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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 berfikir kompleks dalam menguraikan materi, membuat
kesimpulan, membangun representasi, menganalisis dan membangun
hubungan dengan melibatkan aktifitas mental yang paling dasar yang
sebaiknya dimiliki oleh seorang guru profesional.
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. Kepada tim penyusun yang membantu terwujudnya Unit Pembelajaran
ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada seluruh tim penyusun yang berasal dari PPPPTK, LPMP,
maupun Perguruan Tinggi dan berbagai pihak yang telah bekerja keras dan
berkontribusi positif mewujudkan penyelesaian Unit Pembelajaran ini.
Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi 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 meridhoi upaya yang kita lakukan.
Wassalamu’alaikum Warahmatulahi Wabarakatuh

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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Subunit

ini membahas tentang teks laporan hasil percobaan pada

pembelajaran Bahasa Indonesia SMP kelas IX semester satu. Pada subunit teks
laporan hasil percobaan dicantumkan aktivitas yang melibatkan peserta didik
dengan

menggunakan model pembelajaran mengacu pada pembelajaran

berorientasi High Order Thingking Skils (HOTS),

untuk mencapai

keterampilan abad 21.
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang disediakan dapat digunakan oleh
guru sebagai referensi untuk memberikan pengayaan pembelajaran di kelas.
Bahan bacaan yag terdapat pada subunit ini sesuai dengan kompetensi dasar
yang dipilih dalam buku guru kurikulum 2013 yang disesuaikan dengan
permendikbud No. 37 Tahun 2018.
Harapan dari disusunnya subunit 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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Pengantar
Subunit 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 posistif
kepada sesama guru untuk saling belajar.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
sebagai berikut:
KD Pengetahuan
3.1

Target KD

Mengidentifikasi
informasi dari laporan
percobaan yang dibaca
dan

didengar

(percobaan sederhana
untuk mendeteksi zat
berbahaya
makanan,

pada
adanya

vitamin pada makanan,
dll)
3.2 Menelaah struktur dan
kebahasaan dari teks
laporan
yang

percobaan

didengar

dibaca
sederhana
mendeteksi
berbahaya
makanan,

atau

(percobaan
untuk
zat
pada
adanya

Kelas

 Peserta
pelatihan
dapat
mengidentifikasi
informasi
dari
laporan percobaan
yang dibaca dan
didengar (percobaan
sederhana
untuk
mendeteksi
zat
berbahaya
pada
makanan,
adanya
vitamin
pada
makanan, dll).

IX

 Peserta
pelatihan
dapat
menelaah
struktur teks laporan
percobaan
yang
didengar atau dibaca
(percobaan
sederhana
untuk
mendeteksi
zat
berbahaya
pada
makanan,
adanya
vitamin
pada
makanan, dll)
 Peserta
pelatihan
dapat menelaah ciri

IX
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vitamin pada makanan,
dll)

kebahasaan
teks
laporan percobaan
yang didengar atau
dibaca
(percobaan
sederhana
untuk
mendeteksi
zat
berbahaya
pada
makanan,
adanya
vitamin
pada
makanan, dll)

KD Keterampilan
4.1 Menyimpulkan tujuan,
bahan/ alat, langkah,
dan hasil dalam laporan
percobaan

yang

didengar

dan/atau

dibaca
4.2

Menyajikan

tujuan,

bahan/ alat, langkah,
dan

hasil

laporan

dalam

percobaan

secara tulis dan lisan
dengan
memperhatikan
kelengkapan
struktur,

data,
aspek

kebahasaan, dan aspek
lisan
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 Peserta pelatihan
dapat menyimpulkan
tujuan, bahan/ alat,
langkah, dan hasil
dalam laporan
percobaan yang
didengar dan/atau
dibaca.

IX

 Peserta
pelatihan
dapat
menyajikan
tujuan, bahan/ alat,
langkah, dan hasil
dalam
laporan
percobaan
secara
tulis dan lisan dengan
memperhatikan
kelengkapan
data,
struktur,
aspek
kebahasaan,
dan
aspek lisan.

IX
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

Indikator Pendukung

Indikator Pendukung

3.1.1 Menentukan informasi dari laporan
percobaan yang dibaca dan didengar
(percobaan

sederhana

mendeteksi
makanan,

zat

untuk

berbahaya

pada

vitamin

pada

adanya

makanan, dll)

percobaan yang didengar atau dibaca
sederhana

mendeteksi
makanan,

langkah,
laporan

dan

hasil

dalam

percobaan

yang

didengar dan/atau dibaca
4.2.1 Merancang tujuan, bahan/ alat,

3.2.1 Menentukan struktur dari teks laporan
(percobaan

41.1 Merancang tujuan, bahan/ alat,

zat

berbahaya

adanya

vitamin

untuk
pada
pada

makanan, dll)

langkah,

dan

hasil

laporan percobaan secara tulis
dan

lisan

dengan

memperhatikan

kelengkapan

data,

struktur,

percobaan yang didengar atau dibaca
sederhana

mendeteksi
makanan,

zat

berbahaya

adanya

vitamin

aspek

kebahasaan, dan aspek lisan.

3.2.2 Menjelaskan struktur dari teks laporan
(percobaan

dalam

untuk
pada
pada

makanan, dll)
3.2.3 Menentukan kebahasaan dari teks
laporan percobaan yang didengar
atau dibaca (percobaan sederhana
untuk mendeteksi zat berbahaya
pada makanan, adanya vitamin pada
makanan, dll)
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3.2.4Menjelaskan kebahasaan dari teks
laporan percobaan yang didengar
atau dibaca (percobaan sederhana
untuk mendeteksi zat berbahaya
pada makanan, adanya vitamin pada
makanan, dll)
Indikator Kunci
3.1.3

Indikator Kunci

Mengidentifikasi

informasi

dari 4.1.2 Menyimpulkan tujuan, bahan/

laporan percobaan yang dibaca dan

alat, langkah, dan hasil dalam

didengar (percobaan sederhana untuk

laporan

mendeteksi

didengar dan/atau dibaca.

makanan,

zat
adanya

berbahaya

pada

vitamin

pada

makanan, dll)

yang

4.2.2 Menyajikan tujuan, bahan/ alat,
langkah,

3.2.5 Menelaah struktur dari teks laporan

percobaan

dan

hasil

dalam

laporan percobaan secara tulis

percobaan yang didengar atau dibaca

dan

lisan

dengan

(percobaan

memperhatikan

kelengkapan

sederhana

mendeteksi
makanan,

zat
adanya

untuk

berbahaya

pada

data,

vitamin

pada

kebahasaan, dan aspek lisan.

makanan, dll)
3.2.6 Menelaah

kebahasaan dari teks

laporan percobaan yang didengar atau
dibaca (percobaan sederhana untuk
mendeteksi
makanan,

zat
adanya

makanan, dll)
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berbahaya

pada

vitamin

pada

struktur,

aspek
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Indikator Pengayaan

Indikator Pengayaan

3.1.4 Menyimpulkan informasi dari laporan 4.1.3 Mengembangkan tujuan, bahan/
percobaan yang dibaca dan didengar

alat, langkah, dan hasil dalam

(percobaan

laporan percobaan yang didengar

sederhana

mendeteksi
makanan,

zat
adanya

untuk

berbahaya

pada

vitamin

pada

makanan, dll)

dan/atau dibaca.
4.2.3 Mendesain tujuan, bahan/ alat,
langkah, dan hasil dalam laporan

3.2.7 Membandingkan struktur dari teks

percobaan secara tulis dan lisan

laporan percobaan yang didengar atau

dengan

dibaca (percobaan sederhana untuk

kelengkapan data, struktur, aspek

mendeteksi

kebahasaan, dan aspek lisan.

makanan,

zat
adanya

berbahaya

pada

vitamin

pada

memperhatikan

makanan, dll)
3.2.8 Menafsirkan struktur dari teks laporan
percobaan yang didengar atau dibaca
(percobaan

sederhana

mendeteksi
makanan,

zat
adanya

untuk

berbahaya

pada

vitamin

pada

makanan, dll)
3.2.9 Membandingkan kebahasaan dari teks
laporan percobaan yang didengar atau
dibaca (percobaan sederhana untuk
mendeteksi
makanan,

zat
adanya

berbahaya

pada

vitamin

pada

makanan, dll)
3.2.10 Menafsirkan kebahasaan dari teks
laporan percobaan yang didengar atau

19

dibaca

(percobaan

sederhana

untuk

mendeteksi zat berbahaya pada makanan,
adanya vitamin pada makanan, dll)
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A. Laporan percobaan dalam keidupan sehari-hari
Teks laporan percobaan umumnya digunakan untuk melaporkan hasil
percobaan, karya ilmiah, atau laporan praktikum. Tujuan teks laporan hasil
percobaan untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil
percobaan yang telah dibuat. Teks laporan hasil percobaan bersifat umum
atau universal. Teks laporan percobaan merupakan teks yang berisi paparan
tentang tujuan, proses, dan hasil percobaan yang menceritakan tentang
percobaan yang dilakukan oleh peneliti. Dalam kehidupan sehari-hari kita
sering melakukan berbagai percobaan untuk memperoleh pengetahuan baru.
Percobaan yang telah kita kerjakan biasanya ditulis dengan menggunakan
ragam ilmiah yang tepat.

Gambar 1 Ilustrasi laporan percobaan
Sumber: www.gambar.com
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A. Pembahasan Soal-soal UN
Berikut ini contoh soal-soal UN topik lapora percobaan pada Kompetensi
Dasar 3.2 Menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan
yang didengar atau dibaca (percobaan sederhana untuk mendeteksi zat
berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dll), di kelas IX
(Permendikbud Nomor 37, 2018). Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan
sebagai sarana berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu,
soal-soal ini juga dapat menjadi acuan ketika saudara akan mengembangkan
soal yang setipe pada laporan percobaan.
No.
1

Soal

Tahun

2016/2017
Bacalah Teks Berikut!
(1) Manggis memiliki banyak manfaat karena kaya
akan kandungan antioksidann dan pada kulit dan
buahnya. (2) Buah manggis bermanfaat untuk
mengatasi penyakit-penyakit yang mematikan seperti
kanker, diabetes, jantung, arthirtis, dan alzheimer. (3)
Zat xanthones yang menghasilkan manggis dapat
mencegah berbagai penyakit. (4) Selain itu, xanthones
juga bermanfaat mencegah pertumbuhan kanker dan
tumor.
Kalimat utama teks tersebut ditandai dengan nomor….
A. (4)
B. (3)
C. (2)
D. (1)

23

Identifikasi
Level Kognitif

: L 3 (Penalaran)

Indikator yang
bersesuaian

3.2.6 Menelaah kebahasaan dari teks laporan
percobaan yang didengar atau dibaca
:
(percobaan sederhana untuk mendeteksi zat
berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada
makanan, dll)

Diketahui

: Disajikan satu teks.

Ditanyakan

: Menentukan kalimat utama.

Materi yang
dibutuhkan

:

24

Pemahaman tentang kalimat utama yang terdapat
dalam teks.

Unit Pembelajaran V
Teks Laporan Percobaan

A. Aktivitas Pembelajaran
Dalam memahami teks LHP Saudara perlu mencermati beberapa langkah
berikut yaitu (1) Mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang
dibaca dan didengar (percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya
pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dll). (2) Menyimpulkan tujuan,
bahan/ alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar
dan/atau dibaca. (3) menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan
percobaan yang didengar atau dibaca (percobaan sederhana untuk
mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dll)
(4) Menyajikan tujuan, bahan/ alat, langkah, dan hasil dalam laporan
percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data,
struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan.
Sub-unit ini mencakup dua aktivitas pembelajaran, sesuai dengan jumlah KD
yang tersedia. Ke dua aktivitas pembelajaran tersebut berbasis pendekatan
saintaifik dengan model-model yang sesuai dengan karaktersitik KD-nya
seperti inquri, pembelajaran berbasis masalah dan proyek.
Aktivitas Pembelajaran 1
Tujuan pelatihan
Setelah mendengar atau membaca teks LHP, diharapkan peserta mampu:
1.

Mengidentifikasi informasi dari laporan percobaan yang dibaca dan
didengar (percobaan sederhana untuk mendeteksi zat berbahaya pada
makanan, adanya vitamin pada makanan, dll).

2.

Menyimpulkan tujuan, bahan/ alat, langkah, dan hasil dalam laporan
percobaan yang didengar dan/atau dibaca.

25

A. Stimulation (pemberi rangsangan)
1. Peserta didik menyaksikan tayangan pecobaan bahaya rokok bagi

kesehatan

pada

alamat

berikut

https://www.youtube.com/watch?v=_cUEhqrqq58
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.
B. Problem Statement (identifikasi masalah)
1. Peserta didik membaca teks LHP dengan topik percobaan membuat
teleskop yang dibagikan.
2. Peserta secara berkelompok menyusun pertanyaan terkait dengan
teks LHP.
3. Secara berkelompok peserta didik menerima format daftar isian
tentang identifikasi teks LHP. (LK. 1.1)
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 LHP.
2. Peserta didik secara berkelompok menyimpulkan isi teks LHP. (LK.
1.4)
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E. Verification (pembuktian)
1. Peserta didik melakukan kunjungan kerja ke kelompok lain, satu orang
anggota kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di kelompok
masing-masing.
2. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok. Peserta didik yang berkunjung
memberikan respons dengan memberikan tanggapan dan pertanyaan
untuk mendalami dan mengetahui kebenaran hasil identifikasi teks
yang telah dibaca.
3. Peserta didik yang bertugas mempresentasikan dan memberikan
penjelasan-penjelasan beserta alasan logis untuk membuktikan
kebenaran hasil identifikasi yang telah didiskusikan di kelompok
masing-masing.
4. Peserta didik yang berkunjung menuliskan catatan-catatan di kertas
post-it berupa penilaian, tanggapann, atau masukkan terhadap hasil
kerja kelompok lain dan menempelkannya pada plano hasil kerja
kelompok tersebut.
5. Setiap kelompok menempelkan hasil diskusi pada tempat pajangan
yang disediakan.
F. Generalization (menarik kesimpulan)
1. Peserta didik mengungkapkan kembali tentang isi teks yang telah
dibaca.
2. Peserta didik menuliskan simpulan di “kartu simpul” yang telah
disiapkan

pendidik

mengenai

teks

LHP

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 LHP.
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5. Peserta didik mengerjakan soal evaluasi pembelajaran yang diberikan
oleh pendidik untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran.
Aktivitas Pembelajaran 2
Tujuan pelatihan
Setelah mendengar atau membaca teks LHP, diharapkan peserta mampu:
1. menelaah struktur dan kebahasaan dari teks laporan percobaan yang
didengar atau dibaca (percobaan sederhana untuk mendeteksi zat
berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada makanan, dll)
2. Menyajikan tujuan, bahan/ alat, langkah, dan hasil dalam laporan
percobaan secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan
data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan.
A. Stimulation (pemberian rangsangan)
1. Peserta didik membaca teks LHP berjudul teks cara membuat es krim
2. Peserta didik melakukan curah pendapat untuk menggali pengetahuan
mereka berkaitan dengan teks yang telah dibaca
3. Peserta didik merespons pertanyaan-pertanyaan membangun konteks
berkaitan dengan teks
B. Problem Statement (Identifikasi Masalah)
1. Peserta didik membaca teks LHP berjudul cara membuat es krim
2. Peserta didik secara berkelompok menyusun pertanyaan terkait kedua
teks tersebut.
3. Secara berkelompok peserta didik menerima format isian struktur dan
kebahasaan teks LHP
4. Pendidik melakukan pengamatan untuk menilai sikap peserta didik
C. Data Collection (Pengumpulan Data)
1. Peserta didik menelaah struktur teks LHP
2. Peserta didik menelaah kebahasaan teks LHP
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3. Peserta didik merancang kegiatan yang pernah atau akan dilakukan ke
dalam bentuk teks LHP dengan memperhatikan struktur, kebahasaan,
dan isinya.
D. Data Processing (Pengolahan Data)
1. Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan hasil telaah struktur
dan kebahasaan teks LHP
2. Peserta didik secara berkelompok membaca dan membandingkan
struktur dan kebahasaan teks LHP
3. Peserta didik menyajikan data rangkaian yang sudah dibuat ke dalam
bentuk teks LHP
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 LHP.
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 LPH.
2. Peserta didik dan pendidik melakukan refleksi terhadap pembelajaran
yang telah dilakukan.
3. Pendidik menyampaikan tugas membaca materi untuk pertemuan
selanjutnya yaitu mencertiakan.
4. Peserta didik dan pendidik mengakhiri kegiatan pelajaran dengan
mengucapkan salam.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
LK-1.1 Mengidentifkasi Informasi dalam Teks Laporan Hasil Percobaan

Tujuan
Pada kegiatan ini, Saudara diharapkan dapat mengidentifikasi informasi
dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar (percobaan sederhana
untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada
makanan, dll).
Langkah Kegiatan
a.

Bacalah teks laporan Percobaan di bawah ini dengan cermat!
Teks Laporan Percobaan Percobaan Membuat Teleskop

Gambar 2 ilustrasi teleskop

Sumber: www.gambar.com

Tujuan
Agar bisa mengamati benda-benda yang berada di langit, dibutuhkan alat yang
canggih yang biasa disebut dengan teleskop. Teleskop adalah sebuah teropong
besar yang dipakai di dalam astronomi.
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Ilmu ini mempelajari benda-benda yang ada di langit atau luar angkasa.
stronomi tidak akan bisa berkembang dengan baik karena banyak orang yang
berpendapat bahwa astronomi membutuhkan teleskop yang mahan serta
memiliki teknologi yang canggih.
Alat dan Bahan
1) Lensa objektif LUP / lensa cembung praktikum, biasa dijual di toko alat
laboratorium, menggunakan diameter 5 cm.
2) Pipa PVC dan perlup dengan panjang kurang lebih 30 cm.
3) Perkakas seperti gergaji dan lem perekat.
4) Lensa okuler bisa juga dengan membeli lensa di toko alat laboratorium
dengan menggunakan diameter 2,5 cm.
Langkah-Langkah Membuatnya
1) Langkah pertama yang harus dilakukan adalah tentukan terlebih dahulu
panjang badan teleskop. Dengan menggunakan rumus fisika yang sudah
kita ketahui : fob + fok = L.
2) Potong pipa PVC yang panjangnya sudah diketahui tersebut.
3) Letakkan lensa objektif ke dalam sambungan pipa, kemudian
sambungkan sambungan pipa yang sudah berisi lensa tadi diujung paling
depan pipa PVC yang sudah kamu ukur. Ingat, lensa objektif letaknya
harus didepan lensa okuler. Pasangkan perlup di ujung paling belakang
pipa.
4) Teleskop sederhana telah selesai kamu buat.
Hasil
Setelah melalui langkah-langkah tersebut, kini teleskop sederhana dapat
digunakan untuk mengamati benda-benda di langit, seperti kawah bulan
ataupun planet-planet terdekat dengan bumi.
Kesimpulan
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Untuk mengamati benda langit yang jaraknya jauh ternyata tidak selalu harus
menggunakan alat yang memiliki teknologi yang sangat canggih. Kamu bisa
membuatnya sendiri dengan biaya yang relatif lebih murah dan sederhana.
b. Tentukan jenis-jenis informasi dan kutipan teksnya yang ada di dalam
informasi tersebut!
Jenis Informasi

Kutipan Teks

tujuan
Bahan/objek
penelitian
proses/langkahlangkah
Hasil
Simpulan
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LK-1.2 Menelaah Struktur dan Kebahasaan Teks Laporan Percobaan

Tujuan
Pada kegiatan ini, Saudara dapat menelaah struktur dan kebahasaan dari
teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca.
Langkah Kegiatan
1. Perhatikanlah pernyataan-pernyataan berikut yang tersusun secara acak.
Kemudian pasangkan dengan bagian struktur teks laporan hasil
percobaan dengan menarik garis lurus.
Pernyataan

Struktur Teks

 Lemon, Air , Sendok, Mangkuk, Cotton Bud,
Kertas Putih, Lampu Bohlam
 Setelah langkah di atas selesai kamu laukan,
kamu berhasil membuat tinta rahasia yang
tidak terlihat. Kamu dapat menyampaikan
pesan rahasia ini kepada teman-teman mu
dengan cara menggunakan tinta yang tidak
terlihat ini. Ini merupakan salah satu reaksi
kimia.
Jus lemon adalah senyawa organik yang bisa
teroksidasi dan berubah warnanya menjadi
cokelat

ketika

dipanaskan.

Bahan

yang

diencerkan ini membuat pesan sulit untuk
dibaca. Dengan demikian, tidak seorang pun
menyadari keberadaan tulisan itu sampai
dengan tulisan tersebut dipanaskan dengan cara
mendekatkannya kepada bola lampu
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1)Tujuan percobaan
2)Alat

dan

bahan

3)Prosedur

atau

langkah-langkah
4) Hasil percobaan
5) Simpulan
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2.



Kamu dapat membuat tinta tidak terlihat
dengan bahan-bahan yang sangat mudah untuk
di dapat, untuk menyampaikan pesan rahasia
kepada seseorang misalnya.



Langkah pertama yang harus dilakukan adalah
peras jus lemon ke dalam mangkuk dan
tambahkan beberapa tetes air ke dalam
mangkuk tersebut.Kemudian aduk air dan jus
lemon dengan menggunakan sendok.Celupkan
cotton bud ke dalam campuran dan tulis pesan
diatas kertas putih.Tunggu jus tersebut kering
sehingga tidak terlihat.Untuk membaca pesan
tersebut dapat dilakukan dengan memanaskan
kertas yang dipegang dengan mendekatkannya
ke bola lampu.

Perhatikanlah kembali teks berjudul “Teks Percobaan Membuat Sabun

Mandi”. Jelaskan struktur teks itu secara jelas dan lengkap!
Struktur Teks

Kutipan Teks
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LK 1.3 Kaidah Kebahasaan

Tujuan
Pada kegiatan ini, Saudara diharapkan dapat menelaah struktur dan
kebahasaan dari teks laporan percobaan yang didengar atau dibaca.

