ‘raja muda
Kalimat yang bukan merupakan peristiwa dalam teks tersebut adalah....
a. Kabupaten Bandung mengalami perkembangan kekuasaan dari zaman ke zaman.
b. Kerajaan Pajajaran berkuasa tatar Priangan pernah menjadi kerajaan yang jaya.
c. Sekitar akhir abad ke-15 dan awal abad ke-16, di tatar Periangan belum ada bentuk kabupaten.
d. Istilah keprabuan diambil dari kata prabu yang berarti ‘leluhur’ atau ‘raja muda

Kunci
Jawaban
b
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Unit Pembelajaran
Teks Eksplanasi

Disajikan cuplikan teks eksplanasi,
peserta menentukan jenis informasi
(peristiwa) yang tidak ada di dalam
cuplikan itu.

P

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

PAKET - …
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Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VIII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: E.Kosasih

KOMPETENSI DASAR
Menelaah teks ekplanasi berupa
paparan kejadian suatu fenomena
alam yang diperdengarkan atau
dibaca.
LINGKUP MATERI

Buku Sumber :
Nomor
Soal
3

Kaidah kebahasaan teks eksplanasi
MATERI
Teks ekspalanasi memiliki kaidah
kebahasaan tertentu, antara lain,
menggunakan kata yang
menyatakan penunjuk waktu
INDIKATOR SOAL
Disajikan kutipan teks eskpalansi,
peserta menunjukkan kalimat yang
mengandung kata penunjuk waktu.

Kunci
Jawaban
a

P

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Akhirnya aku memutuskan untuk pulang sendirian. Aku harus sampai di rumah sebelum magrib.
Karena itu, aku segera saja menuju eskalator dengan tergesa-gesa. Akan tetapi, bruuk! Aku
terjatuh ke belakang. Belanjaanku pun berantakan. Orang-orang melihat ke arahku sambil
tersenyum.
Kalimat yang menggunakan kata bermakna hubungan waktu adalah kalimat ....
a. pertama dan kedua
b. kedua dan ketiga
c. ketiga dan keempat
d. keempat dan kelima

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

PAKET - …

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VIII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: E.Kosasih

KOMPETENSI DASAR
4.9 Meringkas isi teks eksplanasi
yang berupa proses terjadinya suatu
fenomena dari beragam sumber
yang didengar dan dibaca
LINGKUP MATERI

Buku Sumber :
Nomor
Soal
4

Meringkas teks eksplanasi
MATERI
Teks eksplanasi dapat diringkas
dengan memanfaatkan kata-kata
kunci di dalam teks itu.

Disajian suatu ilustrasi teks
eksplanasi. Peserta merumuskan
ringkasan dari cuplikan teks itu.

Kunci
Jawaban
a

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Untuk mencapai kemakmuran bangsa, sumber daya manusia menjadi faktor pendorong yang sangat
penting di samping teknologi dan sumber daya alam. Bangsa kita sekarang sedang berada dalam era
transisi menuju masyarakat industri sehingga diperlukan sumber daya manusia Indonesia yang
bermutu. Manusia Indonesia yang bermutu adalah manusia yang dalam dunianya terkandung
motivasi untuk berprestasi setinggi-tingginya dan yang memiliki kemampuan berpikir kuat serta
adanya minat untuk membuat antisipasi ke depan secara kreatif. Manusia seperti itu akan bergerak
cepat, luwes, namun tetap kokoh dalam prinsip. Dan, yang terpenting adalah manusia Indonesia yang
selalu setia kepada Pancasila.
Teks di atas dapat diceritakan kembali secara ringkas sebagai berikut....
a. sumber daya manusia faktor penting dalam mencapai kemakmuran
b. bangsa kita sedang dalam era transisi
c. kita harus mempunyai kemampuan atisipasi ke depan
d. manusia Indonesia harus selalu setia kepada Pancasila
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Paket Unit Pembelajaran
Pembelajaran Aljabar

INDIKATOR SOAL

P
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MENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VIII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: E.Kosasih

KOMPETENSI DASAR
Menyajikan informasi dan data
dalam bentuk teks eksplanasi
proses terjadinya suatu fenomena
secara lisan dan tulis dengan
memperhatikan struktur,

Buku Sumber :

Nomor
Soal
5

LINGKUP MATERI
Penyajian informasi dalam teks
eksplanasi
MATERI
Teks ekspalansi disajikan
berdasarkan informasi tentang
fenomena alam, sosial, dan budaya.
INDIKATOR SOAL
Disajikan cuplikan teks eksplanasi.
Peserta memprediksi kelanjutan
dari teks ekspalanasi itu.

Kunci
Jawaban
D

P

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Gunung meletus adalah peristiwa keluarnya endapan magma dari perut bumi yang didorong oleh gas
bertekanan tinggi yang terjadi pada gunung-gunung berapi. Hasil letusan gunung berapi antara lain lava,
lahar, gas vulkanik, hujan abu, dan awan panas yang dapat mempengaruhi lingkungan di sekitarnya. Bentuk
kerusakan lingkungan yang dapat diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi adalah sebagai berikut
Penjelasan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut harus berupa....
a. jenis-jenis gunung berapi
b. akibat gunung berapi
c. penyebab gunung berapi
d. proses terjadinya gunung berapi

Eksplanasi merupakan salah satu jenis teks yang ada di dalam Kurikuluim
2013 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP di kelas VIII. Teks tersebut
penting dikuasai siswa, baik secara lisan maupun tertulis. Hal ini karena teks
tersebut sering pula mereka gunakan di dalam kehidupan mereka seharihari. Hal ini terutama ketika mereka dihadapkan pada penyampaian
informasi tentang proses terjadinya suatu fenomena.
Teks ekplanasi juga merupakan salah satu jenis teks yang muncul dalam
ujian nasional (UN). Terdapat beberapa soal UN yang menggunakan kutipankutipan teks ekspalansi. Oleh karena itu, teks tersebut penting disampaikan
Bapak/Ibu guru secara komprehensif, yang meliputi KD pengetahuan dan
keterampilan sebagaimana yang dituntut di dalam kurikulum. Materi tentang
teks eksplanasi perlu disampaikan dengan model pembelajaran yang tepat
sehingga para siswa mudah memahami teks tersebut, baik secara reseptif
maupun produktif.
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Di samping melalui pembelajaran sebagaimana yang dituntut oleh keempat
KD di dalam kurikulum, pemahaman para siswa dapat diperkaya dengan
pelatihan penyelesaian soal-soal sebagamana yang juga tersedia di dalam
bahan pembelajaran ini. Soal-soal tersebut diharapkan dapat menjadi model
yang nantinya dapat guru-guru latihkan dalam pembelajaran dikelas, dalam
rangka membantu mereka di dalam mempersiapkan diri pada kegiatan ujian
nasional
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1. Untuk memantapkan penguasaan para siswa dalam menghadapi UN
terkait dengan teks eksplanasi, Saudara perlu memberikan pendalaman
materi itu serta banyak menyajikan soal latihan berdasarkan kisi-kisi
yang berlaku. Model pelatihan

apa yang menginspirasi tentang teks

persuasi, yang bisa Saudara lakukan kepada para siswa?

2. Penguasaan siswa tentang teks eksplanasi, perlu dipilihkan soal-soal UN
yang relevan dengan KD-nya. Dari sejumlah soal yang pernah ada di UN
sebelumnya, soal-soal yang bagaimanalah yang diangap menyulitkan bagi
para siswa?

3. Para siswa diharapkan dapat meguasai materi tentang teks eksplanasi
secara utuh dan optimal; tidak sekadar memenuhi kepentingan
penyelesaian soal-soal UN. Untuk itu, upaya apa yang dapat Saudara
lakukan dalam mengatasi persoalan rendahnya kemampuan para siswa
dalam menguasai maateri-materi tentang teks tersebut.

61

Unit Pembelajaran
PROGRAM PENINGKATAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN (PKB)
MELALUI PENINGKATAN KOMPETENSI PEMBELAJARAN (PKP)
BERBASIS ZONASI

MATA PELAJARAN BAHASA INDONESIA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)

Teks Ulasan
Penulis:
Dr. E. Kosasih, M.Pd.
Penyunting:
Elina Syarif, M.P.Pd.
Designer Grafis dan Ilustrator:
TIM Disain Grafis
Copyright © 2019
Direktorat Pembinaan Guru Pendidikan Dasar
Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengopi sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan komersial tanpa
izin tertulis dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Unit Pembelajaran
Teks Ulasan

Halaman

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi ______________________________ 71
B. Indikator Pencapaian Kompetensi _______________________________________ 72

A. Aktivitas Pembelajaran ____________________________________________________ 81
1. Aktivitas Pembelajaran I (Model Inquiri) ____________________________________ 81
2. Aktivitas Pembelajaran II (Model Inquiri) ___________________________________ 82
3. Aktivitas Pembelajaran III (Model Berbasis Masalah)______________________ 83
4. Aktivitas Pembelajaran IV (Model Proyek)__________________________________ 85

B. Lembar Kerja Peserta Pelatihan __________________________________________ 86
1.

Lembar kerja 1: Mengidentifikasi Informasi dalam Teks Ulasan _______ 86

2.

Lembar kerja 2 : Menelaah Struktur dan Kaidah Kebahasaan Teks

Ulasan ______________________________________________________________________________ 88
3.

Lembar kerja 3: Menceritakan Kembali Teks Ulasan ____________________ 90

4.

Lembar kerja 4: Menyajikan Informasi dalam Teks Ulasan _____________ 91

C. Bahan acaan ________________________________________________________________ 92
1. Mengidentifikasi Informasi dalam Teks Ulasan ______________________________ 92
2.

Menelaah Struktur dan Kaidah Teks Ulasan ______________________________ 94

3. Menjelaskan Kembali Teks Ulasan ____________________________________________ 97
4. Menyusun Teks Ulasan _________________________________________________________ 99

A. Pembahasan Soal-soal ____________________________________________________ 101

67

B. Pengembangan Soal HOTS _______________________________________________ 104

68

Unit Pembelajaran
Teks Ulasan

Unit ini berisi paparan pembelajaran teks ulasan, mulai dari contoh, konsep,
karakteristik sampai pada prosedur pembelajarannya. Teks ulasan terdapat
di kelas VIII Kurikulum 2013 untuk SMP. Di dalamnya terdapat empat KD
meliputi kegiatan mengidentifikasi, menelaah, menceritakan kembali, sampai
kepada menyajikan. Keempat kompetensi tergambar pula di dalam modelmodel pelatihan yang akan Saudara lakoni di dalam unit ini.
Di dalam unit ini pun, kami menawarkan model-model pelatihan yang dapat
menjadi inspirasi bagi Saudara dan dapat menyemangati dan mempermudah
peserta didik di dalam mempelajari teks itu. Kami berharap model-model
pembelajaran yang tersaji di dalam unit ini dapat menjadi solusi untuk semua
tantangan di dalam mengembangkan masing-masing KD. Dengan modelmodel pembelarajan itu, Saudara dapat mengembangkan kompetensi para
peserta didik dengan pelayanan yang lebih

baik. Kurikulum 2013

diharapkan dapat terakomodasi dengan kreativitas Saudara di dalam
memilih model pelatihann tersebut yang tepat.
Di dalam unit ini kami sajikan pula sejumlah soal UN yang relevan dengan
kompetensi lulusan (SKL) yang muncul dalam tiga terakhir UN; disertai
dengan

langkah-langkah pembahasannya. Dengan

model-model

soal

tersebut, Saudara diharapkan dapat memprediksi kemungkinan soal jenis
teks ulasan yang mungkin muncul pada UN tahun berikutnya. Lima contoh
soal HOTS yang tersaji di bagian akhir unit ini juga dapat Saudara jadikan
sebagai bahan latihan para peserta di dalam penyelesaian UN tersebut. Tentu
saja soal-soal tersebut harus perlu dikembangkan kembali oleh Saudara
berdasarkan kisi-kisi UN terakhir.
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Besar harapan kami, bahan pelatihan ini memberikan kontribusi bagi
peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia khusus teks ulasan di
SMP. Bahan ini juga diharapkan dapat membantu dalam

menuntaskan

belajar para peserta didik melalui penguasaan potensi akademik para
gurunya. Atas segala kekurangan yang ada pada bahan pelatihan ini, kami
mohon saran dan kritik untuk perbaikan pada penyusunan bahan pelatihan
berikutnya. Terima kasih.

Jakarta, April 2019
Penulis
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar kelas
VIII:
KD Pengetahuan

1. Mengidentifikasi informasi pada

Target KD

Peserta pelatihan dapat

teks ulasan tentang kualitas

mengidentifikasi informasi pada teks

karya (film, cerpen, puisi, novel,

ulasan tentang kualitas suatu karya

dan karya seni daerah) yang
dibaca atau diperdengarkan.
2. Menelaah struktur dan

Peserta pelatihan dapat menelaah

kebahasaan teks ulasan (film,

teks ulasan dengan lengkap dan

cerpen, puisi, novel, dan karya

terperinci.

seni daerah) yang
diperdengarkan dan dibaca
KD Keterampilan
1.

Menceritakan kembali isi teks

Peserta pelatihan dapat

ulasan tentang kualitas karya

menceritakan kembali isi teks ulasan

(film, cerpen, puisi, novel, karya

tentang kualitas suatu karya.

seni daerah) yang dibaca atau
didengar
2. Menyajikan tanggapan tentang

Peserta pelatihan dapat menyajikan

kualitas karya (film, cerpen, puisi,

tanggapan tentang kualitas suatu

novel, karya seni daerah, dll.)

karya dengan memperhatikan

dalam bentuk teks ulasan secara

kelengkapan struktur dan kaidah

lisan dan tulis dengan

kebahasaannya.

memperhatikan struktur, unsur
kebahasaan, atau aspek lisan
lisan
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
No.
1.

a.
b.
c.

2.

a.
b.
c.
a.

3.

b.
c.
a.

4.

b.
c.

No.

1.
2.
3.
4.
No.
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Indikator Pendukung
Menentukan dengan cermat isi dari sebuah cotoh teks ulasan.
Mendifinisikan teks ulasan berdasarkan contoh yang tersedia.
Mengontruksi isi suatu teks ulasan dalam suatu paparan yang
ringkas dan jelas.
Memilah-milah bagian-bagian dari struktur teks ulasan.
Menjelaskan bagian-bagian dari suatu ulasan.
Mencontohan penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan dari
teks ulasan.
Memerinci langkah-langkah penyusunan ringkasan teks
ulasan
Menunjukkan kecermatan dalam menentukan bagian ide
pokok dari setiap bagian teks ulasan
Menyusun ide-ide pokok dalam suatu teks ulasan secara
sistematis.
Menjelaskan langkah-langkah penyusunan teks ulasan.
Memberikan tanggapan secara kritis terhadap suatu karya ke
dalam teks ulasan.
Merumuskan ide-ide pokok untuk penyusunan teks ulasan.
Indikator Inti

Menunjukkan informasi-informasi penting pada suatu teks
ulasan tentang kualitas suatu karya.
Memaparkan struktur dan kebahasaan steks ulasan novel.
Memaparkan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya
dengan jelas dan padu.
Menulis suatu teks ulasan dengan lengkap dan sistematis.
Indikator Pengayaan

1.

Menunjukkan informasi-informasi penting pada suatu teks
ulasan tentang kualitas karya lainya.

2.

Memaparkan struktur dan kebahasaan steks ulasan karya
lainnya.

3.

Memaparkan kembali isi teks ulasan tentang kualitas karya
lainnya dengan jelas dan padu.

4.

Menulis suatu teks ulasan dengan lengkap dan sistematis
terhadap karya lainnya.

Unit Pembelajaran
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Setelah membaca buku, menonton sinetron ataupun acara-acara televisi
lainnya, kita hampir selalu tergoda untuk mengomentari bacaan dan
tontotonan-tontonan itu. Komentarnya entah berupa lontaran-lontaran kata
bagus, seru, lucu, mengasyikkan, ataupun ungkapan-ungkapan sejenisnya.
Lontaran-lonataran seperti itulah yang dimaksud dengan ulasan dalam
bentuk sederhana. Dengan demikian, ulasan sebenarnya bukan sesuatu yang
asing bagi para siswa.
Kegiatan menceritakan kembali, termasuk di dalamnya menganalisis dan
mengomentari isi komentar-komentar terhadap isi suatu buku sering disebut
dengan laporan buku. Dalam bentuk yang lebih serderhana, tulisan seperti
itu sering pula disebut sebagai ulasan atau resensi buku.
Adapun buku itu sendiri, menurut isinya, dapat digolongkan ke dua
kelompok, yakni (1) buku nonfiksi atau buku ilmiah, yakni buku yang
penyusunannya berdasarkan fakta; (2) buku fiksi atau buku sastra, yakni
buku yang penulisannya berdasarkan imajinasi.
Dalam bab ini Saudara akan lebih banyak perlatih di dalam mempelajari
buku-buku berbasis fakta dan menyusun laporannya dengan memperhatikan
fungsi, struktur, dan kaidah kebahasann di dalam penyajiannya. Dengan
demikian, diharapkan Saudara lebih mudah di daam memahami buku-buku
semacam itu dan mudah pula di dalam mengajarkannya kepada para siswa.
Berikut disajikan contoh teks ulasan yang mungkin dijumpai siswa dalam
kehidupan mereka sehari-hari. Untuk itu, mohon Saudara dapat membacanya
dengan cermat.
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Ulasan I
Laskar Pelangi adalah sebuah adaptasi dari novel Andrea Hirata
dengan judul yang sama. Film ini berlokasi di Belitong, Sumatera dan dibuka
dengan tokoh Ikal dewasa (Lukman Sardi) yang kembali ke tanah
kelahirannya setelah merantau. Dia lalu flash back ke masa kecilnya dulu
sewaktu masih di SD Muhammdiyah yang sederhana dengan dua guru yang
bersahaja, Bu Muslimah (Cut Mini) dan Pak Harfan (Ikranagara)
Lima tahun berlalu dan film bercerita tentang anggota Laskar Pelangi
ketima mereka duduk di kelas 5, melalui sudut pandang Ikal kecil (Zulfani).
Selain Ikal, ada juga tokoh Lintang (Ferdian) yang amat jenius dan Mahar
(Verrys Yamarno) yang menunjukkan bakat seni luar biasa. Tokoh-tokoh
yang lain adalah Akiong, Harun, Sahara, dan Kucai.
Keputusan penting sutradara Riri Riza dan produser Mira Lesmana
yang memilih anak-anak asli Belitong sebagai pemain ternyata tepat. Mereka
bisa menyelami karakter masing-masing walaupun tidak punya pengalaman
akting sebelumnya. Memang, Riri dan Mira terkenal akan kemampuannya
mengorbitkan bakat-bakat baru seperti yang terjadi pada Rachel Maryam.
Zulfani dan Ferdian menunjukkan penampilan yang luar biasa sebagai
orang baru dalam dunia akting tanpa pengalaman. Kepolosan mereka terasa
sangat natural, berbeda dengan bintang-bintang cilik lain yang sering
mondar-mandir di layar TV kita. Anda pasti tanpa sadar tersenyum saat
menyaksikan kisah cinta Ikal dengan seorang gadis Tionghoa yang
ditemuinya di pasar, menunjukkan betapa naturalnya penampilan dia.
Inti dari film ini, secara emosional, sebenarnya Lintang. Penonton
langsung jatuh cinta sejak kemunculan pertama Ikal di layar. Sebagai anak
termiskin dari sebuah komunitas miskin, gayanya yang terengah-engah
menggenjot sepeda yang terlalu besar untuknya adalah sebuah scene tak
terlupakan.

Sementara

itu,

aktor

veteran

Ikranagara,

memberikan

penampilan memukai sebagai Pak Harfan. Dia sukses membawakan karakter
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guru senior yang bersemangat, baik hati, dan sanggup mengambil hati anakanak asuhannya.
Skenarionya agak berbeda dibanding cerita di novel dengan
penambahan beberapa karakter guru yang tidak dituliskan oleh Andrea.
Sebuah hal yang wajar, tentu saja. Memang ini film lawas keluaran 2008.
Akan tapi tidak ada ruginya menonton Laskar Pelangi berkali-kali karena film
ini memang "beda" dan berani melawan arus utama sinema Indonesia.
(resensifilmbagus.blogspot.com. dengan beberapa penyesuaian)
Ulasan II
Sensual! Itu adalah kata yang tepat untuk menggambarkan nyawa
musik yang dibawa oleh band asal Malang ini. Hadir kembali meramaikan
kancah musik lokal, Atlesta mengusung nuansa percampuran musik pop, RnB
dengan jazz dalam dua belas lagu besutan Fifan Christa dan kawan-kawan ini.
Album kedua bertitel Sentation dimulai dengan lagu berjudul “Aroma”.
Lirik yang singkat dengan sayup-sayup vokal perempuan, membiarkan
pendengarnya berimajinasi dalam track pemanasan ini. Tak cukup sampai di
situ, lagu kedua berjudul “Paris Weekend” juga membawa pada imajinasi
seolah-olah berada dalam perjalanan panjang menuju ke suasana romantis
bersama musik bernuansa jazz 80-an. Dalam lagu kedua ini sekilas
melemparkan ingatan kita pada musik yang diusung oleh grup band Earth
Wind and Fire.
Melompat ke lagi selanjutnya adalah “Oh You”. Jika di album
sebelumnya kesan seksi nan nakal ditonjolkan oleh Fifan dan kawan-kawan,
barangkali lagu inilah yang mewakili perubahan kesan seksi-nakal ke seksielegan. Hal itu terlihat dari pemilihan diksi yang jauh lebih halus tanpa
meninggalkan kesan sensual.
"Oh you, just feel the night // Alright, just turn me right // Oh you, turn
off the light // Anybody alright, take it all to say." Melodinya catchy, dijamin
sekali mendengarkan kitak tidak akan kesulitan untuk mengingat lagu ini.
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Coba kuping lagu berjudul “Senstation”. Pada lagu ini nuansa RnB
lebih terasa dengan ketukan unik. Soal pemilihan lirik, bisa dibilang dari
semua lagu di album ini, lagu |”Senstation”- lah yang masih lekat dengan
bagaimana fantasi panasnya gairah cinta ala Atlesta.
"In the end of conversation, you’re just leaving a sensation. Oh baby
c’mon closer to me. All I want is just a pleasure, with an overnight sensation."
Gotcha! Ditambah dengan bumbu vokal dari vokalis perempuan di tengah
tracknya, cukup menggoda dan menerbangkan imajinasi bukan?
Album yang dikemas dengan dominan warna hitam ini menyuguhkan
dua instrumen. Pertama adalah “Sunset” didominasi oleh gitar. Nuansa itu
sekilas terdengar ala Kings of Convenience ini. Sementara itu, pada lagu ke
sembilan kita dibawa mendengarkan dentingan piano yang menenangkan
setelah diajak menggoyangkan tubuh pada lagu sebelumnya, “Cadillac
Model”.
Jika Anda adalah pecinta musik sekaligus penikmat fotografi, di album
ini kita bisa menikmati keduanya sekaligus karena Atlesta mengemas liriklirik dalam album Sensation itu ke dalam 14 lembar foto menarik. Sayangnya
lirik-lirik tersebut tidak semuanya tercetak dengan baik, dengan font
handwriting yang cukup sulit untuk dibaca.
Secara umum, album ini sebenarnya sudah mampu mendekati apa
yang dikerja Atlesta, yakni kesan klasik. Atlesta jauh lebih matang, penuh
gairah dan namun tetap catchy. Sangat layak untuk dikoleksi tentunya!
(Winda Carmelita, kapanlagi.com dengan beberapa penyesuaian)
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Terdapat beberapa soal yang sering muncul dalam dalam UN. Berikut
beberapa soal yang dimaksud.
No.

