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

arah

kebijakan

Kemendikbud

yang

menekankan

pada

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

Kompetensi
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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 setinggi-tingginya
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 efisiensi, efektivitas, serta pemerataan mutu pendidikan,
maka

pelaksanaan

Program

PKP

mempertimbangkan

pendekatan

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

dan

pemberdayaan

guru.

Zonasi

memperhatikan

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

Unit

mengembangkan

Pembelajaran
materi

dan

ini

bisa

menginspirasi

melaksanakan

guru

pembelajaran

untuk
dengan

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

Direktur Pembinaan Guru
Pendidikan Dasar,

Praptono
NIP. 196905111994031002
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PENGANTAR
Unit ini berisi tentang paparan teks tanggapan, mulai dari contoh, konsep,
karakteristik, sampai pada prosedur pembelajarannya. Teks tanggapan
terdapat di kelas IX kurikulum 2013 SMP yang sudah disesuaikan dengan
permendikbud No. 37 Tahun 2018. Di dalamnya terdapat empat KD meliputi
kegiatan mengidentifikasi, menelaah, meringkas, sampai kepada menyajikan.
Keempat kompetensi tergambar pula di dalam model-model pelatihan yang
akan Saudara lakukan di dalam unit ini.
Aktivitas pada unit ini melibatkan peserta didik dengan menggunakan model
pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran berorientasi High Order
Thingking Skils (HOTS), untuk mencapai keterampilan abad 21. Bahan bacaan
yang terdapat pada unit ini sesuai dengan kompetensi dasar yang ada pada
tema yang dipilih dalam kurikulum 2013. Dalam unit ini juga disediakan
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang dapat digunakan oleh guru sebagai
referensi untuk memberikan pengayaan pembelajaran di kelas.
Di dalam unit ini kami sajikan pula sejumlah soal UN yang relevan dengan
kompetensi lulusan (SKL) yang muncul dalam tiga terakhir UN; disertai
dengan langkah-langkah pembahasannya. Dengan model-model soal tersebut,
Saudara diharapkan dapat memprediksi kemungkinan soal jenis teks
tanggapan yang mungkin muncul pada UN tahun berikutnya. Beberapa contoh
soal HOTS yang tersaji di bagian akhir unit ini juga dapat Saudara jadikan
sebagai bahan latihan para peserta di dalam penyelesaian UN tersebut. Tentu
saja soal-soal tersebut harus perlu dikembangkan kembali oleh Saudara
berdasarkan kisi-kisi UN terakhir.
Besar harapan kami, bahan pelatihan ini memberikan kontribusi bagi
peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia khusus teks tanggapan
di SMP. Bahan ini juga diharapkan dapat membantu dalam menuntaskan
belajar para peserta didik tentang teks tanggapan melalui penguasaan potensi

akademik para gurunya. Atas segala kekurangan yang ada pada bahan
pelatihan ini, kami mohon saran dan kritik untuk perbaikan pada penyusunan
bahan pelatihan berikutnya. Terima kasih.
Jakarta, April 2019
Penulis
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
Tabel 1 KD dan Target KD
KD Pengetahuan

Target KD

Menyebutkan informasi berupa
kritik, sanggahan, atau pujian
dari teks tanggapan (lingkungan
hidup, kondisi sosial, dan/atau
keragaman budaya, dll) yang
didengar dan/atau dibaca
Menentukan informasi berupa
kritik, sanggahan, atau pujian
dari teks tanggapan (lingkungan
hidup, kondisi sosial, dan/atau
keragaman budaya, dll) yang
didengar dan/atau dibaca
Mengidentifikasi informasi
berupa kritik, sanggahan, atau
pujian dari teks tanggapan
(lingkungan hidup, kondisi
sosial, dan/atau keragaman
budaya, dll) yang didengar
dan/atau dibaca
Mengidentifikasi struktur teks
3.8 Menelaah struktur
dan kebahasaan dari
tanggapan (lingkungan hidup,
teks tanggapan
kondisi sosial, dan/atau
(lingkungan hidup,
keragaman budaya, dll) berupa
kondisi sosial, dan/atau
keragaman budaya, dll) kritik, sanggahan, atau pujian
yang didengar dan/atau dibaca
berupa kritik,
Menjelaskan kebahasaan teks
sanggahan, atau pujian
yang didengar dan/atau tanggapan (lingkungan hidup,
dibaca
kondisi sosial, dan/atau
keragaman budaya, dll) berupa
3.7 Mengidentifikasi
informasi berupa kritik,
sanggahan, atau pujian
dari teks tanggapan
(lingkungan hidup,
kondisi sosial, dan/atau
keragaman budaya, dll)
yang didengar dan/atau
dibaca

Kelas
IX

IX

kritik, sanggahan, atau pujian
yang didengar dan/atau dibaca
Menelaah struktur dan
kebahasaan dari teks tanggapan
(lingkungan hidup, kondisi
sosial, dan/atau keragaman
budaya, dll) berupa kritik,
sanggahan, atau pujian yang
didengar dan/atau dibaca
KD Keterampilan
4.7 Menyimpulkan isi
teks tanggapan berupa
kritik, sanggahan, atau
pujian (mengenai
lingkungan hidup,
kondisi sosial, dan/atau
keragaman budaya)
yang didengar dan
dibaca
4.8 Mengungkapkan
kritik sanggahan, atau
pujian dalam bentuk
teks tanggapan secara
lisan dan/atau tulis
dengan memperhatikan
struktur dan
kebahasaan
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Menetukan isi teks tanggapan
Menelaah isi teks tanggapan
Menyimpulkan isi teks
tanggapan berupa kritik,
sanggahan, atau pujian
(mengenai lingkungan hidup,
kondisi sosial, dan/atau
keragaman budaya) yang
didengar dan dibaca
Mendata kritik sanggahan, atau
pujian dalam bentuk teks
tanggapan secara lisan
dan/atau tulis dengan
memperhatikan struktur dan
kebahasaan
Merancang kritik sanggahan,
atau pujian dalam bentuk teks
tanggapan secara lisan
dan/atau tulis dengan
memperhatikan struktur dan
kebahasaan
Mengungkapkan kritik
sanggahan, atau pujian dalam
bentuk teks tanggapan secara
lisan dan/atau tulis dengan
memperhatikan struktur dan
kebahasaan

IX

IX
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Teks Tanggapan
Kelas : IX
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan
Pendukung
3.7.1 Menyebutkan informasi
berupa kritik, sanggahan, atau
pujian dari teks tanggapan
(lingkungan hidup, kondisi
sosial, dan/atau keragaman
budaya, dll) yang didengar
dan/atau dibaca.
3.7.2 Menentukan informasi berupa
kritik, sanggahan, atau pujian
dari teks tanggapan (lingkungan
hidup, kondisi sosial, dan/atau
keragaman budaya, dll) yang
didengar dan/atau dibaca.
Kunci
3.7.1 Mengidentifikasi informasi

IPK Keterampilan
Pendukung
4.7.1 Menetukan isi teks tanggapan
berupa kritik, tanggahan, atau
pujian (mengenai lingkungan
hidup, kondisi sosial, dan/atau
keragaman budaya) yang
didengar dan/atau dibaca.
4.7.2 Menelaah isi teks tanggapan
berupa kritik, tanggahan, atau
pujian (mengenai lingkungan
hidup, kondisi sosial, dan/atau
keragaman budaya) yang
didengar dan/atau dibaca.
Kunci
4.7.1 Menyimpulkan isi teks
tanggapan berupa kritik,

berupa kritik, sanggahan, atau

tanggahan, atau pujian

pujian dari teks tanggapan

(mengenai lingkungan hidup,

(lingkungan hidup, kondisi

kondisi sosial, dan/atau

sosial, dan/atau keragaman

keragaman budaya) yang

budaya, dll) yang didengar

didengar dan/atau dibaca.

dan/atau dibaca.

Pengayaan

Pengayaan

3.7.1 Menyimpulkan informasi

4.7.1 Mengungkapkan isi teks

berupa kritik, sanggahan, atau

tanggapan berupa kritik,

pujian dari teks tanggapan

tanggahan, atau pujian

(lingkungan hidup, kondisi

(mengenai lingkungan hidup,

sosial, dan/atau keragaman

kondisi sosial, dan/atau

budaya, dll) yang didengar

keragaman budaya) yang

dan/atau dibaca.

didengar dan/atau dibaca.

Pendukung

Pendukung

3.8.1 Mengidentifikasi struktur dan

4.8.1 Menentukan kritik sanggahan,

kebahasaan teks tanggapan

atau pujian dalam bentuk teks

(lingkungan hidup, kondisi

tanggapan secara lisan

sosial, dan/atau keragaman

dan/atau tulis dengan

budaya, dll) berupa kritik,

memperhatikan struktur dan

sanggahan, atau pujian yang

kebahasaan.

didengar dan/atau dibaca.

4.8.2 Merancang kritik sanggahan,

3.8.2 Menjelaskan struktur dan

atau pujian dalam bentuk teks

kebahasaan teks tanggapan

tanggapan secara lisan

(lingkungan hidup, kondisi

dan/atau tulis dengan

sosial, dan/atau keragaman

memperhatikan struktur dan

budaya, dll) berupa kritik,

kebahasaan.

sanggahan, atau pujian yang

Kunci

didengar dan/atau dibaca.

4.8.1 Mengungkapkan kritik

Kunci

sanggahan, atau pujian dalam

3.8.1 Menelaah struktur dan

bentuk teks tanggapan secara

kebahasaan dari teks tanggapan

lisan dan/atau tulis dengan

(lingkungan hidup, kondisi

memperhatikan struktur dan

sosial, dan/atau keragaman

kebahasaan.

budaya, dll) berupa kritik,
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sanggahan, atau pujian yang

Pengayaan

didengar dan/atau dibaca.

4.8.1 Memodifikasi kritik sanggahan,

Pengayaan

atau pujian dalam bentuk teks

3.8.1 Menyimpulkan struktur dan

tanggapan secara lisan dan/atau

kebahasaan dari teks tanggapan

tulis

(lingkungan hidup, kondisi

struktur dan kebahasaan.

sosial, dan/atau keragaman
budaya, dll) berupa kritik,
sanggahan, atau pujian yang
didengar dan/atau dibaca.

dengan

memperhatikan

APLIKASI DI DUNIA NYATA
A. Teks Tanggapan
Setiap peristiwa sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari
menarik untuk ditanggapi. Siswa sering tertarik dengan informasi baru
berkaitan dengan hal-hal yang terjadi di lingkungan sosial mereka, baik di
sekolah maupun di kehidupan sehari-hari. Banyak peristiwa yang menarik
untuk ditanggapi oleh siswa, misalnya peristiwa sosial, sebuah film
maupun buku yang mereka baca. Selain itu, siswa juga sering mendengar
informasi dari orang lain baik dari teman atau dari guru.
Berkaitan dengan teks tanggapan biasanya siswa diminta oleh guru
untuk menanggapai sebuah buku, film, cerpen, maupun novel. Teks
tanggapan biasanya digunakan sebagai pertimbangan siswa dalam
menentukan pilihan pembelian buku atau memilih film yang layak untuk
ditonton. Berikut contoh teks tanggapan tentang kenalan siswa.
Siswa Nakal
Bagi seorang guru, menghadapi siswa “nakal” sudah menjadi hal
biasa, apalagi sebagian siswa di sekolah laki-laki. Guru juga sudah terbiasa
menghadapi siswa yang datang ke sekolah terlambat, bolos sekolah, tidak
mengerjakan tugas, ribut di kelas, hingga tawuran. Perilaku siswa seperti
ini memang benar-benar menuntut guru agar lebih sabar dan keuletan
tingkat tinggi.
Benarkah siswa seperti itu nakal? Saya tidak setuju jika mereka
dilabeli nakal. Di sisi lain, ukuran nakal siswa dari setiap guru berbedabeda. Ada guru yang menganggap siswanya nakal karena tidak
mengerjakan PR, masuknya telat dan lain-lain.
Menurut saya, tidak ada yang namanya siswa nakal. Yang ada hanya
siswa yang sedang mengalami krisis identitas. Adanya perubahan
sosiologis dan biologis pada diri remaja menyebabkan terbentuknya
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perasaan dan tercapainya identitas peran. Pada dasarnya, kenakalan
siswa terjadi karena siswa gagal mencapai identitas peran.
Selain itu, nakalnya siswa dikarenakan mempunyai kontrol diri yang
lemah. kurang kasih sayang dari orang tua juga menyebabkan siswa
menjadi nakal. Karena dewasa ini, kebanyakan orang tua terlalu sibuk
sehingga anaknya mendapatkan perhatian yang kurang. Sehingga ketika
di sekolah, anak ini bertingkah laku sesukanya untuk mendapat perhatian
dari orang lain.
Siswa yang dilingkungan rumahnya mendapat kekerasan juga bisa
menyebabkan kenakalan. Karena, ketika siswa mengalami kekerasan di
lingkungan rumah, dia akan balas dendam di sekolah dengan
menunjukkan sikap berontak kepada guru dan bahkan melakukan
kekerasan terhadap temannya seperti apa yang dialaminya di rumah.
Selain itu, siswa yang salah bergaul di lingkungan juga memberikan
pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan sikap siswa.
Pergaulan yang tidak tepat bisa menyebabkan perilaku yang menyimpang.
Itulah beberapa hal yang menyebabkan siswa berperilaku nakal
ketika di sekolah. Ketika kita mengetahui penyebab siswa menjadi nakal,
justru kita akan merasa iba. Maka dari itu, sebagai pendidik berhentilah
memberikan label negatif kepada (sumber: siswa.https://moondoggiesmusic.com/contoh-teks-tanggapan-kritis/.

SOAL-SOAL UN/USBN
A. Pembahasan Soal-Soal UN
Tabel 3 Soal UN
SOAL

NO
34

TAHUN
2017

25

2018
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Identifiaksi
Level Kognitif

Indikator

C-4

yang 4.7 Menyimpulkan isi teks tanggapan

bersesuaian

Diketahui

1) Disajikan teks tanggapan tentang kelemahan puisi.
2) Disajikan teks tanggapan tentang kelebihan teks
cerpen

Ditanyakan

1) Kelemahan puisi berdasarkan teks tanggapan yang
disajikan.
2) Kunggulan cerpen berdasarkan teks tanggapan yang
disajikan.

Materi yang

Struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan yang

dibutuhkan

menunjukkan kelebihan dan kelemahan sebuah objek
kajian.

BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran 1
Siswa sering menanggapi hal-hal baru yang mereka temui. Dalam kehidupan
sosial masyarakat misalnya ada informasi-informasi yang menarik siswa
untuk memberikan komentar terhadap fenomana yang terjadi. Ketika mereka
berinteraksi di sekolah sering antarsiswa saling berbagi informasi mengenai
suatu hal baik tentang film, buku, kejadian sosial, dan lainnya. Dalam mata
pelajaran bahasa Indonesia terdapat materi teks tanggapan yang mempelajari
tentang informasi dalam teks tanggapan tersebut. Ketika kita mendengar kata
tanggapan yang terbayang adalah penilaian terhadap sesuatu. Ketika kita
diminta untuk menanggapi kenakalan kejadian sosial tentu inti dari tanggapan
yang kita paparkan adalah menilai atau memberikan tentang hal tersebut.
Untuk lebih memahami tentang pengetahuan dan keterampilan berkaitan
dengan tanggapan bacalah contoh teks tanggapan berikut ini.
Budaya K-pop
Kegandrungan bakal musik K-pop merupakan anggota yang tak terpisahkan
berasal dari pada Demam Korea (Korean Wave) di berbagai Negara, termasuk
Indonesia. Jika dalam beberapa waktu lalu musik Jepang bangkit dengan group
musiknya masing-masing. Korea bangkit dengan kebolehan group vokal, baik
boyband maupun gilrband. Biasanya musik Korea mengusung musik dance,
beraliran hip-hop, serta unsur koreografi dan kostum yang menarik. Hal ini
mempunyai dampak yang besar bagi para remaja di Indonesia.
Fenomena K-pop yang masuk ke Indonesia digandrungi oleh masyarakat
khususnya kalangan remaja. Melihat antusiasme remaja pada budaya korea
ini, beberapa media memanfaatkannya dengan cara menayangkan hal yang
berhubungan dengan korea seperti drama, film, dan musik pop (K-pop) yang
ditayangkan.
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Siapa yang tidak mengenal Super Junior, SNSD, EXO, VIXX, 2Ne1, BTS dan
SHINee? Kehadiran K-pop merajai dunia musik di Indonesia, khususnya di
kalangan remaja. Akan tetapi, mesti diperhatikan bahwa ketertarikan ini
membuat remaja lebih tertarik dengan musik Korea berasal dari pada musik
asli Indonesia sendiri.
Indonesia terhitung punya musik yang tidak kalah kerennya dengan K-pop.
Seperti musik keroncong, dangdut, kasidah, dan masih banyak yang lainnya.
Kita mestinya bangga dengan musik kita sendiri, dan tidak menggandrungi
musik berasal dari negara lain.
Bukan berarti tidak boleh menyukai musik negara lain, Akan tetapi alangkah
baiknya jika kita mencintai dan menghargai musik berasal dari negeri sendiri.
Saat tersedia Super Junior Show 4 di Indonesia, SMTown goes to Jakarta, Music
Bank, TLP INA, banyak remaja yang masih berstatus pelajar yang senang
melenyapkan banyak duit dan sementara belajarnya untuk saksikan artis idola
mereka.
Beberapa orang berpikiran jika musik K-pop mempunyai dampak jelek bagi
generasi muda Indonesia. Mereka menyatakan jika musik K-pop dapat
mengganggu konsentrasi belajar bagi remaja yang masih berstatus pelajar.
Pendapat yang telah dihidangkan berikut barangkali benar. Akan tetapi, tidak
tetap musik manca negara yang masuk ke Indonesia hanya punya sisi negatif
saja. Salah satu sisi positif masuknya K-pop adalah bertambahnya
pengetahuan mereka berkenaan budaya dan bahasa Korea.
Dengan terdapatnya minat yang luar biasa hebatnya, mendorong sebagian
remaja penikmat musik K-pop bersaha untuk mempelajari segala hal yang
berhubungan dengan K-pop dan negara asalnya.
Ketika kita menyukai sesuatu, hendaknya menyita sisi positifnya saja. Sama
seperti halnya K-pop, ambil sisi positifnya untuk stimulus dalam belajar.
Misalnya, kerja keras mereka untuk dapat tampil kompak dapat dijadikan
stimulus untuk capai cita-cita.

Dengan demikian, kehadiran K-pop mempunyai dampak yang memadai besar
bagi remaja di Indonesia. Akan tetapi, kehadiran K-pop jangan sampai kita
lupa dengan musik yang kita miliki. Sebagai anak bangsa, kita mesti
memelihara dan melestarikan musik kita sehingga tidak tersisih atau lebihlebih hilang karena perkembangan musik berasal dari negeri lain. (sumber:
https://infoana.com/contoh-teks-tanggapan-kritis/. disunting sesuai dengan
kebutuhan pendidikan).
Teks tersebut merupakan contoh teks tanggapan kritis.

Aktivitas 1: Mengidentifikasi dan Menyimpulkan Informasi
Teks Tanggapan
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari teks tanggapan peserta didik memiliki pengetahuan dan
keterampilan sebagai berikut.
1. Dapat mengidentifikasi informasi teks tanggapan.
2. Dapat menyimpulkan informasi teks tanggapan dengan tepat.
Stimulation (Pemberian Rangsangan)
1. Peserta didik menanggapi teks tanggapan yang disajikan yaitu tentang
Budaya K-Pop.
2. Peserta didik melakukan curah pendapat untuk menggali informasi
berkaitan dengan teks tanggapan yang disajikan yaitu tentang Budaya KPop.
3. Peserta didik merespon pertanyaan-pertanyaan membangun konteks
berkaitan dengan teks tanggapan yang diajukan oleh pendidik:
a.

Apa yang dimaksud dengan teks tanggapan?

b.

Apa informasi yang biasa terdapat dalam teks tanggapan?
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Problem Statemen (Identifikasi Masalah)
1. Peserta didik menyusun pertanyaan tentang teks tanggapan.
2. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan informasi dalam teks
tanggapan yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar.
a. Apakah Kalian sudah pernah menanggapi salah satu informasi tentang
lingkungan hidup atau kondisi sosial atau keragaman budaya?
b. Identifikasilah informasi yang terdapat dalam salah satu teks tanggapan.
Data Collection (Pengumpulan Data)
1. Membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok.
2. Peserta didik membaca dan memahami fungsi dan informasi dalam teks
tanggapan.
3. Peserta didik memilih, membaca, dan mencermati satu teks tanggapan
sebagai teks model.
4. Peserta menuliskan informasi secara rinci bagian-bagain dari teks
tanggapan yang dibaca.
Data Processing (Pengolahan Data)
Secara berkelompok peserta menyimpulkan informasi teks tanggapan. Dalam
menyimpulkan teks tanggapan peserta didik mendiskusikan hal-hal penting
yang akan disimpulkan. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah
sebagai berikut.
1. Peserta didik secara berkelompok memilih salah satu teks atau fenomena
sosial atau kejadian di lingkungan sosial untuk ditanggapi.
2. Secara berkelompok peserta didik mengamati teks tanggapan yang
dibagikan oleh pendidik.
3. Secara berkelompok peserta didik mengidentifikasi informasi yang
terdapat dalam teks tanggapan yang telah ditentukan.

4. Secara berkelompok peserta didik menyimpulkan informasi yang terdapat
dalam teks tanggapan yang telah ditentukan.
Verification (Pembuktian)
1. Peserta didik melakukan kunjung kerja ke kelompok lain, satu orang
anggota kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di kelompok
masing-masing.
2. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok, peserta didik yang berkunjung merespon
dengan memberikan tanggapan dan pertanyaan untuk mendalami dan
mengetahui kebenaran simpulan teks diskusi yang telah disampaikan
3. Peserta didik yang bertugas mempresentasikan memberikan penjelasanpenjelasan beserta alasan logis untuk membuktikan kebenaran hasil
diskusi kelompok.
4. Peserta didik yang berkunjung menuliskan catatan-catatan di kertas post it
berupa penilaian, tanggapan, atau masukan terhadap hasil kerja kelompok
lain dan menempelkannya pada plano hasil kerja kelompok tersebut.
5. Peserta didik memaparkan kesimpulkan informasi teks tanggapan
berdasarkan hasil diskusi kelompok.
Generalization (Menarik Kesimpulan)
Pendidik dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi yang telah
dipelajari, yaitu:
1. Peserta mengungkapkan kembali tentang informasi teks cerita inspiratif
berdasarkan hasil kerja kelompok.
2. Peserta menuliskan simpulan di “kartu simpul” yang telah disiapkan
pendidik mengenai isi dan informasi teks cerita inspiratif berdasarkan
hasil kerja kelompok.
3. Peserta didik menempelkan kartu simpul yang telah diisi pada kertas
plano yang akan dipajangkan di dinding kelas.
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4. Peserta dan pendidik secara bersama-sama menyimpulkan isi dan
informasi teks cerita inspiratif.

Aktivitas

2:

Menelaah

Struktur,

Kebahasaan,

dan

Mengungkapkan Teks Tanggapan
Tujuan pembelajaran
Setelah mempelajari teks tanggapan peserta didik memiliki pengetahuan dan
keterampilan sebagai berikut.
1. Menelaah struktur dan kebahasaan teks tanggapan.
2. Mengungkapkan teks tanggapan dengan memperhatikan struktur dan
kebehasaan yang tepat.
Stimulation (Pemberian Rangsangan)
1. Peserta menanggapi struktur dan kebahasaan teks tanggapan yang
disajikan yaitu tentang Budaya K-pop.
2. Peserta didik melakukan curah pendapat untuk menggali struktur dan
kebahasaan teks tanggapan tentang Budaya K-pop.
3. Peserta didik merespon pertanyaan-pertanyaan membangun konteks
berkaitan dengan struktur dan kebahasaan teks tanggapan yang diajukan
oleh pendidik.
a. Berdasarkan teks yang Kalian baca, apa yang dimaksud dengan struktur
dan kebahasaan?
b. Bagaimana struktur dan kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut?
Problem Statemen (Identifikasi Masalah)
1. Peserta didik menyusun pertanyaan tentang teks tanggapan.
2. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan struktur dan

kebahasaan dalam teks tanggapan yang disajikan dan akan dijawab melalui
kegiatan belajar.
a. Apakah Kalian mengetahui struktur dan kaidah kebahasaan teks
tanggapan?
b. Tentukan struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks
tanggapan yang kalian baca.
Data Collection (Pengumpulan Data)
1. Membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok.
2. Peserta didik membaca dan memahami fungsi, struktur, dan kaidah
kebahasaan teks tanggapan.
3. Peserta didik membaca dan mencermati satu teks tanggapan yang
diberikan pendidik.
4. Peserta didik merinci bagian-bagain struktur dan kaidah kebahasaan teks
tanggapan sesuai hasil diskusi kelompok.
Data Processing (Pengolahan Data)
Secara berkelompok peserta mengungkapkan teks tanggapan yang dibuat.
Dalam membuat teks tanggapan peserta didik mendiskusikan hal-hal penting
yang akan ditulis. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai
berikut.
1. Secara berkelompok peserta didik mengamati teks tanggapan yang
dibagikan oleh pendidik.
2. Peserta didik menelaah teks tanggapan yang dibagikan oleh pendidik
secara berkelompok.
3. Peserta didik menulis hasil analisis dalam lembar kerja peserta didik yang
disediakan.
4. Peserta didik merancang persiapan sebelum menulis teks tanggapan.
5. Peserta didik menulis teks tanggapan berdasarkan rancangan yang telah
dibuat sebelumnya.
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6. Simpulkan hasil diskusi kelompok!
Verification (Pembuktian)
1. Peserta melakukan kunjung kerja ke kelompok lain, satu orang anggota
kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di kelompok masing-masing.
2. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok, peserta didik yang berkunjung merespon
dengan memberikan tanggapan dan pertanyaan untuk mendalami dan
mengetahui kebenaran simpulan teks tanggapan yang telah disampaikan
3. Peserta yang bertugas mempresentasikan memberikan penjelasanpenjelasan beserta alasan logis untuk membuktikan kebenaran hasil
ungkapan yang telah didiskusikan di kelompok masing-masing.
4. Peserta yang berkunjung menuliskan catatan-catatan di kertas post it
berupa penilaian, tanggapan, atau masukan terhadap hasil kerja kelompok
lain dan menempelkannya pada plano hasil kerja kelompok tersebut.
Generalization (Menarik Kesimpulan)
Pendidik dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi yang telah
dipelajari, yaitu:
1. Peserta mengungkapkan kembali tentang informasi teks tanggapan
berdasarkan hasil kerja kelompok.
2. Peserta menuliskan simpulan di “kartu simpul”

yang telah disiapkan

pendidik mengenai informasi teks tanggapan berdasarkan hasil kerja
kelompok.
3. Peserta menempelkan kartu simpul yang telah diisi pada kertas plano yang
akan dipajangkan di dinding kelas.
4. Peserta dan pendidik secara bersama-sama menyimpulkan struktur dan
kaidah kebahasaan dari teks tanggapan.

5. Peserta dan pendidik secara bersama-sama menyimpulkan informasi teks
tanggapan yang telah dibuat.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
LKPD 1.1. Mengidentifikasi Informasi Teks Tanggapan
Setelah mengerjakan lembar kerja (LKPD 1.1) peserta didik diharapkan dapat
mengidentifikasi informasi teks tanggapan yang berjudul “SMA atau SMK?.
Langkah-langkah mengerjakan LKPD
1. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok.
2. Peserta didik secara berkelompok mengidentifikasi informasi teks yang
berjudul “SMA atau SMK?”.
3. Menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja peserta didik.
Bacalah teks berikut ini!
SMA atau SMK ?
Bagi kamu yang sudah menyelesaikan pendidikan di SMP, mungkin akan
mengalami kegalauan dalam memilih sekolah lanjutan, antara SMA atau SMK.
Setiap pilihan terdapat berbagai konsekuensi tertentu yang harus
dipertimbangkan. Menentukan pilihan antara SMA atau SMK tentu harus
berdasarkan pada beberapa faktor yang dianggap penting.
Memilih sekolah di SMA akan memudahkan kita dalam memasuki bangku
perkuliahan. Tentu saja, sesuai dengan bidang yang kita ambil pada waktu di
SMA. Misalkan ketika SMA, kita di jurusan IPS, maka pilihan di perguruan
tinggi berkaitan dengan ilmu Sosial, begitu pula dengan jurusan IPA, dan
Bahasa. Sedangkan memilih sekolah di SMK, setelah lulus kita dapat langsung
mencari pekerjaan sesuai dengan jurusan yang kita pelajari.
Kemudian jika dilihat dari segi praktik, SMA lebih menekankan pada teori
dibandingkan dengan praktik lapangan. Kalaupun ada praktik, biasanya hanya
untuk mata pelajaran tertentu saja. Sedangkan di SMK, pelajaran yang
diberikan fokus pada kegiatan praktik dibandingkan teori.

Sebenarnya SMK pun juga dapat melanjutkan di perguruan tinggi, tetapi
terbatas pada jurusan tertentu. Sedangkan SMA dapat memilih jurusan
manapun yang sesuai dengan bidangnya.
Dalam dunia pekerjaan, SMK akan lebih mudah dalam mencari kerja, sebab
siswa SMK sudah memiliki keahlian tertentu, sedangkan SMA akan kesulitan
dalam memilih pekerjaan, karena jurusannya bersifat umum.
Melihat beberapa pertimbangan di atas bahwa SMK dapat langsung bekerja,
tetapi juga dapat kuliah. Hanya saja dalam memilih program studi di
perguruan tinggi terbatas pada keahlian yang diambil pada waktu SMK.
Sedangkan SMA, kita dapat memilih kuliah apapun yang kita inginkan, asalkan
sesuai dengan jurusan kita ketika di SMA. https://notepam.com/contoh-tekstanggapan-kritis/).
Informasi yang terdapat pada teks tersebut adalah ....
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LKPD 1.2. Menentukan Informasi Teks Tanggapan
Setelah mengerjakan lembar kerja (LKPD 1.2) peserta didik diharapkan dapat
menentukan informasi teks tanggapan yang berjudul “SMA atau SMK?
Langkah-langkah mengerjakan LKPD
1. Peserta didik secara berkelompok menyimpulkan informasi teks yang
berjudul “SMA atau SMK?”.
2. Menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja peserta didik.
Menentukan informasi penting yang terdapat pada teks yang berjudul “SMA
atau SMK?” pada lembar LK berikut ini.