Langkah Kegiatan
a. Pasangkanlah contoh kata dan kaidah teks laporan hasil percobaan!
Contoh Kata
Kaidah Kebahasaan
1. selanjutnya
2. tambahkan
3. tersebut

1.
2.
3.
4.
5.

kopula
kata ganti
konjungsi
definisi
Verba instruksi

4. merupakan
5. adalah

b. Tunjukkanlah contoh kalimat dari teks laporan hasil percobaan lainnya
yang menggunakan kata-kata berikut.
Kata
Contoh Kalimat
1. Kemudian
2. Langkah
3. Buatkan
4. Cepat
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5. Aduklah

c. Buatlah contoh kalimat dengan menggunakan kata-kata berikut. Jelaskan
pula arti dari masing-masing kata tersebut sehingga jelas perbedaannya!
Kata

Contoh Kalimat

Arti

1. Sebab
2. Penyebab
3. Penyebnya
4. Penyebaban
5. Menyebabkan
6. Disebabkan
7. oleh sebab itu

d. Jelaskan Bagaimana kelegkapan struktur dan ketepatan kaidah
kebahasaan dari teks “Teks Percobaan Membuat Sabun Mandi”?

Judul

Struktur

Teks
Kelengkapan

Susunan

Kaidah Kebahasaan
Pengguanan

Penggunaan

Kalimat

Jenis Kata
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LK 1.4 Menyimpulkan Informasi Laporan Percobaan

Tujuan
Pada kegiatan ini, Saudara diharapkan dapat menyimpulkan tujuan,
bahan/ alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan yang didengar
dan/atau dibaca.
Langkah Kegiatan
a. Bacalah teks laporan Percobaan di bawah ini dengan cermat!
Teks Percobaan Membuat Sabun Mandi
(https://sahabatnesia.com/contoh-teks-rekaman-percobaan-singkat/)

Tujuan
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Sabun merupakan kebutuhan manusia yang biasa digunakan untuk
membersihkan diri (mandi). Banyak orang yang memilih membeli sabun yang
ada dipasaran. Padahal kita bisa membuat sabun sendiri lho dengan
menggunakan lidah buaya. Tujuan dari pembuatan sabun dengan
menggunakan lidah buaya ini adalah untuk menambah wawasan kita tentang
bagaimana cara membuat sabun. Kemudian kita juga belajar mengenai
pentingnya keamanan dari sabun itu sendiri
Alat dan Bahan :
1) Lidah buaya
2) Pewangi
3) Pisau
4) Sendok sayur
5) Air
6) Saringan
7) Panci
Langkah-Langkah :
1) Cuci terlebih dahulu lidah buaya sampai benar-benar bersih.
2) Kemudian potong lidah buaya dengan potongan kecil-kecil.
3) Lalu peras lidah buaya yang sudah dipotong tersebut hingga seratnya
keluar.
4) Tambahkan sedikit air dan pewangi secukupnya saja.
5) Aduklah sampai semua bahan tercampur rata.
6) Setalah campuran tersebut mengembang, tambahkan sabun cair. Cairan
tersebut sudah bisa untuk digunakan (jika ingin sabun cair)
7) Jika kamu ingin membuat sabun batangan, maka simpanlah kedalam lemari
pendingin.
8) Setelah membuka keluarkan sabun tersebut dari dalam lemari pendingin,
dan sabun lidah buaya siap untuk digunakan.
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Hasil :
Sabun mandi yang terbuat dari lidah buaya telah berhasil dibuat. Selain itu
juga terbukti sangat bermanfaat bagi tubuh dan kulit kita. Hal itu dikarenakan
kandungan dan manfaat dari lidah buaya sangat banyak sekali. Salah satunya
membuat kulit menjadi lebih segar.
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b. Tulislah simpulan laporan Hasil Percobaan tersebut!
Simpulan:

LK 1.5 Struktur Teks LHP

Tujuan
Pada kegiatan ini, Saudara diharapkan dapat mengidentifikasi informasi
dari laporan percobaan yang dibaca dan didengar (percobaan sederhana
untuk mendeteksi zat berbahaya pada makanan, adanya vitamin pada
makanan, dll).
Langkah Kegiatan
1. Cermati kedua Teks LHP berikut ini kemudian petakan struktur dan
kutipan teksnya
2. Uraikan juga ciri-ciri kaidah bahasa kedua teksnya!
Teks LHP 1
Cara Membuat Es Krim
Tujuan :
Sebenarnya banyak es krim murah yang dijual di supermarket, tetapi apa
salahnya kita mencoba membuat sendiri es krim, barang kali rasanya lebih
enak.
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Alat dan bahan :
1)
2)
3)
4)

Es batu
Susu cair coklat
Garam
2 kantong plastik klip yang ukuran berbeda : 1 kantong plastik dengan
ukuran kecil dan 1 kantong plastik dengan ukuran dua kali lebih besar
dari yang kantong plastik yang pertama

Langkah-langkah:
1) Tuangkan susu cair ke dalam kantong plastik kecil! Kemudian tutup
dengan rapat!
2) Masukkan es batu serta garam ke dalam kantong plastik kantong ukuran
besar!
3) Masukkan kantong plastik kecil yang berisi susu cair tadi ke kantong
plastik besar!
4) Kemudian kocok selama beberapa menit!
Hasil:
Setelah semua tahapan diatas sudah dilakukan, maka susu cair akan berubah
menjadi padat. Dan itulah yang akan kamu nikmati.
Simpulan:
Setelah mencobanya, ternyata membuat es krim tidak terlalu susah dan
mahal. Selain itu kita bisa mengisi waktu luang dengan membuat es krim yang
enak di rumah.
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Teks LHP 2
Membuat Jebakan Tikus Sederhana
Tujuan :
Tikus merupakan hewan pengerat yang sangat mengganggu. Oleh karena itu,
harus ada cara untuk membasminya. Salah satu cara tersebut adalah dengan
membuat jebakan tikus sederhana. Sebenarnya, saat ini cukup banyak pilihan
untuk membasmi tikus, seperti menggunakan racun atau memakai alat
elektronik. Namun, tidak ada salahnya mencoba membuat jebakan tikus yang
ramah lingkungan.
Alat dan Bahan :
1)
2)
3)
4)
5)

Ember yang berukuran besar.
Kaleng bekas.
Kawat besi.
Balok kayu kecil.
Selai kacang atau selai lainnya.

Langkah-Langkah :
1) Melubangi ember untuk menaruh kawat tersebut, kira-kira berdiameter
6 cm, dengan ketinggian kurang lebih ¾ dari ketinggian ember.
2) Lubangi lagi ember tersebut di bawah lubang yang pertama tadi! Lubang
yang ini dibuat lebih besar agar tikus dapat masuk ke dalamnya.
3) Buat jalan dari balok kayu kecil tadi menuju lubang yang lainnya!
4) Buat juga lubang di kaleng bekas tadi tepat di tengah-tengah sisi atas dan
bawahnya!
5) Masukkan kawat tadi di lubang ember besar yang pertama! Kemudian
disusul kaleng bekas tadi.
6) Olesi kaleng bekas tadi dengan selai kacang! Jebakan yang kamu buat siap
digunakan.
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Hasil :
Setelah melakukan langkah-langkah pembuatan, jebakan tikus sederhana
dapat kamu gunakan. Kamu dapat meletakkan jebakan tersebut di gudang,
dapur, kamar tidur, ataupun tempattempat yang banyak tikus. Jebakan ini
hanya untuk menjerat atau menjebak tikus di dalam ember. Jebakan ini tidak
membunuh tikus tersebut.
Simpulan :
Jebakan tikus seperti di atas merupakan salah satu alat penjebak tikus dengan
cara kerja yang ramah lingkungan tanpa harus menggunakan bahan kimia.
Selain itu, cara ini dapat menekan biaya yang harus dikeluarkan untuk
membasmi tikus karena bahan-bahan yang digunakan hanyalah sebuah
barang bekas.

Perhatikanlah kembali teks berjudul “Teks Percobaan Cara Membuat Es Krim
dan Membuat Jebakan Tikus Sederhana”. Jelaskan struktur teks itu secara
jelas dan lengkap serta ciri-ciri kebahasannya!
Struktur Teks
Kutipan Teks
Teks LHP 1
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Struktur Teks
Kutipan Teks
Teks LHP 2

Ciri-ciri
Kebahasaan

Kutipan Teks

Teks LHP 1
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Ciri-ciri
Kebahasaan
Teks LHP 2
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Kutipan Teks
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LK 1.6 Menyajikan Laporan Percobaan

Tujuan
Pada kegiatan ini, Saudara diharapkan dapat menyajikan tujuan, bahan/
alat, langkah, dan hasil dalam laporan percobaan secara tulis dan lisan
dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan,
dan aspek lisan dengan menggunakan model pembelajaran berbasis
proyek.
Langkah Kegiatan
 Sajikan kerangka laporan percobaan berikut ini menjadi paragraf
laporan hasil percoban sesuai strukturnya!
Teks Rekaman Percobaan Sederhana Membuat Taplak Meja
(https://sahabatnesia.com/contoh-teks-rekaman-percobaan-singkat/)

Tujuan dari pembuatan taplak meja ini agar kita dapat memanfaatkan barangbarang bekas yang berada disekitar kita sehingga lebih bernilai dan
bermanfaat.
Alat dan Bahan





Kain perca 2 meter
Jarum dan benang
Pensil, gunting, dan kertas
Jangka

Langkah-Langkah Membuatnya
1) Buatlah sketsa gambar terlebih dahulu pada kertas dengan menggunakan
jangka dengan diameter 8 cm, kemudian gunting sesuai pola jangka
tersebut.
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2) Tempelkan pada kain perca lalu jiplak polanya dan gunting kain percanya,
ulangi sampai 60 bulatan.
3) Jahit pinggirnya lalu tarik kemudian di tali, ulangi sampai 60 bulatan.
4) Langkah selanjutnya, rangkaikan bulatan satu dengan bulatan yang
lainnya dan kemudian bentuk pola seperti taplak meja.
5) Setelah membentuk sebuah pola yang kamu inginkan, jahit bulatan satu
dengan yang lainnya.
6) Kemudian setelah selesai membentuk taplak meja, kamu bisa merapihkan
jahitannya agar terlihat lebih indah.
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C. Bahan Bacaan
1.

Pengertian Teks Laporan Percobaan (LHP)
Saudara tentu pernah menyaksikan atau menonton acara Indonesia

Bagus, si Bolang, National Geografic, jendela pengetahuan, film dokumenter
tentang ﬂora, fauna. Biasanya dijelaskan dan dikupas dari sisi pengetahuan.
Atau Saudara pernah membaca buku tentang rincian suatu objek dari sisi
ilmiah. Laporan hasil percobaan ini dapat ditemukan di buku pengetahuan
(buku ilmiah populer). Buku tersebut membahas secara sistematis
karakteristik hewan, tumbuhan, objek alam, objek ciptaan manusia, atau suatu
konsep.
Sementara itu, pada teks laporan praktikum misalnya. Laporan ini
disajikan secara ilmiah. Praktikum tentang perkembangan tanaman yang akan
dipaparkan tujuan, kajian teori, alat dan bahan, prosedur/cara kerja, hasil
pengamatan, pembahasan, kesimpulan, dan daftar pustaka. Pada laporan hasil
percobaan tentang tanamanpancar air dijelaskan mengenai perkembangan
atau perubahan tanaman ini selama diujicobakan selama dua hari.
Teks

laporan

percobaan

dapat

berbentuk

buku

referensi

(ensiklopedia), film dokumenter, hasil penelitian, dan lain-lain. Tujuan teks
laporan adalah untuk memperinci, mengklasifkasi, dan memberi informasi
faktual tentang orang, hewan, objek, atau fenomena. Pada unit ini kamu
belajar teks laporan hasil percobaan yang berupa buku pengetahuan. Buku
pengetahuan maupun ensiklopedi merupakan laporan hasil pengamatan para
peneliti terdahulu. Dari buku tersebut kamu mendapatkan ilmu sebagai hasil
laporan yang sistematis. Penelitian itu sudah dilakukan para ahli dan kita bisa
membacanya lewat buku pengetahuan maupun ensiklopedi.
Teks laporan percobaan adalah

teks yang melaporkan kegiatan

percobaan, mulai dari rumusan tujuan sampai pada kegiatan penyimpulan.
Percobaan yang dimaksud dapat berkaitan dengan percobaan soal makanan,
siklus air dan udara, serta peristiwa-perisitiwa alam lainnya. Di dalamnya
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diyatakan hasil dari kegiatan percobaan yang dilakukan sebelumnya.
Misalnya, objeknya berupa kacang hijau, atau tanaman pancar air yang
diujicobakannya terkait dengan aspek pertumbuhannya. Isi laporanya berupa
sejumlah fakta tentang hasil-hasil yang diperoleh melalui percobaan itu.
Adapun di dalam contoh teks tersebut, informasi-informasi yang
dimaksud adalah sebagai berikut.
1. Objek percobaan, dalam hal ini berupa tanaman pancar air yang tertulis
mulai dari bagian bahan dan alat sampai simpulan.
Contoh:
ALAT DAN BAHAN
a. Cutter
b. 2 Buah Tanaman Pacar Air
c. 2 Botol Air Mineral Bekas Ukuran 1500 ml
d. 2 Sachet Pewarna Makanan Biru dan Merah
e. Air Secukupnya
Pada Tanaman Pacar Air ada atau tidak adanya akar tidakmempengaruhi
karena pada batang juga terdapat pembuluh xylempembuluh menyerap air
dan mineral kemudian diedarkankeseluruh bagian tumbuhan, maka daun
dan pembuluh xylem padatanaman tersebut akan berubah warna menjadi
warna Merah dan Biru.
2. Proses percobaan, berupa deskripsi atau penjelasan jalannya percobaan
menemukan xylem pada tanaman pancar air. Dalam hal ini terlihat dalam
prosedurnya.
Contoh:
4. PROSEDUR / CARA KERJA
1) Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan
2) Membersihkan akar tanaman pacar air dari tanah yang masihmenempel
3) Memotong tanaman pacar air yang pertama yaitu pada akarnya
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4) Membiarkan akar tanaman pacar air yang kedua tetap utuh
5) Memotong kedua botol air mineral bekas menjadi sama besaruntuk
tempat menaruh tanaman pacar air atau memotongnyadisesuaikan dengan
ukuran tanaman pacar air
6) Selanjutnya mengisi kedua botol air mineral bekas yang sudahdipotong
dengan air yang secukupnya
7) Beri tanda pada botol air mineral bekas, contohnya :
a.Tanda A untuk Tanaman Pacar Air yang Akarnya Masih Utuh
b.Tanda B untuk Tanaman Pacar Air Yang Tidak Ada Akarnya
8) Memasukkan pewarna makanan kedalam botol air mineral bekas,
contohnya :
a.Tanda A diberi Pewarna Makanan Warna Biru
b.Tanda B diberi Pewarna Makanan Warna Merah
9) Lalu aduk air yang sudah dicampur pewarna makanan sampai merata
10) Memasukkan tanaman pacar air kedalam masing-masing botol
airmineral bekas
3. waktu/durasi¸ berupa keterangan durasi berapa lama percobaan ini
berlangsung. Dalam teks tersebut disebutkan selama dua hari.
Contoh:
Pada bagian prosedur tahap ke-11 Setelah semuanya selesai menunggu 1
sampai 2 hari untuk melihat hasil percobaan yang telah dibuat, dengan
catatan setiap hari kita selalu melihat apakah ada perubahan pada masingmasing tanaman pacar air.
Kemudian pada bagian hasil pengamatan
No

Tanaman

Perubahan yang

Perubahan yang

terjadi pada Hari ke-

terjadi pada Hari

1

ke-2
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4. Simpulan, berupa pernyataan yang mengungkapkan kesimpulan dari hasil
pengamatan atau percobaan.
Contoh:
SIMPULAN
Pada

Tanaman

Pacar

Air

yang

ada

atau

tidak

adanya

akar

tidakmempengaruhi karena pada batang juga terdapat pembuluh xylem,
sehingga

pembuluh

menyerap

air

dan

mineral

kemudian

diedarkankeseluruh bagian tumbuhan, maka daun dan pembuluh xylem
padatanaman tersebut berubah warna menjadi warna Merah dan Biru.

2. Karateristik Teks Laporan Hasil Percobaan
a. Fungsi Teks Laporan Hasil Percobaan
Perhatikan kembali teks laporan percobaan yang berjudul Laporan
Kegiatan Praktikum Jaringan xylem. Teks itu di dalamnya mengandung hasil
pengamatan yang merupakan proses yang terjadi selama dua hari.
Berdasarkan contoh itu, bahwa Laporan Hasil Percobaan merupakan teks
yang berfungsi untuk melaporkan hasil percobaan kegiatan praktikum
jaringan xylem pada tanaman pancar air yang dilakukan oleh saudara Shafra
Nur Fadlilah, dkk. dari SMPN 1 Dolopo, Madiun.
Dengan laporan hasil percobaan ini, sisiwa dapat membuktikan bahwa
pada Tanaman Pacar Air (yang ada atau tidak adanya akar) tidak
berpengaruh, karena pada batang juga terdapat pembuluh xylem. Sehingga
pembuluh menyerap air dan mineral kemudian diedarkan keseluruh bagian
tumbuhan, maka daun dan pembuluh xylem pada tanaman tersebut berubah
warna menjadi warna Merah dan Biru.
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Objek
percobaan
proses

pengamatan

melaporkan

durasi/
lwaktu

Objek

Fungsi

Laporan
Hasil
Percobaan

Teks

Gambar Objek dan Fungsi Teks Laporan Hasil Percobaan
b.Struktur Teks Laporan Hasil Percobaan
Berdasarkan strukturnya, teks laporan hasil percobaan dibentuk oleh
bagian- bagian berikut.
1) Tujuan percobaan, berupa pernyataan tentang sasarn yang ingin dicapai
melalui kegiatan penelitian.
2)Alat dan bahan yang diperlukan untuk kegiatan percobaan,
3)Prosedur atau langkah-langkah kegiatan percobaan. Bagian ini sering pula
disebut metode penelitian. Biasanya di dalamnya tersurat pula tempat, waktu
percobaan, dan objek percobaannya..
4) Hasil percobaan. Bagian ini

mengemukakan hal-hal penting yang

ditemukan selama kegiatan percobaan, sesuai dengan tujuan yang
dirumuskan dalam bagian pendahuluan.
5)

Simpulan

percobaan.

Bagian

ini

merupakan

simpulan

hasil

percobaan/praktikum yang dilaksanakan selama dua hari tentang Jaringan
xylem pada tanaman pancar air.
6) Selain keempat bagian di atas, suatu remakan percobaan sering pula
disertai latar belakang pentingnya percobaan, teori, dan daftar pustaka pada
bagian akhirnya.
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Tujuan
Percobaan

STRUKTUR

Alat dan Bahan

TEKS
LAPORAN
PERCOBAAN

Prosedur/
langkah-langkah

Hasil Percobaan

Gambar Struktur Teks Laporan Hasil Percobaan
Untuk lebih jelasnya, perhatikan kembali contoh teks berikut.
Tabel 1 Struktur Teks Laporan Hasil Percobaan
Tujuan

Untuk

mengetahui

Percobaan

tumbuhan

Alat dan Bahan

a. Cutter

jaringan

xylem

pada

b. 2 Buah Tanaman Pacar Air
c. 2 Botol Air Mineral Bekas Ukuran 1500 ml
d. 2 Sachet Pewarna Makanan Biru dan Merah
e. Air Secukupnya
Prosesur

atau Prosedur / Cara Kerja

langkah-

1) Menyiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan

langkah

2) Membersihkan akar tanaman pacar air dari
tanah yang masih menempel
3) Memotong tanaman pacar air yang pertama
yaitu pada akarnya
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4) Membiarkan akar tanaman pacar air yang
kedua tetap utuh
5) Memotong kedua botol air mineral bekas
menjadi sama besar untuk tempat menaruh
tanaman

pacar

air

atau

memotongnya

disesuaikan dengan ukuran tanaman pacar air
6) Isi kedua botol air mineral bekas yang sudah
dipotong dengan air yang secukupnya
7) Beri tanda pada botol air mineral bekas,
contohnya :
a.Tanda A untuk tanaman pacar air yang akarnya
masih utuh
b.Tanda B untuk tanaman pacar air yang tidak ada
akarnya
8) Memasukkan pewarna makanan kedalam botol
air mineral bekas,
contohnya :
a.Tanda A diberi pewarna makanan warna biru
b.Tanda B diberi pewarna makanan warna merah
9) Lalu aduk air yang sudah dicampur pewarna
makanan sampai merata
10) Memasukkan tanaman pacar air kedalam
masing-masing botol air mineral bekas
11) Setelah semuanya selesai menunggu 1 sampai
2 hari untuk melihat hasil percobaan yang telah
dibuat, dengan catatan setiap hari kita selalu
melihat apakah ada perubahan pada masingmasing tanaman pacar air.
Hasil

Pada kedua tanaman pacar air yang telah diberi
tanda A dan B hasilnya sama yaitu Jaringan Xylem
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Percobaan/
Pengamatan

akan tampak pada kedua tanaman tersebut
karena

sesuai

dengan

fungsinya

yaitu

menyalurkan air dan mineral yang diserapnya
menuju

keseluruh

bagian

tanaman.