1.

Soal
Cermati teks berikut!
Buku Basmi Penyakit dengan Sirih
Merah dikarang oleh Bambang
Sudewo. Buku ini menjelaskan
tentang membudidayakan
tanaman herbal sirih merah.
Selain itu, dilengkapi dengan
testimoni penderita berbagai
penyakit. Penggunaan kertas
yang berkualitas disertai gambar
membuat buku ini semakin
menarik.
Kelemahan buku yang tepat
untuk melengkapi teks tersebut
1
adalah
...
a. Buku ini sangat bermanfaat
bagi para pengusaha obatobatan herbal"
b. Buku yang patut dimiliki
untuk menambah wawasan
tentang tanaman
c. Buku ini menjelaskan jenis
tanaman herbal dan buku ini
layak dibaca.
d. Sangat disayangkan buku ini
hanya menjelaskan secara
empiris.

KD
4.12
Menyajikan
tanggapan
tentang
kualitas karya
(film, cerpen,
puisi, novel,
karya seni
daerah, dll.)
dalam bentuk
teks ulasan
secara lisan
dan tulis
dengan
memperhatikan struktur,
unsur
kebahasaan,
atau aspek
lisan

Kelas
VIII

Tahun
2018
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Cermati data buku berikut!
Judul buku : Inovasi Pilihan
Kompas
Penulis
: Nawa Tunggal

2
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Keunggulan
a. lsinya karya peneliti dari
berbagai instansi
b. Menambah wawasan
c. Bahasa komunikatif
Kelemahan : Kertas koran
Paragraf resensi yang tepat
berdasarkan ilustrasi tersebut
adalah ...
a. Buku ini menyajikan secara
lengkap inovasi yang
dikumpulkan dari artikel yang
dimuat di Kompas. lnovasi
karya peneliti dari berbagai
institusi yang dapat
dimanfaatkan pembaca untuk
menambah wawasan.
Penggunaan bahasa yang
komunikatif semakin
mernudahkan pembaca untuk
mencoba setahap-demi
setahap inovasi tersebut.
Meskipun begitu buku inI
dilengkapi ilustrasi yang
menarik.
b. Buku ini menyajikan secara
lengkap inovasi yang
dikumpulkan dari artikel yang
dimuat di Kompas. Inovasi
karya peneliti dari berbagai
institusi yang dapat

4.12
Menyajikan
tanggapan
tentang
kualitas karya
(film, cerpen,
puisi, novel,
karya seni
daerah, dll.)
dalam bentuk
teks ulasan
secara lisan
dan tulis
dengan
memperhatikan struktur,
unsur
kebahasaan,
atau aspek
lisan

VIII

2018
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dimanfaatkan pembaca untuk
menambah wawasan.
Penggunaan bahasa yang
komunikatif
c. semakin memudahkan
pembaca untuk mencoba
setahap-demi setahap inovasi
tersebut. Meskipun buku ini
hanya menggunakan kertas
koran tidak masalah karena
buku ini sangat bermanfaat
bagi pembaca. Tujuan penulis
buku ini ingin membuat
pembaca termotivasi
melakukan penelitian
sederhana tentang berbagai
hal karena buku ini ditulis
oleh peneliti dari berbagai
institusi. Dengan
memanfaatkan media yang
sederhana dapat
menghasilkan karya inovasi
yang manfaatnya maksimal.
Buku ini dilengkapi dengan
ilustrasi gambar yang
menarik dan ditik di kertas
HVS semakin membuat
pembaca tertarik.
d. Buku yang secara garis besar
menjelaskan bagaimana
menciptakan inovasi dalam
kehidupan sehari-hari
dengan memanfaatkan
bahan daur ulang. Buku yang
disarankan untuk mereka
yang senang meneliti karena

79

dapat menambah wawasan.
Selain itu, buku ini juga
dilengkapi dengan ilustrasi
gambar berwarna. Bahasa
yang digunakan kurang
komunikatif bagi orang
awam namun tidak menjadi
masalah karena dilengkapi
dengan ilustrasi gambar
yang jelas dan berwarna.
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A. Aktivitas Pembelajaran
Unit ini mencakup empat aktivitas pembelajaran, sesuai dengan jumlah KD
yang

tersedia.

Keempat

aktivitas

pembelajaran

tersebut

berbasis

pendekatan saintaifik dengan model-model yang sesuai dengan karaktersitik
KD-nya: inquri, berbasis masalah, dan model proyek.

1. Aktivitas Pembelajaran I (Model Inquiri)
Tujuan
Peserta pelatihan dapat mengidentifikasi informasi pada teks ulasan
tentang kualitas suatu karya dengan menggunakan model inquiri.
Aktivitas Pokok
a.

Mengamati teks

Rincian Kegiatan
Peserta membaca model teks ulasan yang
tersedia di modul untuk mengenali karakteristik
umumnya, terutama berdasarkan informasiinformasi yang ada di dalamnya.

b.

Merumuskan

Peserta mengajukan sejumlah pertanyaan yang

masalah

berakaitan dengan isi dan karakterstik umum
dari teks uasan yang telah dibacanya.

c.
d.

Membuat

Peserta memprediksi jawaban untuk pertanyaan

hipotesis

(terpilih) yang telah mereka ajukan.

Mengumpulkan

Peserta mencermati lebih jauh tentang kualitas

data

buku yang ada di dalam teks ulasan yang
dibacanya

dengan

langkah-langkah

sebagai

berikut..
1) Peserta menentukan dan informasi-informasi
penting (kualitas buku) yang ada di dalam teks
ulasan untuk merumuskan karakterstik (ciri-
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ciri) umum dari teks itu.
2) Peserta mendefinisikan teks ulasan
berdasarkan karakteristik informasi yang ada
di dalamnya.
e.

Membuat
kesimpulan

1) Peserta mengontruksi isi suatu teks ulasan
dalam suatu paparan yang ringkas dan jelas.
2) Peserta menuangkan hasil kegiatannya pada
LK yang tersedia.

f.

Mengomunikasi- Peserta mempresentasikan temuan-temuannya,
kan

sebagai kesimpulan atas kegiatan yang telah
dilakukannya untuk mendapatkan tanggapan dari
peserta lain.

2. Aktivitas Pembelajaran II (Model Inquiri)
Tujuan
Peserta pelatihan dapat menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks
ulasan dengan lengkap dan terperinci.
Aktivitas Pokok
a. Mengamati teks

Rincian Kegiatan
Peserta membaca kembali model teks ulasan yang
terdapat di dalam bahan ajar ini untuk
mencernati karakterstik isi, struktur, dan kaidah
kebahasaannya.

b.

Merumuskan

Peserta mengajukan sejumlah pertanyaan

masalah

berkaitan dengan isi, struktur, dan kaidah
kebahasannya.

c. Membuat
hipotesis

Peserta memprediksi jawaban untuk pertanyaan
(terpilih) yang telah mereka ajukan berkaitan
dengan isi, struktur, dan atau kebahasananya.

d.

Mengumpulkan
data
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1) Peserta menelaah dan mencatat isi, struktur,
dan kaidah kebahasaan dari teks ulasan yang
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dibacanya.
2) Peserta memilah-milah bagian-bagian dari
struktur teks ulasan.
3) Peserta menunjukkan contoh penggunaan
kaidah-kaidah kebahasaan dari teks ulasan
yang ditelaahnya.
e.

Membuat

1) Peserta merumuskan kesimpulan tentang

kesimpulan

karakterstik isi, struktur, dan kaidah
kebahasaan dari teks ulasan.
2)

Peserta menuangkan hasil kegiatannya pada
LK yang tersedia.

f.

Mengomunikasi-

Peserta memaparkan temuan-temuannya,

kan

sebagai kesimpulan atas kegiatan yang telah
dilakukannya untuk mendapatkan tanggapan dari
peserta lain.

3. Aktivitas Pembelajaran III (Model Berbasis Masalah)
Tujuan
Peserta pelatihan dapat menceritakan kembali isi teks ulasan tentang
kualitas suatu karya.
Aktivitas Pokok
a. Mengamati teks,

Rincian Kegiatan
Peserta membaca kembali model teks ulasan

mengorientasikan

yang terdapat di dalam bahan ajar ini untuk

masalah

memprediksi kemungkinan menceritkannya
kembali.

b. Merumuskan
permasalahan

Peserta merumuskan masalah yang mungkin
muncul terkait dengan cara menceritakan teks
ulasan
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c. Mengumpulkan
data

1) Peserta mencermati informasi-informasi
penting di dalam teks itu untuk bahan
penceritaannya kembali.
2) Peserta mengumpulkan informasi-informasi
penting dari teks ulasan yang dibacanya.
3) Peserta menyusun informasi penting (ideide pokok) berdasarkan struktur teks ulasan
yang benar.

d. Merumuskan

Peserta memadukan informasi-infrmasi penting

pemecahan

itu menjadi sebuah teks ulasan yang baru

masalah

dengan kata-kata mereka sendiri.

e. Mengomunikasikan Peserta melakukan silang baca atas teks
hasil kegiatan

barunya itu untuk mendapatkan tanggapan dari
peserta lain, terkait dengan kesesuaian dan
kejelasannya.
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4. Aktivitas Pembelajaran IV (Model Proyek)
Tujuan
Peserta pelatihan dapat menyajikan tanggapan tentang kualitas suatu
karya

dengan

memperhatikan

kelengkapan

struktur

dan

kaidah

kebahasaannya.
Aktivitas Pokok
a. Mengamati teks

Rincian Kegiatan
Peserta membaca kembali model teks ulasan yang
terdapat di dalam bahan ajar ini untuk
memprediksi langkah-langkah penyajiannya.

b. Penentuan
proyek
c. Penyusunan
langkah

Peserta menentukan karya yang akan dibuat
ulasannya, yakni .
Peserta mendiskuskan langkah kegiatan untuk
penyelesaian proyek (penulisan teks ulasan) atas
buku yang telah mereka tentukan.

d. Penentuan
jadwal kegiatan

Peserta menyepakati jadwal kegiatan
penyelesaian penulisan teks ulasan, meliputi
perencanaan, penulisan, sampai pada pelaporan.

e. Penyelesaian
proyek

1) Peserta menyelesaikan penulisan teks ulasan
sesuai dengan jadwal yang telah disepakati
dengan langkah-langkah yang telah mereka
pelajari.
2) Peserta menuangkan hasil kegiatannya ke
dalam LK yang tersedia.

f. Penyampaian
hasil kegiatan

Peserta mempresentasikan teks ulasannnya,
untuk mendapatkan tanggapan-tanggapan dari
peserta lain berkenaan dengan hal-hal berilkut:
1) langkah-langkah penyusunan teks ulasan;
2) penentuan ide-ide pokok untuk penulisan teks

85

ulasan;
3) tanggapan kritis terhadap teks ulasan.
g.

Evaluasi

Peserta melaukan evaluasi dalam bentik curah
pendapat juga refleksi terhadap kegiatan
penyusunan teks ulasan yang telah mereka
lakukan.

B. Lembar Kerja Peserta Pelatihan

1. Lembar kerja
Ulasan

1: Mengidentifikasi Informasi dalam Teks

Tujuan
Pada akhir kegiatan ini, peserta diharapkan dapat

mengidentifikasi

informasi-penting penting pada teks ulasan tentang kualitas suatu karya
(buku).

Petunjuk Kegiatan
•

Bacalah salah satu contoh teks ulasan yang tersedia pada bahan ajar ini
dengan cermat.

•

Kenali informasi-informasi penting di dalam teks itu, yang menjadi
karakteristik dari suatu ulasan.
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•

Tenetukan pula jenis informasi-informasi itu dengan jelas..
Judul teks

: ……………………………..

Tema

: ……………………………..

No.

Informasi-informasi Penting

Jenis Informasi
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2. Lembar kerja 2 : Menelaah
Kebahasaan Teks Ulasan

Struktur

dan

Kaidah

Tujuan
Peserta dapat menelaah menelaah struktur dan kaidah bahasa teks ulasan
dengan lengkap dan terperinci.

Petunjuk Kegiatan
•

Bacalah kembali salah satu contoh teks ulasan yang tersedia pada bahan
ajar ini dengan cermat.

•

Tentukan stuktur tersebut dengan menuliskan informasi-informasi
penting dari setiap bagian teks itu.

•

Tentukan pula dan kaidah-kaidah kebahasaan teks ulasan itu secara
terperinci.

•

Sajikanlah hasilnya dalam rubrik berikut.
Judul teks: …………………………………
Tema

: …………………………………
Struktur Teks Ulasan

Identitas
karya
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Orientasi

Sinopsis

Analisis

Evaluasi
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Kaidah Kebahasaan
Penggunaan
Kata/Kalimat
1. Konjungsi

Kutipan Teks

penerang
2. Konjungsi
temporal
3. Kata benda
penyebaban
4. Kalimat
rekomendasi
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3. Lembar kerja 3: Menceritakan Kembali Teks Ulasan

Tujuan
Peserta pelatihan dapat menceritakan kembali isi suatu teks ulasan tentang
kualitas suatu karya.

Petunjuk Kegiatan
•

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

•

Catatlah informasi-informasi penting, khususnya tentang kualitas karya
yang ada pada setiap bagian teks ulasan itu dengan jelas dengan
mengikuti strukturnya.

•

Padukan informasi-informasi penting itu dengan diceritakan kembali
dengan kata-kata sendiri.
Judul buku
Jenis buku
Penulis
Penebit
Paragraf
ke(1)
(2)
(3)
(4)
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: …………………………………
: fiksi/nonfiksi
: …………………………………
: ………………………………..
Informasi-Informasi Penting

Penceritaan
Kembali
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4. Lembar kerja
Ulasan

4: Menyajikan Informasi dalam

Teks

Tujuan
Peserta pelatihan dapat menyajikan tanggapan tentang kualitas suatu karya
dengan memperhatikan kelengkapan struktur dan kaidah kebahasaannya.

Petunjuk Kegiatan
• Bacalah model-model teks tanggapan, baik itu yang ada pada bahan ajar
ini mapun pada sumber-sumber lain.
• Cermati kembali karakteristik teks itu, berdasarkan isi, struktur, maupjun
kaidah kebahasaannya.
• Berdasarkan model-model yang ada, susunlah sebuah teks ulasan tentang
suatu karya, misalnya novel.
• Perhatikanlah kelengkapan struktur dan ketepatan kaidah
kebahasaannya.
• Sajikanlah tulisan Saudara itu ke dalam rubrik seperti berikut.
…………………………………………… (Judul)
Bagian-bagian
Teks

Uraian

Identitas karya

Orentasi
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Ringkasan,
sinopsis

Analisis

Evaluasi

C. Bahan acaan

1. Mengidentifikasi Informasi dalam Teks Ulasan
Perhatikanlah teks berikut.
Identitas Buku
Judul
Pengarang
Penerbit
Tahun terbit
Tebal halaman

: Atheis
: Achdiat K. Mihardja
: Balai Pustaka
: 1949 (cetakan pertama)
: 232 halaman

Atheis merupakan salah satu novel terbaik yang memperoleh
hadiah tahunan Pemerintah RI tahun 1969. R.J. Maguire menerjemahkan
novel ini ke bahasa Inggris tahun 1972. Sementara itu, Sjuman Djaya
mengangkatnya pula ke layar perak tahun 1974 dengan judul yang sama.
Novel ini menceritakan perjalanan hidup tokoh Hasan. Dari kecil ia
dididik menjadi anak yang saleh. Ia begitu taat beribadah. Begitu juga dengan
orang tuanya, adalah pemeluk Islam yang fanatik. Oleh orang tuanya Hasan
disekolahkan di MULO. Di sekolah itu dia bertemu dengan seorang gadis
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cantik yang bernama Rukmini. Hubungan keduanya semakin akrab. Mereka
saling jatuh cinta. Rupanya kisah cinta mereka tidak bisa berlangsung lama.
Oleh orang tuanya, Rukmini disuruh kembali ke Jakarta. Ia akan dipinang
oleh seorang saudagar kaya. Ia menuruti nasihat orang tuanya dengan
menerima pinangan saudagar kaya tersebut meski pernikahan itu tidak
disertai rasa cinta.
Kejadian itu membuat hati Hasan hancur. Ia menjadi frustasi. Untuk
menghilangkan bayangan Rukmini dari hidupnya, ia mengikuti aliran tarekat
seperti yang telah lama dianut orang tuanya. Ia semakin taat beribadah. Akan
tetapi, kehidupanya berubah ketika dia bertemu teman lamanya, yaitu Rusli.
Temannya itu datang bersama seorang wanita cantik bernama Kartini. Ia
adalah perempuan modern dan pergaulanya bebas. Ia juga seorang janda.
Ternyata sejak perjumpaan itu, Hasan menaruh hati pada Kartini. Alasanya
Kartini memiliki karakter yang hampir sama dengan Rukmini.
Semenjak Hasan mencintai Kartini, dia pun juga bergaul dengan
teman-teman Kartini. Hasan mencoba untuk menyadarkan Kartini dan Rusli
dengan memberikan ceramah-ceramahnya. Akan tetapi, karena Rusli juga
pandai bicara, kemudian dialah yang berbalik mempengaruhi Hasan. Tanpa
disadari, pemikiran-pemikiran Rusli melekat di kepala Hasan. Mulanya,
Hasan tidak terpengaruh. Namun, keyakinanya mulai goyah ketika dia
dikenalkan dengan seorang yang tidak percaya Tuhan, yaitu Anwar.
Pengetahuan Anwar tentang ketuhanan begitu luas.
Sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah.
Ia mulai meragukan keberadaan Tuhan. Hasan semakin tersesat dari agama.
Pergaulanya semakin bebas. Ia kemudian menikahi Kartini.. Pernikahan
mereka didasarkan atas rasa suka sama suka. Pernikahan mereka ternyata
tidak bahagia. Kehidupan rumah tangga mereka berantakan. Pergaulan
Kartini semakin bebas. Lama-kelamaan Hasan cemburu karena hubungan
Kartini dengan Anwar semakin dekat. Hasan menganggap Kartini telah
selingkuh.
Kejadian itu telah menyadarkan kembali Hasan tentang agama. Ia
menyesal dan merasa berdosa atas apa yang telah diperbuat. Pergaulan
bebasnya dengan teman-teman yang tidak percaya Tuhan membuatnya
tersesat dan ragu dengan keberadaan Tuhan.
Hasan memutuskan bercerai dengan Kartini dan ia pun pulang
kampung. Ia ingin meminta maaf pada ayahnya. Sesampainya di kampung, ia
menjumpai ayahnya sedang sakit keras. Ternyata ayahnya tidak mau
memaafkan Hasan, bahkan sampai maut menjemputnya. Ayah Hasan tetap
berada pada pendirianya.
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Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia
menaruh dendam pada Anwar dan berniat membunuhnya. Pada suatu
malam, ia melaksanakan rencana itu. Kemudian ia mencari Anwar. Karena
pada waktu itu situasi sedang tidak aman, diberlakukanlah jam malam. Naas
menimpa Hasan. Belum sempat melaksanakan niatnya, ia malah tertembak.
Akan tetapi, sebelum meninggal, ia masih sempat mengingat Allah dengan
berkali-kali menyebut asma-Nya.
Novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembacanya, antara
lain, bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain. Jangan sampai salah
pergaulan hingga pada akhirnya kita malah tersesat, bahkan sampai
mengingkari ajaran agama. Kita harus senantiasa berpegang teguh pada
agama dan selalu meyakini dengan keberadaan Tuhan Semesta Alam.
Nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memafkan
kesalahan orang lain yang sudah bertobat. Jangan seperti tokoh ayah Hasan
yang tidak mau memafkan kesalahan anaknya bahkan sampai ajal
menjemputnya. Manusia adalah tempat salah dan lupa. Setiap manusia pasti
mempunyai kesalahan, tetapi suatu saat juga akan kembali ke jalan yang
benar. Jika Tuhan saja maha pengampun, pengasih, dan penyayang, mengapa
manusia tidak bisa, apalagi demi memaafkan anaknya sendiri.
Bahasa novel ini mengalir lancar, dan mudah dipahami. Sayangnya
novel ini sudah sangat langka sehinga sulit diperoleh.
Teks seperti itulah yang disebut dengan teks ulasan. Disebut demikian
karena di dalamnya berupa ulasan atau komentar mendalam tentang
kelebihan dan kelemahan suatu karya. Dalam contoh di atas, objek yang
ditanggapi berupa novel. Selain itu, objeknya dapat berupa buku ilmu
pengetahuan, film, pementasan drama, album lagu, lukisan. Teks ulasan lazim
disebut dengan resensi, yakni bacaan yang menyampaikan ulasan tentang
suatu karya, yang mencakup kelebihan dan kelemahannya.