LKPD 1.3. Menyimpulkan Isi Teks Tanggapan
Setelah mengerjakan lembar kerja (LKPD 1.3) peserta didik diharapkan dapat
menyimpulkan isi teks tanggapan yang berjudul “Anime Sebagai Tontonan
Anak Anak dan Remaja”.
Langkah-langkah mengerjakan LKPD
1. Peserta didik secara berkelompok menyimpulkan isi teks yang berjudul
“Anime Sebagai Tontonan Anak Anak dan Remaja”.
2. Menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja peserta didik.
Bacalah teks berikut!
Anime Sebagai Tontonan Anak - Anak dan Remaja
Anime(a – ni – me) adalah film animasi atau bisa disebut dengan kartun
yang dibuat oleh negara Jepang. Anime sendiri berasal dari kata “Animation”
dalam bahasa Inggris yang artinya animasi atau gambar yang dapat bergerak.
Anime biasanya dibuat dari imitasi “Light Novel” (novel ringan), “Manga” (ma
– n – ga: komik versi Jepang), atau anime itu sendiri. Anime juga memiliki ciri
khas yaitu gambar wajah yang unik dan berbeda-beda disetiap animenya. Dan
anime juga memiliki cerita yang berbeda-beda juga.
Cerita pada anime biasanya diselingi oleh genre. Genre pada anime
sangat bervariasi seperti comedy (komedi), action (aksi), romance (romantis),
fantacy (fantasi), dan lain-lain. Kebanyakan anime memiliki lebih dari satu
genre. Sebagian besar anime berbahasa Jepang. Karena itu, sebelum anime
diedarkan di Indonesia, anime akan diberi “Subtitle” (teks film) Indonesia atau
didubbing dengan bahasa Indonesia.
Anime banyak ditonton oleh sebagian anak-anak dan remaja, biasanya
yang berhubungan dengan game, komputer, dan komik. Anime dapat mengisi
kebosanan mereka. Akan tetapi, banyak hal-hal yang berdampak kurang baik
dari anime. Berikut ini hal-hal yang menunjukkan dampak kurang baik. Tidak
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sedikit anime terutama yang bergenre action (aksi) menerapkan kekerasan
yang sebenarnya tidak disarankan untuk dilihat secara langsung.
Banyak anime yang isinya tidak pantas untuk dikonsumsi oleh anakanak. Wanita berpakaian minim atau tidak pantas ditemui di anime. Adegan
dewasa seperti ciuman dan sebagainya. Karena anime biasanya harus diunduh
dari internet dan ukurannya sangat besar. Jadi mengunduh anime lebih
banyak menghabiskan kuota dari pada beramain game online. Karena itu, anak
dan remaja akan menjadi boros. Anak yang kecanduan melihat anime,
kesehatan mata, kebugaran fisik, dan pola hidup sehat menjadi dampak yang
tidak dapat dihindari apabila anak-anak terlalu banyak menghabiskan waktu
untuk melihat anime.
Pendapat yang telah disajikan tersebut mungkin benar. Akan tetapi,
anime juga memiliki hal-hal yang berdampak positif. Berikut adalah hal-hal
positif yang terdapat pada anime seperti bekerja keras akan membuahkan
hasil yang memuaskan. Ada tokoh yang selalu berusaha dan memiliki sifat
optimis yang mengajarkan bahwa lebih baik hidup bersama orang-orang dari
pada hidup sendiri.
Anime dapat memberikan inspirasi bagi yang minat atau hobi
menggambar dan menginspirasi dalam membuat cerita. Jadi jika hanya
mengambil sisi positif dari anime seperti saling menolong, kerja sama, berbagi,
kerja keras, dan lain sebagainya maka akan memberikan dampak yang baik.
Anime juga dapat mengajarkan cara menabung, karena kuota internet harus
dibeli dengan harga yang cukup mahal, jadi mereka akan berusaha menabung
untuk membelinya. Anime juga dapat mengehindarkan dari narkoba, karena
mereka hanya akan di rumah atau di warnet untuk mengunduh atau menonton
anime.
Secara umum saya sebagai penanggap setuju bahwa anime memiliki
dampak negatif. Akan tetapi, alasan-alasan tersebut perlu dikaji secara
akademis atau mereka dapat mengabaikan dampak negatif dari anime. Banyak
juga dampak positif pada anime yang diterima oleh penontonnya jika dikaji

secara positif. Jadi, anime dapat mengakibatkan dampak positif jika hanya
mengambil yang positif.
Tetapi, meskipun begitu peran orang tua juga harus aktif. Orang tua
harus memberikan arahan dan bimbingan kewajiban belajar. Mengarahkan
penggunaan internet secara positif. Dan juga pembimbingan kesadaran
pemenuhan hobi diperlukan. Akan tetapi, penyaluran hobi yang positif perlu
didukung. (Ramadhan, 2015).
Teks tersebut berisi tentang ....
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LKPD 1.4. Mengungkapkan Isi Teks Tanggapan
Setelah mengerjakan lembar kerja (LKPD 1.4) peserta didik diharapkan dapat
mengungkapkan isi teks tanggapan yang berjudul “Anime Sebagai Tontonan
Anak Anak dan Remaja”.
Langkah-langkah mengerjakan LKPD
1. Peserta didik secara berkelompok mengungkapkan isi teks yang berjudul
“Anime Sebagai Tontonan Anak Anak dan Remaja”.
2. Menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja peserta didik.
Tulislah hasil diskusi pada lembar kerja berikut!

LKPD 2.1. Mengidentifikasi Struktur dan Kebahasaan Teks
Tanggapan
Setelah mengerjakan lembar kerja (LKPD 2.1) peserta didik diharapkan dapat
mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks tanggapan yang
berjudul “Gerhana Matahari”.
Langkah-langkah mengerjakan LKPD
1. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok.
2. Peserta didik secara berkelompok mengidentifikasi struktur dan kaidah
kebahasaan teks yang berjudul “Gerhana Matahari”.
3. Menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja peserta didik.
Bacalah Teks berikut ini!
Gerhana Matahari
Berbicara berkenaan gerhana matahari, barangkali banyak salah satu kita
yang bertanya, sebenarnya melihatnya secara langung dapat membuat buta,
itu sebuah mitos atau fakta?
Ketika menanggapi berkenaan fenomena alam pastinya kita dapat
mengetahuinya lewat pengetahuan sains. Namun sebenarnya gerhana
matahari itu?
Gerhana matahari adalah sebuah fenomena di mana posisi bumi, matahari dan
bulan sejajar dan berada pada satu garis lurus. Sementara itu, Bulan bakal
melintas salah satu bumi dan matahari, sementara cahaya matahari ke bumi
bakal terhalang oleh bayangan Bulan.
Ketika fase total itu berlangsung bulan menutupi matahari, karena matahari
bakal muncul seperti menjulur berasal dari pinggir anggota yang ditutupi oleh
bulan. Lantas apa pertalian fenomena tersebut dengan kebutaan mata?
Menurut Thomas Djamaluddin, Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa
Nasional atau LAPAN, melihat gerhana matahari total secara segera dapat
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membuat kebutaan adalah mitos modern. Yang benar ialah cahaya matahari
baik saat gerhana maupun dalam kehidupan sehari-hari sama-sama
berbahaya, untuk itu jangan melihat matahari secara langsung karena dapat
mengakibatkan kerusakan mata, lebih tepatnya pada anggota retina.
Kerusakan pada retina yang dimaksud adalah terjadinya solar retinopathy,
suatu penyakit mata yang gejalanya muncul titik hitam pada setiap
memandang. Penyakit tersebut sulit disembuhkan. Solar retinapathy juga
mengakibatkan pandangan yang gelap dan pupil mata membesar saat
menangkap cahaya. Pergeseran cahaya dari gelap menjadi terang itulah yang
amat berbahaya bagi penderita solar retinopathy.
Melihat berasal dari segi yang telah diuraikan tersebut, pertanyaan melihat
gerhana matahari dapat membuat kebutaan adalah mitos modern. Faktanya
cahaya matahari amat berbahaya jika kita melihatnya secara langsung, baik
saat

gerhana

atau

dalam

kehidupan

sehari.

(sumber:

https://infoana.com/contoh-teks-tanggapan-kritis/. Derevisi sesuai dengan
kebutuhan pendidikan).
Berdasarkan Teks Tersebut identifikasilah Struktur dan Kebasaannya.
Kutipan

Struktur

LKPD 2.2 Menulis Teks Tanggapan Sesuai dengan Struktur dan
Kebahasaan yang Tepat
Setelah mengerjakan lembar kerja (LKPD 2.2) peserta didik diharapkan dapat
menulis teks tanggapan dengan memperhatikan struktur dan kaidah
kebahasaan.
Langkah-langkah mengerjakan LKPD
1. Peserta didik menetukan objek yang akan ditanggapi.
2. Peserta didik merancang bagian-bagian penting sebelum menulis teks
tanggapan.
3. Peserta didik menuliskan teks tanggapan secara individu.
Tulislah teks tanggapan dengan tema lingkungan hidup atau kondisi sosial atau

keragaman budaya dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan
yang tepat.
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C. Bahan Bacaan
Teks Tanggapan
1. Mengidentifikasi Informasi Teks Tanggapan
Bacalah teks berikut!
Krisis Air di Cekungan Bandung
Krisis air sudah terasa oleh masyarakat Cekungan Bandung, seperti ketika
memasuki musim kemarau. Warga yang semula dapat memenuhi
kebutuhan air bakunya dari sungai, kini sudah tak diharapkan lagi karena
kualitas air yang semakin menurun. Mata air pun hanya tinggalkan jejak
yang terabadikan dalam toponimi, seperti nama-nama geografi Sekelola,
Sekelimus, Sekebirus, dan lain-lain.
Ci Tarum, misalnya, sungai sepanjang 300 kilometer di Provinsi Jawa
Barat, yang sumber airnya dari lereng-lereng gunung di sekeliling
Cekungan Bandung, merupakan sungai besar dan panjang. Sungai ini
memberikan kehidupan bagi jutaan manusia di sekitarnya sekaligus
memberikan kehidupan bagi jutaan manusia yang terkait dengan air Ci
Tarum.
Dari sawah akan menghasilkan beras. Manfaat beras bukan hanya untuk
memenuhi kebutuhan petani setempat, namun berjuta manusia lain sudah
menanti peran petani sawah di sepanjang Ci Tarum dalam pemenuhan
pangan bagi kehidupan mereka.
Ci Tarum sudah nyata memberikan kehidupan bagi jutaan manusia sejak
lama, dan memberikan kehidupan bagi jutaan manusia yang terkait
dengan air Ci Tarum. Aliran air ini semula menjadi nadi peradaban.
Sepanjang sungai menjadi pusat-pusat perkembangan budaya, tempat
berbagai komunitas warga bertemu, saling tukar barang, dan
pengetahuan.

Kebudayaan baru yang datang dari luar kemudian berpadu secara
harmonis di muara sungai. Mereka kemudian berkembang menjadi
budaya khas yang kemudian berproses seiring waktu dan pemaknaan,
budaya itu menjadi milik masyarakat di tempat itu.
Peran Ci Tarum semakin bertambah dengan dibangunnya tiga bendungan
untuk PLTA yaitu Jatiluhur, Cirata, dan Saguling untuk energi listrik.
Namun kini, keadaan Ci Tarum dan anak-anak sungainya sedang sakit
parah.
Pencemaran
Peran Ci Tarum semakin terus berkurang karena penghancuran wilayah
sungai dan sungainya yang dilakukan oleh manusia yang sangat
memerlukan, bahkan sangat tergantung akan keberadaan sungai itu.
Kehancuran di sepanjang sungai ini, mulai dari hulu, tengah, dan hilir.
Manusia yang menghancurkan, manusia pulalah yang menderita akibat
kehancuran itu.
Kerusakan lingkungan dan penghancuran sungai oleh pencemaran adalah
yang terberat. Kehancuran di hulu Ci Tarum karena sistem pertanian
dengan tanaman jangka pendek yang sudah tidak mengindahkan lagi
aturan negara dan aturan alam. Ketika hujan tiba, air hujan langsung
menggerus tanah-tanah pucuk, mengalir ke lembah-lembah, mengendap
di dasar sungai dan di dasar bendungan.
Limbah pabrik dan limbah rumah tangga terus digelontorkan langsung ke
anak-anak sungai, lalu bermuara di Ci Tarum. Pencemaran sungai yang
tidak ada tanda-tanda semakin membaik, telah mengurangi, bahkan di
beberapa tempat telah menghilangkan pengetahuan dan praktik
masyarakat dalam bersawah dan memelihara ikan di kolam.
Padahal, pada awalnya, dengan kelimpahan air Ci Tarum yang bersih, telah
mendorong penduduk untuk menanam padi di sawah yang subur, dan
menanam ikan di kolam. Dengan dua kegiatan itu, penduduk terpenuhui
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kebutuhan pokoknya, yaitu beras, dan kebutuhan protein dari ikan, serta
sayuran yang tumbuh di air.
Bahkan pada masa lalu, Ci Tarum menjadi sumber air baku bagi
masyarakat, dan sumber protein karena banyaknya ikan di sana.
Sekarang, walau Ci Tarum sudah tercemar sangat berat, airnya yang
dibendung di Jatiluhur (bendungan Ir H Djuanda), masih bermanfaat bagi
pengairan sawah, energi listrik, rekreasi, dan menjadi air baku bagi warga
Jakarta.
Tiga masalah
Permasalahan air akan semakin krisis di Cekungan Bandung karena ada
tiga hal yang menjadi inti permasalahan. Pertama, lemahnya kontrol dari
otoritas negara terhadap penyedotan air tanah, sehingga mengakibatkan
berkurangnya cadangan air tanah untuk penduduk sekitar.
Penyedotan air tanah tidak sebanding dengan pengisian ulang air tanah
secara alami disebabkan oleh kehancuran lingkungan di seputar
Cekungan Bandung. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan muka
air tanah dangkal dan dalam. Penurunan muka air tanah itu menyebabkan
terjadinya penurunan muka tanah, yang kemudian akan mengganggu
konstruksi jalan, bangunan, dan rumah.
Kedua, lemahnya kontrol otoritas negara terhadap pabrik-pabrik.
Pencemaran sungai pun menjadi sangat berat, terutama pencemaran dari
pabrik-pabrik yang berada di daerah Rancaekek, Majalaya, Banjaran,
Cimahi, serta Cimareme. Juga lokasi-lokasi lainnya yang dijadikan tempat
membuang limbah secara langsung ke anak-anak sungai Ci Tarum dan ke
Ci Tarum.
Ketiga, masih kurangnya kesadaran masyarakat di Cekungan Bandung
terhadap kebersihan dan kesehatan lingkungan. Mereka masih banyak
yang tidak merasa berdosa mengotori lingkungan, membuang sampah ke
anak-anak sungai, yang kemudian akan sampai di Ci Tarum.

Perlu Contoh dan Teladan
Mengembalikan Citarum kembali bersih, sesungguhnya merupakan
perbuatan mulia yang mengandung nilai kemanusiaan. Sambil menunggu
keberhasilan usaha-usaha membersihkan Citarum tersebut, perlu ada
usaha-usaha jangka pendek sebagai percontohan dalam pengelolaan
sungai dan upaya menjernihkan air sungai secara alami, sehingga dapat
dipergunakan dengan aman untuk bersawah dan menanam ikan di kolam.
Apabila percontohan ini dinilai oleh masyarakat dapat menguntungkan
secara ekonomi, maka masyarakat akan menirunya.
Menumbuhkan kesadaran otoritas negara dan masyarakat untuk
menanam pohon alami di lahan-lahan negara yang sudah kritis, adalah
masalah berat yang harus menjadi perhatian utama. Pohon seringkali
dianggap menjadi pengganggu dalam usaha pertanian sayur di lahan milik
negara.
Karena Citarum berasal dari anak-anak sungai yang datang dari
kabupaten dan kota, maka anak sungai akan tetap dipenuhi sampah
rumah tangga. Ironisnya, pemerintahan kabupaten dan kota itu
kebanyakan belum mempunyai program untuk kampanye kebersihan dan
kesehatan lingkungan, khususnya kampanye tidak membuang sampah ke
sungai. Jadi, perlu kerja sama antara pemerintahan kota dan kabupaten
tersebut.
Masalah air bersih sudah menjadi masalah dan akan semakin menjadi
masalah berat ke depan bagi warga di Cekungan Bandung. Oleh karena itu,
diperlukan sebuah langkah nyata. Karena permasalahan air yang menjadi
kebutuhan utama maka akan merembet pada persoalan lain yang lebih
rumit, sosial-ekonomi-politik. (Sumber: Pikiran Rakyat, 4/11/2017)
Informasi-informasi yang terdapat dalam teks tersebut adalah sebagai
berikut.
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1. Pujian, diandai oleh pernyataan-pernyataan yang positif, yang membesarkan hati orang atau pihak lain
Contoh:
Citarum sudah nyata memberikan kehidupan bagi jutaan manusia sejak
lama, dan memberikan kehidupan bagi jutaan manusia yang terkait
dengan air Citarum. Aliran air ini semula menjadi nadi peradaban.
Sepanjang sungai menjadi pusat-pusat perkembangan budaya, tempat
berbagai komunitas warga bertemu, saling tukar barang, dan
pengetahuan.
2. Kritikan, berupa pernyataan-pernyataan negatif; celaan, yang melihat

kekurangan atau kelemahan seseorang atau pihak tertentu.
Contoh:

Peran Citarum semakin terus berkurang karena penghancuran wilayah
sungai yang dilakukan oleh manusia yang sangat memerlukan, bahkan
sangat tergantung akan keberadaan sungai itu. Kehancuran di
sepanjang sungai ini, mulai dari hulu, tengah, dan hilir. Manusia yang
menghancurkan, manusia pulalah yang menderita akibat kehancuran
itu.
Kerusakan lingkungan dan penghancuran sungai oleh pencemaran
adalah yang terberat. Kehancuran di hulu Citarum karena sistem
pertanian dengan tanaman jangka pendek yang sudah tidak
mengindahkan lagi aturan negara dan aturan alam. Ketika hujan tiba,
air hujan langsung menggerus tanah-tanah pucuk, mengalir ke lembahlembah, mengendap di dasar sungai dan di dasar bendungan.
3. Alasan¸ berupa pernyataan yang mengungkapkan sebab atau alasan
terjadinya sesuatu. Hal itu ditandai oleh penggunaan konjungsi sebab,
karena, oleh karena, dan sejenisnya.
Contoh:
Permasalahan air akan semakin krisis di Cekungan Bandung karena ada
tiga hal yang menjadi inti permasalahan. Pertama, lemahnya kontrol
dari otoritas negara terhadap penyedotan air tanah, sehingga

mengakibatkan berkurangnya cadangan air tanah untuk penduduk
sekitar.
Penyedotan air tanah tidak sebanding dengan pengisian ulang air tanah
secara alami disebabkan oleh kehancuran lingkungan di seputar
Cekungan Bandung. Hal ini mengakibatkan terjadinya penurunan muka
air tanah dangkal dan dalam. Penurunan muka air tanah itu
menyebabkan terjadinya penurunan muka tanah, yang kemudian akan
mengganggu konstruksi jalan, bangunan, dan rumah.
4. Saran, berupa pernyataan yang mengungkapkan jalan keluar untuk
menyelesaikan sesuatu; pernyataan untuk suatu perbaikan. Hal ini
dtandai

oleh penggunaan

kata-kata

seperti

perlu,

sebaiknya,

seharusnya.
Contoh:
Karena Citarum berasal dari anak-anak sungai yang datang dari
kabupaten dan kota, maka anak sungai akan tetap dipenuhi sampah
rumah tangga. Ironisnya, pemerintahan kabupaten dan kota itu
kebanyakan belum mempunyai program untuk kampanye kebersihan
dan kesehatan lingkungan, khususnya kampanye tidak membuang
sampah ke sungai. Jadi, perlu kerja sama antara pemerintahan kota dan
kabupaten tersebut.
Masalah air bersih sudah menjadi masalah dan akan semakin menjadi
masalah berat ke depan bagi warga di Cekungan Bandung. Oleh karena
itu, diperlukan sebuah langkah nyata. Karena permasalahan air yang
menjadi kebutuhan utama maka akan merembet pada persoalan lain
yang lebih rumit, sosial-ekonomi-politik.
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2. Menelaah Struktur dan Kebahasaan Teks Tanggapan
Teks tanggapan terdiri dari konteks, deskripsi, dan evaluasi. Tiga bagian
yang membentuk teks tanggapan tersebut biasa disebut dengan struktur
teks tanggapan.
1) Konteks berupa penyebutan tentang objek yang ditanggapi, baik itu
berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, peristiwa,
fenomena, ucapan dan perbuatan, atau tentang suatu karya orang lain.
Mungkin pula disertai dengn penjelasan tempat, waktu, dan
keterangan-keterangan lainnya. Dengan demikian, unsur “konteks”
merupakan jawaban dari pertantaan-pertanyaan berikut:
a) Apa objek yang ditanggapi?
b) Di mana adanya?
c) Kapan terjadinya?
Contoh:
Krisis air sudah terasa oleh masyarakat Cekungan Bandung, seperti
ketika memasuki musim kemarau. Warga yang semula dapat memenuhi
kebutuhan air bakunya dari sungai, kini sudah tak diharapkan lagi
karena kualitas air yang semakin menurun. Mata air pun hanya
tinggalkan jejak yang terabadikan dalam toponimi, seperti nama-nama
geografi Sekelola, Sekelimus, Sekebirus, dll.
Konteks yang dimaksud berupa penyebutan nama peristiwa, yakni krisis
air; dan tempat dan waktu terjadinya: di Cekungan Bandung ketika
musim kemarau.
2) Deskripsi berisi tentang keadaan objek atau proses berlangsungnya
kegiatan itu secara terperinci. Bagian ini merupakan jawaban atas
pertanyaan bagaimana.
Contoh:
Peran Citarum semakin terus berkurang karena penghancuran wilayah
sungai yang dilakukan oleh manusia yang sangat memerlukan, bahkan
sangat tergantung akan keberadaan sungai itu. Kehancuran di

sepanjang sungai ini, mulai dari hulu, tengah, dan hilir. Manusia yang
menghancurkan, manusia pulalah yang menderita akibat kehancuran
itu.
Kerusakan lingkungan dan penghancuran sungai oleh pencemaran
adalah yang terberat. Kehancuran di hulu Citarum karena sistem
pertanian dengan tanaman jangka pendek yang sudah tidak
mengindahkan lagi aturan negara dan aturan alam. Ketika hujan tiba,
air hujan langsung menggerus tanah-tanah pucuk, mengalir ke lembahlembah, mengendap di dasar sungai dan di dasar bendungan.
Bagian tersebut mendeskrpsikan proses berkurangnya peran Citarum;
kehancuran sungai dan lingkungan di sekitar Citarum.
3) Penilaian berisi pendapat tentang objek itu, baik secara positif ataupun
negatif, kelebihan ataupun kekurangannya.
Contoh:
Mengembalikan Citarum kembali bersih, sesungguhnya merupakan
perbuatan mulia yang mengandung nilai kemanusiaan. Sambil
menunggu keberhasilan usaha-usaha membersihkan Citarum tersebut,
perlu ada usaha-usaha jangka pendek sebagai percontohan dalam
pengelolaan sungai dan upaya menjernihkan air sungai secara alami,
sehingga dapat dipergunakan dengan aman untuk bersawah dan
menanam ikan di kolam. Apabila percontohan ini dinilai oleh masyarakat
dapat menguntungkan secara ekonomi, maka masyarakat akan
menirunya.
Menumbuhkan kesadaran otoritas negara dan masyarakat untuk
menanam pohon alami di lahan-lahan negara yang sudah kritis, adalah
masalah berat yang harus menjadi perhatian utama. Pohon seringkali
dianggap menjadi pengganggu dalam usaha pertanian sayur di lahan
milik negara.
Bagian tersebut menjelaskan tentang cara mengembalikan fungsi Citarum
sehingga kembali bersih.
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Gambar 1 Bagan Struktur Teks Tanggapan
Untuk lebih jelasnya, perhatikan kembali contoh teks berikut.
Tabel 4 Contoh Teks Tanggapan
Struktur Teks

Kutipan Teks

Tanggapan
Konteks

Pelukis : Affandi
Tahun karya: 1981
Judul :’Kebun Cengkeh’
Media : cat minyak dan kanvas

Deskripsi

Sebuah karya seni kelas tinggi dari sang pelukis
maestro

Affandi,

menggambarkan

sebuah

pemandangan alam perkebunan cengkih, area
perkebunan berbukit yang masih alami nampak
terlukis

apa

adanya

dari

alam,

untuk

menghidupkan suasana pada lukisan, dihadirkannya figur manusia sebagai objek pendukung.
Penilaian

Ekspresi goresan khas Affandi terlihat unik, yang
menjadikan lukisan ini istimewa. Seperti pada

kebanyakan

lukisan

Affandi

yang

selalu

menempatkan Matahari sebagai bagian dari obyek
utama, namun dalam lukisan ini, penempatan
matahari nampak unik, seolah sang pelukis
mengambil perspektif posisi dibalik matahari,
sehingga nampak dalam lukisan matahari tidak di
balik bukit, melainkan nampak di atas bukit dan
menutupi bukit, keunikan ini mungkin hanya
dimiliki oleh Affandi, sebagai carasudut pandang
dia

dalam

berekspresi,

di

mana

kualitas

imajinasinya sebagai seorang pelukis maestro
ternama.

3. Menyimpulkan Isi Teks Tanggapan
Kemampuan siswa di dalam mengdentifikasi informasi dan menelaah struktur
dan kaidah kebahasaan sangat membantu siswa di dalam merumuskan
kesimpulan tentang suatu teks. Hal ini karena penyimpulan tentang isi (teks
tanggapan) berkaitan dengan isi atau hal-hal penting dan menarik lainnya di
dalam teks itu dari setiap bagiannya. Adapun keberadaan hal-hal penting itu
sendiri dapat dikenali keberadaannya melalui kata-kata utama sebagai
karakterstik kebahasaan teks tersebutsecara khas. Kesimpulan itu dapat pula
berkaitan dengan kelengkapan struktur teks itu. Mungkin pula berkaitan
dengan keefektifan dan kebakuan dalam hal bahasanya.
Berikut contoh-contoh kesimpulan tentang isi teks tanggapan.
1) Isi tanggapani itu sangat penting karena di dalamnya mengunggapkan halhal yang tidak terpikirkan masyarakat sebelumnya. Bahwa terdapat suatu
masalah di dalam pengelolaan lahan di daerah itu yang dapat menyebabkan
kerusakan yang lebih parah.
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2) Cukup berimbang dan objektif isi tanggapan itu. Baik itu tentang kelebihan
dan kekurangan di dalam tata kelola daerah tersebut diungkapkannya
secara apa adanya disertai dengan sejumlah fakta. Sumber-sumber yang
digunaannya juga bisa diprcaya sehingga pembaca bisa menjadikan teks
tanggapan itu sebagai suatu masukan yang sangat berharga.
3) Tanggapan penulis terhadap peristiwa itu sangat jelas dan mudah
dipahami. Beberapa fakta penting juga sudah disertakan di dalamnya.
Walaupun demikian, uraian-uraian itu ada yang belum lengkap terutama
pada tanggapan tentang cara penangannnya. Tanggapan itu lebih banyak
menyoroti dampak-dampaknya saja. Sementara itu, solusinya masih
memerlukan pemikiran lebih lanjut.
Untuk lebih jelasnya, perhatikan kembali teks berjudul “Krisis Air di Cekungan
Bandung”. Berdasarkan isinya, dapat disimpulkan bahwa teks itu menjelaskan
tentang pentingnya air di Cekungan Bandung dan sagat berbahaya apabila
kritis air di daerah tersebut terjadi. Dengan demikian, krisis air di daerah
Cekungan Bandung tidak boleh dirkan; terus menerus terjadi. Perlu
keterlibatan semua pihak untuk mengatasinya.

4. Mengungkapkan Teks Tanggapan
Suatu tanggapan di dalamnya dapat berupa kritik, sanggahan, dan ataupun
pujian. Adapun objeknya dapat berupa
a. lingkungan hidup,
b. kondisi sosial,
c. keragaman budaya,
d. peristiwa,
e. fenomena,
f. ucapan dan perbuatan seseorang, atau
g. suatu karya.

Isi tanggapan dimulai dengan menggambarkan objek yang akan kita ulas.
a. Apabila objeknya itu berupa lingkungan hidup, pada bagian ini perlu kita
sebutkan nama objek itu, beserta tempat ataupun waktu keberadananya.
Hal yang sama apabila objeknya itu berupa kondisi sosial maupun
keberagaman budaya, perlu kita gambarkan nama, tempat, dan waktunya.
b. Apabila objeknya berupa peristiwa ataupun fenomena, di samping nama,
tempat, dan waktunya, perlu kita gambarkan pula pelakunya juga proses
kejadiannya; sebagai jawaban atas siapa, bagaimana, dan mengapanya.
c. Apabila objeknya itu berupa ucapan ataupun perbuatan orang, perlu kita
gambarkan nama orang dan status orang itu, perkataan ataupun perbuatan
apa yang dilakukannya. Di samping itu, perlu dinyatakan pula waktu dan
tempatnya.
d. Apabila objeknya berupa karya, misalnya buku, perlu digambarkan judul,
pengarang, penerbit, kota terbitnya. Perlu dijelaskan pula ketebalan dan
edisi karya itu.
Langkah berikutnya adalah menggambatkan objek itu secara lebih jelas dan
utuh. Misalnya, apabila objeknya itu tentang kerusakan lingkungan hidup. Kita
perlu menggambarkan fakta-fakta rusaknya rusaknya lingkungan hidup itu,
termasuk penyebab dan akibat-akibatnya. Apabila objek itu berupa karya
(buku novel), kita perlu menggambarkan isi buku itu, unsur-unsur, dan
strukturnya secara menyeluruh.
Langkah terakhir, berupa penilaian tentang kelebihan dan kekurangan objek
itu dengan disertai fakta dan alasan-alasan yang jelas. Kalau objek itu tentang
kerusakan lingkungan, perlu dipaparkan dampak-dampaknya. Apabila
tenyang fenomena budaya, perlu dijelaskan keuntungan-keuntungan di
samping sisi buruknya. Pada bagian ini penting pula disampaikan sejumlah
saran berkaitan dengan objek yang kita bahas itu.

56

Unit Pembelajaran
Teks Tanggapan

Tahap 1
1. Menentukan Objek
2. Menggambarkan rincian penting tentang
objek: waktu dan tempat
Tahap 2
1. Menggambarkan keadaan atau proses
terjadinya suatu objek
2. Menggambarkan rincian, unsur-unsur dari
objek
Tahap 3
1. Menilai kelebihan dan kelemahan
2. Menyampaikan saran-saran
Gambar 2 Bagan Langkah-langkah Penulisan Teks Tanggapan
Berikut contoh teks tanggapan
Tanggapan Joko Anwar Tentang Perkembangan Film Horor
di Indonesia
Dunia perfilman Indonesia saat ini sudah mulai berkembang, film horor yang
ditayangkan di bioskop kini mulai memiliki cerita dan karakter yang jelas.
Beberapa tahun silam ke belakang, film horor identik dengan adegan esekesek yang selalu hadir menghiasi layar bioskop.
Namun seiring berkembangnya teknologi, film horor dibuat semenarik
mungkin dengan jalan cerita yang tidak kalah seru.
Hal ini pun yang dirasakan oleh sutradara Joko Anwar, menurutnya
peningkatan film Indonesia saat ini sudah semakin maju dan dibuat lebih
serius dari tahun-tahun sebelumnya.