Proses

penyerapan tersebut disebut Proses Osmosis yang
dipengaruhioleh beberapa faktor, yaitu: (1) daya
tekan akar, (2) daya kapilaritas, dan (3) daya hisap
daun. Proses pengangkutan ini dibedakan menjadi
dua, yaitu a. Pengangkutan ekstrafasikuler,
pengangkutan di luar berkas pembuluh angkut.
Mula-mula air dan garam mineral yang larut
dalam tanah diserap oleh bulu-bulu akar. Pada
dasarnya cairan dalam sel tumbuhan lebih pekat
dari larutan dalam tanah. Adanya perbedaan
kepekatan ini menyebabkan larutan dalam tanah
merembes ke dalam sel tumbuhan melalui
membran semipermeabel yang ada di epidermis
pada bulu akar.
Peristiwa inilah yang disebut dengan osmosis.
Setelah melewati bulu akar. Air selanjutnya
bergerak melewati korteks, endodermis dan
silinder pusat. Airterus bergerak hingga mencapai
pembuluh xylem yang terdapat pd silinder pusat.
b. Pengangkutan intrafasikular, pengangkutan
yang berlangsung di dalam berkas pembuluh
angkut air akan bergerak menuju daun melalui
pembuluh xylem akibat adanya daya kapilaritas
pada pembuluh xylem.
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Pembuluh xylem membentuk seperti pipa-pipa
kecil yang dapat mengangkut air lebih kuat
dibandingkan
Selanjutnya,

dengan
pada

pipa

daun

yang

terjdi

besar.

transpirasi

(penguapan). Adanya peristiwa transpirasi akan
mengakibatkan aliran air dan garam mineral dari
batang

ke

daun,

hal

ini

disebut

sebagai

kemampuan daun mengisap air dan garam
mineral.

3. Kaidah Kebahasaan Laporan Percobaan
Adapun kaidah kebahasaanya, rekaman percobaan ditandai oleh hal-hal
berikut.
a.

Banyak menggunakan istilah ilmiah. Dalam contoh di atas, istilah-istilah
yang dimakasud ada yang berkaitan dengan kegiatan penelitian itu
sendiri; ada pula peristilahan yang berkaitan dengan bidang keilmuannya.
Misalnya: kata xylem, proses osmosis, ekstrafasikuler, korteks, endodermis,
dan sel.

b.

Banyak menggunakan kata kerja tindakan yang menyatakan langkahlangkah kegiatan (metode penelitian). Kata-kata yang dimaksud,
misalnya:

menyiapkan,

membersihkan,

memotong,

membiarkan,

memotong,membentuk, menyalurkan, menyebabkan, mengakibatkan, dan
mengisap.
c.

Menggambarkan tanaman, benda-benda atau hewan, lingkungan
tertentu. Misalnya, tanaman pancar air, (xylem, sel, korteks, endodermis).

d.

Menggunakan kata-kata yang menyatakan pendefinisan, yang ditandai
oleh penggunaan kata merupakan, adalah, yaitu, yakni, dan disebut.
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e.

Menggunakan konjungsi penyebaban untuk menjelaskan suatu alasan,
yang ditandai oleh penggunaan konjungsi karena, sebab, sebab itu, oleh
karena itu, selanjutnya,dan lalu.

f.

Menggunakan kata-kata yang bermakna perincian, seperti selain itu,
petama, kedua, ketiga.

g.

Menggunakan gaya formal. Penggunaan kata ganti saya, kami, dan penulis
digunakan di dalam jenis teks ini.

h. Mengguakan gambar-gambar grafis, seperti tabel, grafik, bagan, diagram,
dan sejenisnya.
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A. Pembahasan Soal-soal
SOAL UN
Bacalah Teks Berikut!
(1) Manggis memiliki banyak manfaat karena kaya akan kandungan
antioksidan dan pada kulit dan buahnya. (2) Buah manggis bermanfaat
untuk mengatasi penyakit-penyakit yang mematikan seperti kanker,
diabetes, jantung, arthirtis, dan alzheimer. (3) Zat xanthones yang
menghasilkan manggis dapat mencegah berbagai penyakit. (4) Selain itu,
xanthones juga bermanfaat mencegah pertumbuhan kanker dan tumor.
Kalimat utama teks tersebut ditandai dengan nomor….
A.

(4)

B.

(3)

C.

(2)

D.

(1)

Jawaban D
Pembahasan Soal
Kalimat utama adalah sebuah kalimat yang diperjelaskan oleh kalimat lain
dalam satu paragraf. Kalimat utama berisi pernyataan umum yang
permasalahanya dapat diuraikan lebih lanjut. Berdasarkan teks pada soal di
atas, paragraf tersebut merupakan jenis paragraf deduktif, yakni paragraf
yang kalimat utamanya terletak di awal. Kalimat “manggis memiliki banyak
manfaat karena kaya akan kandungan antioksidan pada kulit dan buahnya”
meupakan kalimat utama karena kalimat tersebut dapat diuraikan lebih
lanjut penjelasannya di kalimat-kalimat berikutnya.
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B. Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) bisa Saudara
lalukan dengan melihat indikator pencapaian kompetensi atau indikator kunci
yang harus dicapai, yaitu minimal proses berpikir ranah analisis (C4) atau
level 3 (penalaran).
Level penalaran merupakan level HOTS, karena untuk menjawab soal-soal
pada level 3 peserta didik harus mampu mengingat, memahami, dan
menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural serta memiliki
logika dan penalaran yang tinggi untuk memecahkan masalah-masalah
kontekstual (situasi nyata yang tidak rutin). Level penalaran mencakup
dimensi proses berpikir menganalisis (C4), mengevaluasi (C5), dan
mengkreasi (C6).
Contoh soal di bawah ini sudah termasuk soal HOTS karena sudah level 3 (level
Penalaran).
Untuk menambah pemahaman, Saudara diharapkan dapat mengembangkan
soal HOTS yang setingkat dengan contoh soal di bawah ini.
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KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah

:

SMP

Mata Pelajaran

:

Bahasa Indonesia

Alokasi Waktu

:

Jumlah Soal

:

….

Tahun Pelajaran

:

2019/2020

No

Kompetensi
Diuji

yang Lingkup Materi
Materi

1.

3.1 Mengidentifikasi laporan
percoba
informasi
dari
an
laporan
percobaan

yang

dibaca

dan

Level
Kognitif

Bentu
k Soal

1
Disajikan
sebuah teks
laporan
percobaan,
peserta didik
dapat
mengidentifi
kasi
informasi
dari laporan
percobaan
yang dibaca
dan didengar.

L3

PG

2
Disajikan
sebuah teks
h
laporan
struktur percobaan,
peserta didik
dan
dapat
kebahasa menelaah
struktur teks
an teks
laporan
percobaan

L3

Mengide
ntifikasi
teks
laporan
percobaa
n

didengar
(percobaan
sederhana untuk
mendeteksi
berbahaya

zat

Indikator
Soal

No.
Soal

(Penalara
n)

pada

makanan, adanya
vitamin

pada

makanan, dll)
2.

3.2

Menelaah laporan
struktur

dan percoba

kebahasaan

dari an

teks

laporan

percobaan

yang

didengar

atau

menelaa

(Penalara
n)
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PG

dibaca

laporan

(percobaan

percobaa

sederhana untuk

n

mendeteksi
berbahaya

zat
pada

makanan, adanya
vitamin

pada

makanan, dll)
3.

3.2

Menelaah Teks

dibaca

3
Disajikan
sebuah teks
h
laporan
struktur percobaan,
peserta didik
dan
dapat
kebahasa menelaah
kebahasaan
an teks
teks laporan
laporan
percobaan

(percobaan

percobaa

sederhana untuk

n

struktur

dan pidato

kebahasaan

dari persuasi

teks

laporan f

percobaan

yang

didengar

atau

mendeteksi
berbahaya

zat
pada

makanan, adanya
vitamin

pada

makanan, dll)
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menelaa

L3
(Penalara
n)

PG
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019

LINGKUP MATERI
Teks Laporan Percobaan
MATERI

1
Cermati teks berikut!

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: PG
: Dema Tesniyadi

Aplikasi



Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
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Paket Unit Pembelajaran
Pembelajaran Aljabar

Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: IX
Mata Pelajaran
: Bahasa Indonesia
KOMPETENSI DASAR
3.3 Mengidentifikasi informasi
dari laporan percobaan yang
dibaca
dan
didengar Buku Sumber : Buku Teks Kelas
(percobaan sederhana untuk IX edisi revisi 2017
mendeteksi zat berbahaya
pada
makanan,
adanya
vitamin pada makanan, dll)
Nomor
Soal

PAKET - …

Kembar mayang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Kita bisa memanfaatkannya

untuk usaha sampingan. Hasilnya juga lumayan. Kita tidak perlu susah-susah mencari

Mengidentifikasi

Teks

siapa yang akan membutuhkan kembar mayang, cukup ikut salon atau dekorasi
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Laporan Percobaan

pengantin.
Judul laporan yang tepat mewakili cuplikan itu adalah....
A. Membuat Kembar Mayang

INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks laporan
percobaan, peserta didik dapat
mengidentifikasi
informasi
dari laporan percobaan yang
dibaca dan didengar.
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Kunci
Jawaban
A

B. Bagaimana Membuat Kue
C. Memanfaatkan Kembang Mayang
D. Membutuhkan Kembang Mayang
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019

LINGKUP MATERI
Teks Laporan Percobaan

2

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: PG
: Dema Tesniyadi

Aplikasi

RUMUSAN BUTIR SOAL

Perhatikan dua pernyataan berikut!



Penalaran
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Paket Unit Pembelajaran
Pembelajaran Aljabar

Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: IX
Mata Pelajaran
: Bahasa Indonesia
KOMPETENSI DASAR
3.2 Menelaah struktur dan
kebahasaan dari teks laporan
percobaan yang didengar atau
Buku Sumber : Buku Teks Kelas
dibaca (percobaan sederhana
IX edisi revisi 2017
untuk
mendeteksi
zat
berbahaya pada makanan,
adanya
vitamin
pada
makanan, dll)
Nomor
Soal

PAKET - …

MATERI

66

Menelaah

struktur

1) Dengan ini kamu bisa membuat nasi goreng sendiri tanpa membelinya di
warung pinggir jalan. Tentunya akan lebih menghemat.
2) Nasi goreng ini bisa dinikmati sebagai menu makan malam dengan keluarga
maupun teman-teman. Tentunya ini asik bukan.
Keduanya merupakan pernyataan …

teks

laporan percobaan

A. Tujuan, simpulan
B. Simpulan, hasil percobaan
C. hasil percobaan, simpulan
INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks laporan
percobaan, peserta didik dapat
menelaah
struktur
teks
laporan percobaan
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Kunci
Jawaban
B

D. kesimpulan, langkah-langkah
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019

LINGKUP MATERI
Teks Laporan Percobaan

3

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: PG
: Dema Tesniyadi

Aplikasi



RUMUSAN BUTIR SOAL

Kalimat yang menyatakan hasil kegiatan percobaan adalah….
A. Banyak lobang di sepanjang jalan itu.

Penalaran
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Paket Unit Pembelajaran
Pembelajaran Aljabar

Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: IX
Mata Pelajaran
: Bahasa Indonesia
KOMPETENSI DASAR
3.2 Menelaah struktur dan
kebahasaan dari teks laporan
percobaan yang didengar atau
Buku Sumber : Buku Teks Kelas
dibaca (percobaan sederhana
IX edisi revisi 2017
untuk
mendeteksi
zat
berbahaya pada makanan,
adanya
vitamin
pada
makanan, dll)
Nomor
Soal

PAKET - …

MATERI
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Kaidah

B. Karena terkena cahaya, pertumbuhan tanaman itu menjadi lebih baik
kebahasaan

C. Sepertinya perlu sistem pengelolaan sampah yang lebih baik dengan

teks

melibatkan banyak pihak.

laporan percobaan

INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks laporan
percobaan, peserta didik dapat
menelaah kebahasaan dari
teks laporan percobaan.
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D. Tidak lama lagi musim penghujan akan turun di daerah kita.
Kunci
Jawaban
B
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Secara umum pembelajaran pada subunit ini mengarahkan pada bagaimana
peserta dapat menghasilkan sebuah tulisan dalam bentuk teks laporan hasil
percobaan. Teks laporan percobaan adalah teks yang melaporkan kegiatan
percobaan, mulai dari rumusan tujuan sampai pada kegiatan penyimpulan.
Percobaan yang dimaksud dapat berkaitan dengan percobaan soal makanan,
siklus air dan udara, serta peristiwa-perisitiwa alam lainnya. Di dalamnya
diyatakan hasil dari kegiatan percobaan yang dilakukan sebelumnya.
Misalnya, objeknya berupa kacang hijau, atau tanaman pancar air yang
diujicobakannya terkait dengan aspek pertumbuhannya. Isi laporanya berupa
sejumlah fakta tentang hasil-hasil yang diperoleh melalui percobaan itu.
Subunit membahas tiga materi yaitu isi struktur dan kaidah kebahasaan teks
laporan hasil percobaan. Pada materi isi teks LHP peserta diharapkan mampu
mengidentifikasi dan menyimpulkan teks laporan hasil percobaan. Pada
materi struktur dan kebahasaan teks LHP peserta diarahkan untuk memahami
dan menalaah struktur dan kaidah kebahasaan teks laporan hasil percobaan.
Agar pencapaian tujuan maksimal, subunit ini mengembangkan empat
aktivitas, yaitu pengidentidikasian dan penyimpulan isi teks LHP, penelaahan
struktur dan kebahasaan teks LHP, dan penyajian rangkuman teks LHP. Model
pembelajaran yang digunakan dalam aktivitas tersebut adalah model
pembelajaran inquiri untuk aktivitas pertama dan kedua. Sedangkan, aktivitas
ketiga menggunakan model pembelajaran berbasis masalah dan ke empat
menggunakan model pembelaajaran berbasis proyek. Pada setiap aktivitas
terdapat juga lembar kerja peserta didik (LKPD) yang dapat membantu
memberikan pengalaman pembelajaran tentang membangun konteks,
pemodelan, dan mengonstruksi teks LHP.
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Pada subunit ini juga disajikan pengembangan penilaian. Para guru
diharapkan mampu mengembangkan soal HOTS sesuai dengan KD, IPK, materi
yang disajikan.
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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
2

3
4

5
6
7

Aspek

Tanggapan

Apa yang Saudara harapkan setelah
mempelajari subunit teks laporan
percobaan ini?
Apa yang akan Saudara kembangkan
terkait materi sebagai bahan
pembelajaran yang terdapat pada subunit
ini?
Apa yang akan Saudara kembangkan
terkait dengan soal Hots sebagai bahan
pembelajaran pada subunit ini?
Apa yang akan Saudara perbaiki setelah
mempelajari unit pembelajaran ini
berhubungan dengan proses
pembelajaran yang dirasakan kurang?
Apa yang Saudara rasa kurang dalam
perencanaan program pembelajaran?
Apa yang Saudara rasa kurang dalam
pelaksanaan pembelajaran?
Bagaimana cara Saudara meningkatkan
kemampuan diri?

71

72

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

Teks Pidato
Penulis:
Dema Tesniyadi, M.Pd

Penyunting:
Endang Kurniawan, M.Pd

Desainer Grafis dan Ilustrator:
TIM Desain 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 V
Teks Pidato

Hlm
DAFTAR ISI
DAFTAR GAMBAR
DAFTAR TABEL
PENGANTAR
KOMPETENSI DASAR

A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi ______________________________ 81
B. Indikator Pencapaian Kompetensi _______________________________________ 83
APLIKASI DI DUNIA NYATA

A. Pidato persuasif dalam kehidupan sehari-hari __________________________ 87
SOAL-SOAL UN/USBN

A. Pembahasan Soal-soal UN _________________________________________________ 89
BAHAN PEMBELAJARAN

A. Aktivitas Pembelajaran ____________________________________________________ 91
Aktivitas Pembelajaran 1 _________________________________________________________ 91
Aktivitas Pembelajaran 2 _________________________________________________________ 94
Aktivitas Pembelajaran 3 _________________________________________________________ 96

B. Lembar Kerja Peserta Didik _______________________________________________ 98
Lk 1.1 Mengidentifikasi Teks Pidato Persuasif__________________________________ 98
LK 1.2 Menyimpulkan Teks Pidato _____________________________________________ 101
LK 1.3 Menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif ____________ 101
Lk 1.4 Menulis Teks Pidato ______________________________________________________ 103

C. Bahan Bacaan _____________________________________________________________ 105
1.

Pengertian Pidato Persuasif _______________________________________________ 105

2.

Karakteristik Pidato Persuasif_____________________________________________ 105

3.

Kaidah Kebahasan Teks Pidato Persuasif ________________________________ 107

PENGEMBANGAN PENILAIAN

A. Pembahasan Soal-soal ____________________________________________________ 109
B. Mengembangkan Soal HOTS _____________________________________________ 110

77

KESIMPULAN
UMPAN BALIK

Hal
Gambar 1 pidato persuasif _______________________________________________________ 87

78

Unit Pembelajaran V
Teks Pidato

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

pembelajaran

yang

berorientasi

Hots

sehingga

meningkatan kompetensi secara langsung kepada peserta didik.
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dapat

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

contoh-contoh model pembelajaran yang lain. Dengan

unit ini

lebih bervariasi dengan model pembelajaran yang

berorientasi HOTS. Hal ini tentunya dapat memberikan kontribusi posistif
kepada sesama guru untuk saling belajar.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
sebagai berikut:
KD PENGETAHUAN
3.3

Mengidentifikasi

TARGET KD

gagasan,

pikiran, pandangan, arahan
atau

pesan

dalam

persuasif
permasalahan

pidato
tentang

aktual

yang

didengar dan dibaca

3.4 Menelaah struktur dan ciri
kebahasaan pidato persuasif
tentang permasalahan aktual
yang didengar dan dibaca

KELAS

 Peserta pelatihan
dapat
mengidentifikasi
gagasan, pikiran,
pandangan, arahan
atau pesan dalam
pidato persuasif
tentang permasalahan
aktual yang didengar
dan dibaca.

IX

 Peserta pelatihan
dapat menelaah
struktur pidato
persuasif tentang
permasalahan aktual
yang didengar dan
dibaca
 Peserta pelatihan
dapat menelaah ciri
kebahasaan pidato
persuasif tentang
permasalahan aktual
yang didengar dan
dibaca.

IX
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KD Keterampilan
4.3 Menyimpulkan gagasan,
pandangan, arahan, atau
pesan dalam pidato
(lingkungan hidup, kondisi
sosial, dan/atau keragaman
budaya) yang didengar
dan/atau dibaca

4.4 Menuangkan gagasan, pikiran,
arahan atau pesan dalam pidato
(lingkungan hidup, kondisi sosial,
dan/atau
secara

keragaman
lisan

budaya)

dan/atau

tulis

dengan memperhatikan struktur
dan kebahasaan.
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 Peserta pelatihan
dapat menyimpulkan
gagasan, pandangan,
arahan, atau pesan
dalam pidato
(lingkungan hidup,
kondisi sosial,
dan/atau keragaman
budaya) yang
didengar dan/atau
dibaca.

IX

 Peserta
pelatihan
dapat
menuangkan
gagasan,
pikiran,
arahan atau pesan
dalam
pidato
(lingkungan
hidup,
kondisi
sosial,
dan/atau keragaman
budaya) secara lisan
dan/atau tulis dengan
memperhatikan
struktur
dan
kebahasaan.

IX
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B.

Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

Indikator Pendukung
3.3.1

Menentukan

Indikator Pendukung
gagasan,

pikiran, 4.3.1

Membangun

gagasan,

pandangan, arahan atau pesan dalam

pandangan, arahan, atau pesan

pidato persuasif tentang permasalahan

dalam

aktual yang didengar dan dibaca

hidup, kondisi sosial, dan/atau

3.4.1 Menentukan struktur pidato persuasif

keragaman

tentang permasalahan aktual yang
didengar dan dibaca
3.4.2 Menjelaskan struktur pidato persuasif

budaya)

yang

4.4.1 Membuat kembali gagasan,
pikiran, arahan atau pesan
dalam

didengar dan dibaca

pidato

(lingkungan

hidup, kondisi sosial, dan/atau

3.4.3 Menentukan ciri kebahasaan pidato

keragaman

persuasif tentang permasalahan aktual

budaya)

secara

lisan dan/atau tulis dengan

yang didengar dan dibaca
persuasif tentang permasalahan aktual yang

(lingkungan

didengar dan/atau dibaca.

tentang permasalahan aktual yang

3.4.4 Menjelaskan ciri kebahasaan pidato

pidato

memperhatikan struktur.
4.4.2 Membuat kembali gagasan,
pikiran, arahan atau pesan

didengar dan dibaca.

dalam

pidato

(lingkungan

hidup, kondisi sosial, dan/atau
keragaman

budaya)

secara

lisan dan/atau tulis dengan
memperhatikan kebahasaan.

Indikator Kunci

Indikator Kunci

3.3.2 Mengidentifikasi gagasan, pikiran, 4.3.1

Menyimpulkan

gagasan,

pandangan, arahan atau pesan dalam

pandangan, arahan, atau pesan

pidato persuasif tentang permasalahan

dalam

pidato
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(lingkungan

aktual yang didengar dan dibaca.

hidup, kondisi sosial, dan/atau
keragaman

3.4.5 Menelaah struktur pidato persuasif

3.4.6

yang

didengar dan/atau dibaca

tentang permasalahan aktual yang
didengar dan dibaca

budaya)

4.4.1 Menuangkan gagasan, pikiran,
arahan atau pesan dalam pidato

Menelaah ciri kebahasaan pidato

(lingkungan

persuasif tentang permasalahan aktual

sosial,

yang didengar dan dibaca

hidup,

dan/atau

kondisi

keragaman

budaya) secara lisan dan/atau
tulis dengan memperhatikan
struktur.
4.4.2 Menuangkan gagasan, pikiran,
arahan atau pesan dalam pidato
(lingkungan
sosial,

hidup,

dan/atau

kondisi

keragaman

budaya) secara lisan dan/atau
tulis dengan memperhatikan
kebahasaan.