2. Menelaah Struktur dan Kaidah Teks Ulasan
Perhatikan kembali contoh teks ulasan untuk novel berjudul Atheis di atas.
Tampak bahwa struktur ataupun susunannya dibentuk oleh bagian-bagian
seperti berikut: identitas karya, orientasi, sinopsis, analisis, dan evaluasi,
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Selain itu, sering pula disertai rekomendasi yang berisikan saran-saran
kepada pembaca.
a. Identitas karya dalam contoh di atas mencakup judul, pengarang,
penerbit, tahun terbit, tebal halaman, dan ukuran buku. Bagian ini
mungkin saja tidak dinyatakan secara langsung. Hal itu seperti yang
tampak pada teks ulasan film dan lagu di atas.
b. Orientasi dalam paragraf pertama, yakni dengan menjelaskan
keberadaannya sebagai novel yang mendapat penghargaan, sekaligus
mendapat perhatian yang cukup besar dari banyak kalangan.
c. Sinopsis berupa ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis
terhadap isi novel.
d. Analisis berupa paparan tentang keberadaaan unsur-unsur cerita, seperti
tema, penokohan, alur.
e. Evaluasi berupa paparan tentang kelebihan dan kekurangan suatu karya.
Dalam contoh di atas dinyatakan bahwa novel Atehis menyajikan
beberapa pelajaran.
Seperti halnya jenis teks lainnya, teks ulasan memiliki kekhasan di dalam
kaidah kebahasannya. Seperti yang tampak pada contoh-contoh di atas,
bahwa karakteristik dari kebahaaan teks ulasan adalah sebagai berikut.
a. Banyak menggunakan konjungsi penerang, seperti bahwa, yakni, yaitu.
Contoh:
1) Hasan merasa bahwa semua itu terjadi karena perbuatan Anwar. Ia
menaruh dendam pada Anwar dan berniat membunuhnya.
2) Novel ini banyak memberikan pelajaran pada pembacanya, antara
lain, bahwa kita harus pandai bergaul dengan orang lain.
b. Banyak menggunakan konjungsi temporal: sejak, semenjak, kemudian,
akhirnya
Contoh:
1) Sejak saat itulah pemahaman Hasan tentang agama mulai berubah. Ia
mulai meragukan keberadaan Tuhan.
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2) Kemudian ia mencari Anwar.
c. Banyak menggunakan konjungsi penyebababan: karena, sebab.
Contoh:
1) Akan tetapi, karena Rusli juga pandai bicara, kemudian dialah yang
berbalik mempengaruhi Hasan.
2) Lama-kelamaan Hasan cemburu karena hubungan Kartini dengan
Anwar semakin dekat.
d. Menggunakan pernyataan-pernyataan yang berupa saran atau
rekomendasi pada bagian akhir teks. Hal ini ditandai oleh kata jangan,
harus, hendaknya,
Contoh
1) Jangan sampai salah pergaulan hingga pada akhirnya kita malah
tersesat, bahkan sampai mengingkari ajaran agama.
2) Kita harus senantiasa berpegang teguh pada agama dan selalu
meyakini dengan keberadaan Tuhan Semesta Alam.
3) Nilai moral yang kedua adalah hendaknya kita mau memafkan
kesalahan orang lain yang sudah bertobat.

Kaidah Kebahasaan Teks Ulasan
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3. Menjelaskan Kembali Teks Ulasan
Perhatikanlah teks berikut.
Judul
Bintang

:
:

Sutradara
Produser
Kondo
Skenario
Fotografi
Produksi
Durasi

:
:

Beth
Inne Febriyanti, El Manik,
Lola Amaria, Reny Djajusman, Saut Sitompul
Aria Kusumadewa
Aria Kusumadewa, Nurul Arifin, Inne Febriyanti, dan Rio

:
:
:
:

Nana J. Mulyana
Enggong Supardi
PT Sinemata
85 menit

"Adakah kata-kata sehat yang keluar dari mulut orang gila?" Ini
pertanyaan sederhana. Namun, layaknya pertanyaan sederhana, yang ini pun
membutuhkan jawaban yang rumit. Celakanya, jawaban dari pertanyaan
inilah yang akan menentukan persepsi penonton terhadap Beth, film terbaru
garapan sutradara muda Aria Kusumadewa.
Mereka yang memilih jawaban positif, dengan sendirinya akan
mencerna Beth sebagai sebuah film alternatif yang kaya makna. Sebaliknya,
bagi pemilih jawaban negatif, tak lagi perlu memaksakan diri untuk
menikmatinya. Hal ini karena dari awal hinga akhir, Beth hanya mengambil
satu seting: kehidupan di suatu rumah sakit jiwa.
Inti cerita ini adalah tentang kisah cinta yang tragis antara Beth atau
Elizabeth (Inne Febriyanti) dan Pesta (Bucek), sebagai dua anak manusia
yang hidup dalam lingkungan sosial berbeda. Tak direstui oleh orangtua Beth
yang jendral. Kehidupan asmara Beth-Pesta pun berakhir mengenaskan.
Pesta masuk penjara karena tertangkap ketika mengkonsumsi narkoba.
Sedangkan, Beth jadi gila lantaran tak kuat menanggung derita akibat aborsi
paksa atas janin yang dikandungnya sebagai hasul hubungan pranikah
dengan sang kekasih. Lebih tragis lagi, keduanya dipertemukan kembali di
Rumah Sakit Jiwa Manusia.
Tapi, kisah cinta Beth-Pesta hanyalah bingkai semata. Inti film yang
sebenarnya tentang sejumlah karakter yang kemudian muncul dalam
kehidupan para penghuni rumah sakit jiwa itu. Di sana ada penyair gila yang
kerjanya hanya menulis dan membaca puisi. Ada juga politikus gila akibat
obsesinya untuk menduduki kursi kepresidenan tak pernah tercapai.
Juga seorang perawat yang terpaksa mengabdi hanya karena tak diterima
masyarakat lantaran pernah dirawat di rumah sakit jiwa itu. Atau pasien
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yang gila justru lantaran terobsesi jadi dokter jiwa. Tingkah polah para
profesional gila yang dirangkai dalam akting teatrikal inilah yang kemudian
melahirkan sejumlah pesan moral Aria.
Lewat Beth, Aria memang ingin menawarkan pandangan baru lewat
suatu 'kerajaan' yang dibangunnya. Bukan di dunia waras tidak pula di dunia
gila, tetapi di antara keduanya. "Melalaui film ini saya hanya ingin
mengungkap realitas dalam ekspresi yang jujur-jujur saja. Tak lebih dari itu,"
kata Aria.
Menurutnya, seperti juga dunia waras, kehidupan di 'dunia gila' juga
memiliki logikanya sendiri. Itu sebabnya ada orang gila yang ternyata
berpikiran justru lebih logis ketimbang orang sehat. "Sebaliknya, banyak juga
orang yang mengaku sehat tapi ternyata berperilaku tak lebih baik dari orang
gila," tambah Aria.
Bagaimana pun keadaannya, film ini merupakan ungkapan semangat
pembrontakan Aria pada sesuatu yang mapan. Dari sana Aria ingin memberi
isyarat bahwa sudah waktunya kita mengkritisi idiom-idiom sesat yang kini
terlanjur hidup dalam masyarakat kita. Jelasnya, memandang hidup secara
lebih jujur adalah sebuah kebutuhan mendesak.
Tentang pesan moral ini, pengamat kesenian Afrizal Malna
mengatakan, tak dapat tertangkap dengan jelas di film ini. "Semua karakter
dimainkan bagus dengan porsi yang sama sehingga tak terlihat adanya
penonjolan kareakter tertentu, "katanya.
Ia justru melihat Beth sebagai gambaran kian sempitnya ruang di
masyarakat yang patut dijadikan tempat manusia untuk berkreasi, sehingga
satu- satunya ruang yang tersisa bagi Aria adalah rumah sakit jiwa. "Tapi soal
apakah ini pilihan yang paling tepat, tentu tetap perludipertanyakan,"
katanya.
Namun demikian, semua itu bersifat multitafsir belaka. Yang tampak
istimewa dari film ini justru pendekatan Aria yang unik dibanding sineas lain.
Nurul Arifin, misalnya lagi, melihat karya Aria tak ubahnya suatu realita yang
didekati dengan cara yang berkebalikan dari pendekatan yang dilakukan
Garin Nugroho dalam karya-karyanya. "Beda dengan karya-karya Garin yang
menggambarkan realitas sosial yang selalu dari sisi kehidupan yang manismanis, Aria lebih suka mendekatinya dari sisi-sisi yang lebih pahit, "kata
Nurul. "Itu sebabnya semangat Aria ini perlu didukung penuh."( Republika)
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Teks tersebut menjelaskan tentang film Beth. Film itu berkisah tentang cinta
tragis antara Beth dengan Pesta, sebagai dua anak manusia yang hidup dalam
lingkungan sosial berbeda. Teks itu menjelaskan bahwa latar film tersebut
terjadi di rumah sakit jiwa itu. Film itu pun pun mengungkapan semangat
pembrontakan. Semua karakter tokoh di dalamnya dimainkan bagus dengan
porsi yang sama sehingga tak terlihat adanya penonjolan kareakter tertentu.
Itulah beberapa hal yang dapat dapat kita ceritakan kembali setelah
membaca teks di atas. Aspek yang kita ceritakan itu berupa penambahan
pengetahuan dan pemahaman kita tentang film Beth, baik itu tentang isi dan
kualitas keseluruhannya. Dengan membaca teks semacam itu, kita pun diajak
untuk bersikap menghargai dan selalu kritis ketika memahami suatu karya.

Menamba
h
pengetahu
an
Meningkat
kan
pemaham
an
Memuncul
kan sikap
apresiatif

Memperku
at daya
kritid

Arti Penting Membaca Teks Tanggapan

4. Menyusun Teks Ulasan
Teks ulasan merupakan suatu teks yang berisi pembahasan ataupun
penilaian terhadap suatu buku

atau karya-klarya lainnya. Teks ulasan

disusun berdasarkan tafsiran ataupun pemahaman atas isi buku yang kia
dibaca. Berbeda dengan menafsirkan terhadap teks lainnya yang lebih tertuju
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pada kepentingan kita sendiri; menyusunan resensi selalu ditujukan untuk
kepentingan orang lain. Hasil pemahaman itu kemudian disampaikan kepada
kepada khayalak.
Untuk menyusun teks seperti itu, langkah-langkahnya sebagai berikut.
a. Mencatat identitas buku atau karya yang akan diulas, yang meliputi judul,
penulis, nama penerbit, tahun terbit, termasuk ketebalan, Kalau perlu
termasuk harga buku.
b. Mencatat hal-hal menarik/penting dari isi buku.
c. Menelaah kelebihan dan kelemahan isi buku.
d. Merumuskan kesimpuan tentang isi dan kesan-kesan buku itu secara
keseluruhan.
e. Membuat saran-saran untuk pembaca.
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A. Pembahasan Soal-soal
1.

Buku Basmi Penyakit dengan Sirih Merah dikarang oleh Bambang
Sudewo. Buku ini menjelaskan tentang membudidayakan tanaman
herbal sirih merah. Selain itu, dilengkapi dengan testimoni penderita
berbagai penyakit. Penggunaan kertas yang berkualitas disertai gambar
membuat buku ini semakin menarik.
[...].
Kelemahan buku yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah ...
a. Buku ini sangat bermanfaat bagi para pengusaha obat-obatan herbal"
b. Buku yang patut dimiliki untuk menambah wawasan tentang tanaman
c. Buku ini menjelaskan jenis tanaman herbal dan buku ini layak dibaca.
d. Sangat disayangkan buku ini hanya menjelaskan secara empiris.
Pembahasan
Kelemahan buku berkaitan dengan isi, bahasa, ilustrasi, dan aspek-aspek
lainnya. Dengan aspek isi, misalnya, paparannya yang hanya fokus pada
fakta ataupun kurangnya teori. Dengan demikian, pernyataan yang tepat
untuk melengkapi cuplikan teks ulasan itu adalah disayangkannya isi
buku yang hanya menjelaskan fakta-fakta empiris (dan kurangnya
paparan teorietis)
Jawaban d

2. Perhatikanlah cuplikan teks berikut.
Judul buku
:
Inovasi Pilihan Kompas
Penulis
:
Nawa Tunggal
Keunggulan lsinya
a. Karya peneliti dari berbagai instansi
b. Menambah wawasan
c. Bahasa komunikatif
Kelemahan
:
kertas koran
Paragraf resensi yang tepat berdasarkakan ilustrasi tersebut adalah ...
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a. Buku ini menyajikan secara lengkap inovasi yang dikumpulkan dari
artikel yang dimuat di Kompas. lnovasi karya peneliti dari berbagai
institusi yang dapat dimanfaatkan pembaca untuk menambah wawasan.
Penggunaan bahasa yang komunikatif semakin memudahkan pembaca
untuk mencoba setahap-demi setahap inovasi tersebut. Meskipun begitu
buku ini dilengkapi ilustrasi yang menarik.
b. Buku ini menyajikan secara lengkap inovasi yang dikumpulkan dari
artikel yang dimuat di Kompas. Inovasi karya peneliti dari berbagai
institusi yang dapat dimanfaatkan pembaca untuk menambah wawasan.
Penggunaan bahasa yang komunikatif semakin memudahkan pembaca
untuk mencoba setahap-demi setahap inovasi tersebut. Meskipun buku
ini hanya menggunakan kertas koran tidak masalah karena buku ini
sangat bermanfaat bagi pembaca.
c. Tujuan penulis buku ini ingin membuat pembaca termotivasi melakukan
penelitian sederhana tentang berbagai hal karena buku ini ditulis oleh
peneliti dari berbagai institusi. Dengan memanfaatkan media yang
sederhana dapat menghasilkan karya inovasi yang manfaatnya
maksimal. Buku ini dilengkapi dengan ilustrasi gambar yang menarik
dan ditik di kertas HVS semakin membuat pembaca tertarik.
d. Buku yang secara garis besar menjelaskan bagaimana menciptakan
inovasi daIam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan bahan daur
ulang. Buku
yang disarankan untuk mereka yang senang meneliti karena dapat
menambah wawasan. Selain itu, buku ini dilengkapi dengan ilustrasi
gambar berwarna. Bahasa yang digunakan kurang komunikatif bagi
orang awam namun tidak menjadi masalah yang dilengkapi dengan
ilustrasi gambar.
Pembahasan
Sebuah teks resensi (ulasan) diharapkan memuat penilaian tentang
kelebihan dan kelemahan dari suatu karya. Dalam iustrasi resensi itu

102

Unit Pembelajaran
Teks Ulasan

aspek-aspek itu termuat dua-duanya. Dengan demikian, aspek-aspek itu
pun harus dinyatakan secara lengkap dan benar dalam pengembangan
resensinya. Hal tersebut sebagaimana yang tampak pada pernyataan
berikut.
Buku ini menyajikan secara lengkap inovasi yang dikumpulkan dari
artikel yang dimuat di Kompas. Inovasi karya peneliti dari berbagai
institusi yang dapat dimanfaatkan pembaca untuk menambah wawasan.
Penggunaan bahasa yang komunikatif semakin memudahkan pembaca
untuk mencoba setahap-demi setahap inovasi tersebut. Meskipun buku
ini hanya menggunakan kertas koran tidak masalah karena buku ini
sangat bermanfaat bagi pembaca.
Jawaban b
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B. Pengembangan Soal HOTS
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

Materi

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: Bahasa Indonesia
: 120 menit
: 10 buah
: 2018/2019
Indikator Soal

Menelaah

Struktur teks Salah satu

Disajikan bagian analisis dari dalam teks

struktur dan

ulasan

ulasan, peserta mementukan isi bagian itu.

bagian teks

kebahasaan teks

ulasan adalah

ulasan (film,

analasis,

cerpen, puisi,

berkaitan

novel, dan karya

dengan unsur-

seni daerah)

unsur cerita

yang

yang ada di

No

1

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

C-4

PG

NO

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

diperdengarkan
dan dibaca

Materi

Indikator Soal

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

2

C-4

PG

3

C-4

PG

No

dalamnya.
Kaidah
bahasa

Salah satu
teks kaidah

ulasan

Disajikan bagian teks ulasan, peserta memilih
kata teknis yang ada dii dalam bagian teks itu.

kebahasaan teks
iasan adalah
penggunaan
kata-kata teknis.
Salah satu

Disajikan bagian teks ulasan, peserta memilih

bagaian dari

kalimat yang menyatakan suatu penilaian

Struktur teks

struktur teks

ulasan

ulasan adalah
yang isinya
tentang
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bagian penilaian
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NO

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

Materi

Indikator Soal

No

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

C-4

PG

kelebihan dan
kelemahan
suatu karya
Struktur teks

Bagian dari

Disajikan

cuplikan

teks

ulasan

bagaian

ulasan

struktur teks

orientasi, peserta menentukan jenis karya yang

ulasan lainnya

diulas di dalamnya

adalah
oreintasi, yang
isinya
mengnenalkan
identitas,
termasuk jenis
karya yang
diresensi.

4

NO

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

Materi

Indikator Soal

Menceritakan

Menceritakan Untuk

Disajikan cuplikan teks ulasan, peserta dapat

kembali isi teks

kembali teks

menceritakan

menceritakan kembali isi penting cuplikan itu

ulasan tentang

ulasan

kembali teks

dengan tepat.

kualitas karya

ulasan, kita

(film, cerpen,

perlu

puisi, novel,

menentukan

karya seni

bagian-bagian

daerah) yang

penting dari

dibaca atau

teks ulasan itu.

No

5

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

C-4

PG

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

PAKET - …

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VIII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: E.Kosasih

KOMPETENSI DASAR
Menelaah struktur dan kebahasaan
teks ulasan (film, cerpen, puisi,
novel, dan karya seni daerah) yang
diperdengarkan dan dibaca
LINGKUP MATERI

Buku Sumber :
Nomor
Soal
1

Struktur teks ulasan
MATERI
Salah satu bagian teks ulasan adalah
analasis, berkaitan dengan unsurunsur cerita yang ada di dalamnya.

INDIKATOR SOAL
Disajikan bagian analisis dari dalam
teks ulasan, peserta mementukan
isi bagian itu.

Kunci
Jawaban
a

P

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nama Hang Tuah bisa dipastikan tak asing di telinga banyak orang. Sama halnya dengan banyak tokoh
yang dianggap berperan dalam sejarah bangsa ini, nama Hang Tuah pun diabadikan pada ruas-ruas
jalan di Jakarta dan di beberapa daerah lain lagi. Bahkan, nama Hang Tuah juga diabadikan pada kapal
perang pertama milik Indonesia. Pemberian nama itu untuk mengenang kejayaan Hang Tuah yang
selalu mencapai kemenangan di laut. Namun, tidak seperti tokoh-tokoh bersejarah lainnya, tak
banyak yang tahu siapa Hang Tuah yang diabadikan namanya itu? Apa perannya dalam sejarah negeri
ini.
Yang diperkenalkan dalam cuplikan di atas adalah...
a. ketokohan Hang Tuah
b. nama-nama jalan di Jakarta
c. tokoh-tokoh bersejarah
d. nama asing di Indonesia

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

PAKET - …

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VIII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: E.Kosasih

KOMPETENSI DASAR
Menelaah struktur dan kebahasaan
teks ulasan (film, cerpen, puisi,
novel, dan karya seni daerah) yang
diperdengarkan dan dibaca
LINGKUP MATERI

Buku Sumber :
Nomor
Soal
2

Kaidah bahasa teks ulasan
MATERI
Salah satu kaidah kebahasaan teks
iasan adalah penggunaan kata-kata
teknis.

INDIKATOR SOAL

d

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nama Hang Tuah bisa dipastikan tak asing di telinga banyak orang. Sama halnya dengan banyak tokoh
yang dianggap berperan dalam sejarah bangsa ini, nama Hang Tuah pun diabadikan pada ruas-ruas
jalan di Jakarta dan di beberapa daerah lain lagi. Bahkan, nama Hang Tuah juga diabadikan pada kapal
perang pertama milik Indonesia. Pemberian nama itu untuk mengenang kejayaan Hang Tuah yang
selalu mencapai kemenangan di laut. Namun, tidak seperti tokoh-tokoh bersejarah lainnya, tak
banyak yang tahu siapa Hang Tuah yang diabadikan namanya itu? Apa perannya dalam sejarah negeri
ini.
Kata teknis yang terdapat di dalam cuplikan di atas adalah....
a. Hang Tuah
b. ruas jalan
c. nama itu
d. tokoh sejarah
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Disajikan bagian teks ulasan,
peserta memilih kata teknis yang
ada di dalam bagian teks itu.