"Semakin lama film horor pun berkembang, di film Pengabdi Setan tidak hanya
memberikan kesan seram namun aku peduli peran karakter di dalamnya," ujar
Joko Anwar ketika press conference di Mercure Hotel, Jalan Lengkong Besar
No 8, Kamis (21/9/2017) malam.
Menurutnya saat ini banyak film Indonesia yang masuk festival bergengsi,
menandakan kualitas film Indonesia sudah jauh lebih baik.
Proses casting dilakukan oleh Joko Anwar supaya mendapatkan karakter yang
luar biasa dan tentunya Ia tidak sembarangan memilih pemain di film
Pengabdi Setan.
Selain cerita, karakter pemain juga berpengaruh dalam sebuah film supaya
atmosfer horor terasa di film ini.
Bagi Anda pecinta film horor coba saja tonton Pengabdi Setan, dijamin akan
berteriak ketakutan dan ceritanya melekat hingga tua nanti. Film Pengabdi
Setan akan segera rilis pada 28 September 2017. (tribunjabar.id
/2017/09/22/).
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Pembahasan Soal-Soal
Berikut ini contoh soal-soal yang berkaitan dengan materi teks tanggapan.
Soal-soal ini dicantumkan agar dapat menjadi bahan bagi pendidik dan peserta
didik dalam mempelajari dan mengembangkan soal-soal yang berkaitan
dengan teks tanggapan.
Soal UN 2017
34. Bacalah teks berikut!
(1) Pemilihan diksi yang sederhana tidak membuat makna yang timbul terasa
hambar, datar, atau kurang menarik. (2) Namun, justru sebaliknya, puisi ini
sederhana namun membidik. (3) Penulis dengan cerdas mengambil sesuatu
yang berbeda demi menyampaikan pesan tentang keagungan Tuhan. (4) Ya,
manusia memang tidak ada apa-apanya. (5) Manusia tidak akan menjadi kuat,
kaya, pintar, hebat, dan lain sebagainya, apabila Tuhan tidak berkehendak, itu
yang disampaikan dalam buku ini.
Kalimat yang menyatakan kelemahan pada teks tersebut ditandai nomot ....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
Soal nomor 34 UN tahun 2017 tersebut menanyakan tentang kelemahan
dalam sebuah teks. Soal tersebut menanggapi sebuah puisi yang ditulis oleh
seseorang dengan memfokuskan pada diksi yang digunakan. Berdasarkan soal
tersebut tertulis kalimat yang menunjukkan kelemahan terdapat pada kalimat
) Ya, manusia memang tidak ada apa-apanya.

Soal UN 2018
25. Bacalah kutipan cerita berikut!
Motorku melaju dengan cepat, suara ayah dan bundaku masih saja terdengar
di telingaku. Aku menambah kecepatan motorku. Aku melewati tikungan yang
jalannya licin, sehingga aku tergelincir. Motorku, masih di atas tetapi badanku
jatuh ke bawah, seperti masuk jurang. Tidak begitu dalam tetapi sulit untukku
naik ke atas karena jurang itu berbentuk sudut 90°. Aku sungguh takut, aku
menangis. Di sini sangat gelap, gelap sekali.
Keunggulan kutipan cerita tersebut adalah ....
A. akhir cerita mengejutkan sehingga memberikan kesan mendalam
B. isi cerita menginspirasi pembaca untuk berhati-hati
C. banyak menggunakan kiasan
D. akhir cerita mudah ditebak oleh pembaca
soal nomor 25 UN tahun 2018 tersebut menanyakan keunggulan kutipan
cerita dalam sebuah teks. Soal tersebut menanggapi fenomena sosial tentang
orang yang mengendarai sepada motor. Berdasarkan soal tersebut tertulis
kalimat yang menunjukkan keunggulan kutipan cerita yaitu isi cerita
menginspirasi pembaca untuk berhati-hati.
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B. Pengembangkan 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 in
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
No

Kompetensi
Diuji

yang Lingkup
Materi

1

Mengidentifikasi
informasi teks
tanggapan

Teks
Tanggap
an

:
:
:
:
:

SMP
Bahasa Indonesia
….
2019/2020

Materi

Indikator
Soal

No.
Soal

Level
Kognitif

Disajikan
teks
tanggapan,
peserta didik
dapat
mengidentifi
kasi
informasi

1

L3
(Penalaran)

Bentuk
Soal
PG

2

Menelaah struktur dan
kebahasaan dari teks
tanggapan
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Teks
Tanggap
an

Disajikan teks 3
tanggapan,
peserta didik
dapat
menelaah
struktur dan
kaidah
kebahasaan

L3
(Penalaran)
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Tabel 5 Pengembangan Soal Hots

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

Jenis Sekolah : SMP
Kurikulum
: 2013
Kelas
: IX
Bentuk Soal
: PG
Mata
: Bahasa Indonesia
Nama Penyusun
: Soleh Ibrahim
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
Pengetahuan/
Aplikasi
Penalaran

DASAR
Sumber :
Pemahaman
Jenis-jenis
3.7
Teks
Mengidentifikasi Bandung:
informasi
Yrama
berupa kritik,
Widya
sanggahan, atau
pujian dari teks
tanggapan
RUMUSAN BUTIR SOAL
(lingkungan
Nomor
hidup, kondisi
Bacalah penggalan teks berikut!
Soal
sosial, dan/atau
keragaman
Munculnya kabut asap yang begitu tebal tersebut
1
budaya, dll)
disebabkan karena tidak terhentinya kebakaran hutan yang
yang didengar
terjadi. Tidak ada yang tau pasti tentang penyebab
dan/atau dibaca
kebakaran hutan ini. Ada yang berpendapat bahwa bencana
ini murni disebabkan oleh fenomena alam yakni cuaca El
LINGKUP
Nino, namun ada juga beberapa spekulasi yang
MATERI
beranggapan bahwa bencana ini terjadi karena terdapat
Teks tanggapan
campur tangan manusia dan merupakan faktor
kesengajaan.
MATERI
Mengidentifikasi
Jika kita telaah, kita tidak terlalu tahu alasan bagaimana
informasi teks
hutan di Riau bisa terbakar habis karena pihak berwajib
tanggapan
sendiri juga masih menyelidiki bencana tersebut. Namun
dampak dan efek negatif dari bencana ini dengan sangat
Kunci
cepat dapat dirasakan oleh penduduk sekitar mulai dari
INDIKATOR
Jawaban
penyakit sesak nafas hingga jarak pandang yang hanya
SOAL
mencapai 10 meter saja. Bahkan saking tebalnya kabut asap
Disajikan teks
C
hingga dirasakan oleh negara negara tetangga juga.
tanggapan,
peserta didik
dapat

mengidentifikasi
informasi teks
tersebut

Informasi yang terdapat pada penggalan teks tersebut
adalah ....
A. Tidak ada yang tau pasti tentang penyebab kebakaran
hutan di Riau
B. Kebakaran hutan murni disebabkan oleh fenomena alam
yakni cuaca El Nino.
C. Terjadinya asap tebal disebabkan tidak terhentinya
kebakaran hutan di Riau dan belum diketahui
penyebabnya.
D. Hutan di Riau bisa terbakar habis karena pihak berwajib
sendiri juga masih menyelidiki bencana tersebut.

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

Jenis Sekolah : SMP
Kurikulum
: 2013
Kelas
: IX
Bentuk Soal
: PG
Mata
: Bahasa Indonesia
Nama Penyusun
: Soleh Ibrahim
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
Pengetahuan/
Aplikasi
Penalaran

DASAR
Sumber :
Pemahaman
3.8 Menelaah
Jenis-jenis
struktur dan
Teks
kebahasaan dari Bandung:
teks tanggapan
Yrama
(lingkungan
Widya
hidup, kondisi
sosial, dan/atau
keragaman
RUMUSAN BUTIR SOAL
budaya, dll)
Nomor
berupa kritik,
Bacalah teks berikut dengan saksama!
Soal
sanggahan, atau
Hukuman Mati Untuk Mereka, Pengedar Barang Haram
pujian yang
1
Seperti yang kita tau bahwa sekarang kita memasuki zaman
didengar
modern yang serba canggih, keadaan ini mau tidak mau juga
dan/atau dibaca
menekan peredaran narkoba menjadi semakin banyak di
negara kita. Perkembangan buruk ini meliputi masyarakat,
LINGKUP
pelajar bahkan sampai pejabat negara sekalipun. Yang
MATERI
menjadi topik perdebatan dalam permasalahan ini tidak lain
Teks tanggapan
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adalah hukuman mati bagi mereka yang menjadi pengedar
sekaligus pemakai narkoba.

MATERI
Menelaah
struktur dan
kaidah
kebahasaan teks
tanggapan
INDIKATOR
SOAL
Disajikan teks
tanggapan,
peserta didik
dapat menelaah
struktur dan
kaidah
kebahasaan teks
tersebut

Kunci
Jawaban
B

Banyak masyarakat yang mengutarakan persetujuan bahwa
hukuan yang pantas bagi pengedar sekaligus pemakai
narkoba adalam hukuman mati. Terdapat banyak alasan
logis yang menjadi latar belakang persetujuan mereka.
Alasan pertama dan paling logis adalah narkoba mmampu
mempengaruhi bahkan merubah pola pikir penggunanya
sehingga tidak hanya berbahaya bagi penggunanya sendiri
namun juga berbahaya bagi orang lain. Sebagai contoh
dapat menyebabkan kecelakaan beruntun yang berujung
kematian apabila pengendara tersebut mengalami
halusinasi. Alasan kedua adalah narkoba dapat merusak
generasi muda penerus bangsa, Penggunaan barang ini
dapat mempengaruhi dan merubah perilaku remaja
menjadi semakin buruk. Padahal negara kita memerlukan
adanya generasi penerus yang berakhlak mulia dan mampu
memikul beban sekaligus tanggung jawab memajukan
bangsa dan negara. Faktor ketiga adalah narkoba membuat
calon penggunanya merasa penasaran yang akhirnya
setelah mencoba maka penggunanya akan merasa
ketagihan dan kecanduan. Jika orang ini bergaul dengan
teman temannya maka ia dapat menularkan keburukan
tersebut. Adanya hukuman mati tentu akan memberikan
efek jera bagi penikmat dan pengedar narkoba, maka dari
itu banyak masyarakat setuju bahwa hukuman untuk
pengedar narkoba adalah hukuman mati.
Namun, tidak sedikit pula orang yang menolak hukuman
mati bagi pengedar narkoba dan penikmatnya. Terdapat
beberapa alasan yang melatarbelakangi ketidaksetujuan ini,
diantaranya adalah hukuman mati dianggap kurang
manusiawi dan melanggar hak asasi manusia yang telah
tercantum dan sesuai dalam UUD 1945. Selanjutnya adalah
pendapat bahwa hukuman mati hanya menambah anggaran
negara. Karena memang untuk melaksanakan eksekusi
diperlukan biaya tertentu dan ini dianggap membuang
buang uang negara yang seharusnya dapat digunakan untuk
pembangunan bangsa dan infrastruktur negara.
Pada dasarnya setiap orang telah diberikan hak untuk hidup
bebas, namun masih saja ada manusia yang
mempergunakan hidupnya untuk kerugian dirinya sendiri
dan merugikan orang lain juga. Maka dari itu, adanya

hukuman mati bagi pengedar narkoba memang harus
ditinjau dan ditegakkan kembali karena memang narkoba
memberikan dampak negatif pada perkembangan generasi
muda penerus bangsa.
http://materi4belajar.com/2017/04/6-contoh-teks-tanggapan-kritis-singkat.html.
1. Bagian yang menunjukkan penilaian terdapat pada
paragraf ke-....
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
2. Ciri kebahasaan yang terdapat pada paragraf ketiga
adalah ....
A. menggunakan kata benda umum
B. menggunakan kopula dan konjungsi penyebabab
C. menggunakan pernyataan yang berupa saran
D. menggunakan kata kerja pasif
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KESIMPULAN
Setelah mempelajari unit teks tanggapan dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran pada unit ini dapat menyelesaikan permasalahan atau kesulitan
yang dihadapi oleh para guru saat mengajar teks tanggapan.
Unit ini membahas empat materi, yaitu mengidentifikasi isi teks tanggapan,
menyimpulkan teks tanggapan, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan
teks tanggapan, dan mengembangkan teks tanggapan. Pada subunit materi
teks tanggapan diharapkan mampu mengidentifikasi, menelaah, dan
mengembangkan teks tanggapan.
Pada unit ini terdiri atas dua aktivitas, yaitu aktivitas pertama
mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks tanggapan dan aktivitas kedua
menelaah struktur, kaidah kebahasaan, dan mengungkapkan teks tanggapan.
Kedua

aktivitas

pada

unit

pembelajaran

ini

menggunakan

model

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

UMPAN BALIK
Isilah umpan balik/refleksi pembelajaran pada tabel berikut!
1. Apakah manfaat yang Bapak dan Ibu peroleh dalam mengidentifikasi teks
tanggapan ketika pembelajaran di kelas?
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2. Apakah manfaat yang Bapak dan Ibu peroleh dalam menelaah struktur dan
kebahasaan teks tanggapan ketika pembelajaran di kelas?

3. Bagaimana cara Bapak dan Ibu mengembangkan teks tanggapan dalam
pembelajaran di kelas?

4. Apakah masalah yang Bapak dan Ibu hadapi selama melaksanakan kegiatan
pembelajaran teks tanggapan? Bagaimana cara Bapak dan Ibu
mengatasi hal tersebut?
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PENGANTAR
Unit ini berisi tentang paparan teks diskusi, mulai dari contoh, konsep,
karakteristik, sampai pada prosedur pembelajarannya. Teks diskusi terdapat
di kelas IX kurikulum 2013 SMP yang sudah disesuaikan dengan
permendikbud No. 37 Tahun 2018. Di dalamnya terdapat empat KD meliputi
kegiatan mengidentifikasi, menelaah, meringkas, sampai kepada menyajikan.
Keempat kompetensi tergambar pula di dalam model-model pelatihan yang
akan Saudara lakukan di dalam unit ini.
Aktivitas pada unit ini melibatkan peserta didik dengan menggunakan model
pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran berorientasi High Order
Thingking Skils (HOTS), untuk mencapai keterampilan abad 21. Bahan bacaan
yang terdapat pada unit ini sesuai dengan kompetensi dasar yang ada pada
tema yang dipilih dalam kurikulum 2013. Dalam unit ini juga disediakan
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang dapat digunakan oleh guru sebagai
referensi untuk memberikan pengayaan pembelajaran di kelas.
Di dalam unit ini kami sajikan pula sejumlah soal UN yang relevan dengan
kompetensi lulusan (SKL) yang muncul dalam tiga terakhir UN; disertai
dengan langkah-langkah pembahasannya. Dengan model-model soal tersebut,
Saudara diharapkan dapat memprediksi kemungkinan soal jenis teks diskusi
yang mungkin muncul pada UN tahun berikutnya. Beberapa contoh soal HOTS
yang tersaji di bagian akhir unit ini juga dapat Saudara jadikan sebagai bahan
latihan para peserta di dalam penyelesaian UN tersebut. Tentu saja soal-soal
tersebut harus perlu dikembangkan kembali oleh Saudara berdasarkan kisikisi UN terakhir.
Besar harapan kami, bahan pelatihan ini memberikan kontribusi bagi
peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia khusus teks diskusi di
SMP. Bahan ini juga diharapkan dapat membantu dalam menuntaskan belajar
para peserta didik tentang teks diskusi melalui penguasaan potensi akademik
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para gurunya. Atas segala kekurangan yang ada pada bahan pelatihan ini,
kami mohon saran dan kritik untuk perbaikan pada penyusunan bahan
pelatihan berikutnya. Terima kasih.
Jakarta, April 2019
Penulis
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KOMPETENSI DASAR
A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Sub unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar
Tabel 1 KD dan Target KD
KD Pengetahuan

Target KD

3.9 Mengidentifikasi
informasi teks diskusi
berupa pendapat pro
dan kontra dari
permasalahan aktual
yang dibaca dan
didengar

Menjelaskan informasi teks
diskusi berupa pendapat pro
dan kontra dari permasalahan
aktual yang dibaca dan didengar
Menentukan informasi teks
diskusi berupa pendapat pro
dan kontra dari permasalahan
aktual yang dibaca dan didengar
Mengidentifikasi informasi teks
diskusi berupa pendapat pro
dan kontra dari permasalahan
aktual yang dibaca dan didengar
Mengidentifikasi argumen pro
dan kontra dalam diskusi
Menjelaskan perbedaan
argumen pendukung dan kontra
dalam diskusi
Menelaah pendapat dan
argumen yang mendukung dan
yang kontra dalam teks diskusi
berkaitan dengan permasalahan
aktual yang dibaca dan didengar

3.10 Menelaah
pendapat dan argumen
yang mendukung dan
yang kontra
dalam teks diskusi
berkaitan
dengan permasalahan
aktual yang
dibaca dan didengar

Kelas
IX

IX

KD Keterampilan

4.9 Menyimpulkan isi
gagasan, pendapat,
argumen yang
mendukung dan yang
kontra serta solusi atas
permasalahan aktual
dalam teks diskusi yang
didengar dan dibaca

Menentukan isi gagasan,
pendapat, argumen yang
mendukung dan yang kontra
serta solusi atas permasalahan
aktual dalam teks diskusi yang
didengar dan dibaca
Menhubungkan isi gagasan,
pendapat, argumen yang
mendukung dan yang kontra

IX
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4.10 Menyajikan
gagasan/pendapat,
argumen yang
gagasan/pendapat,
mendukung dan yang
kontra serta solusi atas
permasalahan aktual
dalam teks diskusi
dengan memperhatikan
struktur dan aspek
kebahasaan, dan aspek
lisan (intonasi, gesture,
pelafalan)
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serta solusi atas permasalahan
aktual dalam teks diskusi yang
didengar dan dibaca
Menyimpulkan isi gagasan,
pendapat, argumen yang
mendukung dan yang kontra
serta solusi atas permasalahan
aktual dalam teks diskusi yang
didengar dan dibaca
Menentukan gagasan/pendapat,
argumen yang
gagasan/pendapat, mendukung
dan yang kontra serta solusi
atas permasalahan aktual
dalam teks diskusi dengan
memperhatikan struktur dan
aspek kebahasaan, dan aspek
lisan (intonasi, gesture,
pelafalan)
Merancang gagasan/pendapat,
argumen yang
gagasan/pendapat, mendukung
dan yang kontra serta solusi
atas permasalahan aktual
dalam teks diskusi dengan
memperhatikan struktur dan
aspek kebahasaan, dan aspek
lisan (intonasi, gesture,
pelafalan)
Menyajikan gagasan/pendapat,
argumen yang
gagasan/pendapat, mendukung
dan yang kontra serta solusi
atas permasalahan aktual
dalam teks diskusi dengan
memperhatikan struktur dan
aspek kebahasaan, dan aspek
lisan (intonasi, gesture,
pelafalan)
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Teks Diskusi
Kelas : IX
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan
Pendukung

IPK Keterampilan
Pendukung

3.9.1 Menjelaskan informasi teks
4.9.1 Menentukan isi gagasan,
diskusi berupa pendapat pro
pendapat,
argumen
yang
dan
mendukung dan yang kontra
kontra dari permasalahan
serta solusi atas permasalahan
aktual yang dibaca dan
aktual dalam teks diskusi yang
didengar
didengar dan dibaca
3.9.2 Menentukan informasi teks
4.9.2 Menghubungkan isi gagasan,
diskusi berupa pendapat pro
pendapat, argumen yang
dan kontra dari permasalahan
mendukung dan yang kontra
aktual yang dibaca dan
serta solusi atas permasalahan
didengar
aktual dalam teks diskusi yang
Kunci
didengar dan dibaca
Kunci
3.9.3 Mengidentifikasi informasi teks
diskusi berupa pendapat pro 4.9.3 Menyimpulkan isi gagasan,
dan kontra dari permasalahan
pendapat, argumen yang
aktual yang dibaca dan
mendukung dan yang kontra
didengar
serta solusi atas permasalahan
Pengayaan
aktual dalam teks diskusi yang
didengar dan dibaca
4.9.4 Menyimpulkan informasi teks
diskusi berupa pendapat pro
Pengayaan
dan
kontra dari permasalahan 4.9.4 Menanggapi isi gagasan,
aktual
pendapat, argumen yang
yang dibaca dan didengar
mendukung dan yang kontra
serta solusi atas permasalahan
aktual dalam teks diskusi yang
didengar dan dibaca
Pendukung

Pendukung

3.10.1 Mengidentifikasi pendapat 4.10.1 Menentukaan gagasan
dan argumen
/pendapat, argumen yang
yang mendukung dan yang kontra
gagasan/pendapat,
dalam teks diskusi berkaitan
mendukung dan yang kontra
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dengan permasalahan aktual yang
serta solusi atas
dibaca dan didengar
permasalahan aktual dalam
3.10.2 Menjelaskan pendapat dan
teks diskusi dengan
argumen
memperhatikan struktur dan
yang mendukung dan yang kontra
aspek kebahasaan, dan
dalam teks diskusi berkaitan
aspek lisan (intonasi,
dengan permasalahan aktual yang
gesture, pelafalan)
dibaca dan didengar
4.10.2 Merancang gagasan
/pendapat, argumen yang
gagasan/pendapat,
mendukung dan yang kontra
Kunci
serta solusi atas
permasalahan aktual dalam
3.10.3 Menelaah pendapat dan
teks diskusi dengan
argumen
memperhatikan struktur dan
yang mendukung dan yang kontra
aspek kebahasaan, dan
dalam teks diskusi berkaitan
aspek lisan (intonasi,
dengan permasalahan aktual yang
gesture, pelafalan)
dibaca dan didengar
Pengayaan
3.10.4 Menanggapi pendapat dan
argumen
yang mendukung dan yang kontra
dalam teks diskusi berkaitan
dengan permasalahan aktual yang
dibaca dan didengar

Kunci
4.10.3 Menyajikan
gagasan/pendapat, argumen
yang gagasan/pendapat,
mendukung dan yang kontra
serta solusi atas
permasalahan aktual dalam
teks diskusi dengan
memperhatikan struktur dan
aspek kebahasaan, dan
aspek lisan (intonasi,
gesture, pelafalan)
Pengayaan
4.10.4 Menanggapi gagasan/
pendapat, argumen yang
gagasan/pendapat,
mendukung dan yang kontra
serta solusi atas
permasalahan aktual dalam
teks diskusi dengan
memperhatikan struktur dan
aspek kebahasaan, dan
aspek lisan (intonasi,
gesture, pelafalan)
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APLIKASI DI DUNIA NYATA
Diskusi dalam kehidupan sehari-hari
Banyak hal yang menarik untuk didiskusikan, misalnya masalah sosial,
lingkungan, dan lain-lain. Setiap peristiwa sosial dan masalah lingkungan yang
terjadi dalam kehidupan sehari-hari menarik untuk didiskusikan misalnya
kehidupan masyarakat desa, masyarakat kota, bencana alam, kerusakan
lingkungan, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam pembelajaran bahasa
Indonesia materi tentang diskusi sangat penting. Hal itu dikarenakan selain
bermanfaat bagi siswa dalam kehidupan masyarakat keterampilan diskusi
juga bermanfaat untuk mengasah keterampilan siswa dalam berkomunikasi.
Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam pembelajaran di kelas
siswa diarahkan untuk selalu berdiskusi dalam mendalami materi. Hal itu
dikarenakan dalam setiap pembelajaran siswa melakukan curah pendapat
baik dengan guru maupun

antarsiswa. Dengan adanya materi diskusi

diharapkan siswa lebih terampil dalam berdiskusi. Untuk memahami tentang
diskusi berikut contoh teks diskusi.
Banjir
Oleh: Ririn Murjayanti
Banjir yang sering terjadi di Indonesia tidak bisa dibiarkan begitu saja.
Kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk membuang sampah pada
tempatnya menjadi salah satu penyebab. Jika terus terjadi, tidak hanya banjir
yang akan terjadi. Membuang sampah sampah sembarangan dapat mencemari
lingkungan. Jika tidak dihentikan hal ini dapat menyebabkan dampak negatif
terhadap masa depan bangsa.
Generasi muda saat ini terlalu meremehkan jika membuang sampah
sembarangan tidak menimbulkan dampak yang negatif. Misalnya, mereka
yang ada di lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, atau kantor,
menganggap bahwa ada yang sudah menjadi cleaning service dan mereka
membayar untuk membersihkan. Mereka menganggap itu adalah masalah
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sepele, padahal seharusnya sebagai generasi muda harus mengambil bagian
dalam memajukan bangsa, meskipun hanya dari hal-hal kecil.
Tidak hanya itu, orang yang sering naik kendaraan umum dan membeli
makanan yang dijual para pedagang asongan, kebanyakan dari mereka
membuang limbah di di angkutan tersebut, mereka menganggap telah
membayar dan pemilik kendaraan yang membersihkan. Orang-orang yang
naik kendaraan pribadi juga tidak jarang melakukan kebiasaan buruk ini.
Sementara dalam perjalanan mereka membuang sampah ke jalan.
Ada beberapa solusi yang bisa dilakukan untuk mengatasi kurangnya
kesadaran masyarakat Indonesia untuk membuang sampah pada tempatnya.
Pertama, dengan sosialisasi, terutama pada anak-anak, sehingga mereka
memiliki pemahaman yang baik untuk membuang sampah pada tempatnya.
Kedua, pemerintah harus bertindak tegas dalam memberikan hukuman atau
penjara bagi orang yang membuang sampah sembarangan. Ketiga,
mengadakan lomba mengolah barang bekas atau limbah sampah. Keempat,
memberitahu orang-orang untuk menyimpan sampah sebelum menemukan
tempat sampah.
Dengan beberapa cara tersebut, diharapkan masyarakat mulai mengerti
untuk membuang sampah pada tempatnya. Dengan kesadaran masyarakat
yang baik Indonesia bisa mengurangi bahaya yang akan terjadi, dan bisa
menjadi

bangsa

yang

maju.

(sumber:

htps://www.kompasiana.

com/ririnmurjayanti /555ff-44cc423b d050d8b4569/apa-susahnya-buangsampah-pada-tempatnya. dengan perbaikan untuk pendidikan).
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SOAL-SOAL UN/USBN
A. Pembasan Soal-Soal UN
Tabel 3 Soal UN
NO

SOAL

25

TAHUN
2017

Identifiaksi
Level Kognitif

Indikator

C-4

yang 3.10.3 Menelaah teks diskusi dengan memperhatikan

bersesuaian

struktur dan kaidah kebahasaan

Diketahui

Disajikan teks diskusi tentang “Game Online”

Ditanyakan

Argumen pendukung dalam teks diskusi “Game Online”
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Materi yang
dibutuhkan
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Struktur teks diskusi
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BAHAN PEMBELAJARAN
A. Aktivitas Pembelajaran
Pembelajaran di kelas baik mata pelajaran bahasa Indonesia maupun mata
pelajaran lain sering kali menuntut siswa untuk bertukar pendapat. Salah satu
cara dalam melakukan curah pendapat adalah dengan diskusi. Diskusi dapat
dilakukan baik dalam kelompok, antarkelompok, maupun antara siswa
dengan guru. Diskusi di kelas biasanya berkaitan dengan materi atau masalah
yang diberikan oleh guru. Masalah tersebut nantinya dipecahkan dalam
diskusi sebelum disampaikan pada kelompok lain. Untuk memperdalam
tentang materi diskusi sebelum memulai kegiatan inti pembelajaran silakan
baca contoh teks diskusi berikut ini!

Aktivitas 1: Mengidentifikasi informasi dan menyimpulkan
informasi teks diskusi
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari teks tanggapan peserta didik memiliki pengetahuan dan
keterampilan sebagai berikut.
1. Dapat mengidentifikasi informasi teks diskusi.
2. Dapat menyimpulkan informasi teks diskusi dengan tepat.
Stimulation (Pemberian Rangsangan)
Apa yang saudara lakukan:
1. Peserta didik mendiskusikan salah satu masalah lingkungan hidup, kondisi
sosial, dan/atau keragaman budaya, yang disajikan.
2. Peserta didik melakukan curah pendapat untuk mengidentifikasi teks
diskusi yang dibaca.
3. Peserta didik merespon pertanyaan-pertanyaan membangun konteks
berkaitan dengan teks diskusi yang diajukan oleh pendidik.
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a.

Apa yang dimaksud dengan teks diskusi?

b.

Informasi apa yang biasanya terdapat dalam teks diskusi?