Indikator Pengayaan
3.3.3 Menyimpulkan

Indikator Pengayaan
gagasan,

pikiran,

pandangan, arahan atau pesan dalam
pidato

persuasif

4.3.1
atau

sosial,

Membandingkan struktur pidato

budaya)

persuasif tentang permasalahan aktual
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pesan

dalam

(lingkungan hidup,

dan dibaca

yang didengar dan dibaca

kembali

gagasan, pandangan, arahan,

tentang

permasalahan aktual yang didengar

3.4.

Memproduksi

pidato
kondisi

dan/atau

keragaman

yang

didengar

dan/atau dibaca.
4.4.1

Mengembangkan

gagasan,

Unit Pembelajaran V
Teks Pidato

3.4 Menafsirkan struktur pidato persuasif

pikiran,

arahan

atau

tentang permasalahan aktual yang

dalam

pidato

(lingkungan

didengar dan dibaca

hidup, kondisi sosial, dan/atau

3.4 Membandingkan ciri kebahasaan pidato
persuasif tentang permasalahan aktual
yang didengar dan dibaca
3.4

Menafsirkan ciri kebahasaan pidato 4.4.2

keragaman

budaya)

pesan

secara

lisan dan/atau tulis dengan
memperhatikan struktur.
Mengembangkan

gagasan,

persuasif tentang permasalahan aktual

pikiran,

arahan

atau

pesan

yang didengar dan dibaca

dalam

pidato

(lingkungan

hidup, kondisi sosial, dan/atau
keragaman

budaya)

secara

lisan dan/atau tulis dengan
memperhatikan kebahasaan.
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A. Pidato persuasif dalam kehidupan sehari-hari
Pidato persuasif bersifat mengajak dan menghimbau kepada masyarakat
untuk melakukan hal yang bermanfaat bagi kehidupan. Pidato persuasif
merupakan salah satu cara efektif guna menggerakan masyarakat untuk
berbuat yang lebih baik dan lebih kreatif. Seringkali pada kegiatan atau acara
tertentu kita banyak menemui pidato persuasif yang di lakukan kepada
khalayak. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari di sekolah seorang
guru berpidato tentang pentingnya belajar untuk menggapai cita-cita atau
pidato presiden yang mengandung unsur persuasif.

Gambar 1 pidato persuasif
Sumber: www.gambar.com
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A. Pembahasan Soal-soal UN
Berikut ini contoh soal-soal UN topik pidato persuasif pada Kompetensi
Dasar 3.4 Menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang
permasalahan aktual yang didengar dan dibaca, di kelas IX (Permendikbud
Nomor 37, 2018). Soal-soal ini disajikan agar dapat dijadikan sebagai sarana
berlatih bagi peserta didik untuk menyelesaikannya. Selain itu, soal-soal ini
juga dapat menjadi acuan ketika saudara akan mengembangkan soal yang
setipe pada pidato persuasif.
No.
1

Soal

Tahun

2017/2018
Bacalah teks Berikut!
Upaya mewujudkan lingkungan yang sehat ditempuh
dengan beragam upaya. Pertama, diperlukan upaya
persuasif untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang sehat.
Kedua, perlu ditunjukkan contoh nyata peran lingkungan
sehat dalam kehidupan. Ketiga, masyarakat perlu
dilibatkan dalam setiap kegiatan menjaga lingkungan
agar tetap bersih dan sehat.
Makna kata persuasif pada teks tersebut adalah…
A. meyakinkan melalui cara membujuk
B. Memberi tahu dengan cara kekerasan
C. meyakinkan dengan memberikan ceramah
D. memberikan imbauan menuju kebaikan

Identifikasi
Level Kognitif

: L 3 (Penalaran)

Indikator yang
bersesuaian

:

Diketahui

dan dibaca
: Disajikan
sebuah teks persuasif

3.4.6 Menelaah ciri kebahasaan pidato persuasif
tentang permasalahan aktual yang didengar
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Ditanyakan

: Makna kata persuasif yang tepat

Materi yang
dibutuhkan

: Pemahaman tentang teks pidato persuasif.

90

Unit Pembelajaran V
Teks Pidato

A. Aktivitas Pembelajaran
Dalam memahami teks pidato persuasif Saudara perlu mencermati beberapa
langkah berikut yaitu (1) Mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan,
arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang
didengar dan dibaca. (2) Menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau
pesan dalam pidato (lingkungan hidup, kondisi sosial, dan/atau keragaman
budaya) yang didengar dan/atau dibaca. (3) Menelaah struktur dan ciri
kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan
dibaca. (4) Menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato
(lingkungan hidup, kondisi sosial, dan/atau keragaman budaya) secara lisan
dan/atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan.
Sub-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.
Aktivitas Pembelajaran 1
Tujuan pelatihan:
Setelah mendengar atau membaca teks pidato persuasif, diharapkan peserta
mampu:
1 Mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam
pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca.
2 Menyimpulkan gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato
(lingkungan hidup,

kondisi sosial, dan/atau keragaman budaya) yang

didengar dan/atau dibaca.
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A. Stimulation (pemberi rangsangan)
1. Peserta didik menyaksikan tayangan pidato persuasif pada alamat

berikut https://www.youtube.com/watch?v=z6G5IL5gqqE&t=315s
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.
B. Problem Statement (identifikasi masalah)
1. Peserta didik membaca teks pidato persuasif tentang permasalahan
aktual yang didengar dan dibaca. (LK 1.1)
2. Peserta secara berkelompok menyusun pertanyaan terkait dengan
teks pidato persuasif.
3. Secara berkelompok peserta didik menerima format daftar isian
tentang identifikasi teks pidato persuasif.
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 pidato persuasif.
2. Peserta didik secara berkelompok menyimpulkan isi teks pidato
persuasif. (LK.1.2)
E. Verification (pembuktian)
1. Peserta didik melakukan kunjungan kerja ke kelompok lain, satu
orang anggota kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di
kelompok masing-masing.
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2. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok. Peserta didik yang berkunjung
memberikan respons dengan memberikan tanggapan dan pertanyaan
untuk mendalami dan mengetahui kebenaran hasil identifikasi teks
yang telah dibaca.
3. Peserta didik yang bertugas mempresentasikan dan memberikan
penjelasan-penjelasan beserta alasan logis untuk membuktikan
kebenaran hasil identifikasi yang telah didiskusikan di kelompok
masing-masing.
4. Peserta didik yang berkunjung menuliskan catatan-catatan di kertas
post-it berupa penilaian, tanggapann, atau masukkan terhadap hasil
kerja kelompok lain dan menempelkannya pada plano hasil kerja
kelompok tersebut.
5. Setiap kelompok menempelkan hasil diskusi pada tempat pajangan
yang disediakan.
F. Generalization (menarik kesimpulan)
1. Peserta didik mengungkapkan kembali tentang isi teks yang telah
dibaca.
2. Peserta didik menuliskan simpulan di “kartu simpul” yang telah
disiapkan pendidik mengenai teks pidato persuasif 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 pidato persuasif.
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 pidato persuasif, diharapkan
peserta mampu:
 Menelaah struktur pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang
didengar dan dibaca.
 Menelaah ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual
yang didengar dan dibaca
A. Stimulation (pemberian rangsangan)
1. Peserta didik membaca teks teks pidato persuasif

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 pidato persuasif 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 pidato persuasif
4. Pendidik melakukan pengamatan untuk menilai sikap peserta didik
C. Data Collection (Pengumpulan Data)
1. Peserta didik menelaah struktur teks pidato persuasif (LK 1.3)
2. Peserta didik menelaah kebahasaan teks pidato persuasif (LK. 1.3)
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3. Peserta didik merancang kegiatan yang pernah atau akan dilakukan
ke dalam bentuk teks pidato persuasif dengan memperhatikan
struktur, kebahasaan, dan isinya.
D. Data Processing (Pengolahan Data)
1. Peserta didik secara berkelompok mendiskusikan hasil telaah
struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif
2. Peserta didik secara berkelompok membaca dan membandingkan
struktur dan kebahasaan teks pidato persuasif
3. Peserta didik menyajikan data rangkaian yang sudah dibuat ke dalam
bentuk teks pidato persuasif
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.
F. Generalization (Menarik Kesimpulan)
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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 pidato persuasif.
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 pidato
persuasif.
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

pendidik

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


Menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam pidato
(lingkungan hidup, kondisi sosial, dan/atau keragaman budaya) secara
lisan dan/atau tulis dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan.
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a. Mengamati teks
Peserta membaca kembali teks pidato persuasif
dalam

bahan

ajar

ini

untuk

memprediksi

yang terdapat di
langkah-langkah

penyajiannya.
b. Penentuan proyek
Peserta membaca kembali teks pidato persuasif
dalam

bahan

ajar

ini

untuk

memprediksi

yang terdapat di
langkah-langkah

penyajiannya.
c. Penyusunan langkah
Peserta mendiskuskan langkah kegiatan untuk penyelesaian proyek
(teks pidato persuasif) yang telah mereka tentukan.
d. Penentuan jadwal kegiatan
Peserta menyepakati jadwal kegiatan penyelesaian penulisan teks
pidato persuasif, meliputi perencanaan, penulisan, sampai pada tulisan
akhir.
e. Penyelesaian proyek
Peserta menyelesaikan penulisan teks pidato persuasif sesuai dengan
jadwal yang telah disepakati dengan langkah-langkah yang telah
mereka pelajari. (LK. 1.4)
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 pidato persuasif yang telah mereka
lakukan.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
Lk 1.1 Mengidentifikasi Teks Pidato Persuasif

Tujuan

Pada kegiatan ini, Saudara diharapkan dapat mengidentifikasi gagasan,
pikiran, pandangan, arahan atau pesan dalam pidato persuasif tentang
permasalahan aktual yang didengar dan dibaca.

Langkah Kegiatan


Bacalah teks pidato persuasif di bawah ini!

Assalamualaikum Wr.Wb.
Marilah kita panjatkan puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT, berkat
karunia dan nikmat yang telah diberikan kepada kita semua, kita dapat
berkumpul di pagi ini dalam keadaan yang sehat walafiat.
Tak lupa shalawat serta salam selalu tercurahkan kepada Nabi besar
Muhammad SAW yang telah memperjuangkan nilai dan agama yang luhur
ini hingga sampai kepada kita semua.
Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan tempat yang telah diberikan
kepada saya untuk menyampaikan pidato singkat tentang pendidikan
karakter yang harapannya kelak para generasi muda yang mempunyai
visi besar dalam membangun bangsa ini.
Saya juga berharap semoga apa yang akan saya sampaikan ini dapat
memberikan manfaat, khususnya bagi saya sendiri dan kepada semua
yang dapat hadir di tempat ini.
Hadirin yang saya hormati,
Saat ini Bangsa kita tengah menghadapi persoalan yang sangat serius,
yaitu menurunnya moral di kalangan remaja. Banyak remaja yang sudah
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terpengaruh oleh sikap hidup hedonis dan kehidupan yang mengabaikan
nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.
Hal ini bisa dilihat dari data yang telah disampaikan oleh beberapa
lembaga. Misalanya, Salah satu lembaga independen memaparkan fakta
yang mencengangkan, bahwa 65% remaja saat ini sudah pernah
melakukan hubungan seksual seperti ciuman, seks bebas dan bahkan
berhubungan dengan sesama jenis.
Tidak hanya itu, data yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional
(BNN) tidak kalah mengherankan. Mereka mengeluarkan data bahwa
pengguna narkoba dari golongan remaja mencapai 79% pada tahun 2015.
Angka ini mengalami kenaikan sekitar 20% dari tahun lalu. Bahkan
mereka juga menyatakan bahwa setiap 7 menit terdapat korban yang
meninggal dunia akibat penggunaan narkoba.
Hadirin yang saya hormati,
Data-data tersebut sudah cukup membuktikan apa yang sedang terjadi
saat ini. Lantas, dimanakah peran pendidikan sekolah, guru dan
orangtua?
Mengapa para remaja saat ini terjerumus ke dalam kehidupan yang tidak
sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat kita?
Setelah diteliti ternyata pemuda atau remaja saat ini telah kehilangan
karakternya sebagai ksatria. Hal ini disebabkan lemahnya pendidikan
karakter yang mereka dapatkan baik di sekolah maupun di rumah.
Lebih dari itu, sekolah saat ini hanya mengutamakan pendidikan yang
mengejar hasil berupa nilai daripada mendidik anak agar mempunyai
karakter yang baik dan mulia.
Hal ini bisa dilihat dari berkurangnya jam Pendidikan Moral dan
Pancasila (PPKN) di sekolah. Oleh sebab itu, yang kita butuhkan saat ini
adalah contoh pendidikan karakter agar dapat mengatasi permasalahan
yang terjadi.
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Demikanlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan dan mohon maaf
apabila ada perkataan yang tidak berkenan di hati. Akhir kata.
Wassalamualaikum Wr. Wb.



Identifikasi informasi penting yang terdapat di dalamnya.



Tenetukan pula jenis informasi itu dengan jelas.
Judul teks

: ……………………………..

Tema

: ……………………………..

No.
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LK 1.2 Menyimpulkan Teks Pidato

Tujuan
Pada kegiatan ini, Saudara diharapkan dapat menyimpulkan gagasan,
pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato (lingkungan hidup, kondisi
sosial, dan/atau keragaman budaya) yang didengar dan/atau dibaca

Langkah Kegiatan


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



Buatlah Simpulan isi teks pidato persuasif itu dengan tepat.
Tema
Kesimpulan

LK 1.3 Menelaah struktur dan ciri kebahasaan pidato persuasif
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Tujuan
Pada kegiatan ini, Saudara diharapkan dapat dapat menelaah struktur
dan ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang
didengar dan dibaca

Langkah Kegiatan


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



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



Tentukan pula dan kaidah kebahasaan teks itu secara terperinci.



Sajikanlah hasilnya dalam rubrik berikut.

Judul teks : …………………………………
Tema

: …………………………………
Struktur Teks

Pengenalan Isu
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Rangkaian Argumen

Pernyataan Ajakan
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Kaidah Kebahasaan
Penggunaan
Kata/Kalimat

Kutipan Teks

1.
2.
3.

4.

Lk 1.4 Menulis Teks Pidato

Tujuan
Pada kegiatan ini, Saudara diharapkan dapat menuangkan gagasan,
pikiran, arahan atau pesan dalam pidato (lingkungan hidup, kondisi
sosial, dan/atau keragaman budaya) secara lisan dan/atau tulis dengan
memperhatikan struktur dan kebahasaan

Langkah Kegiatan


Pilihlah satu tema teks pidato persuasif yang berkaitan dengan
lingkungan hidup, kondisi sosial, atau keragaman budaya.



Tulislah sebuah teks pidato persuasif dengan memperhatikan struktur
dan ciri kebahasaannya!
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Tema
Teks Pidato
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C. Bahan Bacaan
1. Pengertian Pidato Persuasif
Teks pidato persuatif, yaitu teks yang disampaikan secara lisan
kepada khalayak yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Untuk sampai pada
ajakan itu, pembicara menyamaikan pula sejumlah fakta ataupun pendapatpendapatnya. Fakta dan pendapat berguna untuk menguatkan atau sebagai
dasar penyampaian ajakan-ajakannya itu.
Pidato persuasif merupakan bagian dari teks eksposisi. Seperti telah
dipelajari sebelumnya bahwa eksposisi bertujuan meyakinkan pembaca atau
pendengar dengan menyajikan argumen dari satu sudut pandang. Dengan
mengambil satu sudut pandang dan membuktikan kebenarannya, kita
bertujuan meyakinkan orang lain untuk melihat suatu persoalan hanya dari
sisi itu.
Pidato persuasif bertujuan untuk meyakinkan audiens untuk
melakukan sesuatu. Apakah kita ingin agar orang ikut pemilihan presiden,
berhenti mengotori bumi, atau mengubah pikiran orang tentang persoalan
penting, mengajak orang peduli? Pidato persuasi merupakan cara efektif
untuk mngubah audiens. Ada banyak unsusr agar pidato persuasif berhasil.
Namun, dengan beberapa persiapan dan latihan, kamu dapat berpidato
dengan hebat.

2. Karakteristik Pidato Persuasif
a. Fungsi Teks Pidato Persuasif
Pidato persuasif merupakan teks yang berfungsi untuk memaparkan,
memengaruhi, dan mengajak khalayak ikut meyakini hal-hal yang
disampaikan, baik berupa fakta mupun argumen dalam melakukan
perbaikan atas kerusakan lingkungan.
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Dengan pidato persuatif ini, siswa dapat menulis teks dan
menyampaikannya/berpidato

menyadarkan

khalayak

dengan

menyajikan latar belakang, fakta-fakta, serta argument yang logis.

latar
belakang
faktafakta

meyakinkan

Pidato
Persuasif

mengajak

argumen

Objek

Fungsi

Teks

Gambar 2 Objek dan Fungsi Teks Pidato Persuasif
b. Struktur Teks Pidato Persuasif
Teks pidato persuatif

dibentuk oleh beberapa bagian, yang

antarbagiannya itu disusun secara sistematis dan saling berhubungan.
Teks itu diawali dengan pengenalan isu, diikuti dengan paparan sejumlah
argumen. Setelah itu, dinyatakan ajakan-ajakan, yang diakhiri dengan
dengan penegasan kembali.
a). Pengenalan isu, yakni berupa beupa pengantar atau penyampaian
tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraannya itu
b). 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 argumen-argumennya itu.
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c). 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. Berikut ini bagan struktur teks pidato
persuasif

Struktur Teks
Pidato Persuasif

Pengenalan Isu

Rangkaian
argumen

.

Pernyataan
ajakan

Gambar Struktur Teks Pidato Persuasif

3. Kaidah Kebahasan Teks Pidato Persuasif
Sebagaimana teks pidato lainnya, teks ini pun ditandai dengan katakata harus, hendaknya, sebaiknya, usahakanlah, jangan, hindarilah, dan
sejenisnya. Selain itu, juga sering ditandai dengan menggunaan kata penting,
harus, sepantasnya, dan kata kerja imperatif jadikanlah. Kata-kata sejenis
juga sering pula kita temukan, seperti jangan, sebaiknya, hendaknya,
waspadalah.
Kaidah-kaidah kebahasaan lainnya yang menandai teks persuasi
adalah sebagai berikut.
a. Menggunakan pernyataan langsung atau kata-kata sapaan orang kedua,
seperti hadirin, Bapak/Ibu, saudara-saudara.
b. Menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan
topik yang dibahas.
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c.

Menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif. Misalnya, jika...
maka, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu..

d. Menggunakan
memprihatinkan,

kata-kata

kerja

mental,

memperkirakan,

seperti

mengagumkan,

diharapkan,
menduga,

berpendapat, berasumsi, menyimpulkan.
e.

Menggunakan kata-kata perujukan, seperti berdasarakan data..., merujuk
pada pendapat.....
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A. Pembahasan Soal-soal
SOAL UN 2017/2018
Bacalah teks Berikut!
Upaya mewujudkan lingkungan yang sehat ditempuh dengan beragam upaya.
Pertama, diperlukan upaya persuasif untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat tentang pentingnya lingkungan yang sehat. Kedua, perlu
ditunjukkan contoh nyata peran lingkungan sehat dalam kehidupan. Ketiga,
masyarakat perlu dilibatkan dalam setiap kegiatan menjaga lingkungan agar
tetap bersih dan sehat.
Makna kata persuasif pada teks tersebut adalah…
A. meyakinkan melalui cara membujuk
B. Memberi tahu dengan cara kekerasan
C. meyakinkan dengan memberikan ceramah
D. memberikan imbauan menuju kebaikan
Kunci Jawaban: A
Pembahasan
Arti kata persuasif adalah bersifat membujuk secara halus (supaya menjadi
yakin) (https://kbbi.web.id/persuasif ). Jawaban yang paling tepat adalah
opsi A.
istilah/is·ti·lah/ n kata atau gabungan kata yang dengan cermat
mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas dalam
bidang tertentu (https://kbbi.web.id/istilah)
Makna kata atau istilah yang sering muncul dalam soal UN adalah makna kata
leksikal. Makna kata leksikal merupakan makna yang terdapat pada kata
dasarnya tanpa bergabung dengan bentuk lain. Makna leksikal dapat dilihat
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.
Paragraf disusun menggunakan kalimat-kalimat yang saling berkaitan.
Kalimat dalam setiap paragraf disusun dari beberapa kata. Setiap kata
tersebut memiliki makna atau arti. Oleh karena itu, dalam membentuk
kalimat atau paragraf sebuah kata harus benar-benar dipilih agar mampu
menyampaikan maksud penulis.
Kesalahan penggunaan kata-kata atai istilah akan menimbulkan penafsiran
berbeda. Kata-kata atau istilah yang digunakan dapat berupa kata baku, kata
bersinonim, kata berantonim, kata yang bermakna konotasi dan denotasi,
dan kata yang mengalami perubahan makna. Istilah berhubungan dengan
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pengungkapan makna konsep, proses, serta keadaan, atau sifat di bidang
tertentu.
Makna kata atau istilah yang sering muncul dalam soal UN adalah makna kata
leksikal. Makna kata leksikal merupakan makna yang terdapat pada kata
dasarnya tanpa bergabung dengan bentuk lain. Makna leksikal dapat dilihat
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

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

:

SMP

Mata Pelajaran

:

Bahasa Indonesia

Alokasi Waktu

:
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No

Kompetensi
yang Diuji

1.

3.3

Jumlah Soal

:

….

Tahun Pelajaran

:

2019/2020

Lingkup Materi
Materi

Teks
pidato
Mengidentifik
persuasi
asi gagasan, f
pikiran,
pandangan,
arahan
pesan

2.