Kunci
Jawaban

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

PAKET - …

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VIII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: E.Kosasih

KOMPETENSI DASAR
Menelaah struktur dan kebahasaan
teks ulasan (film, cerpen, puisi,
novel, dan karya seni daerah) yang
diperdengarkan dan dibaca
LINGKUP MATERI

Buku Sumber :
Nomor
Soal
3

Struktur teks ulasan
MATERI
Salah satu bagaian dari struktur teks
ulasan adalah bagian penilaian yang
isinya tentang kelebihan dan
kelemahan suatu karya
INDIKATOR SOAL
Disajikan bagian teks ulasan,
peserta memilih kalimat yang
menyatakan suatu penilaian

Kunci
Jawaban
d

P

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Ya, seperti kata buku ini: Historia docet!. Kita belajar dari sejarah. Memang, bukan tanpa alasan pula
kalau karya ini diberi judul Dari Buku ke Buku Sambung-Menyambung Menjadi Satu. Bukan lagi buku
per buku yang penting, melainkan perasaan, kesadaran, dan pengertian baru yang lebih kuat tentang
kehidupan sejarah, yang disumbangkan oleh penulis buku.
Kalimat yang menyatakan penilaian terhadap karya yangn diulasnya dinayatakan dalam urutan....
a. pertama
b. kedua
c. ketiga
d. keempat

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

PAKET - …

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VIII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: E.Kosasih

KOMPETENSI DASAR
Menelaah struktur dan kebahasaan
teks ulasan (film, cerpen, puisi,
novel, dan karya seni daerah) yang
diperdengarkan dan dibaca
LINGKUP MATERI

Buku Sumber :
Nomor
Soal
4

Struktur teks ulasan
MATERI
Bagian dari struktur teks ulasan
lainnya adalah oreintasi, yang isinya
mengnenalkan identitas, termasuk
jenis karya yang diresensi.
INDIKATOR SOAL

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Buku ini terbitan Balai Pustaka. Buku ini sangat perlu dibaca oleh pelajar. Buku itu mengulas tentang
sejarah sastra. Juga menjelaskan aliran sastra dan tokohnya. Hanya saja harga buku tersebut sangat
mahal bagi ukuran kantong pelajar.
Berdasarkan temanya, jenis karya yang menjadi objek ulasan itu adalah....
a. buku siswa
b. buku pelajaran
c. buku sastra
d. buku populer

Kunci
Jawaban
d
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Disajikan cuplikan teks ulasan
bagaian orientasi, peserta
menentukan jenis karya yang diulas
di dalamnya

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

PAKET - …

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VIII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: E.Kosasih

KOMPETENSI DASAR
Menceritakan kembali isi teks
ulasan tentang kualitas karya (film,
cerpen, puisi, novel, karya seni
daerah) yang dibaca atau didengar
LINGKUP MATERI

Buku Sumber :
Nomor
Soal
5

Menceritakan kembali teks ulasan
MATERI
Untuk menceritakan kembali teks
ulasan, kita perlu menentukan
bagian-bagian penting dari teks
ulasan itu.
INDIKATOR SOAL
Disajikan cuplikan teks ulasan,
peserta dapat menceritakan
kembali isi penting cuplikan itu
dengan tepat.

Kunci
Jawaban
d

P

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Kelebihan dari pementasan teater musikal Lutung Kasarung ini yaitu performansi yang menarik,
busana yang indah serta setingan latar panggung yang sesuai membuat penonton terpukau.
Perpaduan tarian-tarian yang gemulai menambah keistimewaan teater ini serta Lutung-lutung yang
bertingkah lucu sangat menggemaskan para penonton untuk tertawa.
Cuplikan tersebut dapat dicertikakan kemnali sebagai berikut....
a. Tarian dalam teater Lutung Kasarung sangat memukau para penonton.
b. Sangat indah dan menyegarkan performansi dari pementasan drama musikal Lutung Kasarung.
c. Performansi dari pementasan itu sangat bagus karena itu tidak boleh dilewatkan untuk ditonton.
d. Teater Lutung Kasarung memiliki kelebihan-kelebihan, terutama dalam penampilan para
pemainnya yang gesit dan lucu-lucu.

Unit Pembelajaran
Teks Ulasan

Ulasan termasuk ke dalam jenis teks nonfiksi. Teks itu ada di kelas VIII. Teks
tersebut penting dikuasai siswa, baik secara lisan maupun tertulis. Teks
ulasan sering pula digunakan di dalam kehidupan sehari-hari para siswa.
Misalnya, setelah mereka membaca novel, cerpen, mendengarkan musik, dan
karya-karya lainnya, para siswa seringkali mengomentari atau mengulas
karya-karya itu: kelebihan ataupun kelemahannya.
Pada beberapa tahun terakhir ini teks ulasan sering muncul dalam ujian
nasional (UN), baik itu ulasan terhadap buku fiksi, nonfiksi, ataupun pada
karya lainya. Oleh karena itu, dalam bahan ajar ini perlu dikembangkan
sejumlah materi yang dapat membekali para siswa di dalam menguasai
materi-materi tersebut dengan tetap memperhatikan relevansinya dengan
tuntutan KD di dalam kurikulum. Tentang cara pengembangannya perlu
ditentukan model-model pembelajaannya yang sesuai. Model-model yang
dimaksud, antara lain, model inquiri dan proyek.
Di samping melalui pengembangan model pembelajaran, penguasaan para
siswa tentang teks ulasan dapat diperkaya dengan pelatihan penyelesaian
soal-soal sebagamana yang juga tersedia di dalam bahan pembelajaran ini.
Soal-soal tersebut diharapkan dapat menjadi model yang nantinya dapat
dilatihkan dalam pembelajaran di kelas, dalam rangka membantu mereka di
dalam mempersiapkan diri pada kegiatan ujian nasional.
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1. Untuk memantapkan penguasaan para siswa dalam menghadapi UN,
Saudara perlu memberikan pendalaman materi serta banyak menyajikan
soal-soal latihan berdasarkan kisi-kisi yang berlaku. Model pelatihan apa
yang menginspirasi Saudara dari bahan ajar tentang teks ulasan ini?

2. Terkait dengan penguasaan siswa tentang teks ulasan, perlu dipilihkan
soal-soal UN yang relevan dengan KD. Dari sejumlah soal yang pernah ada
UN sebelumnya, soal-soal yang bagaimana yang diangap menyulitkan
bagi para siswa?

3. Para siswa diharapkan dapat meguasai materi tentang teks ulasan secara
utuh dan optimal; tidak sekadar memenuhi kepentingan penyelesaian
soal-soal UN. Untuk itu, upaya apa yang dapat Saudara lakukan dalam
mengatasi

persoalan

rendahnya

kemampuan

menguasai maateri-materi tentang teks tersebut.

114

para

siswa

dalam
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Unit ketiga ini tentang pembelajaran teks persuasi. Paparan materi utamanya
berupa contoh teks persuasi, konsep, karakteristik, sampai pada prosedur
atau model-model pembelajarannya. Teks persuasi juga tersaji di kelas VIII
Kurikulum 2013. Di dalam terliput

KD mengidentifikasi, menelaah,

menyimpulkan, dan menyajikan teks persuasi. Keempat kompetensi
dikembangkan ke dalam model-model pelatihan yang diharapkan dapat
Saudara lakoni di dalam unit ini.
Pada unit ketiga ini, kami pun menawarkan model-model pelatihan yang
sekiranya dapat menjadi inspirasi bagi Saudara dan dapat menyemangati dan
mempermudah peserta didik di dalam mempelajari teks perusasi. Harapan
kami model-model pelatihan yang tersaji di dalam unit ketiga ini dapat
menjadi solusi untuk tantangan-tantangan di dalam mengembangkan setiap
KD-nya.

Dengan

model-model

pembelarajan

itu,

Saudara

dapat

mengembangkan kompetensi para peserta didik dengan pelayanan yang
lebih baik. Kurikulum 2013 dapat terakomodasi dengan kreativitas Saudara
di dalam memilih model pelatihann tersebut yang tepat.
Di dalam unit ini kami sajikan pula sejumlah soal UN; relevan dengan
kompetensi lulusan (SKL) yang muncul dalam tiga terakhir UN; disertai
dengan langkah-langkah pembahasannya. Dengan contoh-contoh soal
tersebut, Saudara diharapkan dapat memprediksi kemungkinan soal sejenis
yang mungkin muncul pada UN tahun berikutnya. Lima contoh soal HOTS
yang tersaji di bagian akhir unit ini juga dapat Saudara jadikan sebagai bahan
latihan para peserta di dalam penyelesaian UN tersebut. Tentu saja soal-soal
tersebut harus perlu dikembangkan kembali oleh Saudara berdasarkan kisikisi UN terakhir.
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Besar harapan kami, bahan pelatihan ini memberikan kontribusi bagi
peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia khususnya teks
persuasi di SMP. Bahan ini juga diharapkan dapat membantu dalam
menuntaskan belajar para peserta didik melalui penguasaan potensi
akademik para gurunya. Atas segala kekurangan yang ada pada bahan
pelatihan

ini, kami mohon saran dan kritik untuk perbaikan pada

penyusunan bahan pelatihan berikutnya. Terima kasih.

Jakarta, April 2019
Penulis
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan kompetensi dasar kelas
VIII, yakni sebagai berikut.
KD Pengetahuan

Target KD

1. Mengidentifikasi jenis saran,
ajakan, arahan, dan pertimbangan
tentang berbagai hal positif atas
permasalahan aktual dari teks
persuasi (lingkungan hidup,
kondisi sosial, dan/atau
keragaman budaya) yang didengar
dan dibaca
2. Menelaah struktur dan
kebahasaan teks persuasi yang
berupa saran, ajakan, dan
pertimbangan tentang berbagai
permasalahan aktual (lingkungan
hidup, kondisi sosial, dan/atau
keragaman budaya, dll) dari
berbagai sumber yang didengar
dan dibaca
KD Keterampilan
1. Menyimpulkan isi saran, ajakan,
arahan, pertimbangan tentang
berbagai hal positif permasalahan
aktual dari teks persuasi
(lingkungan hidup, kondisi sosial,
dan/atau keragaman budaya)
yang didengar dan dibaca
2. Menyajikan teks persuasi (saran,
ajakan, arahan, dan pertimbangan)
secara tulis dan lisan dengan
memperhatikan struktur,
kebahasaan, atau aspek lisan

1. Peserta dapat mengidentifikasi
jenis saran, ajakan, arahan, dan
pertimbangan tentang berbagai
hal positif atas permasalahan
aktual dari teks persuasi .

2. Peserta dapat menelaah
struktur dan kebahasaan teks
persuasi yang berupa saran,
ajakan, dan pertimbangan
tentang berbagai permasalahan
aktual.

2.

KD Keterampilan
Peserta dapat menyimpulkan isi
saran, ajakan, arahan,
pertimbangan tentang berbagai
hal positif permasalahan aktual
dari teks persuas.

3. Peserta dapat menyajikan teks
persuasi (saran, ajakan, arahan,
dan pertimbangan) secara tulis
dan lisan dengan
memperhatikan struktur,
kebahasaan, atau aspek lisan
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
No.
1.

a.
b.
c.

2.

a.
b.
c.
a.

3.

b.
c.
a.

4.

b.
c.

Indikator Pendukung
Mencermati informasi-informasi dalam teks persuasi.
Mendifinisikan teks persuasi berdasarkan informasi-informsi
berdasarkan contoh yang tersedia.
Mengumpulkan contoh-contoh ajakan yang biasa digunakan
dalam teks persuasi.
Memilah-milah bagian-bagian dari struktur teks persuasi.
Menjelaskan bagian-bagian dari suatu persuasi.
Mencontohan penggunaan kaidah-kaidah kebahasaan dari
teks persuasi.
Memerinci langkah-langkah penyusunan ringkasan teks
persuasi
Menunjukkan kecermatan dalam menentukan bagian ide
pokok dari setiap bagian teks persuasi
Menyusun ide-ide pokok dalam suatu teks persuasi secara
sistematis.
Menjelaskan langkah-langkah penyusunan teks persuasi.
Memberikan tanggapan secara kritis terhadap suatu karya ke
dalam teks persuasi.
Merumuskan ide-ide pokok untuk penyusunan teks persuasi.

No.

Indikator Inti

1.

Menunjukkan jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan dari
teks persuasi.
Memerinci struktur dan kebahasaan dari suatu teks persuasi .

2.
3.
4.

No.

Merumuskan kesimpulan tentang isi saran, ajakan, arahan,
pertimbangan dalam teks persuasi.
Menuyampaikan secara tertulis teks persuasi dengan
memperhatikan struktur dan kebahasaannya.
Indikator Pengayaan

1.

Menunjukkan jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan
dari contoh teks persuasi lainnya

2.

Memerinci struktur dan kebahasaan dari suatu teks persuasi
dengan tema lainnya.

3.

Merumuskan kesimpulan tentang isi saran, ajakan, arahan,
pertimbangan dalam teks persuasi dengan tema berbeda.

4.

Menuyampaikan secara lisan teks persuasi dengan
memperhatikan struktur dan kebahasaannya.
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Setiap siswa tentu pernah atau bahkan sering membujuk temannya ataupun
orang untuk lain

berbuat sesuatu; mungkin pula mereka pun pernah

mengikuti bujukan orang lain. Nah, itu artinya mereka sudah cukup akrab
dengan hal-hal yang bersifat persuatif. Itu berarti teks persuasi bukan lagi hal
yang asing bagi kehidupan mereka sehari-hari. Dengan demikian,
kemampuan untuk bisa mempengaruhi orang (berpersuasi) sangat penting
mereka kuasai, misalnya ketiga ada suatu kegiatan dan ingin mengajak teman
atau saudara-saudaranya.
Itu pula yang akan Saudara pelajari dalam bab ini: memahami, menelaah
struktur dan kaidah teks persuasi, menyimpulakn, serta menyajikannya.
Dengan demikian, Saudara akan mudah pula di dalam mengajarkan teks itu
kepada para siswa, termasuk di dalam menyiapkan materi maupun modelmodel pembelajarannya yang tepat, sesuai dengan KD dan kemungkinankemungkinan soal yang muncul dalam UN.
Berikut contoh teks persuasi yang mungkin ditemuka para siswa, terutama di
dalam kehidupan mereka sehair-hari, termasuk di dalam media massa.
(1) Teman-teman sekalian, jujur saja, kita memang belum bisa terbuka
membicarakan soal seks dan kesehatan reproduksi. Padahal, itu penting
sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke jalan yang salah. Nah,
lewat situs-situs tertentu di internet, beragam informasi yang kita butuhkan
bisa kita dapatkan.
(2) Kalau di bidang hukum, HAKI adalah singkatan dari hak atas
kekayaan intelektual. Ini ada kaitannya dengan perlindungan dan
penggunaan hak cipta. Tapi HAKI yang akan kami bahas sekarang merupakan
singkatan dari hak-hak reproduksi. Wah, bosan ya, bolak-balik mengupas
masalah yang satu ini? Tapi, ya sekadar mengingatkan saja, sebagai remaja
kita punya sepuluh hak reproduksi yang sepantasnya kita pertahankan.
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(3) Dari sepuluh itu, salah satunya adalah mendapatkan informasi
yang tepat mengenai reproduksi remaja. Supaya kita bisa tahu dan bisa
menentukan pilihan atas diri dan kesehatan reproduksi kita. Nah, yang paling
penting nih, kita bisa bertanggung jawab atas pilihan kita tadi sehingga tidak
akan menyesal di kemudian hari.
(4) Sudah jadi rahasia umum, kalau ada sepasang kekasih yang
terjerumus melakukan hubungan seksual sebelum menikah, itu hanya karena
mereka tidak tahu bagaimana mengontrol diri dan mengabaikan ajaran
agama. Mereka juga tidak tahu bagaimana menghindari diri dari perbuatan
itu. Akibatnya mereka menyesal, lalu terpikir untuk aborsi. Seram, kan? Itu
hanya salah satu contoh akibat ketidakpedulian kita atas hak kita untuk
mendapatkan informasi yang benar tentang diri, seksualitas, permasalahan
reproduksi remaja lainnya, dan tentu saja karena lemahnya iman pada diri
mereka.
(5) Bersyukur sekali deh kalau orang tua kita berbaik hati mau
berbagi dan terbuka sama kita tentang apa saja yang kita tanyakan sama
mereka. Masalahnya, buat orang tua juga ternyata tidak segampang itu
membicarakan soal seks, reproduksi remaja, dan berbagai isu lain.
(6) Nah, untungnya kita sudah akrab dengan teknologi internet. Media
ini memungkinkan kita untuk mencari informasi semua kebutuhan kita.
Banyak situs di internet yang menyediakan berbagai informasi tentang
seksualitas dan reproduksi bagi remaja. Cuma, kemajuan teknologi
(termasuk internet) biasanya bagai pisau bermata dua: dia bisa bersifat
sebagai teman alias penyedia informasi yang tepat, tapi bisa juga sebagai
devil advocate, teman yang malah justru menjerumuskan kita ke perbuatan
yang enggak baik. Nah! Sekali lagi kita harus hati-hati sekali dan ekstra
waspada dengan situs-situs yang akan kita kunjungi.
(7) Selamat berakrab-akraban dengan internet. Jadikanlah wahana
yang satu ini sebagai penambah wawasan. Internet dapat dijadikan teman
setia dalam menjalani hidup ini; kita tidak tertipu apalagi terjerumus pada
hal-hal yang merugikan diri sendiri dan juga dilarang oleh agama (Sumber:
Roellya Ardyaning Tyas dan Chatarina Wahyurini dalam Kompas)
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Terdapat beberapa soal yang sering muncul dalam dalam UN. Berikut
beberapa soal yang dimaksud.
No.

Soal

KD

Kelestarian Lingkungan Hidup

Mengidentifi-

Lingkungan adalah sesuatu
yang ada di sekitar manusia
yang dapat memengaruhi
kehidupan manusia.
Lingkungan hidup adalah
kesatuan ruang dengan benda
dan kesatuan makhluk hidup
termasuk manusia terlibat di
dalamnya. Manusia harus
1.
1 bahwa lingkungan
menyadari
1
merupakan
sarana
1
pengembangan
hidup yang
1
harus dijaga kelestariannya.

Kelas

Tahun

VIII

2017

kasi jenis
saran, ajakan,
arahan, dan
pertimbangan
tentang
berbagai hal
positif atas
permasalahan
aktual dari
teks persuasi
(lingkungan
hidup, kondisi
sosial,
dan/atau

Dalam lingkungan hidup

keragaman

terdapat ekosistem, yaitu

budaya) yang

tatanan unsur lingkungan

didengar dan

hidup yang merupakan

dibaca

kesatuan utuh menyeluruh
dan saling memengaruhi
dalam membentuk
keseimbangan, stabilitas, dan
produktivitas lingkungan
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hidup. Lingkungan hidup
dapat dibedakan menjadi tiga,
yaitu unsur hayati (biotik),
unsur sosial budaya, dan unsur
fisik (abiotik). Unsur hayati
(biotik), yaitu unsur
lingkungan hidup yang terdiri
dari makhluk hidup, seperti
manusia, hewan, tumbuhan
dan jasad renik. Unsur sosial
budaya, yaitu lingkungan
sosial dan budaya yang dibuat
oleh manusia berupa sistem
nilai, gagasan, dan keyakinan
dalam perilaku sebagai
makhluk sosial. Unsur fisik
(abiotik), yaitu unsur
lingkungan hidup yang terdiri
dari makhluk tak hidup,
seperti tanah, air, iklim, udara
dan lain sebagainya.
Keberadaan unsur ini sangat
besar bagi kelangsungan hidup
segenap kehidupan di bumi.
Informasi yang sesuai dengan
isi teks tersebut adalah ….
a. Tanpa adanya unsur
lingkungan hidup, manusia
tidak hidup di bumi ini.
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b. Unsur abiotik tidak terlalu
berpengaruh terhadap
kelangsungan hidup
manusia.
c. Unsur sosial budaya
diciptakan oleh manusia
untuk kelestarian
kehidupan di bumi.
d. Lingkungan hidup yang
meliputi unsur biotik,
sosial budaya, dan abiotik
harus dijaga
kelestariannya.

Simpulan isi teks tersebut

Menyimpulka

adalah ...

n isi saran,

a. Manusia harus menjaga
kelestarian lingkungan
hidup.
b. Manusia dapat
2

2017

ajakan,
arahan,
pertimbangan
tentang
berbagai hal

memanfaatkan seluruh isi

positif

lingkungan hidup.

permasalahan

c. Seluruh unsur lingkungan

VIII

aktual dari

hidup saling

teks persuasi

mempengaruhi demi

(lingkungan

kehidupan manusia.

hidup, kondisi
sosial,
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d. Unsur biotik, sosial budaya, dan/atau
dan abiotik harus

keragaman

dimanfaatkan manusia

budaya) yang

secara seimbang.

didengar dan
dibaca
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A. Aktivitas Pembelajaran
Unit ini mencakup empat aktivitas pembelajaran, sesuai dengan jumlah KD
yang

tersedia.

Keempat

aktivitas

pembelajaran

tersebut

berbasis

pendekatan saintaifik dengan model-model yang sesuai dengan karaktersitik
KD-nya: inquri, berbasis masalah, dan model proyek.

1. Aktivitas Pembelajaran I (Model Inquiri)
Tujuan
Peserta dapat mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan
pertimbangan tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari
teks persuasi
Aktivitas Pokok
a.

Mengamati teks

Rincian Kegiatan
Peserta membaca model teks persuasi yang
tersedia di bahan ajar ini untuk mengenali jenisjenis infromasi yang ada di dalamnya.

b.

Merumuskan

Peserta mengajukan sejumlah pertanyaan yang

masalah

berakaitan dengan karakterstik informasi dan
pengertian teks persuasi yang telah dibacanya.

c.
d.

Membuat

Peserta memprediksi jawaban untuk pertanyaan

hipotesis

(terpilih) yang telah mereka ajukan.

Mengumpulkan

1) Peserta mencermati lebih jauh tentang jenis-

data

jenis informasi yang ada di dalam teks
persuasi yang dibacanya.
2) Peserta mengumpulkan contoh-contoh ajakan
yang biasa digunakan dalam teks persuasi.

e.

Membuat
kesimpulan

1) Peserta merumuskan pengertian tentang teks
persuasi berdasarkan informasi-informasi
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sebagai karakterstik teks persuasi.
2) Peserta menentukan jenis-jenis informasiinformasi yang ada di dalam beberapa teks
persuasi: saran, ajakan, arahan, dan
pertimbangan.
3) Peserta mengisikan hasil-hasil kegiatannya itu
pada LK yang tersedia.
4) Mengomunikasi- Peserta mempresentasikan temuan-temuannya,
kan

sebagai kesimpulan atas kegiatan yang telah
dilakukan pada LK yang diisinya untuk
mendapatkan tanggapan dari peserta lain.

2. Aktivitas Pembelajaran II (Model Inquiri)
Tujuan
Peserta dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang
berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan
aktual.
Aktivitas

Rincian Kegiatan

Pokok
a. Mengamati teks

Peserta membaca kembali model teks persuasi
yang terdapat di dalam bahan ajar ini untuk
mencernati karakterstik struktur dan kaidah
kebahasaannya.

b.