Problem Statemen (Identifikasi Masalah)
1. Peserta didik menyusun pertanyaan tentang teks diskusi.
2. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan informasi dalam teks
diskusi yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar.
a. Diskusikan dengan teman Anda tentang masalah lingkungan hidup,
kondisi sosial, atau keragaman budaya.
b. Identifikasilah teks diskusi yang kalian baca.
Data Collection (Pengumpulan Data)
1. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok.
2. Secara berkelompok peserta didik mendiskusikan fungsi dan informasi
yang terdapat dalam teks diskusi.
3. Peserta didik memilih, membaca, dan mencermati satu teks diskusi sebagai
teks model.
Data Processing (Pengolahan Data)
Secara berkelompok peserta menyimpulkan informasi teks diskusi. Secara
berkelompok peserta membuat teks diskusi. Dalam menyimpulkan teks
diskusi peserta didik mendiskusikan hal-hal penting yang akan disimpulkan.
Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut.
1. Peserta didik mengidentifikasi informasi yang terdapat dalam teks diskusi
yang telah dibagikan oleh pendidik.
2. Peserta didik menjelaskan informasi yang terdapat dalam teks diskusi
secara rinci dan jelas.
3. Peserta didik menyimpulkan informasi yang terdapat dalam teks
diskusi secara rinci dan jelas.
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Verification (Pembuktian)
1. Peserta melakukan kunjung kerja ke kelompok lain, satu orang anggota
kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di kelompok masing-masing.
2. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok, peserta didik yang berkunjung merespon
dengan memberikan tanggapan dan pertanyaan untuk mendalami dan
mengetahui kebenaran simpulan teks diskusi yang telah disampaikan.
3. Peserta yang bertugas mempresentasikan memberikan penjelasanpenjelasan beserta alasan logis untuk membuktikan kebenaran hasil
diskusi yang telah didiskusikan di kelompok masing-masing.
4. Peserta yang berkunjung menuliskan catatan-catatan di kertas post it
berupa penilaian, tanggapan, atau masukan terhadap hasil kerja kelompok
lain dan menempelkannya pada plano hasil kerja kelompok tersebut.
Generalization (Menarik Kesimpulan)
Pendidik dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi yang telah
dipelajari, yaitu:
1. Peserta

mengungkapkan kembali tentang informasi teks diskusi

berdasarkan hasil kerja kelompok.
2. Peserta menuliskan simpulan di “kartu simpul” yang telah disiapkan
pendidik mengenai isi dan informasi teks diskusi berdasarkan hasil kerja
kelompok.
3. Peserta menempelkan kartu simpul yang telah diisi pada kertas plano yang
akan dipajangkan di dinding kelas.
4. Peserta dan pendidik secara bersama-sama menyimpulkan informasi teks
diskusi.
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Aktivitas 2: Menelaah Struktur, Kebahasaan, dan Menyajikan
Teks Diskusi
Tujuan Pembelajaran
Setelah mempelajari teks diskusi peserta didik memiliki pengetahuan dan
keterampilan sebagai berikut.
1. Menelaah struktur dan kebahasaan teks diskusi.
2. Menyajikan teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan kebehasaan
yang tepat.
Stimulation (Pemberian Rangsangan)
1. Peserta didik menanggapi salah satu struktur dan kebahasaan dari teks
diskusi.
2. Peserta didik melakukan curah pendapat untuk menggali pengalaman
mereka berkaitan dengan struktur dan kebahasaan dari teks diskusi.
3. Peserta didik merespons pertanyaan-pertanyaan membangun konteks
berkaitan dengan struktur dan kebahasaan teks diskusi yang diajukan oleh
pendidik:
a. Apa yang dimaksud struktur dan kaidah kebahasaan teks diskusi?
b. Bagaimana cara mengidentifikasi struktur dan kaidah kebahasaan teks
diskusi?
Problem Statemen (Identifikasi Masalah)
1. Peserta didik menyusun pertanyaan tentang teks diskusi.
2. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi
sebanyak mungkin hal-hal penting yang berkaitan dengan struktur dan
kaidah kebahasaan teks diskusi yang disajikan.
a. Setiap kelompok berdiskusi tentang teks diskusi yang telah dibagikan
oleh pendidik.
b. Secara berkelompok peserta didik mengidentifikasi struktur dan
kebahasaan yang terdapat dalam teks diskusi yang telah ditentukan.
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Data Collection (Pengumpulan Data)
1. Membagi peserta didik dibagi ke dalam beberapa kelompok.
2. Peserta didik membaca dan memahami struktur (isu, argumen, dan
kesimpulan), dan kebahasaan teks diskusi.
3. Peserta didik memilih, membaca, dan mencermati satu teks diskusi sebagai
teks model.
Data Processing (Pengolahan Data)
Secara berkelompok peserta membuat teks diskusi. Dalam membuat teks
diskusi peserta didik mendiskusikan hal-hal penting yang akan ditulis. Adapun
langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut.
1. Peserta didik menjelaskan struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat
dalam teks diskusi yang telah dibagikan oleh pendidik.
2. Peserta didik merancang gagasan atau pendapat.
3. Secara berkelompok peserta didik menelaah struktur dan kaidah
kebahasaan teks diskusi yang dibagikan oleh pendidik.
4. Secara berkelompok menuliskan secara rinci struktur dan kaidah
kebahasaan teks diskusi.
5. Peserta didik menulis teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan
kaidah kebahasaan yang tepat.
6. Peserta didik secara berkelompok menyimpulkan hasil diskusi.
Verification (Pembuktian)
1. Peserta melakukan kunjung kerja ke kelompok lain, satu orang anggota
kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di kelompok masing-masing.
2. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok, peserta didik yang berkunjung merespon
dengan memberikan tanggapan dan pertanyaan untuk mendalami dan
mengetahui kebenaran simpulan teks diskusi yang telah disampaikan.
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3. Peserta yang bertugas mempresentasikan memberikan penjelasanpenjelasan beserta alasan logis untuk membuktikan kebenaran hasil
ungkapan yang telah didiskusikan di kelompok masing-masing.
4. Peserta yang berkunjung menuliskan catatan-catatan di kertas post it
berupa penilaian, tanggapan, atau masukan terhadap hasil kerja kelompok
lain dan menempelkannya pada plano hasil kerja kelompok tersebut.
Generalization (Menarik Kesimpulan)
Pendidik dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi yang telah
dipelajari, yaitu:
1.

Peserta mengungkapkan kembali tentang informasi teks diskusi
berdasarkan hasil kerja kelompok.

2. Peserta menuliskan simpulan di “kartu simpul” yang telah disiapkan
pendidik mengenai informasi teks tanggapan berdasarkan hasil kerja
kelompok.
3. Peserta menempelkan kartu simpul yang telah diisi pada kertas plano yang
akan dipajangkan di dinding kelas.
4. Peserta dan pendidik secara bersama-sama menyimpulkan informasi teks
diskusi yang telah dibuat.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik
LKPD.1.1 Mengidentifikasi Informasi Teks Diskusi
Bacalah teks diskusi berikut ini!
Kebiasaan minum teh baik atau buruk?
Tak jauh berbeda dengan kopi, kebiasaan minum teh sudah dilakukan dari
dulu. Bahkan menjadi bagian dari tradisi. Biasanya teh disajikan ketika ada
kunjungan tamu, pertemuan, atau bagian dari sarapan pagi dan bersantai di
malam hari.
Teh diperkenalkan sejak 5000 tahun lalu bahwa minuman ini berkhasiat bisa
meningkatkan kekebalan tubuh. Tanaman teh berasal asli dari Asia Tenggara.
Aroma dan rasanya yang khas menjadikan minuman ini sangat digemari oleh
semua golongan masyarakat.
Meskipun banyak manfaat dari meminum teh, tetapi kebiasaan mengonsumsi
teh secara berlebihan bisa menimbulkan kerugian.
Terdapat beberapa kandungan aktif dalam teh sehingga menjadi bermanfaat
bagi kesehatan, seperti polyphenols (10-25%) yang berfungsi sebagai
antioksidan untuk mencegah berkembangnya sel kanker, vitamin C (150-250
mg%) dan vitamin E (25-70 mg%) yang dapat membantu untuk memperkuat
daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan jantung , ß-carotene (13-20%),
caffein (45-50 mg%), dan fluor (0,1-4,2 mg/L) yang berfungsi membantu
dalam mencegah tumbuhnya karies pada gigi serta memperkuat gigi.
Tetapi dibalik manfaatnya yang banyak tersebut, kebiasaan minum teh yang
tidak wajar mempunyai pengaruh yang tidak baik untuk kesehatan. Karena
caffein yang terdapat di teh bisa menyebabkan proses penyerapan makanan
menjadi terhambat.
Selain itu kafeina memiliki sifat ketergantungan sehingga tubuh akan terasa
tidak fit jika tidak mengkonsumsinya. Nah pada ibu menyusui, kafeina
mempengaruhi kelenjar ASI sehingga menghambat kelancaran dan
ketersediaan ASI.
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Zat caffein pada bayi zat ini dapat mengakibatkan usus bayi menjadi kejang.
Kandungan mineral dalam teh juga mempunyai kecenderungan membantu
terbentuknya batu ginjal.
Jika kamu ingin mengkonsumsi teh yang sehat, disarankan untuk
mengkonsumsi sebanyak 5 cangkir ukuran 200 ml setiap hari. Karena jumlah
tersebut masih batas normal kadar kafein yang bisa dikonsumsi yaitu setara
750 mg/hari.
Usahakan juga seduh teh dengan air yang tidak terlalu banyak dan tidak
ditambahkan gula mencegah rusaknya zat-zat yang dikandung dan hilangnya
manfaat teh.
Dalam kebiasaan sehari-hari, hindari minum teh saat perut kosong karena bisa
meningkatkan produksi asam lambung sehingga berpengaruh pada
pencernaan.

(sumber:

https://www.yuksinau.id/kumpulan-contoh-teks-

diskusi-singkat).
Tuliskan bagian-bagian penting pada teks tersebut!
Kutipan
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LKPD.1.2. Menyimpulkan Informasi Teks Diskusi
Berdasarkan teks diskusi pada soal LK.1, simpulkan informasi yang terdapat
dalam teks tersebut!
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LKPD 2.1 Menelaah Struktur dan Kaidah Kebahasaan Teks
Diskusi
Bacalah teks berikut!

Kebiasaan minum teh baik atau buruk?
Tak jauh berbeda dengan kopi, kebiasaan minum teh sudah dilakukan dari
dulu. Bahkan menjadi bagian dari tradisi. Biasanya teh disajikan ketika ada
kunjungan tamu, pertemuan, atau bagian dari sarapan pagi dan bersantai di
malam hari.
Teh diperkenalkan sejak 5000 tahun lalu bahwa minuman ini berkhasiat bisa
meningkatkan kekebalan tubuh. Tanaman teh berasal asli dari Asia Tenggara.
Aroma dan rasanya yang khas menjadikan minuman ini sangat digemari oleh
semua golongan masyarakat.
Meskipun banyak manfaat dari meminum teh, tetapi kebiasaan mengonsumsi
teh secara berlebihan bisa menimbulkan kerugian.
Terdapat beberapa kandungan aktif dalam teh sehingga menjadi bermanfaat
bagi kesehatan, seperti polyphenols (10-25%) yang berfungsi sebagai
antioksidan untuk mencegah berkembangnya sel kanker, vitamin C (150-250
mg%) dan vitamin E (25-70 mg%) yang dapat membantu untuk memperkuat
daya tahan tubuh dan menjaga kesehatan jantung , ß-carotene (13-20%),
caffein (45-50 mg%), dan fluor (0,1-4,2 mg/L) yang berfungsi membantu
dalam mencegah tumbuhnya karies pada gigi serta memperkuat gigi.
Tetapi dibalik manfaatnya yang banyak tersebut, kebiasaan minum teh yang
tidak wajar mempunyai pengaruh yang tidak baik untuk kesehatan. Karena
caffein yang terdapat di teh bisa menyebabkan proses penyerapan makanan
menjadi terhambat.
Selain itu caffein memiliki sifat ketergantungan sehingga tubuh akan terasa
tidak fit jika tidak mengkonsumsinya. Nah pada ibu menyusui, caffein
mempengaruhi kelenjar ASI sehingga menghambat kelancaran dan
ketersediaan ASI.
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Zat caffein pada bayi zat ini dapat mengakibatkan usus bayi menjadi kejang.
Kandungan mineral dalam teh juga mempunyai kecenderungan membantu
terbentuknya batu ginjal.
Jika kamu ingin mengkonsumsi teh yang sehat, disarankan untuk
mengkonsumsi sebanyak 5 cangkir ukuran 200 ml setiap hari. Karena jumlah
tersebut masih batas normal kadar kafein yang bisa dikonsumsi yaitu setara
750 mg/hari.
Usahakan juga seduh teh dengan air yang tidak terlalu banyak dan tidak
ditambahkan gula mencegah rusaknya zat-zat yang dikandung dan hilangnya
manfaat teh.
Dalam kebiasaan sehari-hari, hindari minum teh saat perut kosong karena bisa
meningkatkan produksi asam lambung sehingga berpengaruh pada
pencernaan.

https://www.yuksinau.id/kumpulan-contoh-teks-diskusi-

singkat/#).
Jelaskan struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut!
a. Struktur Teks
Kutipan

Bagian Struktur

b. Kaidah Kebahasaan
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LKPD 2.2 Menulis Teks Diskusi
Tulislah teks diskusi dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan
yang tepat!
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C. Bahan Bacaan
Teks Diskusi
1. Pengertian Teks Diskusi
Model teks di atas menjelaskan pro dan kontra tentang daur ulang sampah:
ada pihak yangmenggaggapnya penting dilakukan dan ada pula yang
mengaggapnya sebagai langkah yang sia-sia. Perbedaan pendapat itu timbul
karena perbedaan sudut pandang berkaitan dengan satu permasalahan yang
sama. Jenis teks yang memiliki karakteristik utama seperti itulah yang
dimaksud dengan teks diskusi, yakni teks yang menyajikan sejumlah pendapat
dari berbagai sudut pandang terkait dengan permasalahan tertentu. Teks
semacam ini dapat

dijumpai, misalnya, pada rapat tentang penyusunan

kegiatan OSIS, rapat RT tentang masalah sampah. Dalam teks itu terdapat
ajuan-ajuan pendapat yang mungkin berbeda-beda. Ada pendapat yang setuju
mendukung terhadap suatu gagasan, ada yang bertentangan, ada juga yang
masih ragu. Pendapat-pendapat yang ada kemudian dievaluasi keuntungan
dan kelemahan; mungkin pula tepat tidaknya dan kemudian diakhiri dengan
kesimpulan. Dalam ragam bahasa tertulis, teks semacam itu dapat dijumpai
dalam wujud artikel, esai, dan sejenisnya pada satu media massa. Dalam teks
tersebut sama-sama tersaji suatu permasalahan yang kemudian oleh
penulisnya dikaji dari berbagai sudut pandang atau teori yang kemudian
tulisan tersebut diakhiri dengan suatu kesimpulan yang dianggap tepat oleh
penulis; sebagai solusi atau jawaban atas permasalahan yang dikemukakan
sebelumnya.
Adapun menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI, 2008), istilah diskusi
dartikan sebagai “pertemuan ilmiah untuk bertukar pikiran mengenai suatu
masalah”. Diskusi juga dimaknai sebagai pertukaran pikiran, gagasan,
pendapat antara dua orang atau lebih secara lisan. Dengan demikian, dalam
pengertian umum, diskusi merupakan salah satu jenis teks yang memaparkan
argumen, pendapat, atau gagasan terhadap suatu isu atau masalah. Sebagai
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suatu materi pelajaran, diskusi merupakan salah satu jenis teks yang wajib
dipelajari oleh siswa SMP. Di dalam buku teks yang dikeluarkan Kemdikbud
(2017), teks diskusi diartikan sebagai teks yang menyajikan berbagai macam
pendapat atau argumen dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang yang
mendukung dan yang menentang terhadap suatu isu atau masalah yang
dibahas. Dalam pemetaan di dalamnya teks diskusi merupakan salah satu jenis
teks yang termasuk ke dalam genre teks berargumen (arguing). Di dalam teks
diskusi tedapat persetujuan dan perlawanan, pernyataan positif dan negatif,
atau poin bagus dan poin buruknya. Di dalamnya terdapat sebuah isu atau
masalah yang diperdebatkan oleh beberapa orang. Pada teks diskusi muncul
dua pendapat yang saling berlawanan, artinya terdapat pendapat yang setuju
(pro) dan tidak setuju (kontra).
Teks diskusi biasanya ditemukan dalam bentuk esai, editorial, dan forum
publik yang membahas berbagai pandangan mengenai suatu isu, diskusi panel,
ringkasan penelitian. Dengan demikian, teks diskusi tidak hanya dalam bentuk
tulisan, melainkan pula bentuk. Dilihat dari jenis teks diskusi yang dapat
ditemukan dalam kegiatan forum publik atau diskusi panel. Melalui forum
publik atau diskusi panel tersebut, diskusi mengenai sebuah isu atau masalah
serta argumen yang mendukung dan menentang dibahas dalam bentuk lisan.
Teks diskusi menyajikan pendapat, sudut pandang, atau perspektif yang
berbeda mengenai sebuah isu yang memungkinkan pembaca untuk
mengeksplorasi berbagai gagasan sebelum membuat keputusan yang tepat.
Penulis ataupun pembicara biasanya mengeksplorasi berbagai pendapat dan
diakhiri dengan opini atau komentar pribadi. Teks diskusi menyajikan
argumen, pendapat, atau sudut pandang terhadap suatu isu yang dibahas.
Argumen-argumen yang disajikan tersebut terdiri atas argumen yang
mendukung dan argumen yang menentang. Di bagian akhir setelah pemaparan
argumen, dalam teks diskusi terdapat sebuah penegasan ulang sebagai
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kesimpulannya.

Seminar

Artikel

Kontra

Pro

Diskusi

Ringkasan
penelitian

Bentuk teks

Isi Teks

Tipe Argumentatif

Tabel 4 Aspek-aspek Pendalaman Teks Diskusi
2. Karakteristik Teks Diskusi
a. Fungsi Teks Diskusi
Sebagaimana teks tanggapan ataupun teks lainnya, teks disksusi juga memiliki
fungsi sosial tersendiri. Sebaimana tampak pada contoh terdahulu tentang
daur ulang sampah bahwa teks tersebut memiliki fungsi untuk mengevaluasi
suatu persoalan dengan sudut pandang tertentu: ada pihak yang pro dengan
usaha itu dan ada pula yang kontra. Dalam hal inilah perbedaannya dengan
teks tanggapan yang hanya menggunakan satu sudut pandang, yakni dari
penulis/pembicaranya itu sendiri. Teks diskusi menempakan pendapatpendapat dari berbagai pihak, dalam sudut pandang yang berbeda, yang
kemudian dipadukan ataupun mungkin pula memihak menjadi sebuah
kesimpulan yang lebih pasti. Dengan demikian, teks diskusi dapat
memberikan keluasan wawasan tentang suatu persoalan secara komprehensif
(menyeluruh). Diskusi juga dapat meningkatkan sikap berpikir kritis, dengan
diskusi diharapkan siswa lebih eksploratif dalam memahami suatu persoalan.
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Wawasan
komprehensif

Fungsi
sosial
Peningkatan
daya kritis

Gambar 1 Fungsi Teks Diskusi

b. Struktur Teks Diskusi
Teks diskusi mengangkat suatu isu yang bersifat pro dan kontra. Artinya, ada
pihak atau pernyataan yang mendukung (setuju) dan ada pula pernyataan
yang tidak setuju ataupun menentang. Seperti yang dibahas dalam teks
tersebut, ada pihak yang setuju dengan sistem daur ulang sampah dan ada pula
yang tidak setuju dengan disertai alasan-alasan. Pada bagian akhir teks
ditandai oleh penyimpulan yang berupa jalan tengah; mungkin pula berupa
pernyataan yang merangkum pendapat kedua belah pihak. Dengan kata lain
bahwa struktur teks diskusi yaitu terdiri atas isu, argumen mendukung dan
menentang, serta kesimpulan.
1) Isu
Pembicara atau penulis memperkenalkan isu yang akan dibahas dalam
teks, antara lain berupa latar belakang yang memberikan informasi yang
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diperlukan oleh pembaca untuk memahami argumen yang akan
dipaparkan.
2) Argumen yang mendukung dan yang menentang
Pembicara atau memaparkan argumen yang mendukung dan yang
menentang, didukung dengan fakta, data, pengalaman, serta referensi
tetrtentu berkaitan dengan isu yang dibahasnya.
3) Kesimpulan (rekomendasi atau penilaian)
Bagian ini merupakan kesimpulan yang paling logis, merekomendasikan
posisi atau pendapat akhir pembicara atau penulis mengenai isu yang
dibahas.
Sumber lain, menjelaskan struktur teks diskusi dengan strukutr terdiri atas
bagian-bagian berikut.
a. Pengenalan isu, yakni berupa penjelasan awal mengenai topik ataupun
masalah tertentu yang bersifat kontroversial (pro-kontra). Seperti pada
contoh teks di atas, masalah kontroversial itu tentang penerapan sistem
ranking di sekolah-sekolah. Masalah lain, misalnya, tentang pencabutan
subsidi BBM, penggunaan ponsel oleh para siswa.
b. Paparan argumen yang meliputi argumen mendukung dan yang
menentang. Kedua-duanya kemudian menyertainya dengan sejumlah
fakta, alasan, pengalaman, ataupun pendapat dari sumber-sumber tertentu
yang mendukung argumennya itu. Dalam contoh di atas dikemukakan
bahwa sistem ranking mendukung kompetisi antarsiswa. Namun,
kontranya, sistem tersebut dapat menimbulkan ekses negatif, seperti
kecemburuan dan rasa rendah diri siswa.
c. Penyimpulan, berisi rangkuman ataupun rumusan jalan tengah antara
argumen mendukung dan menentang. Di dalamnya mungkin pula disertai
dengan saran-saran. Seperti dalam teks tersebut bahwa adanya evaluasi
tetap penting, tetapi tidak ditujukan untuk mengotak-ngotakkan siswa.
Evaluasi diarahkan pada kegiatan proses untuk mengetahui efektivitas
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belajar-mengajar di samping untuk menentukan kinerja pembelajaran

Struktur Teks Diskusi

berikutnya.

Isu (masalah)
Argumen mendukung
Argumentasi

Argumen menentang
Simpulan, saran

Gambar 2 Struktur Teks Diskusi

Berikut contoh teks diskusi lainnya berdasarkan telaah strukturnya

Tabel 5 Contoh Analisis Struktur Teks Diskusi
Bagian Teks

Kutipan
Isu tentang keharusan masyarakat Indonesia untuk
beralih ke kendaraan umum memunculkan beragam

Pengenalan isu

tanggapan. Isu itu muncul terkait dengan semakin
banyaknya kendaraan pribadi yang diduga sebagai
sumber kemacetan yang terjadi di hampir setiap
ruas jalan raya.

Argumen

Kelompok pendukung kebijakan itu, antara lain,

mendukung

berpendapat sebagai berikut.
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1) Masyarakat yang berpindah ke kendaraan
umum akan mengurangi risiko kemacetan lalu
lintas di jalan raya.
2) Biaya lebih murah jika dibandingkan dengan
kendaraan pribadi.
3) Mengurangi risiko polusi udara.
4) Mengurangi jumlah konsumsi BBM yang secara
tidak langsung mencegah kelangkaan BBM.
5) Mengurangi stres di jalan raya akibat kemacetan
oleh kendaraan pribadi.
Argumen

Selain itu, ada pula pihak-pihak yang tidak

menentang

sependapat apabila kebijakan itu dikeluarkan.
Mereka memiliki pandangan sebagai berikut.
a. Memiliki kendaraan pribadi tentu membuat para
pengendara tidak lagi kesulitan untuk
melakukan perjalanan melalui rute perjalanan
yang diinginkan. Lain halnya jika kita
menggunakan kendaraan umum seperti bus atau
kereta api yang mengharuskan melalui rute
perjalanan yang telah ditentukan.
b. Melakukan perjalanan dengan kendaraan
pribadi terasa lebih aman dibandingkan
menggunakan kendaraan umum, ketidakamanan
yang dimaksud disini adalah ketidakamanan
dalam bentuk kriminalitas seperti adanya
pencopet, perampok, ataupun pemerasan.
c. Fasilitas pada kendaraan pribadi lebih
memuaskan daripada fasilitas kendaraan umum,
fasilitas kendaraan pribadi dapat berupa seperti
adanyar AC, bisa memutar musik dan video,
bagasi yang luas dan lain sebagainya. Adapun
pada kendaraan umum tentu fasilitas-fasilitas
tersebut sangat terbatas atau bahkan tidak ada.
d. Dari segi waktu menggunakan kendaraan
pribadi ini lebih efektif dan efisien. Perjalanan
yang bisa ditempuh lama dengan menggunakan
kendaraan umum bisa ditempuh dengan waktu
yang singkat jika menggunakan kendaraan
pribadi.
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Kesimpulan

Berdasarakan
dapatkah

pendapat-pendapat

disimpulkan

bahwa

tersebut,
penggunaan

kendaraan pribadi akan lebih baik dikurangi; bukan
berarti dilarang sama sekali. Dengan pembatasan
tersebut diharapkan jumlah kendaraan jalan raya
bisa menurun dan kemacetan pun bisa teratasi. Hal
itu bukan berarti tidak boleh tetapi dikurangi
penggunaannya, karena jika semua bersama-sama
mengurangi penggunaan kendaraan pribadinya dan
beralih ke kendaraan umum, pelayanan pada
kendaraan-kendaraan

umum

pun

perlu

ditingkatkan. Dengan demikian, para penumpang
bisa lebih nyaman dan nyaman seperti halnya
mereka naik kendaraan pribadi.

b. Kaidah Kebahasaan Teks Diskusi
Anderson (1997: 118) menyatakan bahwa ciri kebahasaan yang biasanya
ditemukan dalam teks diskusi adalah sebagai berikut.
1) Penggunaan istilah umum yang berkaitan dengan topik.
2) Penggunaan kata-kata yang menunjukkan perbandingan atau kontras.
3) Penggunaan kata-kata yang menghubungkan argumen.
Berbeda dengan Anderson, Emilia (2016: 131) berpendapat bahwa
kebahasaan teks diskusi pada dasarnya sama dengan teks eksposisi karena
teks eksposisi dan teks diskusi keduanya merupakan jenis teks argumentatif.
Mungkin perbedaan yang paling jelas adalah penggunaan kata penghubung
dalam memaparkan argumen yang berlawanan dalam teks diskusi, seperti
namun, di samping itu, di sisi lain.
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Menurut Peters dan Williamson (2000: 10), kebahasaan dari teks diskusi yaitu
sebagai berikut.
1) Campuran tensis yang mendukung kepentingan argumen.
2) Menggunakan kata benda kolektif atau generik.
3) Menggunakan kata kerja aktif.
4) Menggunakan kata sifat untuk mendukung atau melawan sebuah
argumen.
5) Menggunakan ungkapan langsung, terutama dalam diskusi formal.
6) Menggunakan kata penghubung (konjungsi) antarparagraf untuk
memperkuat argumen.
7) Menggunakan kata dan frasa yang bertentangan dengan sisi lain dari
diskusi.
8) Menggunakan bahasa yang kuat, emotif, dan persuasif.
9) Menggunakan bahasa deskriptif.
10) Menggunakan bahasa penghakiman.
11) Menggunakan perintah.
12) Menggunakan kalimat komplesks dengan banyak klausa atau ungkapan
untuk menjelaskan sudut pandang secara rinci.
Sementara itu, Mulyadi (2015: 107) berpendapat bahwa kebahasaan yang
digunakan dalam teks diskusi yaitu menggunakan istilah umum, kata
perbandingan atau pengontrasan, dan kata pendukung atau penolak. Lebih
jelas lagi, dalam buku teks Bahasa Indonesia Wahana Pengetahuan kelas VIII
disebutkan bahwa kebahasaan teks diskusi yaitu menggunakan kata hubung
perlawanan seperti tetapi, sedangkan, tidak, bukan, melainkan, menggunakan
kohesi leksikal dan kohesi gramatikal, mengawali dengan kalimat tanya, dan
menggunakan kata modalitas (Kemendikbud, 2014: 122).
Kosasih (2018) menambahkan bahwa teks diskusi juga mempunyai ciri-ciri
kebahasaan tertentu, yakni menggunakan tanda hubung (konjungsi)
perlawanan seperti tetapi, sedan87gkan, tidak … tetapi, bukan … melainkan.
Banyak menggunakan kata-kata teknis, sesuai dengan masalah yang dibahas.
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Misalnya, masalah yang dibahas dalam teks itu tentang pendidikan; istilahistilah yang muncul adalah ranking, universitas, profesor emeritus, peserta
didik, kinerja guru. Mungkin pula di dalamnya dijumpai pula kalimat-kalimat
tanya. Berikut ciri-ciri lainnya.
a. Menggunakan kata penghubung (konjungsi) pertentangan. Dalam contoh
teks di atas banyak digunakan kata namun. Konjungsi pertentangan
lainnya adalah melainkan, sedangkan, akan tetapi.
b. Menggunakan kata penghubung yang menyatakan alasan, seperti sebab,
karena,

oleh

menghubungkan

karena.

Kata-kata

pendapat

seperti

dengan

fakta,

itu

diperlukan

pengalaman,

untuk
ataupun

pernyataan-pernyataan pendukung lainnya.
c. Menggunakan banyak kata teknis yang terkait dengan masalah yang
menjadi fokus diskusi. Apabila masalah atau isu yang dibahas itu
berkenaan dengan pendidikan, seperti contoh teks di atas, makan katakata bidang pendidikan yang akan banyak muncul. Demikian pula apabila
teks itu mengangkat isu tentang politik, isilah-istilah perpolitikan pula
yang akan banyak muncul.

3. Prosedur Pembelajaran

Untuk membantu para siswa di dalam mempelajari teks diskusi, langkahlangkah yang perlu mereka lakukan adalah sebagai berikut:

(1)

mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa pendapat pro dan kontra dari
permasalahan aktual yang mereka baca dan mereka dengar; (2) menelaah
pendapat dan argumen yang mendukung dan yang kontra dalam teks diskusi
berkaitan dengan permasalahan aktual; (3) menyimpulkan isi gagasan,
pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi atas
permasalahan

aktual

dalam

teks

diskusi;

serta

(4)

menyajikan

gagasan/pendapat, argumen yang mendukung dan yang kontra serta solusi
atas permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan memperhatikan struktur
dan aspek kebahasaan, dan aspek lisan (intonasi, gesture, pelafalan).
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a. Menentukan Informasi-informasi dalam Teks Diskusi
Perhatikan teks berikut.
Pengaruh Kenaikan Harga BBM bagi Masyarakat
Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) memang sangatlah diperlukan bagi
seluruh masyarakat di Indonesia. Subsidi BBM tersebut banyak digunakan
untuk transportasi antar daerah. Masyarakat sering kali mencari BBM ini
dengan harga murah. Mereka ingin menggunakan subsidi BBM semaksimal
mungkin dan tarif yang rendah. Namun, terkadang BBM ini tidak selalu ada
dengan nilai tarif yang murah. Pemerintah sewaktu-waktu bisa menaikkan
harga subsidi BBM tersebut.
Di setiap wilayah, terdapat banyak tempat yang menjual belikan BBM.
Tentulah dengan harga yang tidak sama. Dengan semakin banyaknya BBM
yang dipakai, tentulah pemerintah harus membeli subsidi BBM terus menerus.
Oleh karena itu, harga BBM ini bisa melonjak naik harga. Tentunya hal tersebut
sangat berpengaruh dan berdampak besar bagi masyarakat setempat.
Sebagian pihak ada yang setuju dan menganggap bahwa itu hal yang biasa.
Karena mungkin, dengan naiknya harga BBM tidak banyak kendaraan yang
berlalulalang.
Namun, ada juga masyarakat yang menganggap hal tersebut sebagai
permasalahan. Kenaikan harga BBM justru berdampak besar bagi mereka.
Bahkan, ada yang sampai berdemo dan membaca kekacauan. Masyarakat yang
tidak setuju biasanya akan memprotes dan menyalahkan pemerintah.
Keunggulan dan kelemahan pasti ada. Dengan itu, sebaiknya pemerintah
mempertimbangkan terlebih dahulu untuk menaikkaan harga BBM. Karena
hal tersebut sangat memberikan dampak berbeda pada mereka yang setuju
dan yang tidak setuju (Destarika Wirayuda Hidayat).
Cuplikan tersebut merupakan contoh lain dari teks diskusi. Di dalamnya
terdapat sejumlah informasi berkaitan dengan (1) pentingnya subsidi BBM,
(2)

pro dan kontranya kenaikan BBM, (3) solusi yang harus dilakukan

109

pemerintah berkaitan dengan kebijakan kenaikan BB. Berikut informasiinformasi yang dimaksud secara lebih lengkap.
Informasi
1.

Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) memang
sangatlah diperlukan bagi seluruh masyarakat di
Indonesia. Subsidi BBM tersebut banyak digunakan
untuk transportasi antar daerah. Masyarakat sering
kali mencari BBM ini dengan harga murah. Mereka
ingin menggunakan subsidi BBM semaksimal
mungkin dan tarif yang rendah. Namun, terkadang
BBM ini tidak selalu ada dengan nilai tarif yang
murah. Pemerintah sewaktu-waktu bisa menaikkan
harga subsidi BBM tersebut.

Keterangan
Konteks
fenomena
tentang
pentingnya
subsidi BBM.

2.

Oleh karena itu, harga BBM ini bisa melonjak naik Kenaikan BBM
harga. Tentunya hal tersebut sangat berpengaruh sebagai sesuatu
dan berdampak besar bagi masyarakat setempat.
Sebagian pihak ada yang setuju dan menganggap yang wajar (Pro)
bahwa itu hal yang biasa. Karena mungkin, dengan
naiknya harga BBM tidak banyak kendaraan yang
berlalulalang.

3.

Ada juga masyarakat yang menganggap hal tersebut
sebagai permasalahan. Kenaikan harga BBM justru
berdampak besar bagi mereka. Bahkan, ada yang
sampai berdemo dan membaca kekacauan.
Masyarakat yang tidak setuju biasanya akan
memprotes dan menyalahkan pemerintah.

Kenaikan BBM
akan
menumbulkan
permasalahan
yang lebih luas.
(Kontra)

4.

Keunggulan dan kelemahan pasti ada. Dengan itu,
sebaiknya pemerintah mempertimbangkan terlebih
dahulu untuk menaikkaan harga BBM. Karena hal
tersebut sangat memberikan dampak berbeda pada
mereka yang setuju dan yang tidak setuju

Pmeerintah
perlu bersikap
bijak dalam
menaikan harga
BBM (Solusi)

Berikut contoh lainnya.
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Penggunaan Handphone di Kalangan Siswa
Akhir-akhir ini kembali wacana pelarangan siswa untuk membawa hanphone
ke sekolah kembali mengemuka. Hal ini disebabkan karena baru-baru ini
adanya tindakan tidak bermoral yang dilakukan oleh beberapa siswa SMP di
Jakarta. Hal ini tentu saja mencoreng nama baik dunia pendidikan kita.
Pelarangan membawa handphone ke sekolah sebenarnya bukan hal yang baru.
Di beberapa sekolah pelarangan itu sudah diterapkan sejak lama. Seperti
halnya pada kebijakan-kebijakan lainnya, yang selalu saja akan melahirkan
sebuah pro dan kontra di masyarakat. Bagi yang pro kebijakan ini,
beranggapan bahwa membawa handphone ke sekolah menyebabkan para
siswa mudah dalam mengkases konten-konten porno dan sejenisnya. Mereka
malah mengguakan hanphone-nya itu pada kegiatan-kegiatan yang justru
mengganggu sekolah mereka. Apalagi sekarang, rata-rata hanphone yang
dimiliki oleh siswa

merupakan hanphone berteknologi tinggi. Hanphone

mereka tidak sekadar dipakai untuk bertelepon dan mengirim SMS saja, tetapi
lebih dari pada itu. Mereka pun bias mengakses gambar, video, dan informasiinformasi yang berefek negatif.
Sementara itu, pihak yang kontra dengan kebijakan ini, mereka beralasan
bahwa jika siswa dilarang membawa hanphone ke sekolah khawatirnya
mereka akan kesulitan untuk menghubungi orang tua atau keluarga
lainnya. Orang tua juga lebih mudah dalam memantau anak-anak mereka.
Namun, terlepas dari persoalan pro dan kontra atas kebijakan tersebut, yang
jelas hanphone memiliki manfaat bagi siswa juga orang tua mereka di samping
diakui pula memiliki dampak-dampak negatifnya. Sebagai solusinya saya kita
harusnya siswa tetap diberi kebebasan untuk membawa hanphone ke sekolah
sehingga mereka tetap menjalin komunikasi dengan orang tua, kerabat,
mungkin juga dengan guru dan teman-temannya. Akan tetapi, fitur-fiturnya
harus dibatasi sehingga mereka tidak bias leluasa mengakses konten-konten
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yang tidak mendidik. Hanphone mereka cukup untuk kepentingan bertelepon
ataupun ber-SMS-an.
Di samping itu peranan guru juga dituntut untuk mengarahkan dan
memberikan pengertian kepada mereka dalam pemanfaatan hanphone yang
benar. Demikian pula peran orang tua, tidak sampai para siswa diberi
hanphone sebagai suatu gaya hidup. Berilah mereka hanphone hanya untuk
keperluan berkomunikasi sehingga penyelanggunananya bias diminimalkan.
Dalam contoh itu pun terkandung informasi pro dan kontra berkaitan dengan
isu pelarangan

handphone bagi siswa. Berikut informasi-informasi yang

dimaksud.
Informasi Pro

Informasi Kontra

Siswa menjadi leluasa dalam

Siswa menjadi sulit berkomunikasi

mengakses mengakses gambar,

dengan orang tua, kerabat, dan

video, informasi porno

pihak-pihak lainya

b. Menelaah Pendapat Pro dan yang Kontra dalam Diskusi
Teks diskusi merupakan teks yang mengandung persoalan yang pro dan
kontra.
1) Pro, pihak yang mendukung (setuju) terhadap kebijakan, keadaan. atau

pelaksanaan suatu kegiatan.
2) Kontra, pihak yang tidak mendukung, tidak sepaham, menyanggah pada
pihak yang mendukung .
Muncunya pro dan kontra dalam diskusi diawali oleh keberadaan suatu isu,
topik, ataupun permasalahan yang ditentukan terlebih dahulu. Isu tersebut
kemudian ditinjau dari berbagai pihak dan kepentingan; yang kemudian
diakhiri dengan kesimpulan.
1. Struktur Teks Diskusi

Seperti yang tampak pada contoh di atas bahwa struktur atau bagian-bagian
teks ulasan terdiri atas bagian-bagian berikut.
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a. Pengenalan isu, yakni berupa penjelasan awal mengenai topik ataupun
masalah tertentu yang bersifat kontroversial (pro-kontra). Seperti pada
contoh teks di atas, masalah kontroversial itu tentang fungsi handphone
bagi para siswa. Masalah lain, misalnya, tentang pencabutan subsidi BBM,
pemberlakukan lima hari.
b. Paparan argumen yang meliputi argumen mendukung dan yang
menentang. Kedua-duanya kemudian menyertainya dengan sejumlah
fakta, alasan, pengalaman, ataupun pendapat dari sumber-sumber tertentu
yang mendukung argumennya itu. Dalam contoh di atas dikemukakan
bahwa handphone menggangu siswa dalam belajar dan sering mereka
salah gunakan. Oleh karena itu, perlu adanya pelarangan handphone bagi
para siswa. Namun, kontranya, kebijakan tersebut dapat merugian siswa
dan orang tua keitka merela memerlukan komunikais penting.
c. Penyimpulan, berisi rangkuman ataupun rumusan jalan tengah antara
argumen mendukung dan menentang. Di dalamnya mungkin pula disertai
dengan saran-saran. Seperti dalam teks terdahulu bahwa siswa
diperbolehkan menggunakan handphone, namun dengan fitur-fitur yang
dibatasi di samping intensifnya pengawasan dari guru dan orang tuanya.
2. Kaidah Kebahasaan Teks Diskusi
Teks diskusi juga mempunyai ciri-ciri kebahasaan, yakni antara lain
menggunakan tanda hubung (konjungsi) perlawanan seperti tetapi,
sedangkan, tidak … tetapi, bukan … melainkan. Banyak menggunakan kata-kata
teknis, sesuai dengan masalah yang dibahas. Misalnya, masalah yang dibahas
dalam teks itu tentang pendidikan; istilah-istilah yang muncul adalah ranking,
universitas, profesor emeritus, peserta didik, kinerja guru. Mungkin pula di
dalamnya dijumpai pula kalimat-kalimat tanya.
Berikut uraian selengkapnya tentang struktur dan kaidah teks diskusi.
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a. Menggunakan kata penghubung (konjungsi) pertentangan. Dalam contoh
teks di atas banyak digunakan kata namun. Konjungsi pertentangan
lainnya adalah melainkan, sedangkan, akan tetapi.
b. Menggunakan kata penghubung yang menyatakan alasan, seperti sebab,
karena,

oleh

karena.

menghubungkan

Kata-kata

pendapat

seperti

dengan

fakta,

itu

diperlukan

pengalaman,

untuk
ataupun

pernyataan-pernyataan pendukung lainnya.
c. Menggunakan banyak kata teknis yang terkait dengan masalah yang
menjadi fokus diskusi. Apabila masalah atau isu yang dibahas itu
berkenaan dengan pendidikan, seperti contoh teks di atas, makan katakata bidang pendidikan yang akan banyak muncul. Demikian pula apabila
teks itu mengangkat isu tentang politik, isilah-istilah perpolitikan pula
yang akan banyak muncul.
d. Menggunakan kata-kata persuasif untuk mendapatkan persetujuan
khalayak atau peserta lain. Kata-kata yang dimaksud, misalnya, kendaknya,
sebaiknya, perlu, diharapkan.
e. Menggunakan kata kerja mental untuk menggambarkan keadaan suatu
pemikiran

atau

perasaan.Kata-kata

itu,

misalnya,

memikirkan,

menganggap, menduga, merasa, menyepakati, menyimpulkan.
f. Menggunakan kata-kata evaluatif untuk menilai suatu fakta, keadaan, atau
pendapat tertentu. Contohnya, logis, jelas, baik, konsisten, berantakan,
tidak masuk akal, ngawur.
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Konjungsi
pertentangan

Kata-kata
evaluatif

Konjungsi
kausalitas

Ciri
Kebahasaan
Teks
Diskusi
Kata kerja
mental

Kata-kata
teknis

Kata-kata
persuasif

Gambar 3 Kaidah Kebahasaan Teks Diskusi
Contoh Analisis Teks Diskusi
Tabel 6 Analisis Teks Diskusi
Bagian Teks
Pengenalan isu

Kutipan
Isu tentang keharusan masyarakat Indonesia untuk
beralih ke kendaraan umum memunculkan beragam
tanggapan. Isu itu muncul terkait dengan semakin
banyaknya kendaraan pribadi yang diduga sebagai
sumber kemacetan yang terjadi di hampir setiap
ruas jalan raya.

Argumen

Kelompok pendukung kebijakan itu, antara lain,

mendukung

berpendapat sebagai berikut.
1) Masyarakat yang berpindah ke kendaraan umum
akan mengurangi risiko kemacetan lalu lintas di
jalan raya.
2) Biaya lebih murah jika dibandingkan dengan
kendaraan pribadi.
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3) Mengurangi risiko polusi udara.
4) Mengurangi jumlah konsumsi BBM yang secar
tidak langsung mencegah kelangkaan BBM.
5) Menghindari
kesenjangan
sosial
antara
masayarakat menengah ke atas dengan
masyarakat menengah ke bawah.
6) Mengurangi stres di jalan raya akibat kemacetan
oleh kendaraan pribadi.
Argumen

Selain itu, ada pula pihak-pihak yang tidak

menentang

sependapat apabila kebijakan itu dikeluarkan.
Mereka memiliki pandangan sebagai berikut.
1) Memiliki kendaraan pribadi tentu membuat para
pengendara tidak lagi kesulitan untuk
melakukan perjalanan melalui rute perjalanan
yang diinginkan. Lain halnya jika kita
menggunakan kendaraan umum seperti bus atau
kereta api yang mengharuskan melalui rute
perjalanan yang telah ditentukan.
2) Melakukan perjalanan dengan kendaraan pribadi
terasa lebih aman dibandingkan menggunakan
kendaraan
umum,
ketidakamanan
yang
dimaksud disini adalah ketidakamanan dalam
bentuk kriminalitas seperti adanya pencopet,
perampok, ataupun pemerasan.
3) Fasilitas pada kendaraan pribadi lebih
memuaskan daripada fasilitas kendaraan umum,
fasilitas kendaraan pribadi dapat berupa seperti
adanyar AC, bisa memutar musik dan video,
bagasi yang luas dan lain sebagainya. Adapun
pada kendaraan umum tentu fasilitas-fasilitas
tersebut sangat terbatas atau bahkan tidak ada.
4) Dari segi waktu menggunakan kendaraan pribadi
ini lebih efektif dan efisien. Perjalanan yang bisa
ditempuh lama dengan menggunakan kendaraan
umum bisa ditempuh dengan waktu yang singkat
jika menggunakan kendaraan pribadi.
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Kesimpulan

Berdasarakan
dapatkah

pendapat-pendapat

disimpulkan

bahwa

tersebut,
penggunaan

kendaraan pribadi akan lebih baik dikurangi; bukan
berarti dilarang sama sekali. Dengan pembatasan
tersebut diharapkan jumlah kendaraan jalan raya
bisa menurun dan kemacetan pun bisa teratasi. Hal
itu bukan berarti tidak boleh tetapi dikurangi
penggunaannya, karena jika semua bersama-sama
mengurangi penggunaan kendaraan pribadinya dan
beralih ke kendaraan umum, pelayanan pada
kendaraan-kendaraan

umum

pun

perlu

ditingkatkan. Dengan demikian, para penumpang
bisa lebih nyaman dan nyaman seperti halnya
mereka naik kendaraan pribadi.

c. Menyimpulkan Isi Teks Diskusi
Kesimpulan tentang teks diskusi berkaitan dengan kejelasan dan kelogisan
dari pendapat-pendapat, gagasan, dan argumen yang ada di dalam teks itu,
baik itu pada yang pro maupun yang kontranya. Mungkin juga terkait dengan
dengan kepentingan (urgensi) dari permasalahan yang diajukan.
Contoh:
1) Pendapat pro itu lebih logis, apalagi disertai dengan sejumlahfakta. Lebih
mudah dipahami dan lebih jelas daripada yang kontra.
2) Pendapat yang kontra terlalu dipaksakan, terkesan mengada-ada. Oleh
karena itu, pendapat-pendapat tersebut bisa saja diabaikan karena sifanya
tidak begitu penting.
3) Masalah itu terlalu biasa, sudah sering dibahas orang, termasuk di media
masa. Dengan demikian, sata kira tidak perlu dibahas dalam kesempatan
ini karena tidak begitu menatang untuk dibicarakan.
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Pro

Kontra
Kelogisan

Kelogisan

Kejelasan,
kelengkapan fakta

Kejelasan,
kelengkapan fakta

Gambar 4 Struktur Berargumentasi dalam Teks Diskusi
d. Menyajikan Teks Diskusi
Teks diskusi disajikan untuk tujuan mencapai suatu solusi atau suatu
permamasalah berdasarlam

berbagai pendapat yang berbeda terhadap.

Dalam teks diskusi berbentuk lisan, peluang untuk terjadinya perbedaan sudut
pandang akan lebih banyak lagi. Setiap peserta memungkinkan untuk
menyampaikan pendapatnya yang berbeda dengan peserta lain. Dengan
demikian, dapatlah dirumuskan tiga unsur pokok yang menandai pelaksaaan
suatu diskusi (lisan):
1) dilakukan oleh dua orang atau lebih yang memiliki sudat pandang yang
berbeda-beda,
2) adanya isu atau masalah yang mengandung pro dan kontra, dan
3) adanya tujuan yang hendak dicapai yang berupa solusi.
Jika dua atau tiga orang bertemu kemudian mereka mebincangkan suatu
persoalan untuk mencapai tujuan tertentu, sudah dapat dikatakan bahwa
mereka sedang berdiskusi. Diskusi tidak selalu identik dengan forum resmi,
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yang dihadiri oleh orang-orang berdasi. Diskusi dapat dilakukan oleh siapapun
dan di mana pun, tanpa terikat oleh ruang dan jabatan ataupun status sosial.
Inti dari sebuah diskusi adalah memadukan pendapat, yang mungkin di
dalamnya ada yang pro dengan yang kontra. Orang-orang yang terlibat
mengemukakan pendirian atau pendapatnya masing-masing. Berdiskusi akan
diwarnai oleh adu pendapat antara yang pro dengan yang kontra dan ada pula
tanya jawab antarpeserta. Dalam diskusi setiap peserta memiliki kesempatan
sama untuk menyampaikan pendapat, menambahkan bukti dan alasan,
menolak suatu gagasan, memberi tanggapan dan saran, serta partisiasi aktif
lainnya. Di akhir kegiatan, diharapkan dapat dihasilkan kesimpulan atau
solusi.
Tujuan utama berdiskusi ialah merumuskan solusi darir sebah masalah atau
isu. Namun, tidak setiap masalah perlu didiskusikan. Hal-hal yang perlu
diperhatikan ketika menentukan masalah untuk diskusi adalah sebagai
berikut.
1) Menarik untuk khalayak
Suatu masalah akan menarik apabila:
a) bermanfaat,
b) mengandung banyak perdebatan (pro dan kontra),
c) aktual, sedang hangat dibicarakan masyarakat.
2) Sesuai dengan kapasitas pengetahuan para peserta
Betapapun masalah itu menarik, tetapi tidak mungkin dicerna para
peserta, masalah itu bukannya terpecahkan, tetapi akan menjadi bahan
perdebatan yang malah menyesatkan.
3) Memiliki kejelasan
Kejelasan suatu masalah dapat dilihat dari gagasan sentralnya maupun
ruang lingkupnya. Masalah yang teralu kompleks dan terlalu luas, dapat
menyebabkan

arena

diskusi

menjadi

tidak

berujung

pangkal,

mengambang, dan bertele-tele.
4) Sesuai dengan waktu dan situasi
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Dengan diskusi, masalah yang sudah ditetapkan itu dicari jalan keluarnya.
Proses penyelesaian masalah dalam diskusi dilakukan melalui identifikasi
masalah, penyampaian pendapat (pro dan kontra), analisis dan penilaian
pendapat, penyimpulan/saran.
Identifikasi
masalah

• ....

Penyampaian
pendapat (pro • ....
dan kontra)

Analisis,
penilaian

• ....

Kesimpulan,
saran

Gambar 5 Langkah-langkah Pengembangan Teks Diskusi
Penyajian gagasan dalam bentuk teks diskusi dapat pula dilakukan dengan
langkah-langkah sebagai berikut.
1. Menentukan isu menarik dan dikuasai. Isu itu diharapkan benar-benar
memerlukan penyelesaian dan berguna bagi khlayak.
2. Mengumpulkan sejumlah pendapat yang bersifat pro dan kontra,
bertentangan, dari berbagai sumber.
3. Memadukan dan menilai pendapat-pendapat itu menadi paragraf-paragraf
yang saling berkaitan dan saling menjelaskan. Mungkin pula pendapatpendapat itu saling menguatkan ataupun melemahkan berdasarkan
sejumlah alasan dan fakta-fakta.
4. Merumuskan kesimpulan, sebagai solusi atas isu atau permasalahan itu
berdasarkan pendapat-pendapat yang ada sebelumnya.
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PENGEMBANGAN PENILAIAN
A. Pembahasan Soal
Berikut ini contoh soal-soal yang berkaitan dengan materi teks diskusi. Soalsoal ini dicantumkan agar dapat menjadi bahan bagi pendidik dan peserta
dalam mempelajari dan mengembangkan soal-soal yang berkaitan dengan
teks diskusi.
Soal UN 2018
25. Bacalah teks berikut!
(1) Di zaman yang modern ini, perkembangan internet meluas di seluruh
dunia, tak terkecuali negara kita. Game online memang permainan yang bisa
dimainkan pada komputer, laptop, tablet, atau bahkan handphone.
(2) Di satu sisi, banyak pihak yang setuju permainan game online ini, terutama
para gamers yang ada di negeri ini. Mereka beranggapan tidak ada salahnya
bermain games karena dilakukan hanya untuk kesenangan semata. Selain itu,
anak-anak juga perlu hiburan. Jadi, wajar saja jika anak-anak di Indonesia
senang sekali bermain game online ini. Ada beberapa game online yang bersifat
mendidik sehingga dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan
kecerdasan anak.
(3) Kita sebagai remaja yang bijak dan berkarakter, tentunya harus bisa
melihat hal ini sebagai sesuatu yang positif. Bukan tidak boleh memainkan
game online, tetapi kita harus membatasinya. Jadikan game online ini hanya
sebagai hiburan untuk sementara saja. (4) selain kesadaran diri para remaja
tersebut, para orang tua juga sebaiknya harus dapat mengontrol semua
kegiatan anak, sehingga apa yang dilakukan oleh anak mereka adalah hal yang
benar-benar bermanfaat.
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Pernyataan yang merupakan argumen mendukung pada teks tersebut
ditandai dengan nomor ....
A. (1)
B. (2)
C. (3)
D. (4)
Jawaban B
Pembahasan
Struktur teks diskusi terdiri dari pengenalan isu, argumen (mendukung dan
atau menentang), dan kesimpulan atau saran.
 Pengenalan isu berisi tentang penjelasan awal mengenai topik ataupun
masalah tertentu yang bersifat kontroversial (pro-kontra).
 Argumen berisi tentang paparan argumen yang meliputi argumen
mendukung dan yang menentang. Kedua-duanya kemudian menyertainya
dengan sejumlah fakta, alasan, pengalaman, ataupun pendapat dari
sumber-sumber tertentu yang mendukung argumennya itu.
 Kesimpulan berisi tentang berisi rangkuman ataupun rumusan jalan
tengah antara argumen mendukung dan menentang. Di dalamnya
mungkin pula disertai dengan saran-saran.
Berdasarkan teks pada soal tersebut, paragraf yang menunjukkan argumen
mendukung terdapat pada kalimat kedua. Hal itu dapat diketahui dari kalimat
“Ada beberapa game online yang bersifat mendidik sehingga dapat
memberikan dampak positif bagi perkembangan kecerdasan anak”.
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B. Pengembangan Soal HOTS

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

Jenis Sekolah : SMP
Kurikulum
: 2013
Kelas
: IX
Bentuk Soal
: PG
Mata
: Bahasa Indonesia
Nama Penyusun
: Soleh Ibrahim
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
Pengetahuan/
Aplikasi
Penalaran

DASAR
Sumber :
Pemahaman
3.9
Jenis-jenis
Mengidentifikasi Teks
informasi teks
Bandung:
diskusi berupa
Yrama
pendapat pro
Widya
dan kontra dari
permasalahan
aktual yang
RUMUSAN BUTIR SOAL
dibaca dan
Nomor
didengar
Bacalah penggalan teks berikut!
Soal
Internet telah banyak menolong manusia dalam segala
1
unsur kehidupan jadi internet memiliki andil penuh dalam
kehidupan sosial. Dengan adanya internet, apa pun bisa kita
perbuat baik hal positif maupun hal negatif. Sebagai media
komunikasi, internet bisa dipakai untuk berkomunikasi
dengan pemakai lainnya di semua dunia.
LINGKUP
MATERI
Keberadaan internet memberikan fungsi positif bagi dunia
Teks Diskusi
informasi, tetapi banyak juga pengaruh negatifnya. Banyak
siswa yang memperoleh ilmu dengan bantuan internet.
MATERI
Bahkan, tugas-tugas sekolah pun saat ini terasa lebih mudah
Mengidentifikasi
dengan mencarinya di internet. Tidak bisa dipungkiri
informasi teks
adanya internet memberikan pengaruh terhadap pelajar.
disukusi
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INDIKATOR
SOAL
Disajikan teks
diskusi, peserta
didik dapat
mengidentifikasi
informasi teks
tersebut
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Kunci
Jawaban
B

Ada pengaruh positif, tetapi ada juga pengaruh negatif
internet, bagai valuta dengan dua sisi, bergantung pada
gimana kita menghadapinya.
Informasi yang terdapat pada penggalan teks tersebut
adalah ....
A. dampak internet bagi pelajar
B. dampak internet bagi masyarakat
C. manfaat internet bagi pelajar
D. manfaat internet bagi masyarakat
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….

Jenis Sekolah : SMP
Kurikulum
: 2013
Kelas
: IX
Bentuk Soal
: PG
Mata
: Bahasa Indonesia Nama Penyusun
: Soleh Ibrahim
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
Pengetahuan/
Aplikasi
Penalaran

DASAR
Sumber :
Pemahaman
3.10 Menelaah Jenis-jenis
pendapat dan
Teks
argumen
Bandung:
yang
Yrama
mendukung
Widya
dan yang
kontra
dalam teks
RUMUSAN BUTIR SOAL
diskusi
Nomor
berkaitan
Bacalah teks berikut untuk menjawab soal 2 dan 3!
Soal
dengan
permasalahan
(1) Banyak orang berasumsi bahwa sampah ialah sesuatu
1
aktual yang
yang tidak diperlukan lagi, maka dari itu sampah harusnya
dibaca dan
dimusnahkan dengan cara di bakar. (2) Tetapi bagi mereka
didengar
yang mencintai alam, cara ini dianggap bukan sebagai solusi
LINGKUP
melainkan sebagai sebuah bencana baru. (3) SampahMATERI
sampah yang dibakar bakal menghasilkan polusi udara
Teks
berupa aroma yang tidak sedap asap pembakaran yang bisa
tanggapan
menipiskan lapisan ozon. (4) Pada dasarnya sampah bisa
diolah dan dimanfaatkan kembali. (5) Pengolahan dan
MATERI
penanganan sampah yang ramah lingkungan ialah cara paling
Menelaah
cocok dan sesuai untuk menyelesaikan perasalahan sampah
struktur dan
yang ada. (sumber: https://pelajaranbro.com/2018/01/Kunci
kaidah
contoh-teks-diskusi.html).
Jawaban
kebahasaan
2. Pernyataan yang merupakan argumen menentang pada
A
teks tanggapan
INDIKATOR
teks tersebut ditandai dengan nomor ....
SOAL
A. (2) dan (3)
Disajikan teks
B. (3) dan (4)
tanggapan,
C. (4) dan (5)
peserta didik
D. (1) dan (5)
dapat
menelaah
struktur dan
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kaidah
kebahasaan
teks tersebut

3. Pernyataan yang menunjukkan kata kerja yang bertentangan dengan sisi lain dari diskusi pada teks tersebut
adalah ....
A.
B.
C.
D.
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frasa “maka dari itu” pada kalimat pertama
kata “tetapi dan bukan” pada kalimat kedua
frasa “tidak sedap” pada kalimat ketiga
frasa “pada dasarnya” pada kalimat keempat
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KESIMPULAN
Setelah mempelajari unit teks diskusi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran
pada unit ini dapat menyelesaikan permasalahan atau kesulitan yang dihadapi
oleh para guru saat mengajar teks diskusi.
Unit ini membahas empat materi, yaitu mengidentifikasi isi teks diskusi,
menyimpulkan teks diskusi, menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks
diskusi, dan mengembangkan teks diskusi. Pada unit materi teks diskusi
peserta

didik

diharapkan

dapat

mengidentifikasi,

menelaah,

dan

mengembangkan teks diskusi.
Pada unit ini terdiri atas dua aktivitas, yaitu aktivitas pertama
mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks diskusi dan aktivitas kedua
menelaah struktur, kaidah kebahasaan, dan menyajikan teks diskusi. Kedua
aktivitas pada unit pembelajaran ini menggunakan model pembelajaran
discovery learning. Model pembelajaran discovery learning yang digunakan
mengarah pada pembelajaran HOTS dengan mengusung KD-KD secara
berpasangan pengetahuan dan keterampilan. Pada setiap aktivitas terdapat
juga lembar kerja peserta didik (LKPD) yang dapat membantu memberikan
pengalaman pembelajaran tentang teks diskusi.
Pada unit ini juga disajikan pengembangan penilaian. Para guru diharapkan
mampu mengembangkan soal HOTS sesuai dengan materi yang disajikan.
Diharapkan rangkaian pembelajaran pada unit ini dapat membantu guru
dalam melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian HOTS.
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UMPAN BALIK
Isilah umpan balik/refleksi pembelajaran pada tabel berikut!
1. Apakah manfaat yang Bapak dan Ibu peroleh dalam mengidentifikasi teks
diskusi ketika pembelajaran di kelas?