Mengide
ntifikasi
teks
pidato
persuasi
f

atau

Indikator
Soal

No.
Soal

Level
Kognitif

Bentu
k Soal

Disajikan

1

L3

PG

sebuah

teks

pidato

n)

persuasif,
peserta didik
dapat

dalam

mengidentifi

pidato

kasi gagasan,

persuasif

pikiran,

tentang

pandangan,

permasalahan

arahan

aktual

pesan dalam

yang

didengar dan

pidato

dibaca

persuasif

3.4

Menelaah Teks
struktur

dan pidato

atau

menelaa Disajikan
h

sebuah

2
teks

ciri

persuasi

struktur

pidato

kebahasaan

f

dan

persuasif,

pidato

kebahas

peserta didik

persuasif

aan teks dapat

tentang

pidato

permasalahan

persuasi struktur

aktual

f

yang

(Penalara

L3

PG

(Penalara
n)

menelaah
pidato

didengar dan
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dibaca
3.

3.4

persuasif

Menelaah Teks
struktur

dan pidato

menelaa Disajikan
h

sebuah

3
teks

ciri

persuasi

struktur

pidato

kebahasaan

f

dan

persuasif,

pidato

kebahas

peserta didik

persuasif

aan teks dapat

tentang

pidato

permasalahan

persuasi kebahasaan

aktual

f

yang

didengar dan
dibaca
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menelaah ciri
pidato
persuasif

L3
(Penalara
n)

PG

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
3.3 Mengidentifikasi gagasan,
pikiran, pandangan, arahan
Buku Sumber : Buku Teks Kelas
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
atau pesan dalam pidato

IX edisi revisi 2017
Pemahaman
persuasif
tentang
permasalahan aktual yang
didengar dan dibaca
Nomor
RUMUSAN BUTIR SOAL
Soal
Bacalah teks pidato berikut!

MATERI
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Mengidentifikasi Teks Pidato

1

Kekayaan yang tak ternilai harganya adalah pemanfaatan waktu. Orang berhasil
menjadi cendikiawan karena mahir mengisi dan memanfaatkan waktu.
Sebaliknya mereka akan gagal, bahkan menjadi bodoh karena lengah dalam
memanfaatkan waktu. Waktu akan selalu memberi arti bagi mereka yang mau
mengoptimalkan

untuk

hal-hal

yang

sangat

mulia

dalam

hidup

dan
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LINGKUP MATERI
Teks Pidato Persuasif

114
114

Persuasif

kehidupannya.
Hal penting dalam penggalan ceramah di atas adalah ...
A. hal waktu
B. pemanfaatan waktu

INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks pidato
persuasif, peserta didik dapat
mengidentifikasi
gagasan,
pikiran, pandangan, arahan
atau pesan dalam pidato
persuasif.

Kunci
Jawaban
B

C. mengoptimalkan waktu
D. makna waktu

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2018/2019
Jenis Sekolah
: SMP
Kelas
: IX
Mata Pelajaran
: Bahasa Indonesia
KOMPETENSI DASAR
3.4 Menelaah struktur dan ciri
Buku Sumber : Buku Teks Kelas
kebahasaan pidato persuasif
IX edisi revisi 2017
tentang permasalahan aktual
yang didengar dan dibaca.
Nomor
Soal
Bacalah teks berikut!
LINGKUP MATERI
Teks Pidato Persuasif

Pengetahuan/
Pemahaman

: 2013
: PG
: Dema Tesniyadi
Aplikasi



Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL

Tokoh kartun Sinchan dianggap tidak dapat dijadikan model yang baik untuk anakanak. Banyak protes yang ditujukan kepadanya melalui surat pembaca di berbagai
media cetak. Protes sebagian besar dilakukan oleh ibu-ibu. Mereka menyatakan
bahwa Sinchan mempunyai kelakuan negatif yang ternyata banyak diikuti oleh anak-
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Menelaah struktur teks pidato

anak. Tokoh Sinchan memang mempunyai karakter sebagai penebar virus yang

persuasif

berbahaya.
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2

Kurikulum
Bentuk Soal
Nama Penyusun

PAKET - …
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Paragraf tersebut merupakan teks persuatif bagian struktur ….
A. Pengenalan isu
INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks pidato
persuasif, peserta didik dapat
menelaah struktur dalam teks
pidato persuasif.

Kunci
Jawaban
A

B. Rangkaian argumen
C. Ajakan
D. Penegasan kembali

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
3.4 Menelaah struktur dan ciri
Buku Sumber : Buku Teks Kelas
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
kebahasaan pidato persuasif
V
IX edisi revisi 2017
Pemahaman
tentang permasalahan aktual
yang didengar dan dibaca
Nomor
RUMUSAN BUTIR SOAL
Soal
Bacalah teks berikut!

MATERI

117

struktur dan ciri kebahasaan

3

Kalimat yang tepat digunakan oleh pembawa acara untuk menyilakan pengisi
acara adalah...
A. Acara selanjutnya, sambutan kepala desa. Untuk itu, waktu dan tempat kami

persilakan.
B. Acara selanjutnya, sambutan kepala desa. Yang terhormat Bapak Abdul Muid
kami persilakan.

Unit Pembelajaran V
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LINGKUP MATERI
Teks Pidato Persuasif
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Teks Pidato Persuasif

C. Untuk memanfaatkan waktu, kita minta Bapak Kepala Desa memberi

sambutan. Silakan Pak!

D. Untuk mempersingkat waktu, kita dengarkan sambutan kepala desa.

Kepada Bapak Abdul Muid kami persilakan.

INDIKATOR SOAL
Disajikan sebuah teks pidato
persuasif, peserta didik dapat
menelaah ciri kebahasaan
dalam teks pidato persuasif.

Kunci
Jawaban
B
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Secara umum pembelajaran pada unit ini mengarahkan pada bagaimana
peserta dapat menghasilkan sebuah tulisan dalam bentuk teks pidato. Teks
pidato persuatif merupakan teks yang disampaikan secara lisan kepada
khalayak yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Untuk sampai pada ajakan
itu, pembicara menyamaikan pula sejumlah fakta ataupun pendapatpendapatnya. Fakta dan pendapat berguna untuk menguatkan atau sebagai
dasar penyampaian ajakan-ajakannya itu.
Unit membahas dua materi pokok yaitu struktur dan ciri kebahasaan teks
pidato. Pada struktur peserta diharapkan mampu menelaah struktur pidato
persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar dan dibaca. Sedangkan
pada materi ciri kebahasaan teks pidato persuasif peserta mampu menelaah
ciri kebahasaan pidato persuasif tentang permasalahan aktual yang didengar
dan dibaca.
Agar pencapaian tujuan maksimal, unit ini mengembangkan empat aktivitas,
yaitu

mengidentifikasi,

menelaahan

struktur

dan

ciri

kebahasaan,

penyimpulan gagasan, menungkan gagasan. Model pembelajaran yang
digunakan dalam aktivitas tersebut adalah model pembelajaran inquiri,
pembelajaran berbasis masalah, dan proyek. Pada setiap aktivitas terdapat
juga lembar kerja peserta didik (LKPD) yang dapat membantu memberikan
pengalaman pembelajaran tentang membangun konteks, pemodelan, dan
mengonstruksi teks pidato.
Pada unit ini juga disajikan pengembangan penilaian. Para guru diharapkan
mampu mengembangkan soal HOTS sesuai dengan KD, IPK, materi yang
disajikan.

Rangkaian pembelajaran pada unit ini dapat membantu guru dalam
melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian HOTS.
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Pada bagian umpan balik ini, Saudara dapat memberikan tanggapan terhadap
pertanyaan atau pernyataan yang ada pada tabel berikut ini!

No
1
2

3
4

5
6
7

Aspek
Apa yang Saudara harapkan setelah
mempelajari unit teks pidato ini?
Apa yang akan Saudara kembangkan
terkait materi sebagai bahan
pembelajaran yang terdapat pada unit
ini?
Apa yang akan Saudara kembangkan
terkait dengan soal Hots sebagai bahan
pembelajaran pada unit ini?
Apa yang akan Saudara perbaiki setelah
mempelajari unit pembelajaran ini
berhubungan dengan proses
pembelajaran yang dirasakan kurang?
Apa yang Saudara rasa kurang dalam
perencanaan program pembelajaran?
Apa yang Saudara rasa kurang dalam
pelaksanaan pembelajaran?
Bagaimana cara Saudara meningkatkan
kemampuan diri?

Tanggapan

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

Teks Cerita Pendek
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Pada teks cerpen ini akan dibahas empat Kompetensi Dasar (KD) yang
mengacu pada Permen 37 Tahun 2018. Adapun Kompetensi Dasar yang akan
dibahas adalah: (1) 3.5. Mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra
dalam teks cerita pendek yang dibaca atau didengar; (2)4.5. Menyimpulkan
unsur-unsur pembangun karya sastra dengan bukti yang mendukung dari
cerita pendek yang dibaca atau didengar; (3)3.6. Menelaah struktur dan aspek
kebahasaan cerita pendek yang dibaca atau didengar; dan (4) 4.6.
Mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerita pendek
dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan.
Untuk mencapai kompetensi maka masing-masing KD dijabarkan ke dalam
target kompetensi yang dilanjutkan pada penjabaran Indikator Pencapaian
Kompetensi (IPK). Masing-masing IPK

dibagi menjadi tiga bagian yaitu

indikator penunjang, indikator kunci, dan indikator pengayaan. Kemudian
dilanjutkan bagaimana teks cerpen dalam kehidupan nyata dan teks cerpen
yang digunakan dalam soal-soal UN.
Langkah selanjutnya KD yang sudah dikembangkan ke dalam indikator
diturunkan pada aktivitas pembelajaran. Pengembangannya dilaksanakan
secara berpasangan yaitu KD 3.5. dengan 4.5. dan KD 3.6. dengan 4.6. Adapun
model yang digunakan adalah Discovery Learning. Untuk menindaklanjuti
pemahaman peserta, maka dilakukan latihan kerja (LK) yang dikembangkan
dari IPK.
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Pembahasan soal UN pada unit ini adalah soal yang terdapat pada UN tahun
2016 dan 2017 sesuai dengan teks cerpen dan sudah dibahas sebelumnya.
Kemudian dilanjutkan dengan mengembangkan soal HOTS sesuai dengan
indikator yang dikembangkan yaitu C4 s.d. C6. Bahan ajar ini diakhiri dengan
simpulan dan umpan balik.
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
berikut:

NO

Kompetensi Dasar

Target KD

Kelas

3.5 Mengidentifikasi unsur
Mengidentifikasi unsur
pembangun karya sastra
pembangun karya sastra dalam
dalam teks cerita pendek
teks cerita pendek yang dibaca
yang dibaca atau didengar
4.5 Menyimpulkan unsurunsur pembangun karya
sastra dengan bukti yang
mendukung dari cerita
pendek yang dibaca atau
didengar
3.6 Menelaah struktur dan
aspek kebahasaan cerita
pendek yang dibaca atau
didengar
4.6

Mengungkapkan
pengalaman dan gagasan
dalam
bentuk
cerita
pendek
dengan
memperhatikan struktur
dan kebahasaan

Menyimpulkan unsur-unsur
pembangun karya sastra
dengan bukti yang mendukung
dari cerita pendek yang dibaca
a. Menelaah struktur cerita
pendek yang dibaca
b. Menelaah aspek kebahasaan
cerita pendek yang dibaca
Mengungkapkan
pengalaman
dalam bentuk cerita pendek
dengan
memperhatikan
struktur dan kebahasaan
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IX

B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Pengetahuan

Keterampilan

Indikator Penunjang
Indikator Penunjang
3.5.1
Menyebutkan
unsur 4.5.1 Menunjukkan unsur-unsur
pembangun karya sastra dalam
pembangun
karya
sastra
teks cerita pendek yang dibaca
dengan bukti yang mendukung
3.5.2 Menjelaskan unsur pembangun
dari cerita pendek yang dibaca.
karya sastra dalam teks cerita 4.5.2 Menyempurnakan unsur-unsur
pendek yang dibaca
pembangun
karya
sastra
3.5.3 Menentukan unsur pembangun
dengan bukti yang mendukung
dari cerpen yang dibaca
karya sastra dalam teks cerita
pendek yang dibaca

Indikator inti
Indikator inti
4.5.3 Menyimpulkan unsur-unsur
3.5.4 Mengidentifikasi unsur
pembangun karya sastra dalam
pembangun
karya
sastra
teks cerita pendek yang dibaca
dengan bukti yang mendukung
dari cerita pendek yang dibaca

Indikator Pengayaan
3.5.5
Membandingkan
unsur
pembangun karya sastra dalam teks
cerita pendek yang dibaca.

Indikator Pengayaan
4.5.4 Menyempurnakan unsur-unsur
pembangun karya sastra dengan
bukti yang mendukung dari cerpen
yang dibaca

Indikator Penunjang
Indikator Penunjang
3.6.1 Menjelaskan struktur cerita 4.6.1 Merancang pengalaman dan
pendek yang dibaca.
gagasan dalam bentuk cerita
3.6.2 Menentukan aspek kebahasaan
pendek dengan
cerita pendek yang dibaca.
memperhatikan struktur dan
kebahasaan.
4.6.2 Memproduksi pengalaman dan
gagasan dalam bentuk cerita
pendek dengan
memperhatikan struktur dan
kebahasaan.
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Indikator inti
Indikator inti
3.6.3 Menelaah struktur cerita 4.6.3 Mengungkapkan pengalaman
pendek yang dibaca.
dalam bentuk cerita pendek
3.6.4 Menelaah aspek kebahasaan
dengan
memperhatikan
cerita pendek yang dibaca.
struktur dan kebahasaan
Indikator Pengayaan
Indikator Pengayaan
3.6.4Membandingkan
dua
teks
cerpen dari struktur dan aspek
kebahasaan
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Gambar 1 ilustrasi menulis cerpen
Sumber: https://www.google.com

Cerita pendek atau lebih dikenal dengan cerpen, yang merupakan rangkaian
hasil pemikiran dan imajinasi penulis dalam bentuk prosa, sama seperti halnya
novel, namun yang membedakannya hanya bentuknya yang pendek dan
ringkas. Cerpen banyak digemari oleh para pelajar karena tema-temanya yang
ringan dan biasanya mengaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari.
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Banyak para pelajar menuangkan imajinasi-imajinasi dan pengalamanpengalamannya dalam sebuah cerpen karena menganggap dengan menulis
cerpen merupakan media yang tepat untuk memfasilitasi ide-ide kreatifnya
selain itu sebagai hiburan yang tidak lepas dari nilai-nilai didaktis.
Selain sebagai sarana hiburan, membaca cerpen dapat pula menjadi stimulus
guna belajar bahasa, mengembangkan imajinasi, mengembangkan moral, dan
membantu mengatasi situasi serta perasaan. Dengan kata lain, dengan
membaca cerpen, pembaca dapat membawa hati dan pikiran menjadi tenang;
mengobati kejenuhan; menambah inspirasi dalam menjalani kehidupan;
memperkaya pengetahuan tentang budaya; mengubah pola berfikir; dan
memotivasi hidup lebih baik dan lebih bergairah.
Pembelajaran teks cerpen dapat djadikan sarana rekreasi imajinatif apabila
dipadupadankan dengan proses pembelajaran dan model yang sesuai sehingga
para pelajar bisa menikmati hasil kreatifnya.
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1. Menentukan bukti watak tokoh dalam sebuah teks

SOAL
(1)

berkali-kali

TAHUN

aku

memohon

Ibu

2017

menjemput Ena dan membawanya kembali
tinggal bersama. Aku khawatir ia disiksa
anak-anak Paman. (2) Lagi pula, pamanku
jarang di rumah. Bibi sudah pasti membela
anak-anaknya. Ibu malah tertawa keras. (3)
Ketika ibu mengulangi lagi permohonanku,
Ibu

memarahiku

menanggung

“Saya

makan

tidak
kalian

sanggup
berdua,”

jawabnya, ketus. (4) Seandainya aku sudah
bekerja .
ibu juga mengaggur, biaya hidup kami
ditanggung adik nenekku. Ibuku mempunyai
ibu yang kupanggil nenek dan nenek
mempunyai adik perempuan yang kupanggil
nenek juga. Nenek inilah yang membantu
kami. Fatma adalah salah seorang pembantu
di rumah nenek. Ibu memperoleh banyak
perlakuan istimewa dari nenek, terlebih
setelah ia kabur dari rumah.
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Bukti watak tokoh Aku perhatian terdapat
pada nomor ....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)

Identifiaksi
Level Kognitif
Indikator yang
berkesesuaian
Diketahui
Ditanyakan
Materi yang
dibutuhkan

Penalaran
3.6.3 Menelaah struktur cerita pendek yang
dibaca
karakteristik tokoh dalam teks
Watak tokoh
Teks cerpen

2. Menyusun atau menyajikan teks.
Soal
Hari ini aku betul-betul seperti mendapatkan durian runtuh.
Waktu berangkat ke sekolah aku bertemu dengan Tante Dian.
Aku diberi tambahan uang saku. Di sekolah temanku merayakan
ulang tahun. Aku ditraktir makan di kantin sekolah. Sepulang
sekolah, nenekku datang membawa oleh-oleh roti panggang
kesukaanku.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tersebut adalah ...
A. Sudah sepantasnya aku mendapatkan hadiah hari ini.
B. Hari ini aku menghabiskan uang yang cukup banyak.
C. Aku meminta uang kepada ibu untuk mentraktir temantemanku.
D. Aku bersyukur hari ini karena banyak rezeki tanpa harus
keluar ua
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Tahun

2016
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Identifikasi
Level Kognitif
Indikator yang
Bersesuaian

: Aplikasi
4.6 Mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam
:
bentuk cerita pendek dengan memperhatikan
struktur dan kebahasaan

Diketahui
Ditanyakan
Materi yang
Dibutuhkan

: Penggalan teks cerpen yang dirumpangkan
: Ketepatan kalimat
: Teks cerpen

3. Membandingkan unsur pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek
yang dibaca.
Soal
1. Bacalah kedua kutipan teks berikut!
Kutipan I
Kutipan II
“Cepat naik!”
Sebelum jam 5, Min sudah
“Tidak biarkan aku sendiri...! berkemas.
Kira-kira
“Kamu jangan gila, ini tengah setengah jam kemudian dia
malam, kamu mau naik apa? nampak seperti astronot
Apakah kamu akan berjalan siap ke angkasa. Jaket, helm,
kaki sampai kos?”
dan handuk kecil menjadi
Aku
terus
berjalan. kostum
resminya.
Jam
Kurasakan
air
mataku setengah enam, pelanggan
berderai membasahi pipi. ojek pertamanya adalah
Hatiku sudah terlanjur sakit Rusmi, bakul sayuran di
.....
Pasar Legi. Hampir semua
langganan ojeknya adalah
pedagang sayur. Sekitar jam
9, Min baru nongkrong di
pangkalan ojek sampai sore.

Tahun

2017
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Perbedaan pola pengembangan kedua kutipan cerita tersebut
adalah dimulai dengan ....
Kutipan I
Kutipan II
A. Latar cerita
Aksi tokoh
B. Aksi tokoh
Masalah
yang
harus
diselesaikan
C.
Garis besar cerita
Aksi tokoh
D. Aksi tokoh
Garis besar cerita
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Identifikasi
Level Kognitif

: L2

Indikator yang
Bersesuaian
Diketahui

3.5.5 Membandingkan unsur pengembang karya sastra
: dalam teks cerita pendek yang dibaca
: Bahasa Karya Sastra

Ditanyakan
Materi yang
Dibutuhkan

: Pengembangan Bahasa Cerpen
: Membandingkan Isi, Pola Penyajian, dan Bahasa Karya
Sastra

4. Membandingkan Penggunaan Bahasa Cerpen
Soal

Tahun

1. Bacalah kutipan cerita berikut!
Kutipan I

Kutipan II

2017

“Bagaimana?” ia penasaran. Suatu pagi terdengar ribut“Soal

pemilihan

diterkanya

PKK?” ribut di luar kamar. Rupanya

apa

yang para penghuni rumah kos

bergerak di balik jidatku

dikejutkan barita sakitnya

“Bukan,” aku menidakkan, Bu Marta.
Ketua

PKK

terpilih,

Ibu Walaupun terkadang sikap

Sasongko, kelihatannya tak dan kelakuan Bu Marta yang
percaya

dengan suka buat kesal dan marah

perkataanku.
merah

Wajahnya penghuni kos lainnya, tetapi

padam

menahan amarah.
“Lantas

apa

yang

seperti penghuni kos tidak menaruh
dendam padanya.
kamu “Siangnya para penghuni

tahu?” tanyanya sedikit sinis. kos

berbondong-bondong

menjenguk

Bu

Marta.
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“Maaf, aku nggak tahu apa- Sungguh di luar perkiraan
apa,” jawabku.
“Pandai

Bu Marta, ternyata penghuni

benar

engkau kos sangat perduli dengan

bersilat lidah,” balasnya.

dirinya.

Perbedaan penggunaan bahasa pada kedua kutipan tersebut
adalah....
Kutipan I
A.

Menggunakan

Kutipan II
kalimat Menggunakan

langsung
B.

kalimat

tidak langsung

Banyak

menggunakan Tidak

majas
C.

Menggunakan ungkapan

Tidak

menggunakan

ungkapan
D.