Merumuskan

Peserta mengajukan sejumlah pertanyaan

masalah

berkaitan dengan struktur dan kaidah
kebahasannya.

c. Membuat
hipotesis

Peserta memprediksi jawaban untuk pertanyaan
(terpilih) yang telah mereka ajukan berkaitan
dengan struktur dan atau kebahasananya.
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d.

Mengumpulkan

Peserta mencatat dan memilah-milah

struktur

data

dan kaidah kebahasaan dari teks persuasi yang
dibacanya.

e.

Membuat
kesimpulan

1) Peserta menjelaskan kesimpulan tentang
karakterstik struktur dan kaidah kebahasaan
dari teks persuasi.
2) Peserta mencontohan penggunaan kaidahkaidah kebahasaan dari teks persuasi.
3) Peserta mengisikan hasil-hasil kegiatannya itu
pada LK yang tersedia.

f.

Mengomunikasi-

Peserta mempresentasikan temuan-temuannya

kan

sebagai kesimpulan atas kegiatan yang telah
dilakukannya untuk mendapatkan tanggapan dari
peserta lain.

3. Aktivitas Pembelajaran III (Model Berbasis Masalah)
Tujuan
Peserta dapat menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan
tentang berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi..
Aktivitas Pokok
a. Mengamati teks,

Rincian Kegiatan
Peserta membaca kembali model teks persuasi

mengorientasikan

yang terdapat di dalam bahan ajar ini untuk

masalah

mengira-ngira tentang kesimpulannya.

b. Merumuskan
permasalahan
c. Mengumpulkan
data

Peserta merumuskan masalah yang mungkin
muncul dalam menyimpulkan teks persuasi.
1) Peserta memerinci langkah-langkah
penyusunan ringkasan untuk model teks
persuasi yang telah dibacanya.
2) Peserts menentukan idei-ide pokok dalam
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teks informasi itu.
3) Peserta menunjukkan kecermatannya dalam
menentukan pesan-pesan, ajakan, dan
sejenisnya, yang ada di dalam teks persuasi
itu,
d. Merumuskan

Peserta memadukan informasi-infrmasi penting

pemecahan

itu secara logis sebagai kesimpulan dari teks

masalah

persuasi itu pada LK yang tersedia.

e. Mengomunikasikan Peserta melakukan silang baca atas hasil
hasil kegiatan

kekgiatannya berdasarkan LK yang telah
diisinya untuk mendapatkan tanggapan dari
peserta lain, terkait dengan kesesuaian dan
kejelasannya.

4. Aktivitas Pembelajaran IV (Model Proyek)
Tujuan
Peserta dapat menyajikan teks persuasi (saran, ajakan, arahan, dan
pertimbangan) secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur,
kebahasaan, atau aspek lisan.
Aktivitas Pokok
a. Mengamati teks

Rincian Kegiatan
1) Peserta membaca kembali model teks persuasi
yang terdapat di dalam bahan ajar ini untuk
memprediksi langkah-langkah penyajiannya.
2) Peserta juga memberian tanggapan secara
kritis terhadap kel;ebihan dan kelemahan teks
itu berdasarrkan kejelasan isi, kelengkapan
struktur, dan ketepatan kaidah
kebahasaannya.

b. Penentuan
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Peserta menentukan tema teks yang akan
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proyek

ditulisnya.

c. Penyusunan

Peserta mendiskuskan langkah kegiatan untuk

langkah

penyelesaian proyek (penulisan teks persuasi)
yang telah mereka tentukan itu.

d. Penentuan
jadwal kegiatan

Peserta menyepakati jadwal kegiatan
penyelesaian penulisan teks persuasi, meliputi
perencanaan, penulisan, sampai pada pelaporan.

e. Penyelesaian
proyek

1) Peserta menentukan ide pokok dan
menyelesaikan penulisan teks persuasi itu
sesuai dengan jadwal yang telah disepakati
dengan langkah-langkah yang telah mereka
pelajari.
2) Peserta menuangkan hasil kegiatannya pada
LK yang tersedia.

f. Penyampaian
hasil kegiatan

Peserta mempresentasikan teks persuasinnya
pada LK dengan disilangbacakan atau pajang
karya untuk mendapat komentar-komentar.

g.

Evaluasi

Peserta melaukan evaluasi dalam bentik curah
pendapat juga refleksi terhadap kegiatan
penyusunan teks persuasi yang telah mereka
lakukan.
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B. Lembar Kerja Peserta Pelatihan
1. Lembar kerja
Persuasi

1: Mengidentifikasi Informasi dalam Teks

Tujuan
Peserta dapat mengidentifikasi jenis saran, ajakan, arahan, dan pertimbangan
tentang berbagai hal positif atas permasalahan aktual dari teks persuasi.

Petunjuk Kegiatan
1. Bacalah contoh teks persuasi yang tersedia pada bahan ajar ini dengan
cermat.
2. Kenali informasi-informasi penting di dalam teks itu, yang menjadi
karakteristik dari suatu persuasi.
3. Tenetukan pula jenis informasi-informasi itu dengan jelas: saran, ajakan,
arahan, dan pertimbangan.
Judul teks

: ……………………………..

Tema

: ……………………………..

No.
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Informasi-informasi Penting

Jenis Informasi
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2. Lembar kerja 2: Menganalisis Struktur dan Kaidah
Kebahasaan Teks Persuasi

Tujuan
Peserta dapat menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa
saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual.

Petunjuk Kegiatan
1. Bacalah kembali salah satu contoh teks persuasi yang tersedia pada
bahan ajar ini dengan cermat.
2. Tentukan stuktur tersebut dengan menuliskan kembali jenis informasi
yang ada pada setiap bagiannya itu..
3. Tentukan pula dan kaidah kebahasaan teks persuasi itu secara terperinci.
4. Sajikanlah hasilnya dalam rubrik berikut.
Judul teks : …………………………………
Tema

: …………………………………
Struktur Teks Persuasi

Pengenalan Isu

Rangkaian
Argumen

Ajakan-Ajakan

Penegasan
Kembali
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Kaidah Kebahasaan
Penggunaan
Kata/Kalimat
a. Bujukan, ajakan
b. Pendapat
c. Fakta

d. Kata teknis
(istilah)
e. Konjungsi
kausalitas
f. Kata kerja
mental
g. Kata perujukan
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3. Lembar kerja 3: Menyimpulkan Teks Persuasi

Tujuan
Peserta dapat menyimpulkan isi saran, ajakan, arahan, pertimbangan tentang
berbagai hal positif permasalahan aktual dari teks persuasi.

Petunjuk Kegiatan
•

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

•

Catatlah inormasi-informasi yang ada pada setiap bagian teks persuasi itu
dengan jelas berdasarkan bagian-bagian strukturnya.

•

Padukan informasi-informasi itu dengan simpulkan teks itu dengan logis
dan padu.
Judul teks : …………………………………
Tema
Bagian
Teks

: …………………………………
Informasi-Informasi Penting

Kesimpulan

(1)
(2)
(3)
(4)
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4. Lembar kerja 4: Menyajikan Teks Persuasi

Tujuan
Peserta dapat menyajikan teks persuasi (saran, ajakan, arahan, dan
pertimbangan) secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur,
kebahasaan, atau aspek lisan.

Petunjuk Kegiatan
•

Bacalah model-model teks persuasi, baik itu yang ada pada bahan ajar ini
mapun pada sumber-sumber lain.

•

Cermati kembali karakteristik teks itu, berdasarkan struktur maupjun
kaidah kebahasaannya.

•

Berdasarkan model-model yang ada, susunlah sebuah teks persuasi
dengan tema yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

•

Untuk itu, bacalah sebanyak-banyaknya referensi berkaitan dengan tema
yang ditentukan.

•

Berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh susunlah kerangka teks
ekspanasi itu dengan strukturnya: pengenalan isu, rangkaian argument,
ajaka, dan penegasan kembali.

•

Kembangkanlah kerangka itu dengan memperhatikan kaidah
kebahasaannya yang tepat.

•

Sajikanlah tulisan Saudara itu ke dalam rubrik seperti berikut.
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…………………………………………… (Judul)
Bagian-bagian
Teks

Uraian

Pengenalan isu

Rangkaian
argumen

Ajakan-ajakan

Penegasan
kembali
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C. Bahan Bacaan
1. Mengidentifikasi Jenis-jenis Informasi dalam Teks
Persuasi
a. Pengertian Teks Persuatif
Perhatikanlah teks berikut!
Terus terang, saya merindukan teenlit yang berani jujur, wajar, dan otentik.
Sebuah tontonan yang mengekspresikan kemiskinan dengan kemiskinan,
kelas menengah secara menengah, orang kaya sebagai orang kaya, pelajar
sebagai pelajar, dan remaja sebagai remaja. “Kartini-Kartini” di SMA bukan
lagi mereka yang hanya sibuk dengan penampilan, pamer barang mewah,
menguber kekasih, hingga lupa pada semangat keindonesiaan dan upaya
mengejar kepintaran seperti telah ditunjuk-kan R.A. Kartini. Untunglah,
Kartini yang terkenal dengan semangat patriotiknya, tak sempat
menyaksikan teenlit. Saya tak tega menyaksikan air matanya menitik.
Secara tidak langsung, teks tersebut menyampaikan ajakan kepada pembaca
dalam hal ini adalah pelaku-pelaku dunia perfilman untuk membuat
tontonan (sinetron) teenlet yang jujur, wajar, dan otentik. Penulis juga
berharap

agar

tontonan-tontonan

itu

tidak

melupakan

semangat

keindonesiaan dan dapat mengejar kepintaran sebagaimana yang telah
ditunjukkan oleh R.A. Kartini.
Dengan karakteristik yang seperti itu, teks di atas digolongkan ke dalam teks
persuatif, yaitu teks yang berisi ajakan atau bujukan. Pernyataan-pernyataan
di dalam teks tersebut mendorong seseorang untuk mengikuti harapan atau
keinginan-keinginan

penulis.

Sebagai

tulisan

yang

bersifat

ajakan,

pernyataan-pernyataan di dalam teks tersebut cenderung “mempromosikan”
sesuatu yang diperlukan pembaca.
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Perhatikan pula teks berikut.
Penyebab seseorang mengalami, gangguan pencernaan, antara lain,
pola makan tidak teratur. Misalnya, sering terlambat makan, kurang
mengonsumsi sayur dan buah, dan kurang memperhatikan gizi makanan.
Salah satu upaya menjaga saluran p e n c e r n a a n a g a r t e t a p s e h a t ,
makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang.
Teks tersebut merupakan contoh lain dari teks persuatif. Di dalamnya juga
terkandung bujukan. Hal itu sebagaimana yang tampak pada bagian akhir,
yakni “makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang”. Namun, sebelum
menyampaikan bujukan itu, penulis mengemukan sejumlah pendapat yang
bisa mengantarkan pembaca untuk mau mengikuti bujukannya itu.
Dengan demikian, di dalam teks persuatif pun terdapat pendapat-pedapat
sebagaimana halnya di dalam teks argumentatif. Mungkin pula tersaji faktafakta. Di dalam teks persuatif, baik pendapat ataupun fakta digunakan dalam
rangka mempengaruhi pembaca agar mau mengikuti bujukan-bujukan itu.
Perhatikan pula cuplikan teks berikut.
Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami itu sering
kali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari
masyarakat. Banyak organisasi maupun kelompok orang tak bertanggung
jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka
beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya
yang mengatasnamakan dinas sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus
berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut karena kami tidak pernah
meminta sumbangan dengan cara-cara seperti itu.
Teks tersebut juga menyampaikan bujukan atau himbauan. Perhatikanlah
kalimat terakhir teks tersebut. Penulis menghimbau masyarakat untuk
berhati-hati terhadap ulah oknum yang memina sumbangan dengan
mengatasnamakan korban bencana alam. Namun, sebelum itu, penulis
menyampaikan sejumlah fakta yang bisa meyakinkan bahkan mempengaruhi
pembaca akan bujukan-bujukannya itu. Pernyataan-pernyataan yang
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dimaksud di dalam contoh di atas adalah`
a.

`

Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami itu sering
kali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari
masyarakat.

b.

Banyak organisasi maupun kelompok orang tak bertanggung jawab
meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut.

c.

Mereka beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir
jalan lainnya yang mengatasnamakan dinas sosial.

b. Ajakan-ajakan dalam Teks Persuasi
Di samping menggunakan fakta, penulis dapat pula menggunakan
pendapat para ahli. Juga bisa menggunakan cara lainnya yang sekiranya
dapat memperkuat ajakan atau himbauannya itu.

Argumentasi

Fakta

Isi Teks
Persuasi

Ajakan

Di dalam pelajaran sebelumnya telah kita ketahui bahwa teks persuasi
ditandai oleh kehadiran ajakan di dalamnya. Adapun yang dimaksud dengan
ajakan adalah kata-kata atau perbuatan untuk mengajak; undangan. Ajakan
dapat pula berarti anjuran, imbauan, dan sebagainya (untuk melakukan
sesuatu).
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Seperti di dalam cuplikan-cuplikan di atas bahwa suatu ajakan ditandai
dengan kata-kata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan,
hindarilah, dan sejenisnya. Di samping itu, tidak sedikit pula teks persuasi
yang menampaikan ajakannya itu secara tersirat. Hal itu sebagaimana yang
tampak pada cuplikan teks di awal-awal bab ini. Walaupun tidak dinyatakan
secara langsung, pembaca tetap akan memahami bahwa teks itu berisi suatu
ajakan atau bujukan agar pembacanya itu berbuat sesuatu sesuai dengan
harapan penulisnya.

2. Menelaah Struktur dan Kaidah Kebahasaan Teks Persuasi
a. Struktur Teks Persuasi
Perhatikanlah contoh teks persuasi dalam bentuk utuh pada bagian
terdahulu. Tampak bahwa teks tersebut dibentuk oleh beberapa bagian, yang
antarbagiannya itu disusun secara sistematis dan saling berhubungan. Teks
itu diawali dengan pensgenalan isu, diikuti dengan paparan sejumlah
argumen. Setelah itu, dinyatakan ajakan-ajakan, yang diakhiri dengan dengan
penegasan kembali.
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1) Pengenalan isu, yakni berupa beupa pengantar atau penyampaian tentang
masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu
2) Rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis/pembicara
terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada
bagian ini dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumenargumennya itu.
3) Pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya
dinyatakan dorongan kepada pembaca/pendengarnya untuk melakukan
sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun
tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan
memperkuat ajakan-ajakan itu.
4) Penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya, yang
biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan
demikian, oleh karena itulah.

Pengenalan isu
Rangkaian Argumen
• Pendapat-pendapat
• Fakta-fakta

Ajakan-ajakan
Penegasan kembali
• Kesimpulan
• Rangkuman

b. Kaidah Kebahasaan Teks Persuasi
Perhatikan kembali contoh-contoh teks eksposisi pada bagian
terdahulu. Pada teks “Internet dan HAKI”, misalnya, kaidah kebahasaan yang
berfungsi sebagai penanda utama teks itu adalah terdapatnya penyataan-
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pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan sejenisnya.
Berikut contohnya.
1. Padahal, itu penting sekali buat kita ketahui supaya tidak terjerumus ke
jalan yang salah.
2. Tapi, ya sekadar mengingatkan saja, sebagai remaja kita punya sepuluh
hak reproduksi yang sepantasnya kita pertahankan.
3. Sekali lagi kita harus hati-hati banget dan ekstra waspada dengan situssitus yang akan kita kunjungi.
4. Jadikanlah wahana yang satu ini sebagai penambah wawasan.
Dalam kedua pernyataan tersebut, bujukan ditandai dengan menggunaan
kata penting, harus, sepantasnya, dan kata kerja imperatif jadikanlah. Katakata sejenis juga sering pula kita temukan, seperti jangan, sebaiknya,
hendaknya, waspadalah.
Untuk sampai pada pernyataan-pernyataan seperti itu, di dalam teks
persuasi disajikan pula sejumlah pendapat dan fakta. Fungsinya untuk lebih
meyakinkan pembaca sebelum mereka memperoleh bujukan-bujukan itu.
Berikut contohnya.
Pendapat
1. Kita memang belum bisa terbuka

Fakta
1. Lewat

situs-situs

tertentu

di

membicarakan soal seks dan

internet, beragam informasi yang

kesehatan reproduksi.

kita butuhkan bisa kita dapatkan.

2. Kita bisa bertanggung jawab atas

2. Dari sepuluh itu, salah satunya

pilihan kita tadi sehingga tidak

adalah mendapatkan informasi

akan menyesal di kemudian hari.

yang tepat mengenai reproduksi
remaja.

3. kita bisa bertanggung jawab atas

3. Mereka juga tidak tahu

pilihan kita tadi sehingga tidak

bagaimana menghindari diri dari

akan menyesal di kemudian hari.

perbuatan itu.
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Untuk menjadikan pembaca lebih terbujuk, penulis mengunakan kata ganti
kita. Dengan kata itu, menjadikan tidak ada pembeda antara dirinya dengan
para pembaca; seolah-olah kepentingan pembaca juga sama-sama
merupakan kepentingan penulis. Dengan demikian, daya bujuknya akan
lebih kuat.
Kaidah-kaidah kebahasaan lainnya yang menandai teks persuasi adalah
sebagai berikut.
1) Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan
topik yang dibahas. Berkaitan dengan permasalahan remaja, digunakan
kata-kata yang relevan dengan masalah itu, seperti teknologi internet,
repdoduksi, aborsi.
2) Menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Misalnya, jika...
maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu.
Dalam teks perusasi lainnya, banyak juga yang di dalamnya digunakan katakata kerja mental, seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan,
mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan. Ada pula
yang menggunakan kata-kata perujukan, seperti berdasarakan data...,
merujuk pada pendapat..... Pernyataan-pernyataan seperti itu digunakan
untuk lebih meyakinkan dan memperkuat bujukan yang digunakan penulis
sebelum ataupun sesudahnya.

3. Menyimpulkan Isi Teks Persuasi
a. Contoh Kesimpulan Isi Teks Persuasi
Kesimpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu (misalnya, teks).
Kesimpulan dibuat dengan berdasarkan pemehaman atau penalaran kita
terhadap keseluruhan isi teks itu. Oleh karena isi teks persuasi berkenaan
dengan ajakan, maka kesimpulan untuk tersebut tidak jauh dari jawaban atas
pertanyaan “Mengajak apa teks persuasi itu?”
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Sebagai contoh, perhatikan kembali cuplikan teks berikut.
Menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang
mengalami, gangguan pencernaan, antara lain, pola makan tidak
teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang
mengonsumsi sayur dan buah; juga kurang memperhatikan gizi makanan.
Salah satu upaya menjaga saluran p e n c e r n a a n a g a r t e t a p s e h a t ,
makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang.
Teks tersebut berisi bujukan kepada para pembaca untuk membiasakan pola
makan sehat dan seimbang. Dengan demikian, kita bisa membuat kesimpulan
tentantang cuplikan teks tersebut yakni bahwa ahar kita tidak mengalami
gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan sehat dan
seimbang.
Berikut contoh teks lainnya.
Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan
merokoknya. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan
mereka. Misalnya, di Malaysia, harga 20 batang rokok dapat setara dengan
lima persen pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, Cina, petani perokok
menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang
dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buah sebagai kebutuhan
utama mereka. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri
Anda.
Kesimpulan untuk cuplikan teks tersebut adalah kita harus mengentikan
kebiasaan merokok agar tidak menjadi kecanduan.
b. Langkah-langkah Penyimpulan Teks Persuasi
Pada pelajaran sebelumnya, kamu telah dapat merumuskan kesimplan
untuk beberapa teks persuasi. Adapun langkah-langkah sistematis untuk
merumuskan kesimpulan seperti itu adalah sebagai berikut.
1) Membaca keseluruhan isi teks.
2) Mencatatan bagian-bagian penting dari isi teks itu.
3) Memahami hubungan logis antarbagian penting teks itu.
4) Merumuskan kesimpulan isi teks secara ringkas dan jelas.
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Membaca
keseluruhan
teks

•Menemukan
gagasan umum
teks

Mencatat
bagian-bagian
penting

•Di awal/
di akhir
paragraf
Memahami
hubungan logis
antarbagian
teks

•Hubungan
kausalitas

Merumuskan
kesimpulan
akhir

•Ringkas
•Jelas

Langkah-langkah Merumuskan Kesimpulan Teks Persuasi

4. Menulis Teks Persuasi
a. Penyiapan Bujukan, Ajakan
Sesuai dengan karaktertik teks persuatif, yakni sebagai teks yang berisikan
bujukan atau ajakan, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam
penulisannya adalah menyiapkan sejumlah bujukan ataupun ajakan. Hal
inilah yang juga berfungsi sebagai tema utamanya.
Contoh bujukan:
1) Mari belajar dengan baik.
2) Ayo, kita pergi berwisata.
3) Sayangilah orang tuamu.
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Akan tetapi, bisakah orang lain mau mengukuti bujukan-bujukan itu? Itulah
persoalan penting yang harus kita pikirkan ketika menulis teks persuatif.
Pada umumnya seseorang bisa mengikuti suatu bujukan apabila dalam
dirinya sudah tertanam kepercayaan. Oleh karena itu, siapkan pula sejumlah
fakta dan pendapat yang sekiranya bisa mendorong orang lain untuk
melakukan sesuau sesua dengan harapan kita.
Perhatikan kembali teks berikut.
Sejak terjadinya bencana gempa bumi dan gelombang tsunami itu sering
kali bencana tersebut dijadikan sarana untuk memungut uang dari
masyarakat. Banyak organisasi maupun kelompok orang tak bertanggung
jawab meminta sumbangan untuk korban bencana tersebut. Mereka
beroperasi di atas bus kota, lampu merah, dan pinggir-pinggir jalan lainnya
yang mengatasnamakan dinas sosial. Oleh karena itu, masyarakat harus
berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut karena kami tidak pernah
meminta sumbangan dengan cara-cara seperti itu.
Sebelum penulis menyampaikan bujukannya. Ia menyampaikan sejumlah
fakta yang bisa meyakinkan pembaca. Fakta-fakta itu memang harus terpilih,
yakni berupa sesatu yang sudah dikenali sekaligus memberikan efek
psikologis bagi pembaca, yang mungkin berupa rasa takut, marah, kecewa,
dan seterusnya. Adapun fakta-fakta yang disajikan dalam teks di atas berefek
pada timbulnya amarah, paling tidak rasa kesal. Selanjutnya pembaca
mengiyakan dan bisa mengikuti bujukan yang kita sampaikan
b. Perhatikan Struktur dan Kaidah Teks Persuasi
Perhatikanlah teks berikut!
Belajarlah dengan tata cara yang baik, yaitu, berdoalah sebelum belajar
dengan niat tulus akan belajar sungguh-sungguh. Pusatkan pikiran ketika
belajar. Ketika kamu mulai merasa jenuh, berhentilah sejenak untuk
menenangkan otak, bisa dengan nonton teve (minimal 10 menit), berdiri,
duduk rileks, berjalan mengelilingi ruangan, atau juga menggerak-gerakkan
badan. Setelah itu, belajarlah kembali dengan tenang.
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Dilihat dari isinya, teks di atas menyampaikan bujukan-bujukan. Hal itu
tampak pada kata-kata berikut: belajarlah, pusatkan perhatian, berhentilah,
belajarlah. Dengan karakteristiknya seperti demikian, teks tersebut
tergolong ke dalam bentuk persuasi.
Untuk menulis teks seperti itu, terebih dahulu kita harus menetukan
temanya, yakni berupa bujukan utama yang hendak disampaikan kepada
pembaca/pendengar. Kemudian, membuat perincian-perinciannya. Seperti
yang tampak pada contoh di atas, topik dan perincian-perinciannya adalah
sebagai berikut.
Tema
Perincian