2. Apakah manfaat yang Bapak dan Ibu peroleh dalam menelaah struktur dan
kebahasaan teks diskusi ketika pembelajaran di kelas?
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3. Bagaimana cara Bapak dan Ibu mengembangkan teks diskusi dalam
pembelajaran di kelas?
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4. Apakah masalah yang Bapak dan Ibu hadapi selama melaksanakan kegiatan
pembelajaran teks diskusi? Bagaimana cara Bapak dan Ibu
mengatasi hal tersebut?
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Unit ini berisi tentang paparan teks cerita inspiratif, mulai dari contoh, konsep,
karakteristik, sampai pada prosedur pembelajarannya. Teks cerita inspiratif
terdapat di kelas IX kurikulum 2013 SMP yang sudah disesuaikan dengan
permendikbud No. 37 Tahun 2018. Di dalamnya terdapat empat KD meliputi
kegiatan mengidentifikasi, menelaah, meringkas, sampai kepada menyajikan.
Keempat kompetensi tergambar pula di dalam model-model pelatihan yang
akan Saudara lakukan di dalam unit ini.
Aktivitas pada unit ini melibatkan peserta didik dengan menggunakan model
pembelajaran yang mengacu pada pembelajaran berorientasi High Order
Thingking Skils (HOTS), untuk mencapai keterampilan abad 21. Bahan bacaan
yang terdapat pada unit ini sesuai dengan kompetensi dasar yang ada pada
tema yang dipilih dalam kurikulum 2013. Dalam unit ini juga disediakan
Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD) yang dapat digunakan oleh guru sebagai
referensi untuk memberikan pengayaan pembelajaran di kelas.
Di dalam unit ini kami sajikan pula sejumlah soal UN yang relevan dengan
kompetensi lulusan (SKL) yang muncul dalam tiga terakhir UN; disertai
dengan langkah-langkah pembahasannya. Dengan model-model soal tersebut,
Saudara diharapkan dapat memprediksi kemungkinan soal jenis teks cerita
inspiratif yang mungkin muncul pada UN tahun berikutnya. Beberapa contoh
soal HOTS yang tersaji di bagian akhir unit ini juga dapat Saudara jadikan
sebagai bahan latihan para peserta di dalam penyelesaian UN tersebut. Tentu
saja soal-soal tersebut harus perlu dikembangkan kembali oleh Saudara
berdasarkan kisi-kisi UN terakhir.
Besar harapan kami, bahan pelatihan ini memberikan kontribusi bagi
peningkatan kualitas pembelajaran bahasa Indonesia khusus teks cerita
inspiratif di SMP. Bahan ini juga diharapkan dapat membantu dalam
menuntaskan belajar para peserta didik tentang teks cerita inspiratif melalui
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penguasaan potensi akademik para gurunya. Atas segala kekurangan yang ada
pada bahan pelatihan ini, kami mohon saran dan kritik untuk perbaikan pada
penyusunan bahan pelatihan berikutnya. Terima kasih.
Jakarta, April 2019
Penulis
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A. Kompetensi Dasar dan Target Kompetensi
Unit pembelajaran ini dikembangkan berdasarkan Kompetensi Dasar kelas IX:
Tabel 1 KD dan Target KD
KD Pengetahuan

Target KD

3.11 Mengidentifikasi
isi ungkapan simpati,
kepedulian, empati,
atau perasaan pribadi
dari teks cerita
inspiratif yang dibaca
dan didengar

Menyebutkan isi ungkapan
simpati, kepedulian, empati,
atau perasaan pribadi dari teks
cerita inspiratif
Menentukan isi ungkapan
simpati, kepedulian, empati,
atau perasaan pribadi dari teks
cerita inspiratif
Mengidentifikasi isi ungkapan
simpati, kepedulian, empati,
atau perasaan pribadi dari teks
cerita inspiratif

IX

3.12 Menelaah struktur,
kebahasaan, dan isi
teks cerita inspiratif

Menjelaskan struktur,
kebahasaan, dan isi teks cerita
inspiratif

IX

Menentukan struktur,
kebahasaan, dan isi teks cerita
inspiratif
Menelaah struktur, kebahasaan,
dan isi teks cerita inspiratif
KD Keterampilan

4.11 Menyimpulkan isi
ungkapan simpati,
kepedulian, empati atau
perasaan pribadi dalam
bentuk cerita inspiratif

Mendata isi ungkapan simpati,
kepedulian, empati atau
perasaan pribadi dalam bentuk
cerita inspiratif yang dibaca dan
didengar

IX
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yang dibaca dan
didengar

Menunjukkan isi ungkapan
simpati, kepedulian, empati atau
perasaan pribadi dalam bentuk
cerita inspiratif yang dibaca dan
didengar
Menyimpulkan isi ungkapan
simpati, kepedulian, empati atau
perasaan pribadi dalam bentuk
cerita inspiratif yang dibaca dan
didengar

4.12 Mengungkapkan
rasa simpati, empati,
kepedulian, dan
perasaan dalam bentuk
cerita inspiratif dengan
memperhatikan
struktur cerita dan
aspek kebahasaan

Menunjukkan rasa simpati
struktur cerita dan aspek
kebahasaan dalam bentuk cerita
ispiratif cerita inspiratif dengan
memperhatikan struktur cerita
dan aspek kebahasaan
Merancang rasa simpati
struktur cerita dan aspek
kebahasaan dalam bentuk cerita
ispiratif cerita inspiratif dengan
memperhatikan struktur cerita
dan aspek kebahasaan
Mengungkapkan rasa simpati
struktur cerita dan aspek
kebahasaan dalam bentuk cerita
ispiratif cerita inspiratif dengan
memperhatikan struktur cerita
dan aspek kebahasaan
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B. Indikator Pencapaian Kompetensi
Teks Cerita Inspiratif
Kelas : IX
Tabel 2 Indikator Pencapaian Kompetensi
IPK Pengetahuan

IPK Keterampilan

Penunjang

Penunjang

3.11.1 Menyebutkan isi ungkapan

4.11.1 Mendata isi ungkapan

simpati, kepedulian, empati, atau

simpati, kepedulian, empati atau

perasaan pribadi dari teks cerita

perasaan pribadi dalam bentuk

inspiratif yang dibaca dan didengar.

cerita inspiratif yang dibaca dan

3.11.2 Menentukan isi ungkapan

didengar.

simpati, kepedulian, empati, atau

4.11.2 Menunjukkan isi ungkapan

perasaan pribadi dari teks cerita

simpati, kepedulian, empati atau

inspiratif yang dibaca dan didengar.

perasaan pribadi dalam bentuk
cerita inspiratif yang dibaca dan

Kunci

didengar,

3.11.3 Mengidentifikasi isi

Kunci

ungkapan simpati, kepedulian,

4.11.3 Menyimpulkan isi ungkapan

empati, atau perasaan pribadi dari

simpati, kepedulian, empati atau

teks cerita inspiratif yang dibaca

perasaan pribadi dalam bentuk

dan didengar.

cerita inspiratif yang dibaca dan

Pengayaan

didengar.

3.11.4 Menelaah isi ungkapan

Pengayaan

simpati, kepedulian, empati, atau

4.11.4 Mengungkapkan isi ungkapan

perasaan pribadi dari teks cerita

simpati, kepedulian, empati atau

inspiratif yang dibaca dan didengar.

perasaan pribadi dalam bentuk
cerita inspiratif yang dibaca dan
didengar.
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Penunjang

Penunjang

3.12.1 Menjelaskan struktur,

4.12.1 Menunjukkan rasa simpati

kebahasaan, dan isi teks cerita

struktur

cerita

dan

aspek

inspiratif.

kebahasaan dalam bentuk cerita
ispiratif cerita inspiratif dengan

3.12.2 Menentukan struktur,

memperhatikan struktur cerita dan

kebahasaan, dan isi teks cerita

aspek kebahasaan.

inspiratif.
4.12.2

Merancang
cerita

rasa

simpati

dan

aspek

Kunci

struktur

3.12.3 Menelaah struktur,

kebahasaan dalam bentuk cerita

kebahasaan, dan isi teks cerita

ispiratif cerita inspiratif dengan

inspiratif.

memperhatikan struktur cerita dan

Pengayaan

aspek kebahasaan.

3.12.3 Menyimpulkan struktur,

Kunci

kebahasaan, dan isi teks cerita

4.12.3. Mengungkapkan rasa

inspiratif.

simpati, empati, kepedulian, dan
perasaan dalam bentuk cerita
inspiratif dengan memperhatikan
struktur cerita dan aspek
kebahasaan.
Pengayaan
4.12.4 Memodifikasi rasa simpati,
empati, kepedulian, dan perasaan
dalam bentuk cerita inspiratif
dengan memperhatikan struktur
cerita dan aspek kebahasaan.
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A. Cerita Inspiratif Tokoh Masyarakat
Sebagai makhluk sosial sering kali kita mengidolakan seseorang karena
sosoknya yang dapat dijadikan panutan. Di Indonesia banyak tokoh-tokoh
besar yang menginspirasi siswa dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa tokoh
nasional yang dapat dijadikan inspirasi diantaranya adalah pahlawan nasional
dan tokoh nasional, diantaranya ada B.J. Habibie, Sultan Hasanuddin, R.A.
Kartini, dan masih banyak lagi tokoh-tokoh yang dapat dijadikan inspirasi
hidup.
Salah satu tokoh yang menarik perhatian diantaranya adalah B.J. habibie dan
Sultan Hasanuddin. Kisah hidup tokoh tersebut sangat menginspirasi bagi
generasi muda termasuk untuk siswa SMP. Berikut contoh teks cerita
inspiratif Sultan Hasanudin salah satu Pahlawan Nasional Indonesia.
Sultan Hasanuddin
Sultan Hasanuddin salah satu pahlawan dari Indonesia yang sangat kental
dengan keberaniannya dalam membela bangsa ini dan mayoritas dari kita pun
mengenal beliau dengan sebutan "Ayam jantan dari Timur".
Beliau adalah sosok seorang pahlawan yang jasanya tidak akan pernah
dilupakan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang telah mengenal beliau. Kita
mengenal Hasanuddin pun melalui pendidikan kita saat di sekolah.
Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1631 di Makassar, Sulawesi
Selatan. Beliau merupakan putra dari Raja Gowa ke-15, yang bernama I
Manuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiyung Sultan Malikulsaid.
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Sultan Hasanuddin terlahir dengan nama I Mallombasi Muhammad Bakir
Daeng Mattang Karaeng Bonto Mangape, nama tersebut merupakan
pemberian dari seorang mursyid tarekat Baharunnur Baalwy Sulawesi Selatan
sekaligus merupakan seorang guru tarekat dari Syeikh Yusuf dan Hasanuddin,
beliau bernama Syeikh Sayyid Jalaludin Bin Muhammad Bafaqih Al-Aidid.
Sultan Hasanuddin merupakan anak kedua dari pasangan Sultan Malikussaid
dengan I Sabbe To'mo Lakuntu yang merupakan putri dari bangsawan
Laikang. Hasanuddin memiliki saudara perempuan yang bernama I Patimang
Daeng Nisaking Karaeng Bonto Je'ne.
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A. Pembahasaan Soal-Soal UN
Pada ujian nasional bahasa Indonesia terdapat materi tentang Teks Cerita
Inspiratif, yaitu pada KD 3.11 Mengidentifikasi isi ungkapan simpati,
kepedulian, empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita inspiratif yang
dibaca dan didengar.
Tabel 3 Soal UN
NO

SOAL

TAHUN

29

2017

149

2018
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Identifiaksi
Level

C-4

Kognitif

Indikator

3.12.3 Menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita

yang

inspiratif

bersesuaian
Diketahui

1. Disajikan teks cerita inspiratif tentang perjalanan hidup
Jenderal Sudirman.
2. Disajikan teks cerita inspiratif tentang perjalanan hidup
Nh. Dini.
3. Disajikan teks cerita inspiratif tentang perjalanan hidup
Adam Malik Batubara

Ditanyakan 1. Keistimewaan tokoh Jenderal Sudirman
2. Keteladanan pada diri Jenderal Sudirman
3. Perasaan penulis terhadap tokoh Jenderal Sudirman
4. Keistimewaan tokoh Nh. Dini
5. Keteladanan tokoh Adam Malik Batubara
6. Kaidah kebahasaan dalam cerita Ki Hajar Dewantara
(ketepatan kalimat)
7. Mengungkapkan kembali teks cerita inspiratif dengan
memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan yang
sesuai.
Materi yang Pemahaman tentang keistimewaan, keteladanan, kaidah
dibutuhkan
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kebahasaan, dan menulis teks cerita inspiratif.
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A. Aktivitas Pembelajaran
Siswa sering mengagumi sosok tertentu dalam keseharian, baik karena
kesuksesan maupun jasanya bagi bangsa dan negara. Sosok tersebut biasanya
dapat menginspirasi mereka dalam meraih mimpi dan cita-cita untuk masa
depan. Dalam mata pelajaran bahasa Indonesia terdapat materi tentang cerita
inspiratif yang mempelajari tentang isi dan informasi dalam cerita inspiratif
tersebut. Informasi tersebut dapat memotivasi siswa dalam meraih apa yang
mereka impikan.
Untuk menambah pengetahuan dan keterampilan tentang cerita inspiratif
bacalah kisah Bob Sadino berikut ini.
Bob Sadino
Nama Asli : Bambang Mustari Sadino
Lahir : Tanjung Karang, Bandar
Lampung, 9 Maret 1933
Wafat : Jakarta, 19 Jakarta 2015
Agama : Islam
Pendidikan : SD di D.I. Yogyakarta
1947. SMP , Jakarta 1950. SMA,
Jakarta 1953.
Gambar 1 Bob Sadino
Bob Sadino memiliki nama asli Bambang Mustari Sadino, lahir pada tanggal 9
Maret 1933 di Tanjung karang, Lampung. Ia lahir dari keluarga serba
kecukupan sebagai anak bungsu dari lima bersaudara. Orang tuanya
meninggal pada saat ia masih berusia 19 Tahun, ia dipercaya oleh keluarganya
untuk mewarisi seluruh harta dari kedua orang tuanya, dengan alasan karna
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ia merupakan anak bungsu dan saudara-saudaranya dinilai memiliki
kehidupan yang mapan.
Dengan warisan dari orangtuanya, Bob sadino memanfaatkan setengah dari
harta warisannya untuk pergi dan tinggal di Belanda selama kurang lebih 9
tahun. Di sana, ia bekerja di Djakarta Lylod di kota Amsterdam. Tidak hanya
bekerja, ia juga bertemu dengan seorang wanita Indonesia bernama Soelami
Soejoed yang akhirnya ia nikahi.
Pada tahun 1967, Bob sadino dan istrinya kembali ke Indonesia. Dari Belanda
ke Indonesia, ia membawa dua mobil Mercendes buatan tahun 1960-an. Ia
menjual satu unit mobil miliknya untuk membeli sebidang tanah di kemang,
Jakarta selatan.
Tinggal di Indonesia, Bob Sadino bekerja sebagia karyawan di PT.Unilever
Indonesia. Suatu hari ia memiliki keinginan untuk bekerja secara mandiri,
sehingga ia memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya. Ia memanfatakan
satu mobil miliknya dengan menyewakan mobil Mercedesnya sekaligus
menjadi sopirnya.
Namun, usahanya tidak berjalan dengan lancar, usaha menyewakan mobil
dapat dikatakan gagal, karena mobil Mercedes yang ia sewakan mengalami
kecelakan yang membuat mobilnya mengalami kerusakan parah. Bob Sadino
tidak bisa memperbaiki mobilnya karena biaya perbaikan yang sangat mahal.
Akhirnya ia memutuskan untuk bekerja sebagai kuli bangunan dengan upah
harian yang saat itu hanya Rp.100,- . Ia pun sempat mengalami depresi akibat
tekanan hidup yang dialaminya. Hingga suatu hari ada seorang sahabat Bob
Sadino yang memberikan saran untuk beternak dan berbisnis telur ayam
negeri karena pada saat itu telur ayam negeri masih jarang di pasaran. Melihat
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peluang yang ada, kemudian Bob menangkapnya itulah yang dilakukan, hingga
akhirnya ia menggeluti bisnisnya. Bersama istrinya ia mulai berjualan telur
ayam negeri yang ia tawarkan dari pintu ke pintu kepada orang asing yang
tinggal di daerah Kemang.
Pada saat itu, keberadaan ayam negeri beserta telurnya masih belum populer
di Indonesia sehingga barang dagangannya hanya dibeli oleh ekspatriatekspatriat yang tinggal di daerah Kemang serta beberapa orang Indonesia
yang pernah tinggal di luar negeri. Bob Sadino bersama istrinya menjual hanya
beberapa kilogram telur perharinya.
Karena memiliki pengalaman hidup di Eropa dan juga fasih dalm berbahasa
Inggris membuat Bob tidak kesulitan saat berinteraksi dengan orang asing
yang tinggal di daerah Kemang. Dengan berkembangnya waktu, telur ayam
negeri mulai dikenal masyarakat luas sehingga bisnisnya semakin
berkembang, kemudian ia melanjutkan usahanya dengan berjualan daging
Ayam.
Suatu ketika Bob Sadino berpikir, jika seekor ayam bisa mencari makanannya
sendiri untuk menyambung hidup, apalagi seorang manusia yang dibekali akal
budi yang seharusnya tidak boleh kalah dengan seekor ayam yang tidak
memiliki akal. Dari pemikiran inilah yang membuatnya menjadi pengusaha
hebat dan selalu berjuang tidak pantang menyerah sehingga menuntunnya
menjadi seorang pengusaha yang sukses di Indonesia.
Mendirikan Perusahaan
Pada tahun 1970, Bob sadino mendirikan sebuah perusahaan yang diberi
nama Kem Chicks. Kem Chickk adalah supermarket yang menyediakan
beragam produk pangan impor untuk masyarakat Jakarta. Seiring dengan
berjalannya waktu, Bob sadino melihat bahwa permintaan akan daging sosis

155

semakin meningkat, maka pada tahun 1975, ia kembali mendirikan
perusahaan yang bernama Kem Food, yang merupakan pelopor industry
daging olahan di Indonesia. Kem Food memproduksi berbagai jenis daging
olahan seperti Sosis, Burger. dan Baso.
Selain menjadi orang pertama yang mengenalkan ayam negeri, Bob sadino
merupakan orang pertama yang menggunakan perladangan sayuran sistem
hidroponik di Indonesia. Kem Fams, merupakan sebuah ladang sayur yang
didirikan

oleh

Bod

Sadino

dengan

sistem

hidroponik.

(sumber:

https://www.infobiografi.com/biografi-dan-profil-bob-sadino-tokohpengusaha-nyentrik-asal-indonesia/).
Berdasarkan contoh di atas dapat kita kita pahami bahwa teks cerita inspiratif
adalah teks yang isinya membuat kita terinspirasi, termotivasi, dan
meneladani segala hal positif, serta membangkitkan kepercayaan diri bahwa
kita dapat mewujudkan tujuan dan cita-cita. Menurut Agus (2016) Inspirasi
adalah percikan ide-ide kreatif (ilham) akibat hasil proses belajar dan peduli
kepada sekeliling kita. Cerita inspiratif biasanya dibuat oleh seseorang yang
sudah dalam taraf bijak. Bijak dapat dihasilkan oleh pengamatan dan
pengalaman yang menyentuh hati. Bijak juga dapat dibentuk oleh perjuangan
hidup yang keras dan penuh tantangan.
Untuk mempermudah Bapak dan Ibu dalam memahami teks cerita inspiratif
langkah-langkah pada pembelajaran ini adalah (1) mengidentifikasi isi teks
cerita inspiratif, (2) menyimpulkan isi teks cerita inspiratif, (3) menelaah
struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif, dan (4) mengungkapkan cerita
inspiratif dengan memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan dengan
tepat.
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Aktivitas 1: Mengidentifikasi Struktur dan Menyimpulkan
Teks Cerita Inspiratif
Tujuan pembelajaran
Setelah disajikan teks cerita inspiratif, peserta diharapkan memiliki
pengetahuan dan keterampilan sebagai berikut.
1. Dapat mengidentifikasi isi teks cerita inspiratif.
2. Dapat menyimpulkan isi teks cerita inspiratif dengan tepat.
Stimulation (Pemberian Rangsangan)
1. Peserta didik menanggapi rangkaian peristiwa berdasarkan tokoh
inspiratif yang disajikan yaitu biografi Bob Sadino.
2. Peserta didik melakukan curah pendapat untuk menggali pengalaman
mereka berkaitan dengan teks cerita inspiratif yang pernah didengar,
ditonton, atau dibaca dalam kehidupan sehari-hari.
3. Peserta didik merespon pertanyaan-pertanyaan membangun konteks
berkaitan dengan cerita inspiratif yang diajukan oleh pendidik.
a.

Apa yang dimaksud dengan teks cerita inspiratif?

b.

Apa yang dimaksud rasa simpati?

c.

Apa yang dimaksud kepedulian?

a.

Apa yang dimaksud empati?

b.

Apa yang dimaksud perasaan pribadi?

Problem Statemen (Identifikasi Masalah)
1. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang
2. Peserta didik menyusun pertanyaan terkait dengan teks cerita inspiratif.
3. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk mengidentifikasi
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan isi dalam teks cerita
inspiratif yang disajikan dan akan dijawab melalui kegiatan belajar.
a. Baacalah salah satu biografi tokoh nasional yang menginspirasi hidup
Anda?
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b. identifikaslah informasi yang terdapat dalam teks tersebut.
Data Collection (Pengumpulan Data)
1. Peserta didik membaca dan memahami hakikat diskusi dan informasi
dalam teks diskusi.
2. Peserta didik membaca, dan mencermati satu teks cerita inspiratif
sebagai teks model.
3. Peserta menuliskan secara rinci bagian-bagian isi teks cerita inspiratif.
Data Processing (Pengolahan Data)
Secara berkelompok peserta menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks
cerita inspiratif. Dalam menyimpulkan teks tanggapan peserta didik
mendiskusikan hal-hal penting yang akan disimpulkan. Adapun langkahlangkah yang dilakukan adalah sebagai berikut.
1. Secara berkelompok peserta didik mengamati teks cerita inspiratif yang
dibagikan oleh pendidik.
2. Secara berkelompok peserta didik mendiskusikan salah satu cerita
inspiratif yang telah ditentukan oleh pendidik.
3. Secara berkelompok peserta didik mengidentifikasi isi dan informasi teks
cerita inspiratif yang telah ditentukan.
4. Setiap kelompok menuliskan isi dan informasi teks cerita inspiratif yang
telah ditentukan.
Verification (Pembuktian)
1. Peserta didik melakukan kunjung kerja ke kelompok lain, satu orang
anggota kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di kelompok
masing-masing.
2. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok, peserta didik yang berkunjung,
memberikan merespon hasil dengan memberikan tanggapan dan
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pertanyaan untuk mendalami dan mengetahui kebenaran hasil identifikasi
teks cerita inspiratif yang telah dibaca.
3. Peserta didik yang bertugas mempresentasikan memberikan penjelasanpenjelasan beserta alasan logis untuk membuktikan kebenaran hasil
identifikasi yang telah didiskusikan di kelompok masing-masing.
4. Peserta didik yang berkunjung menuliskan catatan-catatan di kertas post
it berupa penilaian, tanggapan, atau masukan terhadap hasil kerja
kelompok lain dan menempelkannya pada plano hasil kerja kelompok
tersebut.
Generalization (Menarik Kesimpulan)
Pendidik dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi yang telah
dipelajari, yaitu:
1. Peserta mengungkapkan kembali tentang isi dan informasi teks cerita
inspiratif berdasarkan hasil kerja kelompok.
2. Peserta menuliskan simpulan di “kartu simpul” yang telah disiapkan
pendidik mengenai isi dan informasi teks cerita inspiratif berdasarkan
hasil kerja kelompok.
3. Peserta menempelkan kartu simpul yang telah diisi pada kertas plano yang
akan dipajangkan di dinding kelas.
4. Peserta didik dan pendidik secara bersama-sama menyimpulkan isi dan
informasi teks cerita inspiratif.
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Aktivitas 2: Menelaah Struktur, Kebahasaan, dan Mengungkapkan
Kembali Teks Cerita Inspiratif
Setelah menyelesaikan aktivitas pembelajaran 1 tentu Bapak dan Ibu sudah
mengetahui apa itu cerita inspiratif dan informasi yang terdapat dalam cerita
inspiratif. Untuk menambah wawasan Bapak dan Ibu berkaitan dengan teks
cerita inspiratif pada kegiatan pembelajaran kedua ini, kita akan
memperdalam dengan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks
cerita inspiratif. Sebelum memulai aktivitas pembelajaran 2 berikut contoh
cerita inspiratif.
Tabel 4 Analisis Struktur Teks Cerita Inspiratif
Kutipan Teks

Bagian Struktur

Sultan Hasanuddin salah satu pahlawan dari Indonesia
yang sangat kental dengan keberaniannya dalam membela
bangsa ini dan mayoritas dari kita pun mengenal beliau
dengan sebutan "Ayam jantan dari Timur".
Beliau adalah sosok seorang pahlawan yang jasanya tidak
akan pernah dilupakan oleh seluruh masyarakat Indonesia
yang telah mengenal beliau. Kita mengenal Hasanuddin
pun melalui pendidikan kita saat di sekolah.
Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1631 di
Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan putra dari
Raja Gowa ke-15, yang bernama I Manuntungi Daeng
Mattola Karaeng Lakiyung Sultan Malikulsaid.
Sultan Hasanuddin terlahir dengan nama I Mallombasi
Muhammad Bakir Daeng Mattang Karaeng Bonto
Mangape, nama tersebut merupakan pemberian dari
seorang mursyid tarekat Baharunnur Baalwy Sulawesi
Selatan sekaligus merupakan seorang guru tarekat
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dari Syeikh Yusuf dan Hasanuddin, beliau bernama Syeikh
Sayyid Jalaludin Bin Muhammad Bafaqih Al-Aidid.
Sultan Hasanuddin merupakan anak kedua dari pasangan
Sultan Malikussaid dengan I Sabbe To'mo Lakuntu yang
merupakan putri dari bangsawan Laikang. Hasanuddin
memiliki saudara perempuan yang bernama I Patimang
Daeng Nisaking Karaeng Bonto Je'ne.
Sultan Malikussaid selaku ayah dari Sultan Hasanuddin
diangkat menjadi Raja Gowa ke-15 pada tanggal 15 Juni
1639 setelah menggantikan Sultan Alauddin, yang bukan
lain adalah kakek dari Sultan Hasanuddin. Pengangkatan
ayahnya menjadi Raja Gowa dilakukan ketika Hasanuddin
masih berumur 8 tahun.
Selama kepemimpinan ayahnya sebagai Raja Gowa yang
ke-15, Hasanuddin sering diajak untuk menghadiri
perundingan

hal-hal

penting.

Ini

dilakukan

oleh

Malikussaid dengan tujuan agar Hasanuddin belajar
mengenai ilmu pemerintahan, diplomasi, dan juga strategi
perang.

Peristiwa-peristiwa
penting

a. Sultan Hasanuddin sebagai Raja Gowa Ke-16
Sering diajak oleh ayahnya untuk menghadiri perundingan
membuat Hasanuddin memiliki pengetahuan mengenai
pemerintahan. Sehingga pada bulan November 1653 ketia
Hasanuddin berusia 22 tahun, ia diangkat sebagai Raja
Gowa yang ke-16 untuk menggantikan ayahnya.
Pengangkatan tersebut merupakan pesan dari ayahnya
sebelum meninggal dan karena Hasanuddin memiliki sifat
yang gagah berani serta memiliki pengetahuan mengenai
pemerintahan, maka pesan tersebut disetujui oleh
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mangkubumi kerajaan pada saat itu, yaitu Karaeng
Pattingaloang.
Setelah menaiki tahta menjadi seorang Raja Gowa, ia
mendapatkan gelar tambahan yaitu Sultan Hasanuddin
Tumenanga Ri Balla Oangkana, hanya saja kita lebih
mengenal beliau dengan nama Sultan Hasanuddin.
Masa

pemerintahan

yang

dipimpin

oleh

Sultan

Hasanuddin, kerajaan Gowa merupakan kerajaan besar di
wilayah

timur

Indonesia

yang

menguasai

jalur

perdagangan. Tepat pada masa pemerintahan yang
dipimpin oleh Hasanuddin, Belanda yang diwakili oleh
Kompeni sedang berusaha untuk menguasai perdaganan
rempah-rempah yang ada di sana.
b. Perjuangan yang Dilakukan Sultan Hasanuddin
Ketika Sultan Hasanuddin menjabat sebagai Raja Gowa,
Belanda mencoba untuk menguasai perdagangan rempahrempah di wilayah timur Indonesia, Belanda melarang
orang Makassar berdangan dengan musuh Belanda seperti
Portugis dan yang lainnya.
Larangan tersebut ditolak keras oleh Sultan Hasanuddin,
yang memiliki prinsip hidup sama seperti yang dimiliki
oleh kakek dan ayahnya, yaitu bahwa tuhan menciptakan
bumi dan lautan untuk dimiliki dan dipakai secara
bersama-sama.
Karena menentang usaha monopoli yang dilakukan oleh
Belanda, maka Belanda berusaha untuk menghancurkan
Kerajaan Gowa.
Pada tahun 1666, di bawah pimpinan Cornelis Speelman,
kompeni berusaha untuk menudukkan kerajaan-kerajaan
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kecil, namun masih belum berhasil untuk menundukkan
Kerajaan Gowa. Di lain pihak setelah Hasanuddin naik
tahta, beliau berusaa untuk menggabungkan kekuatan
kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagia timur untuk
melawan kompeni.
Kompeni terus melakukan perbaikan dan penambahan
kekuatan pasukannya hingga membuat Kerajaan Gowa
melemah dan akhirnya terdesak pada tanggal 18
November 1667 bersedia mengadakan Perdamaian
Bungaya di Bungaya.
Perjanjian tersebut merugikan pihak Kerajaan Gowa, hal
tersebut

membuat

Sultan

Hasanuddin

melakukan

perlawan kembali yang membuat kompeni meminta
bantuan kepada tentara Batavia.
Pertempuran
keberanian

terus
dari

berlangsung,

Sultan

kegigihan

Hasanuddin

dan

membuatnya

mendapat julukan De Haantjes van Het Oesten yang
memiliki arti Ayam Jantan dari Timur.
Bantuan dari tentara luar yang membantu para kompeni
akhirnya berhasil menembus Benteng Sombaopu yang
merupakan benteng terkuat yang ada di Kerajaan Gowa
pada tanggal 12 Juni 1669.
Setelah berhasil ditembusnya benteng terkuat yang
dimiliki oleh Kerajaan Gowa, pada tanggal 29 Juni 1969,
Sultan Hasanuddin turun tahta dan beliau digantikan oleh
anaknya,

yang

bernama I

Mappasomba

Daeng

Nguraga yang bergelar Sultan Amir Hamzah.
Kematian Sultan Hasanuddin
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Selepas 1 tahun Sultan Hasanuddin turun tahta dari Raja
Gowa, pada tanggal 12 Juni 1670, pada usia 39 tahun,
Hasanuddin menghembuskan nafasnya yang terakhir,
kemudan

beliau

dimakamkan

di

suatu

bukit

di

pemakaman orang-orang yang pernah menjabat sebagai
raja di Kerajaan Gowa di dalam Benteng Kale Gowa di
Kampung Tamalate.
Penghargaan untuk Sultan Hasanuddin
Sultan Hasanuddin diangkat sebagai pahlawan nasional
pada tanggal 6 November 1973 berdasarkan Surat
Keputusan Presiden No. 087/TK/1973.
Sebagai seorang pahlawan nasional yang memiliki andil
yang sangat besar bagi Indonesia khususnya wilayah
timur, kita sebaiknya untuk menghormati dan menghargai
segala sesuatu hal baik yang telah dilakukan oleh Sultan

Resolusi atau Koda

Hasanuddin semasa hidupnya untuk menjaga keutuhan
wilayah Indonesia.

Ciri-ciri kebahasaan

Analisis kaidah kebahasaan teks biografi Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari
Makasar.
Tabel 5 Analisis Kebahasaan Teks Cerita Inspiratif
Unsur Kebahasaan

Kutipan Teks

Pronomina (kata ganti) Beliau adalah sosok seorang pahlawan yang
orang ketiga tunggal

jasanya tidak akan pernah dilupakan oleh
seluruh masyarakat Indonesia
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Beliau merupakan putra dari Raja Gowa ke-15,
yang bernama I Manuntungi Daeng Mattola
Karaeng Lakiyung Sultan Malikulsaid.
ia diangkat sebagai Raja Gowa yang ke-16 untuk
menggantikan ayahnya.
setelah Hasanuddin naik tahta, beliau berusaa
untuk menggabungkan kekuatan kerajaankerajaan kecil di Indonesia bagia timur untuk
melawan kompeni.
Kata kerja tindakan

Sultan Hasanuddin salah satu pahlawan dari
Indonesia

yang

sangat

kental

dengan

keberaniannya dalam membela bangsa ini
Belanda melarang orang Makassar berdangan
dengan musuh Belanda seperti Portugis dan
yang lainnya.
Karena

menentang

usaha

monopoli

yang

dilakukan oleh Belanda, maka Belanda berusaha
untuk menghancurkan Kerajaan Gowa.
ia diangkat sebagai Raja Gowa yang ke-16 untuk
menggantikan ayahnya.
Kata kerja pasif
Masa pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan
Hasanuddin
Kata

kerja

berhubungan
aktivitas mental

yang kita sebaiknya untuk menghormati dan
dengan menghargai segala sesuatu hal baik yang telah
dilakukan oleh Sultan Hasanuddin semasa
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hidupnya untuk menjaga keutahan wilayah
Indonesia.
Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari
1631 di Makassar, Sulawesi Selatan.
Kata

sambung,

kata setelah Hasanuddin naik tahta, beliau berusaa

depan ataupun nomina untuk menggabungkan kekuatan kerajaanyang berkenaan dengan kerajaan kecil di Indonesia bagia timur untuk
urutan waktu

melawan kompeni.
Selepas 1 tahun Sultan Hasanuddin turun tahta
dari Raja Gowa,

Untuk memahami pengetahuan dan keterampilan struktur dan kaidah kebahasaan
teks cerita inspiratif marilah kita melakukan aktivitas pembelajaran kedua.