Menggunakan
daerah

Identifikasi
Level Kognitif
Indikator yang
Bersesuaian
Diketahui
Ditanyakan
Materi yang
Dibutuhkan
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bahasa Tidak

menggunakan

bahasa daerah

: C2

:
:
:
:

3.5.5 Membandingkan unsur pembangun karya sastra
dalam teks cerita pendek yang dibaca
Ragam bahasa
Membandingkan Penggunaan Bahasa Cerpen
Penggunaan ungkapan pembahasan
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A. Aktivitas Pembelajaran
Cerpen merupakan cerita fiksi yang berbentuk prosa yang relatif pendek
ruang permasalahannya yang menyuguhkan sebagian kecil saja dari
kehidupan tokoh yang paling menarik perhatian pengarang dan keseluruhan
cerita memberikan kesan tunggal. Dengan kata lain, cerpen merupakan
genre fiksi yang rangkaian peristiwanya pendek dan menghadirkan satu
konflik dalam satu persoalan. Cerpen, sebagai suatu karya sastra, kekuatan
utamanya pada deskripsi peristiwa yang baik, yang merupakan perpaduan
antara tokoh, latar, dan alur. Rangkaian peristiwa itulah yang kemudian
membentuk genre cerpen sehingga baik-buruknya suatu cerpen ditentukan
pada penggambaran-penggambaran peristiwa yang dilukiskan oleh
pengarangnya.
Untuk memahami teks cerpen saudara perlu memahami unsur-unsur yang
ada pada cerpen yaitu unsur instrinsik dan ekstrinsik.
Pembelajaran teks cerpen adalah salah satu jenis teks yang ada di dalam
Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia untuk SMP di kelas IX.
Diharapkan pendidik mampu menguasai konsep dan pembelajarannya;
dituntut untuk mampu menetukan materi ajar, pendekatan, dan model
pembelajaran yang tepat supaya Kompetensi Dasar yang harus dikuasai
peserta didik tercapai.
Dalam bagian pembelajaran dibahas tentang mengidentifikasi unsur
pembangun karya sastra dalam teks cerita pendek berupa karakteristik
tokoh, latar, alur, tema, struktur cerita pendek dan unsur-unsur kebahasaan
cerita pendek dalam bentuk teks cerpen dengan pendekatan saintifik dan
menggunakan model pembelajaran discovery learning.
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1. Mengidentifikasi dan Menyimpulkan Unsur-unsur Pembangun Karya
Sastra dengan Bukti yang Mendukung dari Cerita Pendek
Tujuan Aktivitas Pembelajaran:
a.

Peserta didik dapat mengidentifikasi unsur pembangun karya sastra
dalam teks cerita pendek yang dibaca dengan menggunakan model
discovery learning.

b.

Peserta didik dapat menyimpulkan unsur-unsur pembangun karya
sastra dengan bukti yang mendukung dari cerita pendek yang dibaca
dengan menggunakan model discovery learning.

1. Stimulation (Pemberian Rangsangan)
1) Peserta didik membaca penggalan cerpen.
Kebaikan Membawa Keberuntungan
Meskipun dia harus berjualan di sekolah, dia sama sekali tidak
merasa malu. Padahal banyak teman–temannya yang selalu
mengejek dirinya. Bahkan ada sebagian guru yang tidak menyukai
perbuatanya tersebut, tetapi itu semua tidak menjadi masalah bagi
Doni. Dia telah kebal dengan itu semua karena dia memiliki cita–cita
yang lebih kuat dari ejekan–ejekan yang menghampirinya.
“Kamu masih membeli makanan kotor itu Aisyah?” kata Anjar
dengan nada menghina.
“Kenapa kamu berbicara seperti itu”
“Apa kamu tidak malu makan makanan seperti itu. Donat itu
mengandung kuman yang sangat banyak. Kalau kamu mau nanti aku
belikan Pizza,” Anjar menjawab sambil merampas donat yang ada di
tangan Aisyah dan membuangnya ke tanah.
Melihat perbuatan Anjar, Aisyah menjadi marah. Dia pun hendak
menampar wajah Anjar, tetapi Doni menghalanginya.
“Sudahlah Aisyah,
dipermasalahkan”

nanti

aku

ganti

yang

baru.

“Apa kamu tidak tersinggung dengan perbuatannya?”
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“Sudah, tidak apa–apa kok?” jawab Anton.
“Kau dengar sendiri k1an, dia pun mengakui kalau kue yang dia jual
tidak sehat?” ejek Anjar.
https://www.kelasindonesia.com/2015/05/contoh-cerpenpendidikan-bagi-siswa-smp.html
2) Peserta didik melakukan curah pendapat berdasarkan penggalan cerpen
yang dibaca.
3) Peserta didik merespon pertanyaan membangun yang berkaitan dengan
cerpen yang dibaca.
4) Peserta didik membaca cerpen “Kebaikan Membawa Berkah” yang
dibagikan pendidik
2. Problem Statement (Identifikasi masalah)
1) Peserta didik mengidentifikasi permasalahan yang terkait unsurunsur pembangun teks cerpen.
2) Permasalahan di antaranya diarahkan supaya menanyakan informasi
apa saja dalam teks cerpen “Kebaikan Membawa Berkah” dan
menyimpulkannya.
3) Berdasarkan

identifikasi

masalah

tersebut,

peserta

didik

merumuskan masalah terkait dengan pengidentifikasian informasi
dan penyusunan simpulan yang tepat untuk teks cerpen.
3. Data Collection (Pengumpulan Data)
1) Peserta didik mengumpulkan informasi dan membaca dari berbagai
sumber tentang unsur-unsur pembangun cerpen.
2) Peserta didik mendata unsur instrinsik dan ekstrinsik yang
berhubungan dengan cerpen yang dibaca.
3) Peserta didik membaca dari berbagai sumber tentang unsur instrinsik
dan ekstrinsik dan bertanya pada pendidik mengenai teknik
menyimpulkan.
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4) Mengidentifikasi hasil yang sudah dikumpulkan atau didata untuk
membuktikan kebenaran hipotesis sesuai dengan isi cerpen.
4. Data Processing ( pengolahan data )
1) Peserta mengolah data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan
data untuk menjawab permasalahan mengenai unsur ekstrinsik dan
instrinsik pada LKPD 1.1.
2) Peserta mengolah data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan
data untuk menjawab permasalahan mengenai simpulan unsurunsur pembangun cerpen tersaji pada LKPD 1.1.
5. Verification (Pembuktian )
1) Peserta didik mengutus salah satu anggota kelompok dari masingmasing kelompok untuk mengunjungi kelompok lain, misalnya
kelompok 1 mengunjungi kel. 2, 3, 4, dan 5. Kel. 2 dst.
2) Masing-masing utusan kelompok kembali ke kelompok masing-masing
dan melaporkan hasil kunjungannya.
3) Peserta didik mendiskusikan hasil kunjungan untuk membuktikan benar
tidaknya hasil kerja kelompok.
4) Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi dengan mencatat dan
merespon berdasarkan hasil kunjungan
6. Generalization (Menarik kesimpulan / Generalisasi)
1) Peserta didik mempresentasikan hasil kerjanya berdasarkan utusan
kelompoknya masing-masing dan ditanggapi oleh pendidik. Setelah itu,
menarik kesimpulan yang dapat dijadikan prinsip umum dan berlaku
untuk semua permasalahan yang sama.
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2. Menelaah Struktur dan Aspek Kebahasaan serta Mengungkapkan
Pengalaman dan Gagasan Teks Cerpen
Tujuan Aktivitas Pembelajaran
a. Peserta didik dapat menelaah struktur cerita pendek yang dibaca atau
didengar.
b. Peserta didik dapat menelaah aspek kebahasaan cerita pendek yang
dibaca atau didengar.
c. Peserta didik dapat mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam
bentuk cerita pendek dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan
1. Stimulation (Pemberian Ransangan)
1) Peserta didik membaca cerpen Kelana Rindu.
KELANA RINDU
Gelapnya malam menyambut kedatangan kami yang tiba dengan
perahu biru. Hembusan angin masih setia bersama duka berpadu
dalam kelam yang belum kami ketahui dimana ujungnya. Biarpun
kami terlihat kuat namun hati tetaplah perih merintih. Keluh yang
mengadu beradu dengan deru dalam qolbu.
“Masih kuat Nak?”
“In syaa Allah kuat Yah.”
“Terima semua ini dengan lapang dada ya, Nak! Allah Maha tahu
keluarga kita sanggup melewati semua ini.”
“Ya,Yah Ahmad paham.”
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Masih tegap kaki melangkah mencari arah tanpa menyerah. Berharap
hanya kepada-Nya karena semua ini telah tertulis dalam lauh
mahfuz-Nya. Rindu yang menanti terus memanggil dalam diriku yang
berdiri menggigil. Ayah, sosok yang melebihi baja kekuatannya tak
pernah berhenti memberiku motivasi agar kuat melewati semua ini.
Badai pasti berlalu, begitulah yang sering kudengar dan sekarang
kami berada dalam badai itu.
“Malam ini kita tidur dimana Yah?”
“Di rumah teman lama Ayah Nak. Pak Rahmat namanya. Sudah dingin
ya? Ayah tahu kok, Ahmad ini anak yang kuat. Lagipula yang kita
rasakan sekarang ini tidak ada apa-apanya Nak jika dibandingkan
dengan perjuangan Rasulullah dan para sahabat masa lalu. Sekarang
kita sebagai umatnya masa gak mau sih merasakan secuil dari
perjuangan mereka. Semakin besar ujian maka semakin besar pula
pahalanya. Itu rumus yang Ayah pegang sampai sekarang. ”
“Maa syaa Allah mantap Yah! Ya, Yah Ahmad juga malu kalau
dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah dan para sahabat yang
siang malam berjuang demi tegaknya Islam. Ahmad ingat kisah dari
Ibu tentang peperangan kaum muslimin. Mereka dengan gagahnya
menunggang kuda membawa panji Islam. Ahmad mau seperti itu
Yah.”
“Nah ini yang Ayah mau. Tangguh, sabar, pantang mengeluh. Maa
syaa Allah mujahid Ayah. Ayah yakin Allah akan mengabulkan
keinginan Ahmad karena ketika hamba berjalan menuju-Nya maka
Allah berlari. Nah sekarang Ahmad sudah mau menjadi mujahid. In
syaa Allah akan terbuka jalan untuk Ahmad.”
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“Aamiin. Nanti gelar Ahmad di akhirat Ahmad bin Utsman Sang
Mujahid.”
“Aamiin.”
Gelapnya malam merekam semua jejak kami dengan sorotan bintang
yang menyorot setiap detik dalam panggung dunia ini. Setengah jam
kami berjalan terlihat sebuah rumah panggung dengan tiga buah
obor yang menerangi di depan rumah. Sayup-sayup terdengar
seorang laki-laki kurang lebih berusia 40 tahun memanggil-manggil
nama ayah. Sekitar jarak dua meter lelaki itu berlari menuju kami.
Suasana hangat dua sahabat dekat yang lama berpisah sangat
melekat. Lelaki itu memeluk ayah bahkan kulihat mereka menitikkan
air mata. Tak menunggu lama segera kami dipersilahkan memasuki
rumah panggung itu. Sekali lagi kejutan yang Allah berikan kepada
kami. Allah memang Maha tahu segala kondisi hamba-Nya. Seekor
Mujair bakar berenang dalam kuah cabai hijau. Di sampingnya
ditemani sebakul nasi putih dan dua buah piring yang tersedia bagi
kami. Rezeki memang tak pernah salah mengambil posisi. Perutku
yang lapar akan segera mendapatkan santapan malam.
Selepas makan malam lelaki yang bernama Pak Rahmat itu terlihat
ragu saat bertanya kepada ayah kapan akan menemui Ibu di desa
sebelah. Namun ayah dengan keyakinannya menjawab dengan tegas
bahwa in syaa Allah besok pagi akan kami temui wanita mulia
keluarga kami.
Pucat pasih terlihat dari wajah ayah meskipun telah berusaha
disembunyikannya. Beliau memang teladan yang hebat bagiku.
Sebenarnya Ayah memang mudah sakit jika terkena udara malam.
Tetapi malam ini naluri sebagai suami yang wajib menjaga istri telah
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mematahkan semua itu. Ayah menerjangnya agar Ibu bisa
terselamatkan. Bukan karena sekedar rasa cinta, namun demi
menjaga amanah yang telah Allah titipkan kepada ayah.
Pukul 03.00 mataku masih belum terpejam. Dari jendela persegi
panjang kutatap jauh keluar membayangkan seperti apa keadaan Ibu
sekarang. Air mata tak bisa berdusta dengan keadaan. Lautannya tak
tahan terjatuh sebagai saksi dari anak yang sangat merindu. Ditengah
tangisanku terdengar suara tangis yang merintih kepada Sang Ilahi.
Kucoba mendekat ke kamar sumber suara itu. Ternyata ayah yang
sangat kuat terlihat begitu lemah dihadapan-Nya. Semua masalah
kami diadukannya yang mengalir bersama air mata yang membasahi
sajadah.
Kakiku lemas tak sanggup lagi berdiri. Ingatan tentang aku, ayah dan
ibu yang sujud bersama dalam tahajud seketika muncul membuatku
semakin merindu.
“Ayah!” Rintihku sambil memeluk tubuhnya.
“Ahmad.”
“Kenapa Ayah tega tahajud sendiri? Ayah gak mau ngajak Ahmad
lagi?”
“Maafkan Ayah, Nak! Ayah hanya ingin kamu bisa kuat tanpa melihat
Ayah menangis.”
“Tapi Yah kita ini keluarga. Masalah ini masalah kita. Kita harus
hadapinya bersama. Ahmad gak mau Ayah seperti ini lagi. Kita harus
terus bersama Yah!”
“Ya, Nak. Maafkan Ayah.”
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Bersama tangis kami lalui malam dengan penuh harap hingga adzan
subuh berkumandang. Fajar mulai datang menyingsing membuka
judul baru perjuangan kami hari ini. Pak Rahmat yang seolah belum
tega melepas kepergian kami kembali memeluk ayah. Namun kali ini
beliau juga memelukku sambil membisikkan bahwa aku harus kuat
karena kebenaran akan dihadirkan kepada orang yang berbuat
benar. Lambaian tangan beliau melepas kami pergi.
Kembali menata harapan yang diikuti perjuangan. Menyusun balokbalok perjuangan agar membentuk sebuah kemenangan yang utuh.
Tak ingin lagi aku banyak bertanya karena hati ini yakin Allah akan
mengarahkan langkah kami.
Lelah tak membuatku berhenti melangkah. Dalam hati hanya
berharap “Yaa Rabb jadikan setiap butir pasir yang kami pijak,
hembusan angin yang menerpa kami, tumbuhan dan pepohonan
yang berdiri menatap kami menjadi saksi atas semua perjuangan ini.
Jadikan semua ini berarti dihadapan-Mu karena hamba tahu semua
ini atas kehendak-Mu dan berakhir kepada-Mu.”
Barisan algojo terlihat berjejer di depan gerbang bangunan yang
kusebut “Istana Penjara” itu. Mereka berbadan tinggi kekar lengkap
dengan pistol yang tergenggam di tangan mereka. Anganku seketika
melayang jauh tentang ibu. Bagaimana keadaan didalamnya jika di
luarnya saja seperti Malaikat Malik penjaga neraka. Tapi sekali lagi
ayah memang menunjukkan keteladanannya. Tak kulihat perasaan
takut di wajahnya. Langkahnya tetap yakin melangkah diiringi dzikir
yang sedari tadi kudengar terus dilantunkannya.
Ayah tetap menunjukkan wajah teduhnya dihadapan para algojo
penjaga itu. Anehnya semua penjaga itu tanpa curiga dan banyak
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bertanya kepada kami. Alhasil kami dapat memasuki gerbang itu dan
menemui sang pemilik rumah.
Kali ini giliranku. Ku ketuk pintu dan tak lama seseorang berpakaian
hitam berdiri dihadapan kami dengan angkuh. Dari kecil aku paling
tidak suka melihat orang yang angkuh dan kali ini Allah
menakdirkanku berhadapan langsung dengan sosok seperti itu.
Sangat gemas inginku memukul tetapi ayah mengerti keadaanku.
Segera ayah mengatakan untuk menahan emosiku.
“Maaf Pak maksud kedatangan kami ke sini untuk menjemput
saudari Aisyah.”
“Oh jadi kamu suami wanita itu? Baut apa kamu menjemputnya? Alah
… kalau kamu mau aku bisa saja mencarikan kamu wanita yang jauh
lebih cantik daripada wanita itu.”
“Segala puji bagi Allah yang telah menyatukan saya dengan Aisyah.
Dia telah menjadi tanggungjawab saya dan sampai kapanpun saya
akan tetap menjaganya.”
“Oh oke kalau kamu masih berpendirian seperti itu. Pelayan! Cepat
bawa Aisyah ke sini!”
Sungguh tak sanggup aku melihatnya. Ibu, wanita yang sangat aku
hormati harus merasakan sakitnya penyiksaan oleh tangan-tangan
kejam. Wajahnya memerah penuh lebam. Mata yang selalu
menangisiku dalam doanya tak lagi seperti biasa yang kulihat. Penuh
memar bahkan bola mata hitamnya memerah yang kurasa telah
bercampur darah. Wajah yang kurindu tak lagi seperti dulu. Semua
membuat kekuatanku rontok. Berguguran tersapu badai yang
menghantam hati. Matanya mungkin tak melihat kami sebab tak ada
satupun kata yang keluar sebelum kami berbicara. Hanya tangis
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sebagai ungkapanku. Tak sanggup satu katapun yang keluar dari
mulutku.
“Inilah wanita yang kalian cari. Lihat! Bagaimana keadannya? Oh ya
ya saya ingat inilah yang kalian sebut sebagai jihad bukan? Kalian
bilang berjuang di jalan Allah dengan cara berdakwah ke sana
kemari, hilir mudik dan pada akhirnya kalian merampas keluarga
kami yang telah berbeda keyakinan dengan kami. Kalian tahu kenapa
saya menangkap wanita ini di surau? Karena wanita ini telah
membuat saya kehilangan istri dan anak saya. Mereka pergi
meninggalkan saya karena telah diracuni oleh wanita ini. Ya. Kalian
lihat! Rumah saya ini besar, mobil saya berjejeran, harta saya juga
menumpuk. Tapi semua itu tidak bisa seutuhnya membahagiakan
saya. Saya ini hanya lelaki yang hidup kesepian dalam kemewahan.
Sekarang kalian merasakan bukan bagaimana rasanya tidak ada
sosok keluarga kesayangan? Kalian baru satu pekan merasakan
semua itu. Sedangkan saya sudah satu tahun menderita. Dulu kami
satu keyakinan tetapi setelah istri dan anak saya mendengar doktrin
wanita ini mereka memutuskan meninggalkan saya. Apa kalian tidak
tega dengan saya?”
Perkataan lelaki itu menusuk batinku. Bukankah Islam itu indah?
Hanya orang-orang yang menutup hatilah yang tak pernah bisa
merasakan keindahan itu. Luapan emosinya memanggil ingatanku
dengan kisah Ibu setahun yang lalu bahwa ada seorang ibu dan anak
yang meninggalkan rumahnya karena telah bertekad menjadi
muslim. Sampai saat ini Ibu juga masih aktif berdakwahdari suaru ke
surau sebelum peristiwa penculikan sepekan lalu itu.
“Dor!”
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“Allahu akbar Ayah.”
“Ahmad! Jaga dirimu dan keluarga kita ya, Nak! Rawat ibu sampai
masa tua dan maut menjemputnya. Surgamu di bawah telapak
kakinya. Jadilah mujahid yang berbakti kepada ibumu! Gantikan
peran Ayah ya, Nak!Syahid telah ada dihadapan Ayah. Asyhadu an la
ilahailla Allah waasyhadu annaa Muhammadar Rasulullah.”
“Yaa Allah.Innalillahi wainnailaihi raji’un.”
“Ahmad! Itu kamu Nak? Ada apa dengan ayah?”
“A …yah …telah syahid Bu.”
“Innalillahi wainnailaihi raji’un.”
Itulah sepenggal kisah perjalananku dalam membela Islam. Aku yang
ketika itu baru berusia dua belas tahun ditakdirkan harus melihat
contoh nyata syahid di jalan-Nya. Selamat tinggal ayah. Kini Ibu aman
bersamaku. Beliau tak pernah berhenti berdakwah, masih sama
seperti dulu. Semoga Allah kembali menyatukan kita dalam jannahNya. Aamiin.
Lilis Karlina. 2019

2) Peserta didik melakukan curah pendapat berdasarkan cerpen yang
dibaca.
3) Peserta didik merespon pertanyaan stimulus dari pendidik mengenai
teks cerpen yang telah dibaca.
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2. Problem Statemen (Identifikasi masalah)
1) Peserta didik membaca teks cerpen yang dibagikan pendidik.
2) Peserta didik menelaah struktur dan aspek kebahasaan dalam teks
cerpen.
3) Peserta didik mengidentifikasi masalah dengan menelaah; apa saja
struktur

cerpen?

Apa

saja

kebahasaan

cerpen?

Bagaimana

mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam bentuk cerpen
dengan memperhatikan struktur dan kebahasaan?
3. Data Collection (Pengumpulan Data)
1) Peserta didik diberi kesempatan untuk mengumpulkan informasi
struktur dan aspek kebahasaan dari cerpen yang dibaca.
2) Peserta didik mendata struktur dan aspek kebahasaan yang
berhubungan dengan teks.
3) Peserta didik mengidentifikasi hasil yang sudah dikumpulkan atau
didata untuk membuktikan kebenaran hipotesis sesuai dengan isi teks.
4. Data Processing ( pengolahan data )
Peserta didik dibagi 4 kelompok:
1) Kelompok 1 membaca, mengkaji, dan menelaah materi pengertian
teks cerpen.
Kelompok 2 membaca, mengkaji, dan menelaah materi ciri-ciri
teks cerpen.
Kelompok 3 membaca, mengkaji, dan menelaah materi struktur
teks cerpen.
Kelompok 4 membaca, menelaah dan mengkaji kaidah kebahasaan
teks cerpen. Setiap kelompok membaca, mengkaji, dan menelaah
sumber belajar yang berhubungan dengan hal yang ingin dipahami
tersebut.
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2) Mendiskusikan informasi yang sudah dikumpulkan (struktur dan
aspek kebahasaan) teks cerpen.
3) Mengidentifikasi informasi (struktur dan kebahasaan) teks cerpen.
4) Menentukan struktur dan aspek kebahasaan teks yang telah
diperoleh.
5) Peserta didik mengungkapkan pengalaman dan gagasan dalam
teks cerpen.
5. Verification (Pembuktian )
1) Peserta didik mengutus salah satu anggota kelompok dari masingmasing kelompok untuk mengunjungi kelompok lain, misalnya
kelompok 1 mengunjungi kel. 2, 3, dan 4. Kel. 2 dst.
2) Masing-masing utusan kelompok kembali ke kelompok masingmasing dan melaporkan hasil kunjungannya.
3) Peserta didik mendiskusikan hasil kunjungan untuk membuktikan
benar tidaknya hasil kerja kelompok.
4) Peserta didik menyimpulkan hasil diskusi dengan mencatat dan
merespon berdasarkan hasil kunjungan.
6. Generalization (Menarik kesimpulan / Generalisasi)
1) Peserta didik menyimpulkan struktur dan kebahasaan teks cerpen.
2) Peserta didik menceritakan kembali informasi yang ada dalam teks
yang telah dibaca.
3) Peserta didik mendiskusikan hasil yang sudah dikumpulkan untuk
membuktikan kebenaran sesuai dengan isi teks.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD)
LKPD 1.1 Menjelaskan unsur pembangun karya sastra teks cerita
pendek.
1. Sebutkan dan jelaskan unsur-unsur pembangun karya sastra.
No. Unsur intrinsik
1.