Ajakan belajar dengan baik.
Berdoa sebelum belajar
Memusatkan pikiran.
Menenangkan otak
Menonton teve
Berdiri
Duduk rileks
Mengelilingi ruangan
Menggerak-gerakkan badan

Berikut contoh teks persuatif lainnya.
Pasien yang berobat dan dirawat inap di Rumah Sakit Daya tidak dilayani
dengan ramah. Dokter yang seharusnya rutin memeriksa kondisi pasien
sering tidak tepat waktu. Para perawat yang merawat pasien tidak
berwajah ramah. Fasilitas dan peralatan yang dimiliki tidak lengkap sehingga
banyak pasien yang berpindah ke rumah sakit lain. Oleh karena itulah,
pasien yang akan masuk ke Rumah Sakit Daya hendaknya berpikir sebelum
meutuskan untuk berobat di rumah sakit tersebut.
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Teks tersebut berbeda dengan teks sebelumnya yang semua kalimatnya
berupa bujukan. Contoh kedua diawali dengan fakta/pendapat-pendapat.
Fungsinya memperkuat bujukan yang akan disampaikan pada bagian akhir.
Tanpa didahului fakta atupun pendapat-pendapat itu, sepertinya pembaca
sulit terpengaruh.
Fakta/Pendapat

a. Pasien yang berobat dan dirawat inap di Rumah Sakit
Daya tidak dilayani dengan ramah.
b. Dokter yang seharusnya rutin memeriksa kondisi
pasien sering tidak tepat waktu.
c. Para

perawat

yang

merawat

pasien

tidak

berwajah ramah.
d. Fasilitas dan peralatan yang dimiliki tidak lengkap
sehingga banyak pasien yang berpindah ke rumah
sakit lain.
Bujukan

Pasien yang akan masuk ke Rumah Sakit Daya hendaknya
berpikir sebelum meutuskan untuk berobat di rumah
sakit tersebut.
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Tentukan
tema

•Bujukan utama

Susunan
perician

• Pengenalan isi
• Rangkaian
pendapat/fakta
• Ajakan-ajakan
• Penegasan kembali

Pengumpulan
bahan

•Pendapat
•Fakta-fakta

Pengebangan
teks

Langkah-langkah Penyusunan Teks Persuasi
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• Memperhatikan
struktur dan
kaidah
kebahasaan
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A. Pembahasan Soal-soal
1.

Kelestarian Lingkungan Hidup
Lingkungan adalah sesuatu yang ada di sekitar manusia yang dapat
memengaruhi kehidupan manusia. Lingkungan hidup adalah kesatuan
ruang dengan benda dan kesatuan makhluk hidup termasuk manusia
terlibat di dalamnya. Manusia harus menyadari bahwa lingkungan
merupakan

sarana

pengembangan

hidup

yang

harus

dijaga

kelestariannya.
Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur
lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling
memengaruhi

dalam

membentuk

keseimbangan,

stabilitas,

dan

produktivitas lingkungan hidup. Lingkungan hidup dapat dibedakan
menjadi tiga, yaitu unsur hayati (biotik), unsur sosial budaya, dan unsur
fisik (abiotik). Unsur hayati (biotik), yaitu unsur lingkungan hidup yang
terdiri dari makhluk hidup, seperti manusia, hewan, tumbuhan dan jasad
renik. Unsur sosial budaya, yaitu lingkungan sosial dan budaya yang
dibuat oleh manusia berupa sistem nilai, gagasan, dan keyakinan dalam
perilaku sebagai makhluk sosial. Unsur fisik (abiotik), yaitu unsur
lingkungan hidup yang terdiri dari makhluk tak hidup, seperti tanah, air,
iklim, udara dan lain sebagainya. Keberadaan unsur ini sangat besar bagi
kelangsungan hidup segenap kehidupan di bumi.
Informasi yang sesuai dengan isi teks tersebut adalah ….
a. Tanpa adanya unsur lingkungan hidup, manusia tidak hidup di bumi
ini.
b. Unsur abiotik tidak terlalu berpengaruh terhadap kelangsungan hidup
manusia.
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c. Unsur sosial budaya diciptakan oleh manusia untuk kelestarian
kehidupan di bumi.
d.

Lingkungan hidup yang meliputi unsur biotik, sosial budaya, dan
abiotik harus dijaga kelestariannya.

Pembahasan
Cuplikan itu menjelaskan tentang lingkungan yang dapat dibedakan ke
dalam tiga macam: unsur biotik, sosial budaya, dan abotik. Indormasi
tersebut dapat diwaikli oleh gagasan utama pada kalimat pertama
(paragraf yang kedua).
Jawaban d
Simpulan isi teks tersebut adalah ...
a. Manusia harus menjaga kelestarian lingkungan hidup.
b. Manusia dapat memanfaatkan seluruh isi lingkungan hidup.
c. Seluruh unsur lingkungan hidup saling mempengaruhi demi kehidupan
manusia.
d. Unsur biotik, sosial budaya, dan abiotik harus dimanfaatkan manusia secara seimbang.
Pembahasan
Kesimpulan adalah pemaknaan kembali terhadap suatu uraian, Kesimpulan
disusun dengan memadukan hubungan logis antara gagasan-gagasan utama
dalam suatu teks. Kesimpulan suatu teks berkiatan pula dengan isi dari teks
itu. Adapun gagaan utama atau isi pokok teks itu adalah tentang tentang (1)
peranan manusia

dan (2) perlunya pelestarian

demikian, simpulannya adalah heharusan manusia

lingkungan. Dengan
dalam menjaga

kelestaian ngkungan hidup.
Jawaban a
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B. Pengembangan Soal HOTS

KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO

Lingkup

yang Diuji

Materi

1. Menelaah
struktur dan
kebahasaan
teks persuasi
yang berupa
saran, ajakan,
dan
pertimbanga

Pengenalan
isu
merupakan
salah satu
bagian
dalam teks
persuasi .

Materi

Pengenalan isu
dalam teks
eksposisi berisi
sesuatu yang
menjadi sorotan
publik dan
menjadi pokok
pembahasan di

Indikator Soal

No

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

C-4

PG

Disajikan cuplikan teks persuasi pada bagian
pengnenalan isu, peserta menentukan jenis dari
isu yang disajikan itu

1
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Kompetensi

: Sekolah Menengah Pertama (SMP)
: Bahasa Indonesia
: 120 menit
: 10 buah
: 2018/2019
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NO

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

n tentang
berbagai
permasalahan aktual
(lingkungan
hidup,
kondisi sosial,
dan/atau
keragaman
budaya, dll)
dari berbagai
sumber yang
didengar dan
dibaca

Materi

Indikator Soal

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

2

C-4

PG

3

C-4

PG

No

dalam teks itu.
Konjungsi

Konjungsi

penyebaban penyebaban
merupakan

merupakan

salah satu

konjungsi yang

kaidah

mentakan

kebahasaan

hubungan sebab

dalam teks

akibat

persuasi.

(kausalitas),

Disajikan bagian teks persuasi, peserta memilih
kata teknis yang ada di dalam bagian teks itu.

misalnya
karena, sebab,
sebab it.
Salah satu

Disajikan bagian teks persuasi, peserta memilih

bagaian dari

kalimat yang menyatakan suatu tanggapan

struktur teks

NO

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

Materi

persuasi adalah

Indikator Soal

No

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

C-4

PG

terhadap isi teks itu.

bagian penilaian
yang isinya
tentang
kelebihan dan
kelemahan
suatu karya
Kesimpulan
tentang
jenis-jenis
informasi
dalam teks
persuasi.

Kesimpulan

Disajikan

adalah

menyimpulkan jenis informasi dari teks persuasi

pemaknaan

itu .

kembali

cuplikan

teks

persuasi,

peserta

4

terhadap jenis
dari informasi
dalam suatu
teks persuasi.
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2. Menyimpulkan isi saran,
ajakan,
arahan,
pertimbangan tentang
berbagai hal
positif
permasalahan aktual dari
teks persuasi
(lingkungan
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NO

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

hidup,
kondisi sosial,
dan/atau
keragaman
budaya) yang
didengar dan
dibaca

Materi

Indikator Soal

No

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

D-6

PG

Kesimpualan
disusun
berdasarkan
hubungan logis
dair gagasan
pokok atau
kata-kata
penting yang
ada di
dalamnya.

3. Menyajikan
teks
persuasi
(saran,
ajakan,
arahan, dan
pertimbanga
n) secara

Penyajian
teks
persuasi

Teks persuasi

Disajian

disajikan degan

dikembangkan ke dalam teks persuasi. Peserta

memperhatikan

mengembangkan teks persuasi sesuai dengan

sttukturnya

ilustrasi itu.

yang baku dan

suatu

ilustrasu

yang

mungkin
4

NO

Kompetensi

Lingkup

yang Diuji

Materi

tulis dan
lisan dengan
memperhati
kan struktur,
kebahasaan,
atau aspek
lisan

Materi

Indikator Soal

No

Level

Bentuk

Kognitif

Soal

kaiah
kebahasaannya
yang tepat.
Isinya berupa
bujukan
ataupun ajakan.

Unit Pembelajaran
Teks Persuasi
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

PAKET - …

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VIII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: E.Kosasih

KOMPETENSI DASAR
Menelaah struktur dan kebahasaan teks
persuasi yang berupa saran, ajakan, dan
pertimbangan tentang berbagai
permasalah-an aktual (lingkungan
hidup, kondisi sosial, dan/atau
keragaman budaya, dll) dari berbagai
sumber yang didengar dan dibaca

Buku Sumber :

Nomor
Soal
1

Pengenalan isu merupakan salah satu
bagian dalam teks persuasi
MATERI
Pengenalan isu dalam teks eksposisi
berisi sesuatu yang menjadi sorotan
publik dan menjadi pokok pembahasan
di dalam teks itu.

Disajikan cuplikan teks persuasi pada
bagian pengnenalan isu, peserta
menentukan jenis dari isu yang
disajikan itu

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

LINGKUP MATERI

INDIKATOR SOAL

P

Kunci
Jawaban
a

Camat mengundang masyarakat di wilayahnya, termasuk pula siswa dan guru-guru untuk
memperingati jasa jasa Ki Hajar Dewantara.
Bahasa pembukaan pidato, sebagai pengenalan isu, yang tepat berdasarkan ilustrasi tersebut
adalah ...
a. Saudara sekalian, khususnya para pendidik yang berbahagia. Kita panjatkan puji syukur
kepada Tuhan Yang Maha Esa karena saat ini kita dapat berkumpul memperingati jasa
pahlawan nasional, Ki Hajar Dewantara.
b. Akhirnya, marilah pada kesempatan ini kita mengheningkan cipta dan berdoa. Semoga arwah
almarhum Ki Hajar Dewantara diterima oleh Allah serta ditempatkan disisi-Nya.
c. Saudara-saudara, perkenankanlah saya mengulangi kembali tentang sikap dan perjuangan Ki
Hajar Dewantara yang perlu kita teladani bersama. Berkat jasa beliau, anakanak bangsa
sekarang ini dapat mengenyam pendidikan.
d. Hari ini tanggal 2 Mei merupakan hari kelahiran Ki Hajar Dewantara. Beliau Bapak
Pendidikan Nasional Indonesia yang telah berjuang memerangi kebodohan dan kemiskinan.

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

PAKET - …

Jenis Sekolah

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VIII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: E.Kosasih

KOMPETENSI DASAR
Menelaah struktur dan kebahasaan
teks persuasi (film, cerpen, puisi,
novel, dan karya seni daerah) yang
diperdengarkan dan dibaca

Buku Sumber :
Nomor
Soal
2

LINGKUP MATERI
Konjungsi penyebaban merupakan
salah satu kaidah kebahasaan dalam
teks persuasi
MATERI
Konjungsi penyebaban merupakan
konjungsi yang mentakan hubungan
sebab akibat (kausalitas), misalnya
karena, sebab, sebab it.
Kunci
Jawaban
c

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Jika kita telusuri, hampir sepanjang pantai utara Kota Jakarta sudah dikuasai dan dikapling-kapling
oleh pihak swasta. Hampir semua kawasan tersebut dikembangkan sebagai kawasan taman rekreasi
dan perumahan mewah. Dapat dipastikan tidak semua warga kota dapat masuk ke kawasan mereka.
Hanya orang-orang yang mampu membeli karcis masuk atau orang yang membeli rumah/kapling di
sana.
Istilah teknis yang berkaan langsung dengan isu dalam cuplikan itu adalah....
a. warga
b. swasta
c. kapling
d. karcis
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INDIKATOR SOAL
Disajikan bagian teks persuasi,
peserta memilih kata teknis yang
ada di dalam bagian teks itu.

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

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VIII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: E.Kosasih

KOMPETENSI DASAR
Menelaah struktur dan kebahasaan teks
persuasi yang berupa saran, ajakan, dan
pertimbangan tentang berbagai
permasalah-an aktual (lingkungan hidup,
kondisi sosial, dan/atau keragaman
budaya, dll) dari berbagai sumber yang
didengar dan dibaca

Buku Sumber :

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
Soal
3

LINGKUP MATERI
Struktur teks persuasi
MATERI
Salah satu bagaian dari struktur teks
persuasi adalah bagian penilaian yang
isinya tentang kelebihan dan kelemahan
suatu karya
INDIKATOR SOAL
Disajikan bagian teks persuasi, peserta
memilih kalimat yang menyatakan suatu
tanggapan terhadap isi teks itu.

Pengetahuan/
Pemahaman

Kunci
Jawaban
b

Terpuruknya industri pariwisata saat ini, saya kira telah mendorong masyarakat pedesaan
melirik sektor pertanian. Banyak pemuda atau pasangan muda yang dulu bekerja di kota seperti
Denpasar, Sanur atau Kuta, kemudian memilih pulang ke kampung. Pasalnya, krisis akibat
terpuruknya pariwisata itu tak cuma dirasakan industri pariwisata, tetapi juga sektor kerajinan
tangan dan peternakan.
Pertanyaan untuk menanggapi isi cuplikan itu adalah ...
a. Berapakah jumlah pemuda yang pulang kampung halaman?
b. Sektor apakah yang terpuruk dengan adanya krisis?
c. Daerah mana saja yang mengalami krisis ekonomi?
d. Mengapa terjadi krisis ekonomi?

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

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VIII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: E.Kosasih

KOMPETENSI DASAR
Menyimpul-kan isi saran, ajakan, arahan,
pertimbang-an tentang berbagai hal
positif permasalah-an aktual dari teks
persuasi (lingkungan hidup, kondisi
sosial, dan/atau keragaman budaya)
yang didengar dan dibaca

Buku Sumber :
Nomor
Soal
4

LINGKUP MATERI
Kesimpulan tentang jenis-jenis informasi
dalam teks persuasi
MATERI

Kunci
Jawaban
d

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Jika kita telusuri, hampir sepanjang pantai utara Kota Jakarta sudah dikuasai dan
dikapling-kapling oleh pihak swasta. Hampir semua kawasan tersebut dikembangkan sebagai
kawasan taman rekreasi dan perumahan mewah. Dapat dipastikan tidak semua warga kota dapat
masuk ke kawasan mereka. Hanya orang-orang yang mampu membeli karcis masuk atau orang
yang membeli rumah/kapling di sana.
Kesimpulan dari cuplikan teks persuasi di atas adalah....
a. warga Jakarta harus mengambil alih pantai utara
b. karcis merupakan surat bukti untuk memasuki pantai-pantai utara di Kota Jakarta
c. tidak semua warga Jakarta bisa menikmati pantai di Kota Jakarta apabila mereka belum
menguasai wilayah itu.
d. karena hapir semua pantai di Jakarta dikuasai swasta, kawasan-kaasan itu tidak dapat
dinimati warga secara gratis

Unit Pembelajaran
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Kesimpulan adalah pemaknaan kembali
terhadap jenis dari informasi dalam
suatu teks persuasi. Kesimpualan
disusun berdasarkan hubungan logis
dair gagasan pokok atau kata-kata
penting yang ada di dalamnya.
INDIKATOR SOAL
Disajikan cuplikan teks persuasi, peserta
menyimpulkan jenis informasi dari teks
persuasi itu

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

: SMP

Kurikulum

: 2013

Kelas

: VIII

Bentuk Soal

: PG

Mata Pelajaran

: Bahasa Indonesia

Nama Penyusun

: E.Kosasih

KOMPETENSI DASAR
Menyajikan teks persuasi (saran,
ajakan, arahan, dan pertimbangan)
secara tulis dan lisan dengan
memperhatikan struktur,
kebahasaan, atau aspek lisan

Buku Sumber :
Nomor
Soal
5

LINGKUP MATERI
Penyajian teks persuasi
MATERI
Teks persuasi disajikan degan
memperhatikan sttukturnya yang
baku dan kaiah kebahasaannya yang
tepat. Isinya berupa bujukan
ataupun ajakan.
INDIKATOR SOAL
Disajikan suatu ilustrasi yang
mungkin dikembangkan ke dalam
teks persuasi. Peserta
mengembangkan teks persuasi
sesuai dengan ilustrasi itu..

Kunci
Jawaban
b

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Dalam rangka memperingati hari ulang tahun sekolah, OSIS di sekolah menggalakan kegiatan GDN.
Kegiatan ini dapat dilaksanakan melalui Pakibra, PKS, dan PMR. Sekolah mengawali kegiatan tersebut
dengan ceramah.
Kalimat pembuka yang paling tepat sesuai dengan ilustrasi adalah . . . .
a. Dalam rangka menggalakan Gerakan Disiplin Nasional, OSIS diharapkan dapat melaksanakan
melalui kegiatan Paskibara, PMR, atau PKS ….
b. Untuk mengawali kegiatan ulang tahun sekolah, OSIS dapat memulai kegiatannya dengan
memasyarakatkan Gerakan Disiplin Nasional melalui Palang Merah Remaja ….
c. Gerakan Disiplin Nasional bukan hanya milik rakyat awam saja, melainkan juga untuk para
pelajar.
d. Dalam ceramah ini, topik yang akan kita bahas, yaitu masalah GDN yang dapat dilaksanakan oleh
OSIS melalui Paskibra, PKS, dan PMR.

Persuasi merupakan jenis teks yang mudah ditemukan, bahkan sering pula
mereka konstruksi dalam kehidupan mereka sehari-hari. Oleh karena itu,
teks tersebut penting dikuasai siswa, baik secara lisan maupun tertulis. Teks
persuasi sering muncul dalam ujian nasional (UN). Hanya saja bentuknya
yang tidak utuh, dalam bentuk kutipan-kutipan.
Dalam proses pembelajarannya, penguasaan terhadap teks persuasi dapat
dilakukan dengan berbagai model pembelajaran. Hal itu bergantung kepada
KD-nya. KD pengetahuan lebih tepat dikembangkan melalui model
penemuan, sedangkan KD keterampilan dapat dikembangkan denngan model
berbasis masalah ataupun model proyek.
Di samping melalui pengembangan model pembelajaran, penguasaan para
siswa tentang teks persuasi dapat diperkaya dengan sejumlah latihan
penyelesaian soal dengan terlebih dahulu dilakukan pengembangan soal-soal
oleh guru sesuai indikator yang ditetapkan.. Soal-soal tersebut diharapkan
dapat menjadi model yang nantinya dapat dilatihkan dalam pembelajaran di
kelas, dalam rangka membantu mereka di dalam mempersiapkan diri pada
kegiatan ujian nasional.
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1. Untuk memantapkan penguasaan para siswa dalam menghadapi UN,
Saudara perlu memberikan pendalaman materi serta banyak menyajikan
soal latihan berdasarkan kisi-kisi yang berlaku. Model pelatihan apa yang
menginspirasi tentang teks persuasi ini, yang bisa Saudara terapkan
kepada para siswa?

2. Terkait dengan teks persuasi, perlu dipilihkan soal-soal UN yang relevan
dengan KD pada teks tersebut. Dari sejumlah soal yang pernah ada di UN
pada periode sebelumnya, soal-soal teks persuasi bagaimanalah yang
diangap menyulitkan bagi para siswa?