Tujuan pembelajaran
Setelah disajikan teks cerita inspiratif, peserta diharapkan dapat:
a. Menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita inspiratif.
b. Mengungkapkan cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur dan
kaidah kebahasaan dengan tepat.
Stimulation (Pemberian Rangsangan)
1. Peserta didik mengomentari tokoh inspiratif yang disajikan.
2. Peserta melakukan curah pendapat untuk menggali pengalaman mereka
berkaitan dengan teks cerita inspiratif yang pernah didengar, ditonton, atau
dibaca dalam kehidupan sehari-hari.
3. Peserta merespon pertanyaan-pertanyaan membangun konteks berkaitan
dengan struktur dan kebahasaan cerita inspiratif yang disajikan yaitu
Sultan Hassanudin.
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a.

Apa yang dimaksud dengan struktur teks cerita inspiratif?

b.

Apa yang dimaksud orientasi?

c.

Apa yang dimaksud rangkaian peristiwa?

d.

Apa yang dimaksud komplikasi?

e.

Apa yang dimkasud resolusi?

f.

Bagaimana keidah kebahasaan cerita inspiratif?

Problem Statemen (Identifikasi Masalah)
1. Membagi peserta didik ke dalam kelompok yang beranggotakan 4-5 orang
2. Peserta menyusun pertanyaan terkait dengan teks cerita inspiratif.
3. Guru memberikan kesempatan pada peserta didik untuk menentukan
sebanyak mungkin pertanyaan yang berkaitan dengan struktur dan
kebahasaan teks cerita inspiratif yang disajikan dan akan dijawab melalui
kegiatan belajar.
a.

Apa yang dimaksud struktur teks cerita inspiratif?

b.

Apa yang dimaksud struktur teks cerita inspiratif?

Data Collection (Pengumpulan Data)
1. Secara berkelompok peserta didik mengamati teks cerita inspiratif yang
dibagikan oleh pendidik.
2. Peserta membaca dan mencermati satu teks cerita inspiratif sebagai teks
model.
3. Peserta menelaah salah satu teks cerita inspiratif.
4. Peserta menuliskan secara rinci bagian-bagain struktur teks cerita
inspiratif.
5. Peserta menuliskan secara rinci kebahasaan yang yang terdapat dalam
teks cerita inspiratif tersebut.
Data Processing (Pengolahan Data)
Secara berkelompok peserta menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks
cerita inspiratif. Dalam menelaah teks cerita inspiratif peserta didik
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mendiskusikan hal-hal penting yang akan disimpulkan. Adapun langkahlangkah yang dilakukan adalah sebagai berikut.
1. Secara berkelompok peserta didik mendiskusikan teks cerita inspiratif
yang ditentukan oleh pendidik.
2. Peserta didik menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita
inspiratif yang telah ditentukan.
3. Secara berkelompok peserta didik menulis teks cerita inspiratif dengan
memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaan.
Verification (Pembuktian)
1. Peserta melakukan kunjung kerja ke kelompok lain, satu orang anggota
kelompok bertugas menjelaskan hasil diskusi di kelompok masing-masing.
2. Kelompok yang dikunjungi melakukan presentasi dan memberikan
penjelasan hasil kerja kelompok, peserta didik yang berkunjung,
memberikan merespon hasil dengan memberikan tanggapan dan
pertanyaan untuk mendalami dan mengetahui kebenaran hasil telaah teks
cerita inspiratif yang telah dibaca.
3. Peserta yang bertugas mempresentasikan memberikan penjelasanpenjelasan beserta alasan logis untuk membuktikan kebenaran hasil telaah
yang telah didiskusikan di kelompok masing-masing.
4. Peserta yang berkunjung menuliskan catatan-catatan di kertas post it
berupa penilaian, tanggapan, atau masukan terhadap hasil kerja kelompok
lain dan menempelkannya pada plano hasil kerja kelompok tersebut.
5. Peserta mengungkapkan kembali dengan menggunakan bahasa sendiri
teks cerita inspiratif yang dipilih pada tahap analisis.
Generalization (Menarik Kesimpulan)
Pendidik dan peserta didik bersama-sama menyimpulkan materi yang telah
dipelajari, yaitu:
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1. Peserta mengungkapkan kembali tentang struktur dan ciri kebahasaan
teks cerita inspiratif berdasarkan hasil kerja kelompok.
2. Peserta menuliskan simpulan di “kartu simpul” yang telah disiapkan
pendidik mengenai struktur dan ciri kebahasaan teks cerita inspiratif
berdasarkan hasil kerja kelompok.
3. Peserta menempelkan kartu simpul yang telah diisi pada kertas plano yang
akan dipajangkan di dinding kelas.
4. Peserta dan pendidik secara bersama-sama menyimpulkan struktur teks
dan ciri kebahasan teks cerita inspiratif.
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B. Lembar Kerja Peserta Didik 1
LKPD 1.1 Mengidentifikasi Isi Teks Cerita Inspiratif (Al-Khawarizmi)
Setelah mengerjakan lembar kerja (LKPD 1.1) peserta didik diharapkan dapat
mengidentifikasi isi teks cerita inspiratif yang berjudul Al-Khawarizmi.
Langkah-langkah mengerjakan LKPD
1. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok.
2. Peserta didik secara berkelompok mengidentifikasi isi teks Al-Khawarizmi
pada kolom yang disediakan.
3. Menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja peserta didik.
Bacalah cerita berikut.

Al-Khawarizmi
Al-Khawarizmi merupakan seorang ahli di bidang matematika, astronomi,
geografi dan astrologi yang berasal dari Persia. Al-Khawarizmi bernama asli
Muhammad Ibn Musa Al-Khawarizmi, Beliau lahir di Bukhara dan hidup di
Khwarizm (sekarang Khiva, Uzbekistan) pada sekitar tahun 780 M dan wafat
pada sekitar tahun 266 H/850 M di Bagdad. Al-Khawarizmi dikenal sebagai
penemu Aljabar dan angka nol (0). Al-Khawarizmi juga dikenali dengan nama
Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Yusoff, di dunia Barat AlKhawarizmi dikenali sebagai al-Khawarizmi, al-Cowarizmi, al-Ahawizmi, alKarismi, al-Goritmi, al-Gorismi dan beberapa ejaan lainnya.
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Nama : Muhammad Ibn Musa AlKhawarizmi
Dikenal : Al-Khawarizmi
Lahir

: 780 M

Wafat : 266 H/850 M
Dikenal Sebagai : Penemu Aljabar

Gambar 2 Al-Khawarizmi
Al-Khawarizmi guru aljabar Eropa
Al-Khawarizmi menciptakan penggunaan Secans dan Tangen dalam
penelittian trigonometri dan Astronomi. Saat masih muda, Al-Khawarizmi
bekerja di Bayt al-Hikmah di Bagdad pada saat pemerintahan Khalifah alMa’mun. Al-Khawarizmi bekerja si sebuah Observatory yakni sebuah tempat
belajar matematika dan astronomi. Selain itu, beliau juga dipercaya sebagai
pemimpin perpustakaan khalifah.
Pada dunia Islam, Al-Khawarizmi pernah memperkenalkan angka-angka dan
cara perhitungan India. Al-Khawarizmi juga dikenal sebagai penullis
Ensiklopedia berbagai disiplin, tokoh yang pertama kali memperkenalkan aljabar dan hisab (perhitungan) dserta berbagai ilmu pengetahuan seta konsep
di didang matematika yang kita masih pelajari hingga sekarang.
Selain pada bidang matematika, Al-Khawarizmi juga terkenal di bidang ilmu
Falaq atau Astronomi yaitu bidang ilmu pengetahuan yang mempelajari
tentang bintang-bintang yang melibatkan kajian tentang kedudukan,
pergerakan, pemikitran serta tafsir yang berkaitan dengan bintang.
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Karya Al-Khawarizmi
Semasa hidupnya, Al-Khawarizmi mengabdikan siri sebagai dosen sekolah
kehormatan di Bagdad. Sebagai Ilmuan, beliau telah menciptakan berbagai
karya diantaranya al-Kitab al mukhtasar fi hisab aljabr wa’l-muqabala yaitu
buku yang berisi tentang rangkuman perhitungan, penimbangan serta
perlengkapan (berisi rangkuman dasar-dasar aljabar). Kitab al-Jam’a waltafriq bi-hisab al-Hind atau Dixit Algirizmi yaitu buku yang berisi
tentangpengiraan dan penjumlahan berdasarkan sistem kalkulasi hindu. Kitab
Surah Al-Ard yaitu buku yang berisi tentang rekonstruksi planetarium dan
berbagai karya lainnya. Algebra yaitu buku yang diklasifikasi oleh para
sejarawan bahwa buku ini berisi tentang dasar- dasar ilmu matematika yang
dapat diterapkan di kehidupan sehari hari.
Karyanya yang berjudul al-Kitab al mukhtasar fi hisab aljabr wa’l-muqabala
(The Book of Restoring and Balancing) adalah karyanya yang menjadi titik
awal Aljabar dalam dunia islam. Penamaan aljabar sendiri diambil dari judul
buku tersebut yaitu al-jabr. Lewat buku tersebut Ia dikenal sebagai Bapak
Aljabar. Selain aljabar, dalam bidang ilmu matematika Al-Khawarizmi juga
memperkenalkan aritmatika, geometri dan masih banyak lagi yang lainnya.
Jasa Al-Khawarizmi
Al-Khawarizmi memperkenalkan konsep sifat dan juga sistem nomor yang
banyak digunakan pada zaman sekarang. Karyanya ini memuat tentang Cos,
Sin dan Tan yang digunakan dalam penyelesaian persamaan trigonometri ,
teorema segitiga sama kaki dan perhitungan luas segitiga, segi empat dan
lingkaran dalam geometri.
Berdasarkan cerita tersebut, identifikasilah isi teks tersebut berdasarkan
bagian-bagian (ungkapan simpati, kepedulian, empati, atau perasaan pribadi)
yang mengispirasi Anda!
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Bagian Isi
No

Kutipan

Simpati

Kepedulian Empati Perasaan
Pribadi

LKPD 2.2 Menyimpulkan Isi Cerita Inspiratif
Setelah mengerjakan lembar kerja (LKPD 2.2) peserta didik diharapkan dapat
menyimpulkan isi teks cerita inspiratif yang berjudul Al-Khawarizmi.
Langkah-langkah mengerjakan LKPD
1. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok.
2. Peserta didik secara berkelompok menyimpulkan isi teks Al-Khawarizmi.
3. Menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja peserta didik.
Bacalah kembali teks Al-Khawarizmi, simpulkan informasi penting yang
terrdapat pada teks tersebut.
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LKPD 2.1 Menelaah Struktur dan Kaidah Kebahasaan Teks Cerita
Inspiratif
Setelah mengerjakan lembar kerja (LKPD 2.1) peserta didik diharapkan dapat
menelaah struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif yang berjudul
Kyai Haji Ahmad Dahlan.

Langkah-langkah mengerjakan LKPD
1. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok.
2. Peserta didik secara berkelompok menelaah isi teks Kyai Haji Ahmad
Dahlan.
3. Menuliskan hasil diskusi pada lembar kerja peserta didik.
Bacalah teks berikut ini!
Kyai Haji Ahmad Dahlan
Kyai Haji Ahmad Dahlan yang memiliki nama kecil Muhammad Darwis lahir di
Yogyakarta, 1 Agustus 1868. Ia adalah seorang Pahlawan Nasional Indonesia.
Ayahnya, KH Abu Bakar adalah seorang ulama dan khatib terkemuka di Masjid
Besar Kesultanan Yogyakarta pada masanya. Adapun ibunya adalah puteri
dari H. Ibrahim yang juga menjabat penghulu Kesultanan Ngayogyakarta
Hadiningrat pada masanya. Muhammad Darwis tumbuh dalam lingkungan
pesantren sejak kecil. Ia belajar pengetahuan agama dan bahasa Arab dari
sana.
Ketika berusia 15 tahun (1883), Muhammad Darwis menunaikan ibadah haji.
Ia tidak serta merta pulang ke tanah air, melainkan menuntut ilmu agama dan
bahasa Arab di Makkah selama lima tahun. Di sana ia berinteraksi dengan
pemikiran-pemikiran pembaharu dalam dunia Islam, seperti Muhammad
Abduh, Al-Afghani, Rasyid Ridha, dan Ibnu Taimiyah.
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Pada usia 20 tahun (1888), ia kembali ke kampungnya, dan berganti nama
menjadi Haji Ahmad Dahlan (suatu kebiasaan dari orang-orang Indonesia yang
pulang haji, selalu mendapat nama baru sebagai pengganti nama kecilnya).
Sepulangnya dari Makkah ini, ia pun diangkat menjadi Khatib Amin di
lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Pada tahun 1902-1904, ia menunaikan
ibadah haji untuk kedua kalinya yang dilanjutkan dengan memperdalam ilmu
agama kepada beberapa guru di Makkah.
Pada masanya lumrah masjid dan langgar memiliki kiblat ke arah Barat.
Sebagai seorang alim yang memiliki otoritas di bidang ilmu falak, wajib
baginya menyampaikan kebenaran perkara arah kiblat walaupun tak serta
merta diterima dengan mudah
Dianggap meresahkan warga, langgar warisan ayah KH Ahmad Dahlan rata
dengan tanah karena dibakar warga. Seketika ia mengajak istrinya untuk
hijrah namun sanak saudara tak ridha atas kepergiannya. Ia pun
mengurungkan niatnya untuk pergi dan membangun kembali langgar warisan
sang ayah pada tahun 1901 dengan tetap menerapkan arah kiblat
sebagaimana yang diyakininya.
Di masa kini kita dapat menjumpai Langgar K.H. Ahmad Dahlan dengan
kondisinya yang baru dipugar. Di pengimaman terdapat sebuah penanda,
entah dibuat oleh Kiai atau setelahnya, yang menunjukkan perhitungan arah
kiblat. Kini hampir setiap hari ruang langgar difungsikan untuk pengajian dan
pengajaran setelah beberapa masa kosong tanpa kegiatan. Ruang bawah
langgar pun beralih fungsi menjadi kantor yayasan dan museum K.H. Ahmad
Dahlan. Sebuah upaya untuk mulai memperkenalkan kembali sosok seorang
ulama besar kepada generasi masa kini.
Sejak tahun 1910-an, KH. Ahmad Dahlan juga aktif menyiarkan dan
menyatakan bahwa jilbab adalah kewajiban bagi wanita Muslim. Ia melakukan
dakwah jilbab ini secara bertahap. Awalnya ia meminta untuk memakai
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kerudung meskipun rambut terlihat sebagian. Kemudian ia menyarankan
mereka untuk memakai Kudung Sarung dari Bombay.
Pemakaian kudung ini dicemooh oleh sebagian orang. Mereka mencemoohnya
dengan mengatakan,“Lunga nang lor plengkung, bisa jadi kaji” (pergi ke utara
plengkung, kamu akan jadi haji). Namun KH. Ahmad Dahlan tak bergeming. Ia
berpesan kepada murid-muridnya, “Demit ora dulit, setan ora Doyan, sing ora
betah bosok ilate,” (Hantu tidak menjilat, setan tidak suka yang tidak tahan
busuk lidahnya).
Upaya menggemakan kewajiban jilbab ini terus berjalan. Tak hanya itu, ia
mendorong wanita untuk belajar dan bekerja, semisal menjadi dokter, ia tetap
menekankan wanita untuk menutup aurat dan melakukan pemisahan antara
laki-laki dan perempuan.
Pada tahun 1912, KH Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah
untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Ahmad
Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal
menurut tuntunan agama Islam. la ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk
kembali hidup menurut tuntunan al-Quran dan al-Hadits. Perkumpulan ini
berdiri bertepatan pada tanggal 18 November 1912. Sejak pendiriannya,
Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik
tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan.
Strategi yang dipilihnya untuk mempercepat dan memperluas gagasannya
tentang gerakan dakwah Muhammadiyah ialah dengan mendidik para calon
pamongpraja (calon pejabat) yang belajar di OSVIA Magelang dan para calon
guru yang belajar di Kweekschool Jetis Yogyakarta, karena ia sendiri diizinkan
oleh pemerintah kolonial untuk meng-ajarkan agama Islam di kedua sekolah
tersebut.
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Mendidik para calon pamongpraja, ia berharap dapat segera memperluas
gagasannya, karena mereka akan menjadi orang yang mempunyai pengaruh
luas di tengah masyarakat. Mendidik para calon guru ia berharap akan segera
mempercepat

proses

transformasi

ide

tentang

gerakan

dakwah

Muhammadiyah, karena mereka akan mempunyai murid yang banyak. Oleh
karena itu, Dahlan juga mendirikan sekolah guru yang kemudian dikenal
dengan Madrasah Mu’allimin (Kweekschool Muhammadiyah) dan Madrasah
Mu’allimat (Kweekschool Putri Muhammadiyah). Dahlan mengajarkan agama
Islam dan tidak lupa menyebarkan cita-cita pembaharuannya.
Pada tahun 1912, KH Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Muhammadiyah
untuk melaksanakan cita-cita pembaruan Islam di bumi Nusantara. Ahmad
Dahlan ingin mengadakan suatu pembaruan dalam cara berpikir dan beramal
menurut tuntunan agama Islam. la ingin mengajak umat Islam Indonesia untuk
kembali hidup menurut tuntunan al-Quran dan al-Hadits. Perkumpulan ini
berdiri bertepatan pada tanggal 18 November 1912. Sejak pendiriannya,
Dahlan telah menetapkan bahwa Muhammadiyah bukan organisasi politik
tetapi bersifat sosial dan bergerak di bidang pendidikan.
Strategi yang dipilihnya untuk mempercepat dan memperluas gagasannya
tentang gerakan dakwah Muhammadiyah ialah dengan mendidik para calon
pamongpraja (calon pejabat) yang belajar di OSVIA Magelang dan para calon
guru yang belajar di Kweekschool Jetis Yogyakarta, karena ia sendiri diizinkan
oleh pemerintah kolonial untuk meng-ajarkan agama Islam di kedua sekolah
tersebut.
Mendidik para calon pamongpraja, ia berharap dapat segera memperluas
gagasannya, karena mereka akan menjadi orang yang mempunyai pengaruh
luas di tengah masyarakat. Mendidik para calon guru ia berharap akan segera
mempercepat

proses

transformasi

ide

tentang

gerakan

dakwah
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Muhammadiyah, karena mereka akan mempunyai murid yang banyak. Oleh
karena itu, Dahlan juga mendirikan sekolah guru yang kemudian dikenal
dengan Madrasah Mu’allimin (Kweekschool Muhammadiyah) dan Madrasah
Mu’allimat (Kweekschool Putri Muhammadiyah). Dahlan mengajarkan agama
Islam dan tidak lupa menyebarkan cita-cita pembaharuannya.
Gagasan pendirian Muhammadiyah oleh KH Ahmad Dahlan mendapatkan
resistensi, baik dari keluarga maupun dari masyarakat sekitarnya. Berbagai
fitnahan, tuduhan dan hasutan datang bertubi-tubi kepadanya. Ia dituduh
hendak mendirikan agama baru yang menyalahi agama Islam. Ada yang
menuduhnya kyai palsu karena meniru-niru bangsa Belanda yang Kristen.
Bahkan ada pula orang yang hendak membunuhnya. Namun rintanganrintangan tersebut dihadapinya dengan sabar. Keteguhan hatinya untuk
melanjutkan cita-cita dan perjuangan pembaharuan Islam di tanah air bisa
mengatasi semua rintangan tersebut.
Pada tanggal 20 Desember 1912, Ahmad Dahlan mengajukan permohonan
kepada Pemerintah Hindia Belanda untuk mendapatkan badan hukum.
Permohonan itu baru dikabulkan pada tahun 1914, dengan Surat Ketetapan
Pemerintah No. 81 tanggal 22 Agustus 1914. Izin itu hanya berlaku untuk
daerah Yogyakarta dan organisasi ini hanya boleh bergerak di daerah
Yogyakarta. Dari Pemerintah Hindia Belanda timbul kekhawatiran akan
perkembangan organisasi ini. Itulah sebabnya kegiatannya dibatasi.
Walaupun Muhammadiyah dibatasi, tetapi di daerah lain seperti Srandakan,
Wonosari, Imogiri dan lain-lain tempat telah berdiri Cabang Muham-madiyah.
Hal ini jelas bertentangan dengan dengan keinginan pemerintah Hindia
Belanda. Untuk meng-atasinya, maka K.H. Ahmad Dahlan menyiasa-tinya
dengan menganjurkan agar Cabang Muhammadiyah di luar Yogyakarta
memakai nama lain, misalnya Nurul Islam di Pekalongan, Al-Munir di
Makassar, dan di Garut dengan nama Ahmadiyah. Sedangkan di Solo berdiri
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perkumpulan Sidiq Amanah Tabligh Fathonah (SATF) yang mendapat
pimpinan dari Cabang Muhammadiyah.
Gagasan pembaharuan Muhammadiyah disebarluaskan oleh KH Ahmad
Dahlan dengan mengadakan tabligh ke berbagai kota, di samping juga melalui
relasi-relasi dagang yang dimilikinya. Gagasan ini ternyata mendapatkan
sambutan yang besar dari masyarakat di berbagai kota di Indonesia. Ulamaulama dari berbagai daerah lain berdatangan kepadanya untuk menyatakan
dukungan terhadap Muhammadiyah. Muhammadiyah makin lama makin
berkembang hampir di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, pada tanggal 7 Mei
1921 Ahmad Dahlan mengajukan permohonan kepada pemerintah Hindia
Belanda untuk mendirikan cabang-cabang Muhammadiyah di seluruh
Indonesia. Permohonan ini dikabulkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada
tanggal 2 September 1921.
Bulan Oktober 1922, Ahmad Dahlan memimpin delegasi Muhammadiyah
dalam kongres Al-Islam di Cirebon. Kongres ini diselenggarakan oleh Sarikat
Islam (SI) guna mencari aksi baru untuk konsolidasi persatuan ummat Islam.
Dalam kongres tersebut, Muhammadiyah dan Al-Irsyad (perkum-pulan
golongan Arab yang berhaluan maju di bawah pimpinan Syeikh Ahmad
Syurkati) terlibat perdebatan yang tajam dengan kaum Islam ortodoks dari
Surabaya dan Kudus. Muhammadiyah dipersa-lahkan menyerang aliran yang
telah mapan (tradisionalis-konservatif) dan dianggap memba-ngun mazhab
baru di luar mazhab empat yang telah ada dan mapan.
Muhammadiyah juga dituduh hendak mengadakan tafsir Qur’an baru, yang
menurut kaum ortodoks-tradisional merupakan perbuatan terlarang.
Menanggapi serangan tersebut, Ahmad Dahlan menjawabnya dengan
argumentasi: “Muhammadiyah berusaha bercita-cita mengangkat agama
Islam dari keadaan terbelakang. Banyak penganut Islam yang menjunjung
tinggi tafsir para ulama dari pada Qur’an dan Hadis. Umat Islam harus kembali
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kepada Qur’an dan Hadits. Harus mempelajari langsung dari sumbernya, dan
tidak hanya melalui kitab-kitab tafsir”.
Sebagai seorang demokrat dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah
Muhammadiyah,

KH

Ahmad

Dahlan

memfasilitasi

para

anggota

Muhammadiyah untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin dalam
Muhammadiyah. Selama hidupnya dalam aktivitas gerakan dakwah
Muhammadiyah, telah diselenggarakan duabelas kali pertemuan anggota
(sekali dalam setahun), yang saat itu dipakai istilah Algemeene Vergadering
(persidangan umum).
Selain aktif dalam menggulirkan gagasannya tentang gerakan dakwah
Muham-madiyah, Dahlan tidak lupa dengan tugasnya sebagai pribadi yang
mempunyai tanggung jawab pada keluarga. Ia terkenal sebagai seorang
wirausahawan yang cukup berhasil dengan berdagang batik.
Atas jasa-jasa KH. Ahmad Dahlan dalam membangkitkan kesadaran bangsa
Indonesia melalui pembaharuan Islam dan pendidikan, maka Pemerintah
Republik Indonesia menetapkannya sebagai Pahlawan Nasional dengan surat
Keputusan Presiden no. 657 tahun 1961. Dasar-dasar penetapan itu ialah
sebagai berikut:
KH. Ahmad Dahlan telah mempelopori kebangkitan ummat Islam untuk
menyadari nasibnya sebagai bangsa terjajah yang masih harus belajar dan
berbuat;
Dengan organisasi Muhammadiyah yang didirikannya, telah banyak
memberikan ajaran Islam yang murni kepada bangsanya. Ajaran yang
menuntut kemajuan, kecerdasan, dan beramal bagi masyarakat dan umat,
dengan dasar iman dan Islam;
Dengan organisasinya, Muhammadiyah telah mempelopori amal usaha sosial
dan pendidikan yang amat diperlukan bagi kebangkitan dan kemajuan bangsa,
dengan jiwa ajaran Islam; dan
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Dengan organisasinya, Muhammadiyah bagian wanita (Aisyiah) telah
mempelopori kebangkitan wanita Indonesia untuk mengecap pendidikan dan
berfungsi sosial, setingkat dengan kaum pria. http://tokohmuslim.com/biografi-kh-ahmad-dahlan-sang-pencerah-indonesia/.
1. Jelaskan bagian-bagian struktur yang terdapat pada cerita tersebut!

Kutipan

Bagian Struktur
Orientasi

Rangkaian Peristiwa

Komplikasi

Resolusi

2. Jelaskan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks tersebut!
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LKPD 2.2 Menulis Teks Cerita Inspiratif dengan Memperhatikan Struktur
dan Kaidah Kebahasaan yang Tepat
Setelah mengerjakan lembar kerja (LKPD 2.2) peserta didik diharapkan dapat
menulis teks cerita inspiratif dengan memperhatikan struktur dan kaidah
kebahasaan.
Langkah-langkah mengerjakan LKPD
1. Peserta didik menetukan satu tokoh idola yang menginspirasi.
2. Peserta didik merancang cerita.
3. Peserta didik menulis tokoh inspiratif dengan memperhatikan struktur dan
kaidah kebahasaan pada lembar LKPD yang disediakan.
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C. Bahan Bacaan
Teks Cerita Inspiratif
1. Mengidentifikasi Teks Cerita Inspiratif
Sebelum menyimpulkan mengidentifikasi unsur-unsur pembangun teks
cerita inspiratif mari kita baca biografi “Sultan Hasanuddin” berikut ini.
Sultan Hasanuddin
Salah satu pahlawan dari Indonesia yang sangat kental dengan
keberaniannya dalam membela bangsa ini dan mayoritas dari kita pun
mengenal beliau dengan sebutan "Ayam jantan dari Timur".
Beliau adalah sosok seorang pahlawan yang jasanya tidak akan pernah
dilupakan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang telah mengenal beliau.
Kita mengenal Hasanuddin pun melalui pendidikan kita saat di sekolah.
Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1631 di Makassar,
Sulawesi Selatan. Beliau merupakan putra dari Raja Gowa ke-15, yang
bernama I Manuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiyung Sultan
Malikulsaid.
Sultan Hasanuddin terlahir dengan nama I Mallombasi Muhammad Bakir
Daeng Mattang Karaeng Bonto Mangape, nama tersebut merupakan
pemberian dari seorang mursyid tarekat Baharunnur Baalwy Sulawesi
Selatan sekaligus merupakan seorang guru tarekat dari Syeikh Yusuf dan
Hasanuddin, beliau bernama Syeikh Sayyid Jalaludin Bin Muhammad
Bafaqih Al-Aidid.
Sultan Hasanuddin merupakan anak kedua dari pasangan Sultan
Malikussaid dengan I Sabbe To'mo Lakuntu yang merupakan putri dari
bangsawan Laikang. Hasanuddin memiliki saudara perempuan yang
bernama I Patimang Daeng Nisaking Karaeng Bonto Je'ne.
Sultan Malikussaid selaku ayah dari Sultan Hasanuddin diangkat menjadi
Raja Gowa ke-15 pada tanggal 15 Juni 1639 setelah menggantikan Sultan
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Alauddin, yang bukan lain adalah kakek dari Sultan Hasanuddin.
Pengangkatan ayahnya menjadi Raja Gowa dilakukan ketika Hasanuddin
masih berumur 8 tahun.
Selama kepemimpinan ayahnya sebagai Raja Gowa yang ke-15,
Hasanuddin sering diajak untuk menghadiri perundingan hal-hal penting.
Ini dilakukan oleh Malikussaid dengan tujuan agar Hasanuddin belajar
mengenai ilmu pemerintahan, diplomasi, dan juga strategi perang.
Sultan Hasanuddin sebagai Raja Gowa Ke-16
Sering diajak oleh ayahnya untuk menghadiri perundingan membuat
Hasanuddin memiliki pengetahuan mengenai pemerintahan. Sehingga
pada bulan November 1653 ketia Hasanuddin berusia 22 tahun, ia
diangkat sebagai Raja Gowa yang ke-16 untuk menggantikan ayahnya.
Pengangkatan tersebut merupakan pesan dari ayahnya sebelum
meninggal dan karena Hasanuddin memiliki sifat yang gagah berani serta
memiliki pengetahuan mengenai pemerintahan, maka pesan tersebut
disetujui oleh mangkubumi kerajaan pada saat itu, yaitu

Karaeng

Pattingaloang.
Setelah menaiki tahta menjadi seorang Raja Gowa, ia mendapatkan gelar
tambahan yaitu Sultan Hasanuddin Tumenanga Ri Balla Oangkana, hanya
saja kita lebih mengenal beliau dengan nama Sultan Hasanuddin.
Masa pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, kerajaan
Gowa merupakan kerajaan besar di wilayah timur Indonesia yang
menguasai jalur perdagangan. Tepat pada masa pemerintahan yang
dipimpin oleh Hasanuddin, Belanda yang diwakili oleh Kompeni sedang
berusaha untuk menguasai perdaganan rempah-rempah yang ada di sana.
Perjuangan yang Dilakukan Sultan Hasanuddin
Ketika Sultan Hasanuddin menjabat sebagai Raja Gowa, Belanda mencoba
untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di wilayah timur
Indonesia, Belanda melarang orang Makassar berdangan dengan musuh
Belanda seperti Portugis dan yang lainnya.
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Larangan tersebut ditolak keras oleh Sultan Hasanuddin, yang memiliki
prinsip hidup sama seperti yang dimiliki oleh kakek dan ayahnya, yaitu
bahwa tuhan menciptakan bumi dan lautan untuk dimiliki dan dipakai
secara bersama-sama.
Karena menentang usaha monopoli yang dilakukan oleh Belanda, maka
Belanda berusaha untuk menghancurkan Kerajaan Gowa.
Pada tahun 1666, di bawah pimpinan Cornelis Speelman, kompeni
berusaha untuk menudukkan kerajaan-kerajaan kecil, namun masih
belum berhasil untuk menundukkan Kerajaan Gowa. Di lain pihak setelah
Hasanuddin naik tahta, beliau berusaa untuk menggabungkan kekuatan
kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagia timur untuk melawan kompeni.
Kompeni terus melakukan perbaikan dan penambahan kekuatan
pasukannya hingga membuat Kerajaan Gowa melemah dan akhirnya
terdesak pada tanggal 18 November 1667 bersedia mengadakan
Perdamaian Bungaya di Bungaya.
Perjanjian tersebut merugikan pihak Kerajaan Gowa, hal tersebut
membuat Sultan Hasanuddin melakukan perlawan kembali yang
membuat kompeni meminta bantuan kepada tentara Batavia.
Pertempuran terus berlangsung, kegigihan dan keberanian dari Sultan
Hasanuddin membuatnya mendapat julukan De Haantjes van Het Oesten
yang memiliki arti Ayam Jantan dari Timur.
Bantuan dari tentara luar yang membantu para kompeni akhirnya
berhasil menembus Benteng Sombaopu yang merupakan benteng terkuat
yang ada di Kerajaan Gowa pada tanggal 12 Juni 1669.
Setelah berhasil ditembusnya benteng terkuat yang dimiliki oleh Kerajaan
Gowa, pada tanggal 29 Juni 1969, Sultan Hasanuddin turun tahta dan
beliau digantikan oleh anaknya, yang bernama I Mappasomba Daeng
Nguraga yang bergelar Sultan Amir Hamzah.
Kematian Sultan Hasanuddin
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Selepas 1 tahun Sultan Hasanuddin turun tahta dari Raja Gowa, pada
tanggal 12 Juni 1670, pada usia 39 tahun, Hasanuddin menghembuskan
nafasnya yang terakhir, kemudan beliau dimakamkan di suatu bukit di
pemakaman orang-orang yang pernah menjabat sebagai raja di Kerajaan
Gowa di dalam Benteng Kale Gowa di Kampung Tamalate.
Penghargaan untuk Sultan Hasanuddin
Sebagai seorang pahlawan nasional yang memiliki andil yang sangat besar
bagi Indonesia khususnya wilayah timur, kita sebaiknya untuk
menghormati dan menghargai segala sesuatu hal baik yang telah
dilakukan oleh Sultan Hasanuddin semasa hidupnya untuk menjaga
keutuhan wilayah Indonesia.
Sultan Hasanuddin diangkat sebagai pahlawan nasional pada tanggal 6
November

1973

berdasarkan

Surat

Keputusan

Presiden

No.