Tema

2.

Latar

3.

Tokoh

4.

Penokohan

5.

Alur

6.

Sudut pandang

7.

Amanat

8.

Gaya bahasa

Penjelasan
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LKPD 1.2 Membandingkan unsur pembangun karya sastra teks cerita
pendek.
Cermati dua penggalan teks cerpen berikut!
Cerpen 1
sinilah ayah

Di

mengajariku

dulu

berenang, hampir

mengajariku
punggung

Cerpen 2
“Hujan mulai reda, matahari

bunyi
buaya

tenggelam,”

dari

jauh

gemeletar terdengar suara Geri dan Yanti. “Fik,
lapar

dan Fikri kita kumpul! “aku pun beranjak

kecipak anak-anak ikan kemuring. dari sudut
Di sini juga ayah mendidikku sumber

gubuk

suara.

menghampiri
“Kita

harus

membedakan suara katak daun menyusun strategi disaat ini.” kata
dan suara keciap ular manau, yang Geri, penaggung jawab ekspedisi
menyaru

suara

katak

untuk Tim Mapala Puncak Gunung Betung.

melahapnya. Sering aku dan ayah “Fikri, Ningsih, dan Firman, kalian
menyusupi

celah-celah

nifah, harus

siap

menghadapi

menyelam di bawah gemerisik kemungkinan terburuk.
pelepahnya,

saling

menguji

ketahanan dengan tidak bernafas.
Lamunanku buyar ketika telapak
kakiku

yang

mencelup

air

dikerumuni ikan nari dan batu
tempat aku duduk tidak tersinari
lantaran

matahari

tenggelam.
https://brainly.co.id
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hampir

Kita harus siap bertahan di
gubuk ini dengan perut lapar hingga
cuaca

semakin

membaik.

Jalan

setapak yang akan kita turuni sangat
berbahaya untuk keselamatan.” kata
Geri menyakinkan.
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Setelah kalian membaca kedua teks di atas, bandingkanlah perbedaan
unsur instrinsik yang terdapat dalam kedua cerpen tersebut
No. Unsur
1.
Tema
2.

Latar

3.

Tokoh

4.

Penokohan

5.

Alur

6.

Sudut
pandang

7.

Amanat

8.

Gaya
bahasa

Cerpen 1

Cerpen 2
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LKPD 1.3 Menyimpulkan unsur pembangun karya sastra teks cerita
pendek.
Setelah kalian membaca dan mempelajari teks cerita pendek, simpulkanlah
unsur pembangun teks cerpen.
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LKPD 2
LKPD 2.1 Menjelaskan struktur teks cerita pendek.
KELANA RINDU
Gelapnya malam menyambut kedatangan kami yang tiba dengan
perahu biru. Hembusan angin masih setia bersama duka berpadu dalam
kelam yang belum kami ketahui dimana ujungnya. Biarpun kami terlihat
kuat namun hati tetaplah perih merintih. Keluh yang mengadu beradu
dengan deru dalam qolbu.
“Masih kuat Nak?”
“In syaa Allah kuat Yah.”
“Terima semua ini dengan lapang dada ya, Nak! Allah Maha tahu
keluarga kita sanggup melewati semua ini.”
“Ya,Yah Ahmad paham.”
Masih tegap kaki melangkah mencari arah tanpa menyerah.
Berharap hanya kepada-Nya karena semua ini telah tertulis dalam lauh
mahfuz-Nya. Rindu yang menanti terus memanggil dalam diriku yang
berdiri menggigil. Ayah, sosok yang melebihi baja kekuatannya tak
pernah berhenti memberiku motivasi agar kuat melewati semua ini.
Badai pasti berlalu, begitulah yang sering kudengar dan sekarang kami
berada dalam badai itu.
“Malam ini kita tidur dimana Yah?”
“Di rumah teman lama Ayah Nak. Pak Rahmat namanya. Sudah
dingin ya? Ayah tahu kok, Ahmad ini anak yang kuat. Lagipula yang kita
rasakan sekarang ini tidak ada apa-apanya Nak jika dibandingkan
dengan perjuangan Rasulullah dan para sahabat masa lalu. Sekarang kita
sebagai umatnya masa gak mau sih merasakan secuil dari perjuangan
mereka. Semakin besar ujian maka semakin besar pula pahalanya. Itu
rumus yang Ayah pegang sampai sekarang. ”
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“Maa syaa Allah mantap Yah! Ya, Yah Ahmad juga malu kalau
dibandingkan dengan perjuangan Rasulullah dan para sahabat yang
siang malam berjuang demi tegaknya Islam. Ahmad ingat kisah dari Ibu
tentang peperangan kaum muslimin. Mereka dengan gagahnya
menunggang kuda membawa panji Islam. Ahmad mau seperti itu Yah.”
“Nah ini yang Ayah mau. Tangguh, sabar, pantang mengeluh. Maa
syaa Allah mujahid Ayah. Ayah yakin Allah akan mengabulkan keinginan
Ahmad karena ketika hamba berjalan menuju-Nya maka Allah berlari.
Nah sekarang Ahmad sudah mau menjadi mujahid. In syaa Allah akan
terbuka jalan untuk Ahmad.”
“Aamiin. Nanti gelar Ahmad di akhirat Ahmad bin Utsman Sang
Mujahid.”
“Aamiin.”
Gelapnya malam merekam semua jejak kami dengan sorotan
bintang yang menyorot setiap detik dalam panggung dunia ini. Setengah
jam kami berjalan terlihat sebuah rumah panggung dengan tiga buah
obor yang menerangi di depan rumah. Sayup-sayup terdengar seorang
laki-laki kurang lebih berusia 40 tahun memanggil-manggil nama ayah.
Sekitar jarak dua meter lelaki itu berlari menuju kami.
Suasana hangat dua sahabat dekat yang lama berpisah sangat
melekat. Lelaki itu memeluk ayah bahkan kulihat mereka menitikkan
air mata. Tak menunggu lama segera kami dipersilahkan memasuki
rumah panggung itu. Sekali lagi kejutan yang Allah berikan kepada kami.
Allah memang Maha tahu segala kondisi hamba-Nya. Seekor Mujair
bakar berenang dalam kuah cabai hijau. Di sampingnya ditemani
sebakul nasi putih dan dua buah piring yang tersedia bagi kami. Rezeki
memang tak pernah salah mengambil posisi. Perutku yang lapar akan
segera mendapatkan santapan malam.
Selepas makan malam lelaki yang bernama Pak Rahmat itu
terlihat ragu saat bertanya kepada ayah kapan akan menemui Ibu di
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desa sebelah. Namun ayah dengan keyakinannya menjawab dengan
tegas bahwa in syaa Allah besok pagi akan kami temui wanita mulia
keluarga kami.
Pucat pasih terlihat dari wajah ayah meskipun telah berusaha
disembunyikannya. Beliau memang teladan yang hebat bagiku.
Sebenarnya Ayah memang mudah sakit jika terkena udara malam.
Tetapi malam ini naluri sebagai suami yang wajib menjaga istri telah
mematahkan

semua

itu.

Ayah

menerjangnya

agar

Ibu

bisa

terselamatkan. Bukan karena sekedar rasa cinta, namun demi menjaga
amanah yang telah Allah titipkan kepada ayah.
Pukul 03.00 mataku masih belum terpejam. Dari jendela persegi
panjang kutatap jauh keluar membayangkan seperti apa keadaan Ibu
sekarang. Air mata tak bisa berdusta dengan keadaan. Lautannya tak
tahan terjatuh sebagai saksi dari anak yang sangat merindu. Ditengah
tangisanku terdengar suara tangis yang merintih kepada Sang Ilahi.
Kucoba mendekat ke kamar sumber suara itu. Ternyata ayah yang
sangat kuat terlihat begitu lemah dihadapan-Nya. Semua masalah kami
diadukannya yang mengalir bersama air mata yang membasahi sajadah.
Kakiku lemas tak sanggup lagi berdiri. Ingatan tentang aku, ayah
dan ibu yang sujud bersama dalam tahajud seketika muncul membuatku
semakin merindu.
“Ayah!” Rintihku sambil memeluk tubuhnya.
“Ahmad.”
“Kenapa Ayah tega tahajud sendiri? Ayah gak mau ngajak Ahmad
lagi?”
“Maafkan Ayah, Nak! Ayah hanya ingin kamu bisa kuat tanpa
melihat Ayah menangis.”
“Tapi Yah kita ini keluarga. Masalah ini masalah kita. Kita harus
hadapinya bersama. Ahmad gak mau Ayah seperti ini lagi. Kita harus
terus bersama Yah!”
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“Ya, Nak. Maafkan Ayah.”
Bersama tangis kami lalui malam dengan penuh harap hingga
adzan subuh berkumandang. Fajar mulai datang menyingsing membuka
judul baru perjuangan kami hari ini. Pak Rahmat yang seolah belum tega
melepas kepergian kami kembali memeluk ayah. Namun kali ini beliau
juga memelukku sambil membisikkan bahwa aku harus kuat karena
kebenaran akan dihadirkan kepada orang yang berbuat benar.
Lambaian tangan beliau melepas kami pergi.
Kembali menata harapan yang diikuti perjuangan. Menyusun
balok-balok perjuangan agar membentuk sebuah kemenangan yang
utuh. Tak ingin lagi aku banyak bertanya karena hati ini yakin Allah akan
mengarahkan langkah kami.
Lelah tak membuatku berhenti melangkah. Dalam hati hanya
berharap “Yaa Rabb jadikan setiap butir pasir yang kami pijak,
hembusan angin yang menerpa kami, tumbuhan dan pepohonan yang
berdiri menatap kami menjadi saksi atas semua perjuangan ini. Jadikan
semua ini berarti dihadapan-Mu karena hamba tahu semua ini atas
kehendak-Mu dan berakhir kepada-Mu.”
Barisan algojo terlihat berjejer di depan gerbang bangunan yang
kusebut “Istana Penjara” itu. Mereka berbadan tinggi kekar lengkap
dengan pistol yang tergenggam di tangan mereka. Anganku seketika
melayang jauh tentang ibu. Bagaimana keadaan didalamnya jika di
luarnya saja seperti Malaikat Malik penjaga neraka. Tapi sekali lagi ayah
memang menunjukkan keteladanannya. Tak kulihat perasaan takut di
wajahnya. Langkahnya tetap yakin melangkah diiringi dzikir yang sedari
tadi kudengar terus dilantunkannya.
Ayah tetap menunjukkan wajah teduhnya dihadapan para algojo
penjaga itu. Anehnya semua penjaga itu tanpa curiga dan banyak
bertanya kepada kami. Alhasil kami dapat memasuki gerbang itu dan
menemui sang pemilik rumah.
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Kali ini giliranku. Ku ketuk pintu dan tak lama seseorang
berpakaian hitam berdiri dihadapan kami dengan angkuh. Dari kecil aku
paling tidak suka melihat orang yang angkuh dan kali ini Allah
menakdirkanku berhadapan langsung dengan sosok seperti itu. Sangat
gemas inginku memukul tetapi ayah mengerti keadaanku. Segera ayah
mengatakan untuk menahan emosiku.
“Maaf Pak maksud kedatangan kami ke sini untuk menjemput
saudari Aisyah.”
“Oh jadi kamu suami wanita itu? Baut apa kamu menjemputnya?
Alah … kalau kamu mau aku bisa saja mencarikan kamu wanita yang
jauh lebih cantik daripada wanita itu.”
“Segala puji bagi Allah yang telah menyatukan saya dengan
Aisyah. Dia telah menjadi tanggungjawab saya dan sampai kapanpun
saya akan tetap menjaganya.”
“Oh oke kalau kamu masih berpendirian seperti itu. Pelayan!
Cepat bawa Aisyah ke sini!”
Sungguh tak sanggup aku melihatnya. Ibu, wanita yang sangat
aku hormati harus merasakan sakitnya penyiksaan oleh tangan-tangan
kejam. Wajahnya memerah penuh lebam. Mata yang selalu menangisiku
dalam doanya tak lagi seperti biasa yang kulihat. Penuh memar bahkan
bola mata hitamnya memerah yang kurasa telah bercampur darah.
Wajah yang kurindu tak lagi seperti dulu. Semua membuat kekuatanku
rontok. Berguguran tersapu badai yang menghantam hati. Matanya
mungkin tak melihat kami sebab tak ada satupun kata yang keluar
sebelum kami berbicara. Hanya tangis sebagai ungkapanku. Tak
sanggup satu katapun yang keluar dari mulutku.
“Inilah wanita yang kalian cari. Lihat! Bagaimana keadannya? Oh
ya ya saya ingat inilah yang kalian sebut sebagai jihad bukan? Kalian
bilang berjuang di jalan Allah dengan cara berdakwah ke sana kemari,
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hilir mudik dan pada akhirnya kalian merampas keluarga kami yang
telah berbeda keyakinan dengan kami. Kalian tahu kenapa saya
menangkap wanita ini di surau? Karena wanita ini telah membuat saya
kehilangan istri dan anak saya. Mereka pergi meninggalkan saya karena
telah diracuni oleh wanita ini. Ya. Kalian lihat! Rumah saya ini besar,
mobil saya berjejeran, harta saya juga menumpuk. Tapi semua itu tidak
bisa seutuhnya membahagiakan saya. Saya ini hanya lelaki yang hidup
kesepian dalam kemewahan. Sekarang kalian merasakan bukan
bagaimana rasanya tidak ada sosok keluarga kesayangan? Kalian baru
satu pekan merasakan semua itu. Sedangkan saya sudah satu tahun
menderita. Dulu kami satu keyakinan tetapi setelah istri dan anak saya
mendengar doktrin wanita ini mereka memutuskan meninggalkan saya.
Apa kalian tidak tega dengan saya?”
Perkataan lelaki itu menusuk batinku. Bukankah Islam itu indah?
Hanya orang-orang yang menutup hatilah yang tak pernah bisa
merasakan keindahan itu. Luapan emosinya memanggil ingatanku
dengan kisah Ibu setahun yang lalu bahwa ada seorang ibu dan anak
yang meninggalkan rumahnya karena telah bertekad menjadi muslim.
Sampai saat ini Ibu juga masih aktif berdakwahdari suaru ke surau
sebelum peristiwa penculikan sepekan lalu itu.
“Dor!”
“Allahu akbar Ayah.”
“Ahmad! Jaga dirimu dan keluarga kita ya, Nak! Rawat ibu sampai
masa tua dan maut menjemputnya. Surgamu di bawah telapak kakinya.
Jadilah mujahid yang berbakti kepada ibumu! Gantikan peran Ayah ya,
Nak!Syahid telah ada dihadapan Ayah. Asyhadu an la ilahailla Allah
waasyhadu annaa Muhammadar Rasulullah.”
“Yaa Allah.Innalillahi wainnailaihi raji’un.”
“Ahmad! Itu kamu Nak? Ada apa dengan ayah?”
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“A …yah …telah syahid Bu.”
“Innalillahi wainnailaihi raji’un.”
Itulah sepenggal kisah perjalananku dalam membela Islam. Aku
yang ketika itu baru berusia dua belas tahun ditakdirkan harus melihat
contoh nyata syahid di jalan-Nya. Selamat tinggal ayah. Kini Ibu aman
bersamaku. Beliau tak pernah berhenti berdakwah, masih sama seperti
dulu. Semoga Allah kembali menyatukan kita dalam jannah-Nya. Aamiin.
Lilis Karlina. 2019
a. Tulis dan jelaskan struktur teks cerpen tersebut!
No. Struktur Cerpen

Penjelasan

1.
2.
3.
4.
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b. Tulis dan jelaskan aspek kebahasaan teks cerpen tersebut!
No. Aspek Kebahasaan

Penjelasan

1.
2.
3.
4.

LKPD 2.2 Menulis struktur teks cerpen
No. Struktur Teks
1.

Orientasi

2.

Rangkaian Peristiwa

3.

Komplikasi

4.

Resolusi
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Bukti dalam Teks
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LKPD 2.3 Menulis aspek kebahasaan teks cerpen
No. Aspek kebahasaan
1.

Ragam bahasa

2.

Kosakata

3.

Majas (gaya bahasa)

4.

Kalimat deskriptif

Bukti dalam teks
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LKPD 2.4 Merancang dan mengungkapkan pengalaman dalam bentuk
cerita pendek.
a. Buatlah sebuah kerangka cerita pendek, kerjakanlah latihan tersebut pada
bagan berikut!
Orientasi

Rangkaian
peristiwa
Komplikasi

Resolusi

b. Kembangkanlah kerangka cerpen di atas menjadi cerita yang utuh.
Perhatikan struktur teks, kaidah kebahasaan dan unsur-unsur pembangun
teks cerpen. Berilah judul yang menarik!
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C. Bahan Bacaan
1. Pengertian cerita pendek
Cerita pendek (cerpen) adalah karangan dalam genre prosa tulis yang
berbentuk naratif dan bersifat fiktif. Cerpen merupakan salah satu karya sastra
yang memaparkan kisah maupun cerita mengenai manusia berserta seluk
beluknya, yang dituangkan melalui kisahan singkat. Cerpen bisa juga
merupakan bentuk prosa baru yang menceritakan sebagian kecil dari
kehidupan pelakunya yang terpenting dan paling menarik. Di dalam cerpen
boleh ada konflik atau pertikaian, tetapi hal itu tidak menyebabkan perubahan
nasib tokohnya.
Cerpen ditulis pengarang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari yang
dialaminya. Pengalaman hidup ini kemudian diekspresikan ke dalam cerpen.
Proses penciptaannya bukan semata-mata menggambarkan kehidupan nyata
itu, melainkan didasari oleh pandangan pengarang. Pandangan inilah yang
menggambarkan nilai dalam suatu cerpen. Seperti halnya sebuah kisah
tentunya cerpen mengandung nilai-nilai kehidupan yang dapat kita ambil
sebagai contoh, antara lain:
a. Nilai agama: Berkaitan dengan pelajaran agama yang dapat dipetik dalam
teks cerpen.
b. Nilai Sosial: Berkaitan dengan pelajaran yang dapat dipetik dari interaksi
sosial antara para tokoh dan lingkungan masyarakat dalam teks cerpen.
c. Nilai moral: Nilai ini berkaitan dengan nilai yang dianggap baik atau buruk
dalam masyarakat. Dalam cerpen nilai moral bisa berupa nilai moral
negatif (buruk) atau nilai moral positif (baik).
d. Nilai budaya : Nilai yang berkaitan erat dengan kebudayaan, kebiasaan,
serta tradisi adat istiadat
2. Struktur Cerpen
Ada beberapa struktur dalam cerpen yaitu:
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a.

Orientasi adalah struktur yang berisi pengenalan latar cerita. Bagian ini
berkaitan dengan latar tempat, waktu, alur, hingga latar suasana. Latar
digunakan pengarang untuk menghidupkan cerita dan meyakinkan
pembaca. Dengan kata lain, latar merupakan sarana pengekspresian
watak, baik secara fisik maupun psikis.

b.

Rangkaian peristiwa yaitu kisah berlanjut melalui rangkaian peristiwa
tak terduga.

c.

Komplikasi adalah cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang
memengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke
solusi.

d.