3. Para siswa diharapkan tetap meguasai materi tentang teks persuasi
secara utuh dan optimal; tidak sekadar memenuhi kepentingan
penyelesaian soal-soal UN. Untuk itu, uapa apa yang dapat Saudara
lakukan dalam mengatasi persoalan rendahnya kemampuan para siswa
dalam mengiasai materi-materi teks tersebut?
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Unit ini membahas tentang teks drama pada pembelajaran Bahasa Indonesia
SMP kelas IX semester satu. Pada unit teks drama dicantumkan aktivitas yang
melibatkan peserta didik dengan

menggunakan model pembelajaran

mengacu pada pembelajaran berorientasi Higher 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 subunit
ini dengan membuat contoh-contoh model pembelajaran yang lain. Dengan
demikian, subunit ini lebih bervariasi dengan model pembelajaran yang
berorientasi HOTS. Hal ini tentunya dapat memberikan kontribusi positif
kepada sesama guru untuk saling belajar.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Kompetensi Dasar
3.15

Mengidentifikasi

Target Kompetensi
unsur- Mengidentifikasi
drama

Kelas

unsur- Kelas VIII

unsur drama (tradisional dan

unsur

tradisional

modern) yang disajikan dalam

yang disajikan dalam bentuk

bentuk pentas atau naskah.

pentas atau naskah.
Mengidentifikasi

unsur-

unsur drama modern yang
disajikan

dalam

bentuk

pentas atau naskah.
3.16

Menelaah

unsur
kebahasaan

karakteristik • Menelaah

dan

kaidah

dalam

unsur kebahasaan dalam

teks

drama

karakteristik

teks drama.
• Menelaah

kaidah

kebahasaan dalam teks
drama.
4.15

Menginterpretasi

(tradisional
yang

drama

• Menginterpretasi drama

dan

modern)

tradisional yang dibaca

dibaca

dan

ditonton/didengar.

dan ditonton/didengar.
•

Menginterpretasi drama
modern yang dibaca dan
ditonton/didengar.
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4.16 Menyajikan drama dalam Menyajikan
bentuk pentas atau naskah.

drama

dalam

bentuk pentas atau naskah.

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Pengetahuan

Keterampilan

IPK Penunjang:

IPK Penunjang:

3.15.1 Mendaftar unsur-unsur drama 4.15.1 Mengkaji drama (tradisional
(tradisional dan modern) yang

dan modern) yang dibaca dan

disajikan dalam bentuk pentas

ditonton/didengar

atau naskah.

IPK Kunci:
3.15.2

Mengklasifikasi

unsur-unsur

drama (tradisional dan modern)
yang

disajikan

dalam

bentuk

pentas atau naskah.

3.15.3 Menjelaskan unsur-unsur drama

4.15.2

Menginterpretasi

drama

(tradisional dan modern) yang
dibaca dan ditonton/didengar

IPK Pengayaan:

(tradisional dan modern) yang 4.15.4

Merumuskan

drama

disajikan dalam bentuk pentas

(tradisional dan modern) yang

atau naskah.

dibaca dan ditonton/didengar
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IPK Kunci:
3.15.4

Mengidentifikasi

unsur-unsur

drama (tradisional dan modern)
yang

disajikan

dalam

bentuk

pentas atau naskah

IPK Pengayaan:
3.15.5.

Membandingkan

isi

dua

informasi dalam drama modern
dan drama tradisional

yang

disajikan dalam bentuk pentas
atau naskah.
3.15.6 Menyimpulkan isi dua informasi
dalam drama modern dan drama
tradisional yang disajikan dalam
bentuk pentas atau naskah.
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IPK Penunjang:

IPK Penunjang:

3.16.1 Menjelaskan karakteristik unsur 4.2.1
teks drama.
3.16.2

Menjelaskan

dengan

karakteristik

3.16.3 Menentukan karakteristik unsur
teks drama.
Menentukan

drama

dalam

bentuk pentas atau naskah

kebahasaan.
4.2.2

Membangun

bentuk
karakteristik

kebahasaan dalam teks drama.

memperhatikan

karakteristik unsur dan kaidah

kebahasaan dalam teks drama.

3.16.4

Merancang

pentas

dengan

drama

dalam

atau

naskah

memperhatikan

karakteristik unsur dan kaidah
kebahasaan.

IPK Kunci:
IPK Kunci:
3.16.5 Menelaah karakteristik unsur
dan kaidah kebahasaan dalam teks 4.2.3

Menyimpulkan

karakteristik 4.2.4 Mengembangkan drama dalam

unsur kebahasaan dalam teks.

bentuk

pentas

dengan
Menyimpulkan

karakteristik

karakteristik kaidah kebahasaan
dalam teks.
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dalam

IPK Pengayaan:

IPK Pengayaan:

3.16.7

drama

bentuk pentas atau naskah.

drama.

3.16.6

Menyajikan

atau

naskah

memperhatikan

karakteristik unsur dan kaidah
kebahasaan.
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A. Teks drama dalam kehidupan sehari-hari

Gambar 1 ilustrasi drama

Sumber: https://www.google.com
Manusia merupakan makhluk yang sanggup mengenal dan berbuat susila.
Manusia mempunyai sifat dapat salah, tetapi dapat diperbaiki atau
mendekati baik. Sebagai makhluk susila, manusia sanggup mengenal kaidahkaidah susila dan mengambil keputusan susila serta bertindak melaksanakan
keputusan itu. Kesanggupan untuk berbuat susila dan mengambil keputusan
susila tidak serta-merta secara langsung dimiliki oleh manusia. Untuk dapat
memperlakukan perbuatan tersebut, sejak dini seorang anak sudah harus
dikenalkan dengan norma-norma susila. Salah satu cara pengenalan tersebut
dapat dilakukan melalui pendidikan. Di samping melalui pendidikan agama,
pemahaman nilai-nilai dan unsur-unsur budi pekerti dapat dilakukan lewat
pendidikan kesenian. Kegiatan kesenian merupakan salah satu upaya
mempersiapkan siswa agar tidak merasa canggung terlibat dalam kehidupan
bermasyarakat.
Termasuk dalam kesenian salah satunya adalah pengajaran sastra; sastra
merupakan hasil cipta yang mengungkapkan pribadi manusia berupa
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pengalaman, semangat, ide, privasi, pemikiran, dan keyakinan dalam suatu
gambaran konkret yang mampu membangkitkan gairah yang dapat
tersalurkan dengan alat bahasa. Dengan melihat dan mendengarkan karya
sastra yang indah, maka keindahan tersebut dapat menggetarkan sukma,
dapat menimbulkan keharuan, kemesraan, kebencian, atau pandangan hati,
gemas, dan dendam bagi penikmatnya. Salah satu hasil dari karya sastra
ialah drama, dimana drama adalah salah satu genre sastra yang hidup dalam
dua dunia, yaitu seni sastra dan seni pertunjukan atau teater.
Sumber penulisan drama adalah segala permasalahan dan konflik yang
dialami manusia. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa yang ada dalam
drama merupakan cerminan dari kehidupan nyata. Dengan memahami dan
mengapresiasi permasalahan yang disampaikan dalam drama, siswa dilatih
untuk menyelesaikan masalah, yang mungkin akan ditemui dalam
masyarakat. Melalui pendidikan, pengenalan, dan pemahaman terhadap
drama, akan dapat memperkaya siswa sebagai pribadi dalam keberadaannya
di antara sesamanya, antara siswa satu dengan siswa yang lain.
Terdapat beberapa keuntungan-keuntungan yang dapat diperoleh oleh siswa
dengan mengikuti kegiatan drama, antara lain:
1) drama dapat menjadi cara efektif untuk menolong anak belajar konsepkonsep, prinsip-prinsip dan sifat-sifat manusia yang abstrak.
2) drama dapat mencegah anak dari kebosanan. Dengan drama anak
mendapat lebih banyak variasi sehingga anak bisa bertahan duduk dan
mendengarkan cerita lebih lama.
3) dengan mendengar dan melihat cerita lewat drama, anak akan mengingat
apa yang diajarkan lebih baik; apalagi untuk anak-anak yang terlibat
langsung dalam memainkan drama.
4) melalui drama, anak akan mendapatkan kesan emosi yang mendalam
karena dengan melihat secara langsung adegan itu dimainkan, anak akan
mendapatkan kesan emosi tidak mudah dilupakan.
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5) bagi anak-anak yang terlibat dalam memainkan drama, mereka dapat
belajar untuk mengekspresikan emosi-emosi tertentu.
6) melatih anak untuk berani berdiri di depan umum dan memberikan rasa
percaya diri kalau mereka berhasil melakukannya.
7) membangun kemampuan kerja sama dalam kelompok.
8) mendorong anak berkreasi dan mengembangkan talenta yang ada.
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A. Pembahasan Soal-soal UN
Kedudukan teks drama dalam UN
Selama tiga tahun terakhir soal UN yang menanyakan teks drama tidak ada.
Tahun ini pun jika dilihat kisi-kisi 2018/2019 tidak terdapat materi teks
drama.
Namun, jika merujuk pada Permendikbud No. 37 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24
Tahun 2016 Tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran pada
Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, teks
drama menjadi salah satu KD yang harus dipelajari dan dikuasai. Sebagai
sebuah KD, teks drama harus diukur ketercapaiannya. Oleh sebab itu, KD ini
tetap dikembangkan dalam pembelajaran subunit ini sebagai antisipasi dan
model pengembangan pembelajaran di kelas.
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A. Aktivitas Pembelajaran
Dalam memahami teks drama Saudara perlu mencermati beberapa langkah
berikut yaitu (1) mengidentifikasi unsur-unsur drama (tradisional dan
modern)

yang

disajikan

dalam

bentuk

pentas

atau

naskah.

(2)

menginterpretasi drama (tradisional dan modern) yang dibaca dan
ditonton/didengar. (3) menelaah karakteristik unsur dan kaidah kebahasaan
dalam teks. (4) menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah.
Unit ini mencakup tiga aktivitas pembelajaran, sesuai dengan jumlah KD yang
tersedia.

Ke tiga aktivitas pembelajaran tersebut berbasis

pendekatan

saintaifik dengan model-model yang sesuai dengan karaktersitik KD-nya
seperti discovery learning, pembelajaran berbasis masalah dan proyek.
Aktivitas Pembelajaran 1
Tujuan pelatihan:
Setelah mendengar atau membaca teks drama, diharapkan peserta mampu:
1. Mengidentifikasi unsur-unsur drama (tradisional dan modern) yang
disajikan dalam bentuk pentas atau naskah.
2.

Menginterpretasi drama (tradisional dan modern) yang dibaca dan
ditonton/didengar.

A. Stimulation (pemberi rangsangan)
1. Peserta didik menyaksikan tayangan pementasan drama pada alamat

berikut https://www.youtube.com/watch?v=beLIoCUf0fo
2. Peserta

didik

melakukan

curah

pendapat

untuk

menggali

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

konteks berkaitan dengan tayangan tersebut.
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B. Problem Statement (identifikasi masalah)
1. Peserta didik membaca teks drama dengan yang terdapat dalam
bahan bacaan. (LK. 1.1)
2. Peserta secara berkelompok menyusun pertanyaan terkait dengan
teks drama.
3. Secara berkelompok peserta didik menerima format daftar isian
tentang identifikasi teks drama.
4. Pendidik melakukan pengamatan untuk menilai sikap peserta didik.
C. Data Collection (pengumpulan data)
1. Peserta didik mendata informasi sesuai dengan isi teks.
2. Peserta didik mengklasifikasikan data berdasakan isi teks.
3. Peserta didik mengidentifikasi hasil yang sudah diklasifikasi sesuai
dengan isi teks.
D. Data Processing (pengolahan data)
1. Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan hasil identifikasi
teks drama.
2. Peserta didik secara berkelompok menyimpulkan isi teks drama. (LK.
1.1)
E. Verification (pembuktian)
1. Peserta didik melakukan kunjungan kerja ke kelompok lain, satu
orang anggota kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di
kelompok masing-masing.
2. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok. Peserta didik yang berkunjung
memberikan respons dengan memberikan tanggapan dan pertanyaan
untuk mendalami dan mengetahui kebenaran hasil identifikasi teks
yang telah dibaca.
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3. Peserta didik yang bertugas mempresentasikan dan memberikan
penjelasan-penjelasan beserta alasan logis untuk membuktikan
kebenaran hasil identifikasi yang telah didiskusikan di kelompok
masing-masing.
4. Peserta didik yang berkunjung menuliskan catatan-catatan di kertas
post-it berupa penilaian, tanggapann, atau masukkan terhadap hasil
kerja kelompok lain dan menempelkannya pada plano hasil kerja
kelompok tersebut.
5. Setiap kelompok menempelkan hasil diskusi pada tempat pajangan
yang disediakan.
F. Generalization (menarik kesimpulan)
1. Peserta didik mengungkapkan kembali tentang isi teks yang telah
dibaca.
2. Peserta didik menuliskan simpulan di “kartu simpul” yang telah
disiapkan

pendidik

mengenai

teks

drama

melalui

kegiatan

mendengarkan dan membaca.
3. Peserta didik menempelkan kartu simpul yang telah diisi pada kertas
plano yang akan dipajangkan di dinding kelas.
4. Peserta didik dan pendidik secara bersama-sama menyimpulkan
pembelajaran teks drama.
5. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi pembelajaran yang diberikan
oleh pendidik untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.
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Aktivitas Pembelajaran 2
Tujuan pelatihan
Setelah mendengar atau membaca teks drama, diharapkan peserta
didik mampu:
➢ menelaah karakteristik unsur dalam teks drama.
➢ menelaah kaidah kebahasaan dalam teks drama.
A. Stimulation (pemberian rangsangan)
1. Peserta didik membaca teks teks drama tentang permasalahan aktual.
2. Peserta

didik

melakukan

curah

pendapat

untuk

menggali

pengetahuan mereka berkaitan dengan teks yang telah dibaca.
3. Peserta didik merespons pertanyaan-pertanyaan membangun konteks
berkaitan dengan teks.
B. Problem Statement (Identifikasi Masalah)
1. Peserta didik membaca drama tentang permasalahan aktual
2. Peserta didik secara berkelompok menyusun pertanyaan terkait
kedua teks tersebut.
3. Secara berkelompok peserta didik menerima format isian struktur
dan kebahasaan teks drama. (LK. 1.2)
4. Pendidik melakukan pengamatan untuk menilai sikap peserta didik
C. Data Collection (Pengumpulan Data)
1. Peserta didik menelaah struktur teks drama
2. Peserta didik menelaah kebahasaan teks drama
3. Peserta didik merancang kegiatan yang pernah atau akan dilakukan
ke dalam bentuk teks drama dengan memperhatikan struktur,
kebahasaan, dan isinya.
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D. Data Processing (Pengolahan Data)
1. Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan hasil telaah
struktur dan kebahasaan teks drama
2. Peserta didik secara berkelompok membaca dan membandingkan
struktur dan kebahasaan teks drama
3. Peserta didik menyajikan data rangkaian yang sudah dibuat ke dalam
bentuk teks drama
E. Verification (Pembuktian)
1. Peserta didik melakukan kunjungan kerja ke kelompok lain, satu
orang anggota kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di
kelompok masing-masing.
2. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok. Peserta didik yang berkunjung
memberikan respons dengan memberikan tanggapan dan pertanyaan
untuk mendalami dan mengetahui kebenaran hasil telaah teks yang
telah dibaca.
3. Peserta didik yang bertugas mempresentasikan dan memberikan
penjelasan-penjelasan beserta alasan logis untuk membuktikan
kebenaran hasil telaah yang telah didiskusikan di kelompok masingmasing.
4. Peserta didik yang berkunjung menuliskan catatan-catatan di kertas
post it berupa penilaian, tanggapan, atau masukkan terhadap hasil
kerja kelompok lain dan menempelkannya pada plano hasil kerja
kelompok tersebut.
5. Setiap kelompok menempelkan hasil diskusi pada tempat pajangan
yang disediakan.
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F. Generalization (Menarik Kesimpulan)
1. Peserta didik mengungkapkan kembali tentang struktur dan
penggunaan bahasa yang terdapat dalam teks yang telah dibaca.
2. Peserta didik menuliskan simpulan di “kartu simpul” yang telah
disiapkan pendidik mengenai sruktur dan penggunaan bahasa yang
telah ditelaah melalui kegiatan mendengarkan dan membaca.
3. Peserta didik menempelkan kartu simpul yang telah diisi pada kertas
plano yang akan dipajangkan di dinding kelas.
4. Peserta didik dan pendidik secara bersama-sama menyimpulkan
pembelajaran teks drama.
5. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi pembelajaran yang diberikan
oleh pendidik untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.
G. Kegiatan Penutup
1. Pendidik dan peserta didik menyimpulkan pembelajaran tentang
menelaah struktur dan penggunaan bahasa dalam teks drama.
2. Peserta didik dan pendidik melakukan refleksi terhadap pembelajaran
yang telah dilakukan.
3. Pendidik menyampaikan tugas membaca materi untuk pertemuan
selanjutnya

yaitu

mencertiakan.

Peserta

didik

dan

mengakhiri kegiatan pelajaran dengan mengucapkan salam.
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Aktivitas Pembelajaran 3
Tujuan pelatihan
Setelah mendengar atau membaca teks drama, diharapkan peserta
mampu:
➢

Menyajikan drama dalam bentuk pentas atau naskah.

a. Mengamati teks
Peserta membaca kembali teks drama yang terdapat di dalam bahan
ajar ini untuk memprediksi langkah-langkah penyajiannya.
b. Penentuan proyek
Peserta membaca kembali teks drama yang terdapat di dalam bahan
ajar ini untuk memprediksi langkah-langkah penyajiannya.
c. Penyusunan langkah
Peserta mendiskuskan langkah kegiatan untuk penyelesaian proyek
(teks drama) yang telah mereka tentukan.
d. Penentuan jadwal kegiatan
Peserta menyepakati jadwal kegiatan penyelesaian penulisan teks
drama, meliputi perencanaan, penulisan, sampai pada tulisan akhir.
e. Penyelesaian proyek
Peserta menyelesaikan penulisan teks drama sesuai dengan jadwal
yang telah disepakati dengan langkah-langkah yang telah mereka
pelajari.
f. Penyampaian hasil kegiatan
Peserta mempresentasikan karyanya, dengan disilangbacakan, dengan
peserta lain untuk mendapat komentar-komentar.
c. Evaluasi
Peserta melakukan evaluasi dalam bentuk curah pendapat juga refleksi
terhadap kegiatan penyusunan teks drama yang telah mereka lakukan.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
LK-1. Mengidentifkasi Unsur-Unsur Teks Drama

Tujuan
Pada kegiatan ini, Saudara diharapkan dapat mengidentifikasi unsurunsur drama (tradisional dan modern) yang disajikan dalam bentuk
pentas atau naskah.
Langkah Kegiatan
•

Bacalah teks drama tradisional di bawah ini!

Gambar 2 ilustrasi pementasan drama
Sumber: www. https://www.google.com

Judul
: Malin Kundang
Pemain
: Malin Kundang, Mande (Ibu Malin Kundang), dan
Puteri.
Prolog
Malin Kundang adalah seorang anak yang telah lama merantau
meninggalkan tanah kelahirannya. Ia mengembara mengadu nasib
demi mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Ia meninggalkan
Mande, ibu kandungnya seorang diri di tanah kelahirannya. Singkat
cerita, akhirnya Malin Kundang berhasil menikah dengan seorang
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putri saudagar kaya raya. Ia pun kembali ke tanah kelahirannya
bersama sang putri.
Dialog
Malin : Istriku, inilah tanah kelahiranku dulu (sambil menunjuk ke
arah daratan dari atas perahu yang bersandar).
Putri : Sungguh indah sekali tanah kelahiran kau ini Kanda.
Mande : (berlari tertatih-tatih setelah mendengar kabar bahwa
anaknya sudah sukses dan pulang) Malin! Kau kah itu nak? (berteriakteriak kegirangan).
Putri : Siapakah wanita tua itu Kanda?
Malin : (menyembunyikan wajah terkejut ketika melihat ibunya
berlari ke arah perahu) Kanda tak tahu Dinda. Mungkin itu hanya
pengemis yang ingin meminta sedikit sumbangan dari kita saja. Sudah
jangan pedulikan lagi dia.
Mande : Malin, ini ibumu nak. Sudah lupakah kau pada ibu yang telah
mengandung dan membesarkan kau ini Malin?
Malin : Wahai wanita tua! Jangan sekali-kali kau berani mengaku
sebagai ibuku. Enyahlah kau! Ibuku bukan wanita tua renta
sepertimu, dan ibuku sudah lama meninggal. Pergi kau dari sini!
Jangan sampai kau mengotori kapalku ini! (berteriak emosi
sambil menunjuk ke ibunya).
Mande : (mendengar kata-kata anaknya, ia menangis menahan
kesedihan) Ya Tuhan, kenapa pula anakku berubah menjadi
seperti ini? Apa salahku ini Tuhan? Jika memang ia bukan
anakku, maka maafkanlah ia yang telah menghinaku ini. Namun
jika ia benar anakku si Malin Kundang, maka hukumlah dia yang
telah durhaka itu (sambil menengadahkan tangan memohon
kepada Tuhan).
Tiba-tiba terdengar suara gemuruh, petir datang menggelegar. Badai
besar tiba-tiba datang dan kapal Malin Kundang terbalik. Seketika
kilat menyambar tubuh Malin dan istrinya. Anehnya, mereka berdua
kemudian berubah menjadi batu. Itulah kekuatan doa seorang ibu.
Jangan sampai kita menjadi anak yang durhaka kepada kedua orang
tua.
•

Identifikasi unsur drama yang terdapat di dalamnya.

•

Sajikanlah hasilnya dalam rubrik berikut.
Judul teks drama

: ……………………………..