Resolusi adalah solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil.
Cara pengarang mengakhiri cerita. E. Kosasih (2018:62)

3. Unsur Intrinsik dan Ekstrinsik pada Cerpen
Ada beberapa unsur intrinsik dan ekstrinsik pada cerpen, berikut uraiannya.
a. Tema
Berisi topik yang mau diangkat misalnya; pendikan, alam, agama, dan
sebagainya.
b. Latar
Berisi tempat terjadinya suatu peristiwa. Meliputi latar waktu, latar
tempat, dan latar suasana.
c. Tokoh
Berisi tokoh siapa saja yang terlibat dalam cerpen. Misal tokoh ibu, bapak,
paman, Lutfi Aminuddin, Agilia Nur Muftiah.
d. Penokohan
Berisi perwatakan pada tokoh yang terlibat dalam cerpen. Contoh: watak
tokoh Lutfi Aminuddin, bisa diberi perwatakan jahat atau baik, tergantung
cerita yang diangkat seperti apa.
e. Alur
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Berisi jalannya cerita dari awal sampai akhir. Alur terdiri dari alur maju,
alur mundur, dan alur campuran.
f. Sudut pandang
Sudut pandang berisi posisi pengarang. Sudut pandang ada dua. Sudut
pandang orang pertama, dan sudut pandang orang ketiga.
g. Amanat
Berisi seputar pesan-pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada
pembaca. Bisa berupa amanat sosial, keagamaan, moral, maupun budaya.
h. Gaya bahasa
Gaya bahasa bagian dari unsur ekstrinsik. Gaya bahasa berkaitan dengan
pilihan diksi pengarang: gaya bahasa formal, atau gaya bahasa non formal.
4. Unsur Kebahasaan Teks Cerpen
Unsur kebahasaan teks cerpen adalah unsur-unsur yang membangun teks
tersebut. Beberapa unsur kebahasaan teks cerpen antara lain ragam bahasa
sehari-hari, kosakata, majas atau gaya bahasa, dan kalimat deskriptif.
a. Ragam bahasa sehari-hari atau bahasa tidak resmi
Cerpen merupakan cerita fiksi bukan karangan ilmiah (nonfiksi) yang harus
menggunakan bahasa resmi. Cerpen mengisahkan kehidupan sehari-hari.
Kalimat ujaran langsung yang digunakan sehari-hari membuat cerpen terasa
lebih nyata.
b. Kosakata
Seorang penulis cerpen harus mempunyai banyak perbendaharaan kata.
Pilihan kata atau diksi sangatlah penting karena menjadi tolak ukur kualitas
cerpen yang dihasilkan. Diksi menambah keserasian antara bahasa dan
kosakata yang dipakai dengan pokok isi cerpen yang ingin disampaikan
kepada pembaca.
c. Majas (gaya bahasa)
Peristiwa pemakaian kata yang melewati batas-batas maknanya yang lazim
atau menyimpang dari arti harfiahnya. Majas disebut juga bahasa berkias
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yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan
konotasi tertentu.
Terdapat sekitar enam puluh gaya bahasa, namun Gorys Keraf membaginya
menjadi

empat

kelompok,

yaitu

majas

perbandingan

(metafora,

personifikasi, depersonifikasi, alegori, antitesis), majas pertentangan
(hiperbola, litotes, ironi, satire, paradoks, klimaks, antiklimaks), majas
pertautan (metonimis, sinekdoke, alusio, eufemisme, ellipsis), dan majas
perulangan (aliterasi, asonansi, antanaklasis, anafora, simploke).
d. Kalimat deskriptif
Kalimat deskriptif adalah kalimat yang melukiskan atau menggambarkan
sesuatu. Dalam cerpen, kalimat deskriptif digunakan untuk menggambarkan
suasana, tempat, tokoh dalam cerita.
5. Strategi Membuat Cerpen yang Baik
Ada beberapa langkah yang bisa dilakukan, agar cerpen yang dibuat bisa
bernilai bagus. Berikut beberapa tipsnya.
Pertama, tentukanlah terlebih dahulu siapa segmentasi cerpen yang akan
kalian sasar: cerpen untuk anak-anak atau cerpen untuk orang dewasa?
Penetapan segementasi ini penting, agar cerpen yang kalian buat tepat pada
sasaran target pembacanya.
Kedua, buatlah cerpen dengan karakter-karakter tokoh yang tidak biasa. Kalian
bisa menampilkan sosok berpakaian brandalan, tapi karakternya baik. Atau
sosok-sosok unik lainnya. Sebisa mungkin, karakter-karakter dibuat seunik
mungkin, sehingga tidak mudah ditebak.
Ketiga, buatlah latar yang sedetail mungkin. Latar dan penokohan harus
sinkron dengan jalan cerita. Sebagai misal, pada cerpen-cerpen bertema cinta,
kalian

bisa

menggunakan

setting

menggambarkan sebuah keromantisan.
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taman,

atau

tempat-tempat

yang
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A. Pembahasan Soal-soal
Berikut ini adalah pembahasan-pembahasan soal dari Ujian Nasional;
1.

Pembahasan Soal UN 2017: Menentukan bukti watak tokoh dalam sebuah
teks.
Berangkat dari konflik pada kutipan teks cerita adalah keinginan tokoh
Aku menolong Ena tapi tidak ada biaya, kita dapat memahami bahwa
amanat yg coba disampaikan teks cerita adalah imbauan untuk melakukan
sesuatu sesuaikan dengan kemampuan.
Jawab: A.

2.

Pembahasan Soal UN 2016: Menyusun atau menyajikan teks.
Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks adalah berupa simpulan dari
beragam kejadian pada kutipan di atas, yakni keberuntungan yang satu
disusul keberuntungan yang lain. Simpulan yang merangkum untaian
keberuntungan disodorkan oleh opsi (D) Aku bersyukur hari ini karena
banyak rezeki tanpa harus keluar uang.
Jawab: D

3.

Pembahasan Soal UN 2017: Membandingkan unsur pembangun karya
sastra dalam teks cerita pendek yang dibaca.
Nampak jelas bahwa pada kutipan teks I terdapat banyak kalimat
langsung, seperti ditandai dengan pengunakan tanda petik/kutip (“...”); di
lain pihak, kutipan teks II lebih banyak menggunakan kaimat tidak
langsung, berupa narasi.
Jawab: A.
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4.

Pembahasan Soal UN 2017: Membandingkan Penggunaan Bahasa Cerpen
Perbedaan penggunaan bahasa pada kedua kutipan cerita tersebut adalah
sebagai berikut: Pada kutipan I terdapat penggunaan ungkapan yaitu
mukanya merah padam yang memiliki makna marah dan bersilat lidah
yang memiliki makna suka memutarbalikan fakta atau pintar berbicara
(biasanya dalam hal buruk). Pada kutipan II tidak terdapat penggunaan
ungkapan.
Jawab: A.
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Unit Pembelajaran
Teks Cerpen

B. Mengembangkan Soal HOTS
Pengembangan soal kemampuan 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
konstektual (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.
Untuk mengerjakan soal HOTS terlebih dahulu menentukan kisi-kisi soal
yang kemudian dilanjutkan mengembangkannya ke dalam soal melalui kartu
soal.
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1. KISI-KISI BAHASA INDONESIA UJIAN NASIONAL (UN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
NO

Kompetensi yang Diuji
3.5

1.

Mengidentifikasi

unsur

pembangun karya sastra dalam

Lingkup
Materi
Teks
cerpen

: Sekolah Menengah Pertama (SMP )
: Bahasa Indonesia
: ….
:6
: 2019/2020

Materi

Indikator Soal

Membandingka

Disajikan dua kutipan teks

n

cerpen, peserta didik dapat

pola

teks cerita pendek yang dibaca

pengembangan

membandingkan isi, pola

atau didengar

cerpen

penyajian, dan atau bahasa teks.

No

Level
Kognitif

1

L3

BentukSoal

PG
2.

3.5

Mengidentifikasi

unsur

pembangun karya sastra dalam
teks cerita pendek yang dibaca
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atau didengar

Teks
cerpen

menunjukkan

Disajikan teks cerita pendek(2-3

bukti latar dan paragraf), peserta didik dapat
watak

membuktikan simpulan dengan

2

L3
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NO

Kompetensi yang Diuji

Lingkup
Materi

Materi

Indikator Soal

No

Level
Kognitif

3

L3

data pada karya sastra (bukti
watak, setting, nilai)
3

3.5

Mengidentifikasi

unsur

pembangun karya sastra dalam

4

Teks
cerpen

Mengaitkan isi Peserta didik mengaitkan isi
dengan

teks cerita pendek yang dibaca

kehidupan saat

atau didengar

ini

3.6

Menelaah struktur

aspek

kebahasaan

pendek

yang

dibaca

dan
cerita

Teks
cerpen

menentukan

Disajikan

bagian cerpen

paragraf), peserta didik dapat

atau

3.6

cerpen

(2-3
L3
4

teks tersebut dengan tepat

Menelaah struktur

aspek

teks

menentukan bagian komplikasi

didengar

5

dengan kehidupan saat ini

kebahasaan

dan
cerita

Teks
cerpen

menentukan

Disajikan teks cerpen yang sama

bagian cerpen

(2-3 paragraf), peserta didik

5

L3

BentukSoal

NO

Kompetensi yang Diuji
pendek

yang

dibaca

Lingkup
Materi

Materi

atau

No

Level
Kognitif

6

L3

dapat memilah stuktur teks yang

didengar
6

Indikator Soal

tepat.

3.6 Menelaah struktur dan

Teks

aspek kebahasaan cerita

cerpen

pendek yang dibaca atau
didengar

aspek

Disajikan

teks

cerpen

(2-3

kebahasaan

paragraf), peserta didik dapat

cerpen

menentukan

perbedaan

penggunaan bahasa pada cerpen
dengan tepat

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

PAKET - …

Jenis Sekolah : SMP …
Kurikulum
: Kurikulum 2013
Kelas
: IX
Bentuk Soal
: PG
Mata
: Eulis Khoerun
: Bahasa Indonesia
Nama Penyusun
Pelajaran
Nisa
KOMPETENSI Buku Sumber : Bahasa Indonesia SMP
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
X
DASAR
Kelas IX Kemendikbud. 2016
Pemahaman
Membanding
RUMUSAN BUTIR SOAL
Nomor
kan pola
Cermati teks berikut!
Soal
pengembanga
Teks1
Teks2
n cerpen
Seorang nenek hidup serumah bersama
Di kantin sebuah universitas, Dido
1
LINGKUP
anak, menantu, dan cucu berusia 7 tahun. dan Sani, dua orang mahasiswa sedang
MATERI
Keluarga itu biasa makan malam berbincang-bincang.“Saya heran pada dosen
bersama. Si nenek yang sudah pikun Kewirausahaan, kalau ngajar selalu duduk, tidak
Teks cerpen
sering mengacaukan segalanya. Tangan pernah mau berdiri,” kata Dido kepada Sani. Sani
bergetar dan mata rabunnya membuat ogah-ogahan menjawab pertanyaan Dido. Sani
MATERI
nenek susah menyantap makanan. beranggapan bahwa masalah yang dibicarakan
Sendok dan garpu kerap jatuh. Saat si Dido itu tidak penting.
Membandingk
nenek meraih gelas, sering susu tumpah Namun, Dido tetap meminta agar Sani mau
membasahi taplak. Anak dan menantunya menerka teka-tekinya. “Barangkali saja, beliau
an
pola
menjadi gusar. Suami-istri itu lalu capek atau kakinya tidak kuat berdiri,” jawab Sani
pengembanga
menempatkan sebuah meja kecil di sudut merasa jengah. Ternyata jawaban Sani masih juga
ruangan, tempat sang kakek makan salah. Menurut Dido, dosen yang juga pejabat itu
n cerpen
sendirian. Mereka memberikan mangkuk

INDIKATOR
SOAL
Disajikan dua
kutipan teks
cerpen,
peserta didik
dapat
membanding
kan isi, pola
penyajian,
dan
atau
bahasa teks.

Kunci
Jawaban
A

melamin yang tidak gampang pecah. Saat tidak bersedia berdiri sebab takut kursinya
keluarga sibuk dengan piring masing- diambil orang lain.”
masing, sering terdengar ratap kesedihan Mendengar pernyataan Dido, Sani menanyakan
dari sudut ruangan. Namun, suami-istri apa hubungan antara menjadi dosen dan pejabat.
itu jusrtu mengomel agar si nenek tak “Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki
menghamburkan makanan lagi.
orang lain.” ungkap Dido
Sang cucu yang berusia 6 tahun
mengamati semua kejadian di dalam
diam. Suatu hari si ayah memerhatikan
anaknya sedang membuat replika mainan
kayu. “Sedang apa, Sayang?” tanya ayah
pada anaknya. “Aku sedang membuat
meja buat ayah dan ibu. Persiapan buat
ayah dan ibu jika aku besar nanti.” Ayah
anak kecil itu langsung terdiam. Ia
berjanji dalam hati, mulai hari itu, kakek
akan kembali diajak makan di meja yang
sama. Tak kan ada lagi omelan saat piring
jatuh, makan tumpah, atau taplak ternoda
kuah.
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Persamaan kedua teks cerita tersebut adalah . . .
A. menggunakan sudut pandang orang ketiga
B. menguraikan watak tokoh nenek dan dosen yang lugu
C. konflik tentang masa depan tokoh nenek dan dosen
D. latar cerita di rumah tokoh utama

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020

PAKET - …

Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SMP …
Kurikulum
: Kurikulum 2013
: IX
Bentuk Soal
: PG
: Bahasa Indonesia
Nama Penyusun
: Eulis Khoerun Nisa
Buku Sumber : Bahasa Indonesia
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
X
KOMPETENSI DASAR
SMP Kelas IX. Kemendikbud. 2016
Pemahaman
Nomor
RUMUSAN BUTIR SOAL
Soal
Menurut bunda, kehormatan dan nama baik keluarga itu harus dijaga, di mana dan dengan
LINGKUP MATERI
Teks cerpen
MATERI

2

siapa kita bergaul, pasti akan ada pengaruhnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bunda
selalu bisa mengendalikan keadaan keluarga. Bahkan Sasongko, suaminya, takkan
berkutik hanya dengan sendawa setiap merasa kenyang setelah makan. Selalu saja bunda
pintar menemukan kesalahan-kesalahan suaminya, tapi dia tidak pandai menemukan
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menunjukkan bukti latar
dan watak

kesalahan-kesalahan Fandi, anak semata wayangnya, yang sangat dia kagumi dan sang

INDIKATOR SOAL

Pembuktian latar suasana tidak nyaman dalam kutipan tersebut adalah ...

pembuat onar itu.
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Disajikan
teks
cerita
pendek(2-3
paragraf),
peserta
didik
dapat
membuktikan simpulan
dengan data pada karya
sastra
(bukti
watak,
setting, nilai)

Kunci
Jawaban
D

A.
B.
C.
D.

bunda tidak bisa mengatur keluarga.
bunda selalu menjaga kormatannya.
bunda selalu mempermasalahkan suaminya.
suami bunda tidak berkutik dengan sendawa.

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019/2020

PAKET - …

Jenis Sekolah
Kelas
Mata Pelajaran

: SMP …
Kurikulum
: Kurikulum 2013
: IX
Bentuk Soal
: PG
: Bahasa Indonesia
Nama Penyusun
: Eulis Khoerun Nisa
Buku
Sumber
:
Bahasa
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
KOMPETENSI DASAR
Indonesia SMP Kelas IX.
Pemahaman
Kemendikbud. 2016
Nomor
RUMUSAN BUTIR SOAL
Soal
Dua jam berlalu, kami terdiam, tenggelam dalam angan masing-masing. Permasalahan
yang kami hadapi saat ini sungguh li luar dugaan kami. Tapi aku yakin akan indah pada
3
LINGKUP MATERI
waktunya. Namun, Linda Istriku, tetap bersikukuh dan mendesakku. Kami masih tetap
terdiam, aku berdiri dan berjalan pelan ke sana-ke mari. “Jangan kaya setrikaan, pah,
Teks cerpen
cari jalan keluar segera pah, urgent sekali pokoknya, papah harus pinjem uang karena
kalau hujan deras, rumah kita pasti akan bocor dan banjir.”
MATERI
Mengaitkan

isi

kehidupan saat ini

dengan
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Keterkaitan isi cerpen dengan kehidupan sehari-hari adalah . . .
a. selalu ada jalan bila kita berusaha untuk memperbaiki rumah yang bocor dan
banjir.
b. seorang istri menuntut suami untuk mencari penghasilan tambahan.
c. suami biasanya tidak peduli dengan masalah rumah tangga.
d. istri lebih emosional dalam mengatasi permasalahan daripada suami.

INDIKATOR SOAL
Peserta didik mengaitkan isi
dengan kehidupan saat ini

Kunci
Jawaban
D

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

PAKET - …

: SMP …
Kurikulum
: Kurikulum 2013
: IX
Bentuk Soal
: PG
: Bahasa Indonesia
Nama Penyusun
: Eulis Khoerun Nisa
Buku
Sumber
:
Bahasa
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
KOMPETENSI DASAR
Indonesia SMP Kelas IX. X
Pemahaman
Kemendikbud. 2016
Menelaah struktur dan aspek
Nomor
RUMUSAN BUTIR SOAL
kebahasaan cerita pendek
Soal
Bacalah teks berikut ini!
yang dibaca atau didengar
.
4
LINGKUP MATERI
“Kamu apain sih? Kainnya kan jadi robek!!!”
“Sorry, Min! Aku gak bermaksud tuk robekin kainmu!”
Teks cerpen
Minda tidak memperdulikan pembelaan Ayna. Ia masih memandangi dan
memegangi kain batik dari neneknya yang sudah terkoyak-koyak
MATERI
“Maaf yaa Min, aku. . . .”
“ Udah, lah! Pulang, sana!” potong Minda kesal, sambil menangis. Ayna tidak mau
menentukan bagian cerpen
memperkeruh situasi. Ia pun langsung keluar dari kamar Minda dan segera
pulang.
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INDIKATOR SOAL

Bagian kutipan teks cerpen merupakan struktur ....

Disajikan teks cerpen (2-3
paragraf), peserta didik dapat
menentukan
bagian
komplikasi teks tersebut
dengan tepat

Kunci
Jawaban
A

A. komplikasi
B. koda
C. orientasi
D. resolusi

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

PAKET - …

: SMP …
Kurikulum
: Kurikulum 2013
: IX
Bentuk Soal
: PG
: Bahasa Indonesia
Nama Penyusun
: Eulis Khoerun Nisa
Buku
Sumber
:
Bahasa
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
KOMPETENSI DASAR
Indonesia SMP Kelas IX. X
Pemahaman
Kemendikbud. 2016
Nomor
RUMUSAN BUTIR SOAL
Soal
Ruang pameraan itu tidak begitu penuh dikunjungi orang hingga tempat yang kecil itu
tak hendak meledak. Berulang kali Eulis melayangkan pandangannya ke sudut sana.
5
LINGKUP MATERI
Pokoknya, gadis itu punya pesona tersendiri, punya daya tarik tersendiri, punya
magnet yang bisa mengajak mata untuk selalu menatapnya. Sebenarnya sih,
Teks cerpen
sederhana saja penampilanya. Tetapi ia tampak istimewa dengan pakaian seragam
seperti itu.
MATERI
Ciri kebahasaan yang ditonjolkan dalam kutipan cerpen di atas adalah…
a.
penggunaan majas
aspek kebahasaan cerpen
b. penggunaan kata benda khusus
c.
penggunaan ungkapan deskriptif untuk menggambarkan keadaan
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d.

Kunci
Jawaban
C

penggunaan kata/kalimat emotif

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

PAKET - …

193

: SMP …
Kurikulum
: Kurikulum 2013
: IX
Bentuk Soal
: PG
: Bahasa Indonesia
Nama Penyusun
: Eulis Khoerun Nisa
Buku
Sumber
:
Bahasa
Pengetahuan/
Penalaran
Aplikasi
KOMPETENSI DASAR
Indonesia SMP Kelas IX. X
Pemahaman
Kemendikbud. 2016
Nomor
RUMUSAN BUTIR SOAL
Soal
Menjelang malam, terdengar ketukan di pintu. Ayah lalu masuk sambil menenteng
bungkusan yang sangat besar. Wajah ayah berseri-seri. Tetapi aku justru
6
LINGKUP MATERI
sembunyi dibalik bantal. Aku tak berani memandang wajah ayah yang berbinarbinar itu.
Teks cerpen
Kalimat yang bercetak tebal menggunakan majas …
a.
simile
MATERI
b. personifikasi
c.
metafora
Menentukan bagian cerpen
d. perbandingan langsung

INDIKATOR SOAL
Disajikan teks cerpen yang
sama (1 paragraf), peserta
didik dapat memilah kaidah
kebahasaan teks yang tepat.

Kunci
Jawaban
A

Kurikuluim 2013 Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, terutama yang
disempurnakan (2016), mewajibkan genre cerita pendek disajikan untuk SMP
di kelas IX. Ragam teks ini—baik ragam lisan ataupun tertulis—sangat krusial
untuk siswa kuasai, mengingat teks ini mengusung dan mengeksploitasi
budaya serta kehidupan sehari-hari mereka. Terlebih dalam upaya
mengembangkan daya kreatifitas dan imaginasi siswa dalam koridor
pengapresiasian karya sastra dan pelestarian kearifan lokal.
Cerpen juga merupakan menu wajib dalam ujian nasional (UN); dengan kata
lain, UN Bahasa Indonesia selalu menyodorkan soal-soal bertali cerpen. Oleh
karena itu, teks tersebut penting disampaikan Bapak/Ibu guru secara
komprehensif, yang meliputi KD pengetahuan dan keterampilan sebagaimana
yang dikehendaki oleh Kurikulum 2013. Materi tentang teks cerpen perlu
disampaikan dengan model pembelajaran yang benar sehingga para siswa
mudah memahami teks tersebut, baik secara reseptif maupun produktif.
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Bapak/Ibu guru ada baiknya selain menyelenggarakan pembelajaran
sebagaimana yang dituntut oleh keempat KD di dalam kurikulum, pengayaan
lewat penyelesaian soal-soal sebagamana yang juga tersedia di dalam bahan
pembelajaran ini dapat mematik pemahaman pemahaman para siswa secara
lebih luas dan aplikatif. Soal-soal dalam modul ini dirancang sebagai model
yang nantinya dapat guru-guru latihkan dalam pembelajaran dikelas, yang
pada gilirannya dapat membantu para peserta didik guna mempersiapkan
diri pada kegiatan ujian nasional.

1. Setelah Saudara mempelajari bahan ajar pada sub unit ini, pelajaran atau
nilia-nilai moral apa yang Saudara dapat diaplikasikan dalam kehidupan
sehari-hari?

2. Setelah Saudara mempelajari unit teks cerpen ini, masalah apa yang Saudara
hadapi saat menerapkannya dalam KBM?

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

5. Berdasarkan pengalaman Saudara membuat RPP dan melaksanakannya
dalam pembelajaran dihubungkan dengan pengalaman mempelajari unit
pembelajaran ini, bagaimanakah Saudara meningkatkan kemampuan hal
tersebut?

Paket Pembelajaran
Teks Laporan Hasil Percobaan, Pidato dan Cerita Pendek

Alhamdulillah, Saudara telah tuntas mempelajari teks laporan hasil
percobaan, pidato, dan cerita pendek, 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.
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Ketuntasan mempelajari jenis teks teks berita, eksposisi, puisi dan iklan
sangat penting.

Saudara yang mengajar di kelas IX 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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