Jenis drama

: Tradisional

Unsur drama

Keterangan

✓ Tema
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✓ Alur
✓ Tokoh
✓ Watak
✓ Latar
✓ Amanat

LK-2. Menelaah Karakteristik Unsur Teks Drama

Tujuan
Pada kegiatan ini, Saudara dapat menelaah karakteristik unsur dan
kaidah kebahasaan dalam teks drama.
Langkah Kegiatan
•

Bacalah kembali contoh teks drama modern yang tersedia pada bahan
ajar ini dengan cermat!
Judul: Sahabat
Pemain: Tono dan Lulu
Sinopsis
Seperti biasa, di jam istirahat sekolah, Tono dan Lulu menghabiskan
waktu dengan memesan makanan ringan di kantin dan berbincangbincang. Tapi siang ini ada yang berbeda dengan sikap Lulu. Dia
datang ke sekolah dengan wajah sembab seperti habis menangis. Tono
pun mencoba mencari tahu apa yang terjadi pada sahabatnya itu.
Dialog
Tono : Lu, kamu tahu gak kenapa ikan hidup di air?
Lulu : Tak tahu (menunjukkan wajah cemberut).
Tono : Lho kok gitu sih? Kamu kenapa wajahnya cemberut terus gitu?
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Lulu : Aku ada masalah Ton (sambil memutar-mutar sedotan plastik
di gelas minumnya).
Tono : Masalah apa? Cerita dong sama aku, kan kita udah lama jadi
teman baik.
Lulu : Sudahlah, ini rumit Ton. Kamu jangan ganggu aku.
Tono : Semua masalah itu rumit Lu. Sudah deh jangan suka
menyimpan masalah sendirian. Nantinya kamu malah stres. Apa
gunanya ada aku sebagai sahabat kamu kalau kamu mau berbagi
cerita aja susah?
Lulu : Sudah seminggu ini orang tuaku tak akur. Mereka sering sekali
ribut masalah sepele (tertunduk lesu).
Tono : Memangnya ada masalah apa sampai mereka bertengkar terus?
Lulu : Tak tahu, intinya mereka merasa sudah tidak cocok satu sama
lain dan ingin menjauh.
Tono : Sabar ya Lu, semoga semua masalah ini cepat selesai. Kamu
berdoa saja semoga mereka cepat berbaikan.
Lulu : Harapannya sih gitu. Tapi sepertinya susah.
Tono : Tidak ada masalah tanpa solusi. Semua masalah pasti ada jalan
keluarnya, begitupun masalah yang sedang kamu hadapi. Meskipun ini
menyangkut orang tua, pasti ada solusi terbaik yang bisa ditemukan.
Kamu berdoa saja semoga masalah ini cepat selesai. Jangan putus asa
dulu.
Lulu : Makasih ya Ton. Berkat kamu, masalahku sedikit berkurang.
Setidaknya aku lega karena sudah cerita.
Tono : Nah gitu kan enak. Sekarang coba tebak lagi, kenapa ikan
hidupnya di air? (sambil menampakkan wajah lucu untuk menghibur
Lulu).
Lulu : Sudah takdirnya mungkin (sambil menepuk bahu Tono dan
tersenyum).
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•

Tentukan unsur drama yang terdapat di dalamnya.

•

Sajikanlah hasilnya dalam rubrik berikut.
Judul teks drama

: ……………………………..

Jenis drama

: Modern

Unsur drama

Keterangan

✓ Tema
✓ Alur
✓ Tokoh
✓ Watak
✓ Latar
✓ Amanat

LK-3. Menelaah Kaidah Kebahasaan Teks drama

Tujuan
Pada kegiatan ini, Saudara dapat menelaah kaidah kebahasaan dalam
teks drama.
Langkah Kegiatan
•

Bacalah kembali contoh teks drama yang tersedia pada bahan ajar ini
dengan cermat!

•

Tentukan kaidah kebahasaan teks drama yang terdapat di dalamnya.

•

Sajikanlah hasilnya dalam rubrik berikut.
Judul teks drama

: ……………………………..

Jenis drama

: tradisional/modern
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Kaidah Kebahasaan
Penggunaan kata/kalimlat
kutipan teks
1. Urutan waktu
(konjungsi kronologis)
2. kata kerja
(suatu peristiwa yang
terjadi)
3. kata kerja
(dipikirkan atau
dirasakan)
4. Kata Sifat

C. Bahan Bacaan
1.

Pengertian teks drama

Istilah drama berasal dari bahasa Yunani draomai yang berarti ‘berbuat’,
‘berlaku’, atau ‘bertindak’. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),
drama memiliki beberapa pengertian. Pertama, drama diartikan sebagai syair
atau prosa yang menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku
(akting) atau dialog yang dipentaskan. Kedua, cerita atau kisah yang
melibatkan konflik atau emosi, yang khusus disusun untuk pertunjukan
teater. Pengertian lain, drama adalah kisah kehidupan manusia yang
dikemukakan di pentas berdasarkan naskah, menggunakan percakapan,
gerak laku, unsur-unsur pembantu (dekor, kostum, rias, lampu, musik), serta
disaksikan oleh penonton. Teks drama adalah suatu teks cerita yang
dipentaskan di atas panggung (disebut teater) atau tidak dipentaskan di atas
panggung (drama radio, telivisi, film). Drama secara luas dapat diartikan
sebagai salah satu bentuk sastra yang isinya tentang hidup dan kehidupan
yang disajikan atau dipertunjukkan dalam bentuk gerak. Drama merupakan
genre (jenis) karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia dengan
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gerak. Drama menggambarkan realita kehidupan, watak, serta tingkah laku
manusia melalui peran dan dialog yang dipentaskan. Kisah dan cerita dalam
drama memuat konflik dan emosi yang secara khusus ditujukan untuk
pementasan teater. Naskah drama dibuat sedemikian rupa sehingga nantinya
dapat dipentaskan untuk dapat dinikmati oleh penonton. Drama memerlukan
kualitas komunikasi, situasi dan aksi. Kualitas tersebut dapat dilihat dari
bagaimana konflik atau masalah dapat disajikan secara utuh dan dalam
sebuah pementasan drama.

2. Struktur teks drama
Drama merupakan sebuah karya yang memuat nilai artistik yang tinggi.
Sebuah drama mengikuti struktur alur yang tertata. Struktur yang tertata
akan membantu penonton menikmati sebuah drama yang dipentaskan.
Struktur drama memuat babak, adegan, dialog, prolog dan epilog.
a. Babak merupakan istilah lain dari episode. Setiap babak memuat satu
keutuhan kisah kecil yang menjadi keseluruhan drama. Dengan kata lain,
babak merupakan bagian dari naskah drama yang merangkum sebuah
peristiwa yang terjadi di suatu tempat dengan urutan waktu tertentu.
b. Adegan merupakan bagian dari drama yang menunjukkan perubahan
peristiwa. Perubahan peristiwa ini ditandai dengan pergantian tokoh atau
setting tempat dan waktu. Misalnya, dalam adegan pertama terdapat
tokoh A sedang berbicara dengan tokoh B. Kemudian mereka berjalan ke
tempat lain lalu bertemu dengan tokoh C, maka terdapat perubahan
adegan di dalamnya.
c. Dialog merupakan bagian dari naskah drama yang berupa percakapan
antara satu tokoh dengan tokoh yang lain. Dialog adalah bagian yang
paling dominan dalam drama. Dialog adalah hal yang membedakan antara
drama dengan jenis karya sastra yang lain. Dialog dalam drama meliputi
bagian orientasi, komplikasi, dan resolusi (denoument).
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a) Orientasi suatu cerita menentukan aksi dalam waktu dan tempat;
memperkenalkan para tokoh, menyatakan situasi suatu cerita,
mengajukan konflik yang akan dikembangkan dalam bagian utama
cerita tersebut, dan ada kalanya membayangkan resolusi yang
akan dibuat dalam cerita itu.
b) Komplikasi atau bagian tengah cerita, mengembangkan konflik.
Sang pahlawan atau pelaku utama menemukan rintanganrintangan antara dia dan tujuannya, dia mengalami aneka kesalah
pahaman dalam perjuangan untuk menanggulangi rintanganrintangan ini.
c) Resolusi atau denoument hendaklah muncul secara logis dari apaapa yang telah mendahuluinya di dalam komplikasi. Titik batas
yang memisahkan komplikasi dan resolusi, biasanya disebut
klimaks ( turning point). Pada klimaks itulah terjadi perubahan
penting mengenai nasib sang tokoh. Kepuasan para penonton
terhadap suatu cerita tergantung pada sesuai-tidaknya perubahan
itu dengan yang mereka harapkan.
d.

Prolog merupakan bingkai dari sebuah drama. Prolog merupakan
pengantar untuk masuk ke dalam sebuah drama. Isinya adalah
gambaran umum mengenai drama yang akan dimainkan.

e.

Epilog adalah bagian terakhir dari pementasan drama. Isinya
merupakan kesimpulan dari drama yang dimainkan. Epilog
biasanya memuat makna dan pesan dari drama yang dimainkan.

3. Unsur-Unsur Drama
a. Tema ialah suatu ide pokok atau sebuah gagasan utama dalam sebuah
cerita drama.
b. Alur ialah jalan cerita dari sebuah pertunjukkan drama dimulai pada
babak pertama sampai dengan babak terakhir.
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c. Tokoh drama terdiri atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh utama
disebut dengan primadona sedangkan pada peran pembantu disebut
dengan figuran.
d. Watak ialah suatu perilaku yang diperankan oleh si tokoh drama tersebut.
Watak protagonis ialah salah satu jenis watak dan protagonis ialah
berwatak baik. Sedangkan watak antagonis ialah pemeran berwatak yang
jahat.
e. Latar ialah suatu gambaran tempat, waktu, serta situasi yang terjadi
dalam suatu kisah drama yang berlangsung.
f. Amanat drama ialah sebuah pesan yang disampaikan dari pengarang
cerita drama tersebut kepada penonton. Amanat drama bisa disampaikan
dengan melalui peran para tokoh drama tersebut.

4. Kaidah kebahasaan teks drama
Drama merupakan karya fiksi yang dinyatakan dalam bentuk dialog.
Kalimat-kalimat yang tersaji di dalamnya hampir semuanya berupa dialog
atau tuturan langsung para tokohnya. Ada kalimat-kalimat tidak langsung,
ada pula bagian prolog dan epilognya.
Fitur-fitur kebahasaan dalam drama memiliki banyak kesamaan dengan
drama. Drama pun menggunakan kata ganti orang ketiga pada bagian
prolog dan epilognya. Karena melibatkan banyak pelaku (tokoh), kata ganti
yang lazim digunakan adalah mereka.
Lain halnya dengan dialognya, yang kata gantinya adalah kata orang
pertama dan kedua, seperti saya, kami, kita, Anda. Mungkin juga digunakan
kata sapaan penambahan.
Sebagaimana halnya percakapan sehari-hari, dialog dalam teks drama
sering kali menggunakan kosakata percakapan, seperti oh, ya, aduh, sih,
dong. Mungkin di dalamnya banyak ditemukan kata-kata yang tidak baku
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dan juga tidak lepas dari kalimat-kalimat seru, suruhan, pertanyaan
(seperti: Ah,ya!, Ampun seribu ampun!, Bagus! Bagus!, Atas dasar
kekuatan!, Jangan khawatir, Jangan sampai mereka menjadi korban dari
pancaroba perubahan, Sri…. Ratu Dara?, Bagaimanakah keadaan mereka?).
Selain itu, teks drama memiliki ciri-ciri kebahasaan sebagai berikut.
a. Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu (konjungsi
kronologis). Contoh: sebelum, sekarang, setelah itu, mula-mula,
kemudian.
b. Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa
yang terjadi, seperti menyuruh, menobatkan, menyingkirkan,
menghadap, beristirahat.
c. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang
dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Contoh: merasakan, menginginkan,
mengarapkan, mendambakan, mengalami
d. Menggunakan kata-kata sifat (descriptive language) untuk
menggabarkan tokoh, tempat, atau suasana. Kata-kata yang dimaksud,
misalnya, rapi, bersih, baik, gagah, kuat.
5. Pembelajaran teks drama
Strategi pembelajaran drama berkaitan dengan dua hal yaitu: (1) strategi
pembelajaran teks drama dan (2) strategi pembelajaran drama pentas.
Strategi pembelajaran teks drama yang diuraikan meliputi: (a) strategi
stratta, (b) strategi analisis, (c) role playing (bermain peran), (d) sosio
drama dan (e) simulasi. Strategi pembelajaran drama pentas meliputi: (a)
pementasan drama di kelas dan, (b) pementasan drama oleh teater
sekolah

(Waluyo,

2008:

186).

Strategi

yang

digunakan

dalam

pembelajaran apresiasi drama disini adalah salah satu strategi
pembelajaran teks drama, yaitu bermain peran (role playing). Bermain
peran dalam pembelajaran merupakan usaha untuk memecahkan masalah
melalui peragaan, serta langkah-langkah identifikasi masalah, analisis,
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pemeranan, dan diskusi. Untuk kepentingan tersebut, sejumlah peserta
didik bertindak sebagai pemeran dan yang lainnya sebagai pengamat.
Seorang pemeran harus mampu menghayati peran yang dimainkannya.
Melalui peran, peserta didik berinteraksi dengan orang lain yang juga
membawakan peran tertentu sesuai dengan tema yang dipilih.
Langkah-langkah penerapan bermain peran (role playing) sebagai berikut:
a. Guru menyusun/ menyiapkan skenario yang akan ditampilkan
b. Menunjuk beberapa siswa untuk mempelajari skenario dua hari
sebelum KBM
c. Guru membentuk kelompok siswa yang anggotanya 5 orang;
d. Memberikan penjelasan tentang kompetensi yang ingin dicapai;
e. Memanggil para siswa yang sudah ditunjuk untuk memerankan tokoh
dalam skenario yang sudah dipersiapkan;
f. Masing-masing siswa duduk di kelompoknya, masing-masing sambil
memperhatikan mengamati skenario yang sedang diperagakan;
g. Setelah selesai dipentaskan, masing-masing siswa diberikan kertas
sebagai lembar kerja untuk membahas;
h. Masing-masing kelompok menyampaikan hasil kesimpulannya;
i. Guru memberikan kesimpulan secara umum;
j. Evaluasi;
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A. Penyusunan Kisi-kisi 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).
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.
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah

:

SMP

Mata Pelajaran

:

Bahasa Indonesia

Alokasi Waktu

:

Jumlah Soal

:

….

Tahun Pelajaran

:

2019/2020
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No

Kompetensi

yang Lingkup Materi

Indikator

No.

Level

Bentu

Soal

Soal

Kognitif

k Soal

Mengide

Disajikan

1

L3

PG

ntifikasi

sebuah

drama (tradisional

teks

drama,

dan modern) yang

drama

peserta didik

Diuji
1.

Materi

3.15 Mengidentifikasi teks
unsur-unsur

drama

teks

n)

disajikan

dalam

dapat

bentuk

pentas

mengidentifi

atau naskah.

kasi

(Penalara

unsur-

unsur

teks

drama .
2.

3.16

Menelaah teks

karakteri

Disajikan

stik

sebuah

unsur dan kaidah

unsur

teks drama ,

kebahasaan

teks

peserta didik

dalam teks

drama

dapat

karakteristik

drama

2
teks

L3

PG

(Penalara
n)

menelaah
unsur

teks

drama
tersebut.
3.

3.16

Menelaah teks

karakteristik

drama

kaidah

Disajikan

kebahasa

sebuah

teks

teks drama

,

unsur dan kaidah

an

kebahasaan

drama

dalam teks

3

peserta didik
dapat
menelaah
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L3
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PG
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kaidah
kebahasaan
dalam

teks

tersebut.

205

206

B. Pengembangan Soal HOTS

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019

PAKET - …

Jenis Sekolah
: SMP
Kurikulum
: 2013
Kelas
: IX
Bentuk Soal
: PG
Mata Pelajaran
: Bahasa Indonesia
Nama Penyusun
: Dema Tesniyadi
KOMPETENSI DASAR
3.15 Mengidentifikasi unsurBuku Sumber : Buku Teks Kelas
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
unsur drama (tradisional dan

IX edisi revisi 2017
Pemahaman
modern) yang disajikan dalam
bentuk pentas atau naskah.
Nomor
RUMUSAN BUTIR SOAL
Soal
Bacalah dengan cermat teks drama di bawah ini!
LINGKUP MATERI
Teks drama

1

1. (1) Bahar : Ya, dengan rasa bangga dan dengan hati yang kangen. Bahkan,
menghembuskan napas terakhir beliau sempat memanggil namamu.

MATERI

(2) Amad : Har, aku menyesal tidak berada di sisi beliau waktu itu.
(3) Bahar : Sudahlah!

Unsur-unsur drama

(4)Amad : Aku merasa seperti orang durhaka.
(5) Bahar : Ah, itu mengada-ngada. Tidak ada pernyataan seperti itu.
(6) Amad : Ya, Allah! Kuatkan diriku.
Kunci
Jawaban

INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks drama,
peserta
didik
dapat
mengidentifikasi unsur-unsur
teks drama.

D

(7) Bahar : Sudahlah! Mari kita salat bersama.
Bukti bahwa watak tokoh Bahar seorang yang religius terdapat pada dialog
bernomor ...
A. (1)

C. (5)

B. (3)

D. (7)

Unit Pembelajaran
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019

PAKET - …

Jenis Sekolah
: SMP
Kurikulum
: 2013
Kelas
: IX
Bentuk Soal
: PG
Mata Pelajaran
: Bahasa Indonesia
Nama Penyusun
: Dema Tesniyadi
KOMPETENSI DASAR
3.16 Menelaah karakteristik Buku Sumber : Buku Teks Kelas
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi

unsur dankaidah kebahasaan IX edisi revisi 2017
Pemahaman
dalam teks
Nomor
RUMUSAN BUTIR SOAL
Soal
Wawan : Dik, sudah beres masalahmu dengan Diman?
Sidik : Ah, bodo amat, Wan. Dia memang harus dihabisin.
"
2
LINGKUP MATERI
teks drama

Wawan : Lho, gimana sih? Bicaralah baik-baik dengannya. Dia kan temen
kita juga kan?

MATERI
Karakteristik
drama

Sidik
unsurteks

: Maunya sih gitu. Tetapi kayaknya dia keras kepala.

Wawan : Ah, enggak, asal kamu memahami karakter dia.
Sidik

: Pokoknya, dia harus saya tegasi. Apa pun yang akan terjadi saya

sudah siap!
Wawan : Jangan begitu, Dik. Kita harps nyaman dan damai bersama kawan.
Bukankah kita ini tahun depan harus ujian nasional, penentu masa depan kita?
INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks teks
drama, peserta didik dapat
menelaah unsur teks drama
tersebut.

Kunci
Jawaban
C

Sidik

: Seet, Bu Anik datang, ayo masuk kelas. Sebentar lagi.

Latar peristiwa percakapan kedua siswa pada kutipan teks tersebut adalah ....
A.
B.
C.
D.

sore hari di dalam kelas
di depan kelas pada saat pulang sekolah
siang hari di depan kelas
dalam kelas dan saat pelajaran

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun
Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: PG
: Dema Tesniyadi
Aplikasi



Penalaran
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Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: IX
Mata Pelajaran
: Bahasa Indonesia
KOMPETENSI DASAR
Buku Sumber : Buku Teks Kelas
3.16 Menelaah karakteristik
IX edisi revisi 2017
unsur dankaidah kebahasaan

PAKET - …

dalam teks
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Nomor
Soal
3

LINGKUP MATERI
teks drama

Bacalah dengan cermat teks drama di bawah ini!
Ardi : Rif, mengapa kamu termenung. (1)
Arif

MATERI
kaidah

RUMUSAN BUTIR SOAL

: Ar, saya ingin mengikuti kunjungan ke museum, tetapi orang tuaku tidak
mempunyai biaya. (2)

kebahasaan

Ardi : Kalau begitu kamu datang saja ke rumahku. Aku akan membantu

teks

menyampaikan masalahmu kepada orang tuaku. Mudah-mudahan beliau

drama

dapat membantu. (3)
Arif

: Terima kasih Ardi, kau memang sahabatku yang paling baik. (4)

Penulisan tanda baca yang tidak tepat terdapat pada nomor….
INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks drama,
peserta didik dapatmenelaah
kaidah
kebahasaan
teks
drama.

Kunci
Jawaban
A

A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
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Secara umum pembelajaran pada subunit ini mengarahkan pada bagaimana
peserta dapat menghasilkan sebuah tulisan dalam bentuk teks drama. Drama
secara luas dapat diartikan sebagai salah satu bentuk sastra yang isinya
tentang hidup dan kehidupan yang disajikan dalam bentuk teks drama atau
dipertunjukkan dalam bentuk gerak. Drama merupakan genre (jenis) karya
sastra yang menggambarkan kehidupan manusia. Drama menggambarkan
realita kehidupan, watak, serta tingkah laku manusia melalui peran dan
dialog yang dipentaskan. Kisah dan cerita dalam drama memuat konflik dan
emosi yang secara khusus ditujukan untuk pementasan teater. Naskah drama
dibuat sedemikian rupa sehingga nantinya dapat dipentaskan untuk dapat
dinikmati oleh penonton.
Unit membahas dua materi utama yaitu unsur dan kaidah kebahasaan teks
drama.

Pada

materi

unsur

peserta

diharapkan

mampu

menelaah

karakteristik unsur teks drama dan menyimpulkannya sedangkan materi
kaidah kebahasaan peserta diarahkan menelaah kaidah kebahasaan teks
drama.
Agar pencapaian tujuan maksimal, subunit ini mengembangkan tiga aktivitas,
yaitu identifikasi unsur, telaah unsur dan telaah kaidah kebahasaan teks
drama. Model pembelajaran yang digunakan dalam aktivitas tersebut adalah
model pembelajaran inquiri untuk aktivitas pertama. Sedangkan, aktivitas ke
dua dan ketiga menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Pada
setiap aktivitas terdapat juga lembar kerja peserta didik (LKPD) yang dapat
membantu memberikan pengalaman pembelajaran tentang membangun
konteks, pemodelan, dan mengonstruksi teks drama.
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Pada unit ini juga disajikan pengembangan penilaian. Para guru diharapkan
mampu mengembangkan soal HOTS sesuai dengan KD, IPK, materi yang
disajikan.
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Pada bagian umpan balik ini, Saudara dapat memberikan tanggapan terhadap
pertanyaan atau pernyataan yang ada pada tabel berikut ini.

No
1

Aspek

Tanggapan

Apa yang Saudara harapkan setelah
mempelajari subunit teks drama ini?

2

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

3

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

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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Alhamdulillah, Saudara telah tuntas mempelajari teks ekspalanasi, ulasan, persuasi
dan drama, 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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