087/TK/1973. (Sumber:http://www. biografipedia. com-/2017/07/biografi-sultan-hasanuddin-ayam-jantan.html.
Perhatikan contoh dalam menuliskan pokok-pokok informasi!
Tabel 6 Identifikasi Informasi Tekks cerita Inspiratif
Kutipan Teks

Bagian Struktur

Sultan Hasanuddin
Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12
Januari 1631 di Makassar, Sulawesi Selatan.
Beliau merupakan putra dari Raja Gowa ke15, yang bernama I Manuntungi Daeng
Mattola Karaeng Lakiyung Sultan Malikulsaid.
Sultan Hasanuddin terlahir dengan nama I
Mallombasi Muhammad Bakir Daeng Mattang
Karaeng Bonto Mangape, nama tersebut
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merupakan

pemberian

dari

seorang mursyid tarekat Baharunnur Baalwy
Sulawesi

Selatan

sekaligus

merupakan

seorang guru tarekat dari Syeikh Yusuf dan
Hasanuddin, beliau bernama Syeikh Sayyid
Jalaludin Bin Muhammad Bafaqih Al-Aidid.
Sultan Hasanuddin merupakan anak kedua
dari pasangan Sultan Malikussaid dengan I
Sabbe To'mo Lakuntu yang merupakan putri
dari

bangsawan

Laikang.

Hasanuddin

memiliki saudara perempuan yang bernama I
Patimang Daeng Nisaking Karaeng Bonto
Je'ne.
Sultan Hasanuddin sebagai Raja Gowa Ke-16
Sering diajak oleh ayahnya untuk menghadiri
perundingan membuat Hasanuddin memiliki
pengetahuan

mengenai

pemerintahan.

Sehingga pada bulan November 1653 ketia
Hasanuddin berusia 22 tahun, ia diangkat
sebagai

Raja

Gowa

yang

ke-16

untuk

menggantikan ayahnya.

Peristiwa-peristiwa
penting

Setelah menaiki tahta menjadi seorang Raja
Gowa, ia mendapatkan gelar tambahan yaitu
Sultan Hasanuddin Tumenanga Ri Balla
Oangkana, hanya saja kita lebih mengenal
beliau dengan nama Sultan Hasanuddin.
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Perjuangan

yang

Dilakukan

Sultan

Hasanuddin
Ketika Sultan Hasanuddin menjabat sebagai
Raja

Gowa,

Belanda

mencoba

untuk

menguasai perdagangan rempah-rempah di
wilayah timur Indonesia, Belanda melarang
orang Makassar berdangan dengan musuh
Belanda seperti Portugis dan yang lainnya.
Pada tahun 1666, di bawah pimpinan Cornelis
Speelman,

kompeni

berusaha

untuk

menudukkan kerajaan-kerajaan kecil, namun
masih belum berhasil untuk menundukkan
Kerajaan Gowa. Di lain pihak

setelah

Hasanuddin naik tahta, beliau berusaa untuk
menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan
kecil di Indonesia bagia timur untuk melawan
kompeni.
Kompeni terus melakukan perbaikan dan
penambahan kekuatan pasukannya hingga
membuat Kerajaan Gowa melemah dan
akhirnya terdesak pada tanggal 18 November
1667 bersedia

mengadakan

Perdamaian

Bungaya di Bungaya.
Pertempuran terus berlangsung, kegigihan
dan keberanian dari Sultan Hasanuddin
membuatnya mendapat julukan De Haantjes
van Het Oesten yang memiliki arti Ayam Jantan
dari Timur.
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Bantuan dari tentara luar yang membantu
para

kompeni

akhirnya

menembus Benteng

berhasil

Sombaopu yang

merupakan benteng terkuat yang ada di
Kerajaan Gowa pada tanggal 12 Juni 1669.
Setelah berhasil ditembusnya benteng terkuat
yang dimiliki oleh Kerajaan Gowa, pada
tanggal 29 Juni 1969, Sultan Hasanuddin
turun tahta dan beliau digantikan oleh
anaknya, yang bernama I Mappasomba Daeng
Nguraga yang bergelar Sultan Amir Hamzah.
Kematian Sultan Hasanuddin
Selepas 1 tahun Sultan Hasanuddin turun
tahta dari Raja Gowa, pada tanggal 12 Juni
1670, pada usia 39 tahun, Hasanuddin
menghembuskan nafasnya yang terakhir,
kemudan beliau dimakamkan di suatu bukit di
pemakaman

orang-orang

yang

pernah

menjabat sebagai raja di Kerajaan Gowa di
dalam Benteng Kale Gowa di Kampung
Tamalate.
Penghargaan untuk Sultan Hasanuddin
Sultan

Hasanuddin

diangkat

sebagai

pahlawan nasional pada tanggal 6 November
1973 berdasarkan Surat Keputusan Presiden
No. 087/TK/1973.
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Sebagai seorang pahlawan nasional yang
memiliki andil yang sangat besar bagi
Indonesia khususnya wilayah timur, kita
sebaiknya

untuk

menghormati

dan

Resolusi

menghargai segala sesuatu hal baik yang telah
dilakukan oleh Sultan Hasanuddin semasa
hidupnya untuk menjaga keutuhan wilayah
Indonesia.

Nah, Setelah Saudara mengidentifikasi unsur-unsur, dilanjutkan dengan
menyimpulkan Unsur-unsur Pembangun teks Cerita Inspiratif.

2. Menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita Inspiratif
Struktur Teks Cerita Inspiratif

Orientasi
Rangkaian
peristiwa
Komplikasi
Resolusi
Gambar 3 Bagan Struktur Teks Cerita Inspiratif
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1. Perhatikan analisis biografi Sultan Hasanuddin Ayam Jantan dari
Makassar
Tabel 7 Analisis Teks Cerita Inspiratif
Kutipan Teks

Bagian Struktur

Sultan Hasanuddin salah satu pahlawan dari
Indonesia

yang

sangat

kental

dengan

keberaniannya dalam membela bangsa ini dan
mayoritas dari kita pun mengenal beliau
dengan sebutan "Ayam jantan dari Timur".
Beliau adalah sosok seorang pahlawan yang
jasanya tidak akan pernah dilupakan oleh
seluruh masyarakat Indonesia yang telah
mengenal beliau. Kita mengenal Hasanuddin
pun melalui pendidikan kita saat di sekolah.

Orientasi

Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12
Januari 1631 di Makassar, Sulawesi Selatan.
Beliau merupakan putra dari Raja Gowa ke15, yang bernama I Manuntungi Daeng
Mattola Karaeng Lakiyung Sultan Malikulsaid.
Sultan Hasanuddin terlahir dengan nama I
Mallombasi Muhammad Bakir Daeng Mattang
Karaeng Bonto Mangape, nama tersebut
merupakan

pemberian

dari

seorang mursyid tarekat Baharunnur Baalwy
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Sulawesi

Selatan

sekaligus

merupakan

seorang guru tarekat dari Syeikh Yusuf dan
Hasanuddin, beliau bernama Syeikh Sayyid
Jalaludin Bin Muhammad Bafaqih Al-Aidid.
Sultan Hasanuddin merupakan anak kedua
dari pasangan Sultan Malikussaid dengan I
Sabbe To'mo Lakuntu yang merupakan putri
dari

bangsawan

Laikang.

Hasanuddin

memiliki saudara perempuan yang bernama I
Patimang Daeng Nisaking Karaeng Bonto
Je'ne.
Sultan Malikussaid selaku ayah dari Sultan
Hasanuddin diangkat menjadi Raja Gowa ke15 pada tanggal 15 Juni 1639 setelah
menggantikan Sultan Alauddin, yang bukan
lain adalah kakek dari Sultan Hasanuddin.
Pengangkatan ayahnya menjadi Raja Gowa
dilakukan ketika Hasanuddin masih berumur
Peristiwa-peristiwa

8 tahun.

penting
Selama kepemimpinan ayahnya sebagai Raja
Gowa yang ke-15, Hasanuddin sering diajak
untuk

menghadiri

perundingan

hal-hal

penting. Ini dilakukan oleh Malikussaid
dengan tujuan agar Hasanuddin belajar
mengenai ilmu pemerintahan, diplomasi, dan
juga strategi perang.
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Sultan Hasanuddin sebagai Raja Gowa Ke16
Sering diajak oleh ayahnya untuk menghadiri
perundingan membuat Hasanuddin memiliki
pengetahuan

mengenai

pemerintahan.

Sehingga pada bulan November 1653 ketia
Hasanuddin berusia 22 tahun, ia diangkat
sebagai

Raja

Gowa

yang

ke-16

untuk

menggantikan ayahnya.
Pengangkatan tersebut merupakan pesan dari
ayahnya sebelum meninggal dan karena
Hasanuddin memiliki sifat yang gagah berani
serta

memiliki

pengetahuan

mengenai

pemerintahan, maka pesan tersebut disetujui
ole mangkubumi kerajaan pada saat itu,
yaitu Karaeng Pattingaloang.
Setelah menaiki tahta menjadi seorang Raja
Gowa, ia mendapatkan gelar tambahan
yaitu Sultan Hasanuddin Tumenanga Ri Balla
Oangkana, hanya saja kita lebih mengenal
beliau dengan nama Sultan Hasanuddin.
Masa pemerintahan yang dipimpin oleh
Sultan

Hasanuddin,

kerajaan

Gowa

merupakan kerajaan besar di wilayah timur
Indonesia yang menguasai jalur perdagangan.
Tepat

pada

masa

pemerintahan

yang

dipimpin oleh Hasanuddin, Belanda yang
diwakili oleh Kompeni sedang berusaha untuk
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menguasai perdaganan rempah-rempah yang
ada di sana.
c. Perjuangan yang Dilakukan Sultan
Hasanuddin
Ketika Sultan Hasanuddin menjabat sebagai
Raja

Gowa,

Belanda

mencoba

untuk

menguasai perdagangan rempah-rempah di
wilayah timur Indonesia, Belanda melarang
orang Makassar berdangan dengan musuh
Belanda seperti Portugis dan yang lainnya.
Larangan tersebut ditolak keras oleh Sultan
Hasanuddin, yang memiliki prinsip hidup
sama seperti yang dimiliki oleh kakek dan
ayahnya, yaitu bahwa tuhan menciptakan
bumi dan lautan untuk dimiliki dan dipakai
secara bersama-sama.
Karena menentang usaha monopoli yang
dilakukan

oleh

Belanda,

maka

Belanda

berusaha untuk menghancurkan Kerajaan
Gowa.
Pada tahun 1666, di bawah pimpinan Cornelis
Speelman,

kompeni

berusaha

untuk

menudukkan kerajaan-kerajaan kecil, namun
masih belum berhasil untuk menundukkan
Kerajaan Gowa. Di lain pihak

setelah

Hasanuddin naik tahta, beliau berusaa untuk
menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan
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Komplikasi
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kecil di Indonesia bagia timur untuk melawan
kompeni.
Kompeni terus melakukan perbaikan dan
penambahan kekuatan pasukannya hingga
membuat Kerajaan Gowa melemah dan
akhirnya terdesak pada tanggal 18 November
1667 bersedia

mengadakan

Perdamaian

Bungaya di Bungaya.
Perjanjian tersebut merugikan pihak Kerajaan
Gowa,

hal

tersebut

membuat

Sultan

Hasanuddin melakukan perlawan kembali
yang membuat kompeni meminta bantuan
kepada tentara Batavia.
Pertempuran terus berlangsung, kegigihan
dan keberanian dari Sultan Hasanuddin
membuatnya mendapat julukan De Haantjes
van Het Oesten yang memiliki arti Ayam Jantan
dari Timur.
Bantuan dari tentara luar yang membantu
para

kompeni

menembus Benteng

akhirnya

berhasil

Sombaopu yang

merupakan benteng terkuat yang ada di
Kerajaan Gowa pada tanggal 12 Juni 1669.
Setelah berhasil ditembusnya benteng terkuat
yang dimiliki oleh Kerajaan Gowa, pada
tanggal 29 Juni 1969, Sultan Hasanuddin
turun tahta dan beliau digantikan oleh
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anaknya, yang bernama I Mappasomba Daeng
Nguraga yang bergelar Sultan Amir Hamzah.
Kematian Sultan Hasanuddin
Selepas 1 tahun Sultan Hasanuddin turun
tahta dari Raja Gowa, pada tanggal 12 Juni
1670, pada usia 39 tahun, Hasanuddin
menghembuskan nafasnya yang terakhir,
kemudan beliau dimakamkan di suatu bukit di
pemakaman

orang-orang

yang

pernah

menjabat sebagai raja di Kerajaan Gowa di
dalam Benteng Kale Gowa di Kampung
Tamalate.
Penghargaan untuk Sultan Hasanuddin
Sultan

Hasanuddin

diangkat

sebagai

pahlawan nasional pada tanggal 6 November
1973 berdasarkan Surat Keputusan Presiden
No. 087/TK/1973.
Sebagai seorang pahlawan nasional yang
memiliki andil yang sangat besar bagi
Indonesia khususnya wilayah timur, kita
sebaiknya

untuk

menghormati

dan

menghargai segala sesuatu hal baik yang telah
dilakukan oleh Sultan Hasanuddin semasa
hidupnya untuk menjaga keutuhan wilayah
Indonesia.

196

Resolusi

Unit Pembelajaran
Teks Cerita Inspiratif

2. Kaidah Kebahasaan Teks Cerita Inspiratif
Teks biografi memiliki unsur kebahasaan atau ciri bahasa seperti
halnya jenis-jenis teks yang lain. Teks biografi menggunakan beberapa
kaidah kebahasaan yang dominan (Kemendikbud, 2015:235)
Analisis kaidah kebahasaan teks biografi Sultan Hasanuddin Ayam
Jantan dari Makasar.
Tabel 8 Analisis Kebahasaan Teks Cerita Inspiratif
Unsur Kebahasaan Kutipan Teks
Pronomina

(kata Beliau adalah sosok seorang pahlawan yang

ganti) orang ketiga jasanya tidak akan pernah dilupakan oleh
tunggal

seluruh masyarakat Indonesia
Beliau merupakan putra dari Raja Gowa ke-15,
yang bernama I Manuntungi Daeng Mattola
Karaeng Lakiyung Sultan Malikulsaid.
ia diangkat sebagai Raja Gowa yang ke-16 untuk
menggantikan ayahnya.
setelah Hasanuddin naik tahta, beliau berusaa
untuk menggabungkan kekuatan kerajaankerajaan kecil di Indonesia bagia timur untuk
melawan kompeni.

Kata
tindakan

kerja Sultan Hasanuddin salah satu pahlawan dari
Indonesia

yang

sangat

kental

dengan

keberaniannya dalam membela bangsa ini
Belanda melarang orang Makassar berdangan
dengan musuh Belanda seperti Portugis dan
yang lainnya.
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Karena

menentang

usaha

monopoli

yang

dilakukan oleh Belanda, maka Belanda berusaha
untuk menghancurkan Kerajaan Gowa.
ia diangkat sebagai Raja Gowa yang ke-16 untuk
menggantikan ayahnya.
Kata kerja pasif
Masa pemerintahan yang dipimpin oleh Sultan
Hasanuddin
Kata kerja yang
berhubungan
dengan

aktivitas

mental

kita

sebaiknya

untuk

menghormati

dan

menghargai segala sesuatu hal baik yang telah
dilakukan oleh Sultan Hasanuddin semasa
hidupnya untuk menjaga keutahan wilayah
Indonesia.
Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari

Kata

sambung,

kata

depan setelah Hasanuddin naik tahta, beliau berusaa

ataupun
yang
dengan

1631 di Makassar, Sulawesi Selatan.

nomina untuk menggabungkan kekuatan kerajaan-

berkenaan kerajaan kecil di Indonesia bagia timur untuk
urutan melawan kompeni.

waktu

Selepas 1 tahun Sultan Hasanuddin turun tahta
dari Raja Gowa,

Untuk mendalami penggunakan ciri-ciri kaidah kebahasaan teks cerita
inspiratifi, Saudara dapat menganalisis ciri-ciri kaidah kebahasaan dari
teks yang lain.
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3. Menyimpulkan isi cerita inspiratif
Berdasarkan hasil identifikasi pada pembelajaran sebelumnya yaitu cerita
inspiratid dalam biografi “Sultan Hasanuddin” unsur-unsur yang terdapat
dalam cerita tersebut meliputi orientasi, peristiwa-peristiwa penting,
komplikasi, resolusi atau koda.
Unsur-Unsur Teks Inspiratif
a) Abstraksi atau Orientasi
Gambaran umum tentang salah satu pahlawan Indonesia yaitu Sultan
Hasanuddin. Sultan Hasanuddin lahir pada tanggal 12 Januari 1631 di
Makassar, Sulawesi Selatan. Beliau merupakan putra dari Raja Gowa
ke-15, yang bernama I Manuntungi Daeng Mattola Karaeng Lakiyung
Sultan Malikulsaid.
b) Peristiwa-Peristiwa Penting
Sultan Malikussaid selaku ayah dari Sultan Hasanuddin diangkat
menjadi Raja Gowa ke-15 pada tanggal 15 Juni 1639 setelah
menggantikan Sultan Alauddin, yang bukan lain adalah kakek dari
Sultan Hasanuddin. Pengangkatan ayahnya menjadi Raja Gowa
dilakukan ketika Hasanuddin masih berumur 8 tahun. Sultan
Hasanuddin sebagai Raja Gowa Ke-16.
c) Komplikasi
Pada tahun 1666, di bawah pimpinan Cornelis Speelman, kompeni
berusaha untuk menudukkan kerajaan-kerajaan kecil, namun masih
belum berhasil untuk menundukkan Kerajaan Gowa. Di lain
pihak

setelah Hasanuddin naik tahta, beliau berusaa untuk

menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di Indonesia bagia
timur untuk melawan kompeni.
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d) Resolusi
Sebagai seorang pahlawan nasional yang memiliki andil yang sangat
besar bagi Indonesia khususnya wilayah timur, kita sebaiknya untuk
menghormati dan menghargai segala sesuatu hal baik yang telah
dilakukan oleh Sultan Hasanuddin semasa hidupnya untuk menjaga
keutuhan wilayah Indonesia.

4. Mengembangkan Teks Cerita Inspiratif
Sebelum Saudara dapat menceritakan kembali isi teks cerita inspiratif,
Saudara perlu mengetahui informasi pokok dalam teks biografi. Tentunya
harus benar-benar memahami isi teks tersebut. Memahami isi teks
biografi tidak berdasarkan ide pokok yang biasanya terdapat dalam
kalimat utama. Tetapi lebih memahami alur cerita secara kronologis.
Perhatikan contoh teks “Biografi B.J. Habibi”.
Biografi B.J. Habibi
B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi
banyak orang di Indonesia. Beliau adalah Presiden ketiga Republik
Indonesia. Nama dan gelar lengkapnya Prof. DR (HC). Ing. Dr.Sc. Mult.
Bacharuddin Jusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Pare-Pare, Sulawesi
Selatan, pada tanggal 25 Juni 1936. Beliau merupakan anak keempat dari
delapan bersaudara, pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie danRA.Tuti Marini
Puspowardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun Habibie pada tanggal
12 Mei 1962 dan dikaruniai dua orang putra yaitu Ilham Akbar dan Thareq
Kemal.
Habibi menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3
September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya
meninggal, ibunya menjual rumah dan kendaraannya kemudian pindah ke
Bandung bersama anak-anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai
kehidupan anak-anaknya.
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Masa kecil Habibie dilalui bersama saudara-saudaranya di Pare-Pare,
Sulawesi Selatan. Sifat tegas dan selalu memegang prinsip yang diyakini
telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang punya
kegemaran menunggang kuda dan membaca, ini dikenal sangat cerdas
sejak masih menduduki Sekolah Dasar.
Habibie kemudian menuntut ilmu di Gouvernments Middlebare School. Di
SMA,beliau kecerdasan dan prestasinya tampak menonjol, terutama
dalam pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya.
Karena kecerdasannya, setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau
masuk di ITB (Institut Teknologi Bandung). Namun, ia tidak
menyelesaikan S-1 nya di sana karena mendapatkan beasiswa dari
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di
Jerman. Habibie terinspirasi pesan Bung Karno tentang pentingnya
dirgantara dan penerbangan bagi Indonesia. Oleh karena itu, ia memilih
jurusan teknik penerbangan dengan spesialisasi konstruksi pesawat
terbang di Rhein Westfalen Aachen Technische Hochschule (RWTH).
Demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan
pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya ia
harus jadi orang sukses. Padasaat ia kuliah di Jerman itu, tahun 1955, di
Aachean, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberi beasiswa
penuh. Hanya beliaulah yang memiliki paspor hijau.
Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti
ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya
hidupnya ini sangat berbeda dibandingkan teman-temannya yang
memilih

menggunakan waktu liburan musim panas untuk bekerja,

mencari pengalaman, tanpa mengikuti ujian.
Tahun 1960, Habibie berhasil mendapat gelar Diploma Ing, dari
Technische Hochschule Jerman dengan predikat cumlaude (sempurna) dan
nilai rata-rata 9.5.Dengan gelar insinyurnya itu, Habibie mendaftar diri
untuk bekerja di Firma Talbot, sebuah industri kereta api di Jerman. Pada
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saat itu Firma Talbot membutuhkan sebuah wagon yang bervolume besar
untuk mengangkut barang-barang yang ringan tapi volumenya besar.
Talbot membutuhkan 1000 wagon. Mendapat tantangan seperti itu,
Habibie mencoba mengaplikasikan cara-cara konstruksi membuat sayap
pesawat terbang. Metode itu ia terapkan pada wagon dan akhirnya
berhasil. Habibie kemudian melanjutkan studinya di Technische
Hochschule Die Facultaet Fuer Maschinenwesen Aschean.
Habibie menikah dengan Hasri Ainun, Habibie yang kemudian
diboyongnya ke Jerman. Hidupnya makin keras. Pada pagi hari Habibie
terkadang harus berjalan kaki cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk
menghemat biaya hidup. Ia pulang pada malam hari dan belajar untuk
kuliahnya. Demi menghemat, istrinya harus mengantre di tempat
pencucian umum untuk mencuci.
Pada tahun 1965, Habibie mendapatkan gelar Dr. Ingenieur dengan
penilaian summa cumlaude (sangat sempurna) dengan nilai rata-rata 10
dari Technische Hochschule Die Facultaet Fuer Maschinenwesen Aschean.
Habibie mendapatkan gelar Doktor setelah menemukan rumus yang ia
namai “Faktor Habibie” karena bisa menghitung keretakan atau krack
propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang. Habibie
dijuluki sebagai Mr. Crack.
Pada tahun 1967, Habibie menjadi Profesor Kehormatan (Guru Besar)
pada Institut Teknologi bandung. Kejeniusan dan prestasi mengantarkan
Habibie diakui lembaga internasional, diantaranya Gesselschaft fuer Luft
und Raumfahrt (Lembaga Penerbangan dan Angkasa Luar) Jerman, The
Royal Aeronautical Society Londong (Inggris), The Royal Swedish Academy
of Engineering Sciences (Swedia), The Academie Nationale del’Air et de
l’Espace (Perancis), dan The US Academy of Engineering (Amerika Serikat).
Penghargaan bergengsi yang pernah diraih Habibie adalah Edward
Warner Award dan Award von Karman yang hampir setara dengan hadiah
Nobel. Di dalam negeri, Habibie mendapat penghargaan tertinggi dari
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Institut Teknologi Bandung (ITB) Ganesha Praja Manggala Bhakti
Kencana.
Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek/Kepala BPPT
selama 20 tahun, ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI),
memimpin perusahaan BUMN strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden RI
dan menjadi Presiden RI ke-3 setelah Soeharto mundur pada tahun 1998.
Pada masa jabatan Habibie, terjadi referendum di Timor Timur, sampai
akhirnya Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa
jabatannya yang singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi
kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah di Indonesia dengan
disahkannya undang-undang tentang otonomi daerah dan undangundang tentang partai politik, UU tentang Pemilu dan UU tentang susunan
kedudukan DPR/MPR.
Turun dari jabatan sebagai Presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama
keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker.
Sebagai terapi atas kehilangan orang yang dicintai, Habibie membuat
tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun, yang kemudian dibukukan
dengan judul “Ainun dan Habibie”. Buku ini telah difilmkan dengan judul
yang sama.
Untuk menceritakan kembali isi teks biografi, Saudara dapat meninjau
ulang bagian mengidentifikasi pokok-pokok informasi teks biografi.
Setelah itu, gabungkanlah pokok-pokok informasi tersebut dengan
menggunakan konjungsi yang benar dalam bentuk teks biografi singkat.
Perhatikan contoh dalam menuliskan pokok-pokok informasi!
Tabel 9 Pokok-pokok Informasi Teks Cerita Inspiratif
Kutipan teks

Pokok Informasi

B.J. Habibie adalah salah seorang tokoh B.J.

Habibie

adalah

Presiden

panutan dan menjadi kebanggaan bagi Republik Indonesia yang lahir di
banyak orang di Indonesia. Beliau Pare-Pare Sulawesi Selatan pada
adalah

Presiden

ketiga

Republik tanggal 25 Juni 1936.
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Indonesia.

Nama

Puspowardojo.

RA.Tuti

Habibie

Marini
menikah

dengan Hasri Ainun Habibie pada
tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai dua
orang putra yaitu Ilham Akbar dan
Thareq Kemal.
Habibi menjadi yatim sejak bapaknya Peran
yang

meninggal

September

1950

dunia
karena

pada

bunda

B.J.

Habibie

3 sepeninggal ayahnya.

terkena

serangan jantung. Setelah ayahnya
meninggal, Ibunya menjual rumah dan
kendaraannya kemudian pindah ke
Bandung

bersama

anak-anaknya.

Ibunya membanting tulang membiayai
kehidupan anak-anaknya.
Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri B.J. Habibie sebagai peletak dasar
Negara Ristek/Kepala BPPT selama 20 kehidupan
tahun,

ketua

Ikatan

perusahaan BUMN strategis, dipilih
menjadi wakil Presiden RI dan menjadi
Presiden RI ke-3 setelah Soeharto
mundur pada tahun 1998. Pada masa
jabatan Habibie, terjadi referendum di
Timor Timur, sampai akhirnya Timor
Timur memisahkan diri dari Indonesia.
Dalam masa jabatannya yang singkat, BJ
Habibie telah meletakkan dasar bagi
kehidupan demokrasi dan persatuan
di

Indonesia

dengan

disahkannya undang-undang tentang
otonomi daerah dan undang-undang
tentang partai politik, UU tentang
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Muslim Indonesia (ICMI), memimpin

wilayah

demokrasi
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Pemilu

dan

UU

tentang

susunan

kedudukan DPR/MPR.
Turun dari jabatan sebagai Presiden, Novel tulisan B.J. Habibie sebagai
Habibie kembali ke Jerman bersama bentuk ungkapan cinta kepada
keluarga. Pada tahun 2010, Ainun Ainun, istrinya.
meninggal

dunia

karena

kanker.

Sebagai terapi atas kehilangan orang
yang dicintai, Habibie membuat tulisan
tentang kisah kasih dengan Ainun, yang
kemudian dibukukan dengan judul
“Ainun dan Habibie”. Buku ini telah
difilmkan dengan judul yang sama.
Nah, Setelah Suadara mengidentifikasi pokok-pokok informasi, dilanjutkan
dengan menceritakan kembali isi teks dengan kalimat yang berbeda.
Perhatikan contohnya!

Tabel 10 Pengungkapan Kembali teks Cerita Inspiratif
Teks Asli

Penceritaan dengan
Bahasa Berbeda

B.J. Habibie adalah salah satu B.J. Habibie adalah adalah Presiden ketiga
tokoh panutan dan menjadi Republik Indonesia yang dikenal sebagai
kebanggaan bagi banyak orang teknokrat kebanggaan orang Indonesia.
di Indonesia. Beliau adalah Putra asli Pare-Pare Sulawesi Selatan ini
Presiden

ketiga

Republik lahir pada tanggal 25 Juni 1936 dari

Indonesia. Nama dan gelar pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan RA.
lengkapnya Prof. DR (HC). Ing. Tuti Marini Puspowardojo. Ia membina
Dr. Sc. Mult. Bacharuddin Jusuf rumah

tangga

dengan

Hasri

Ainun

Habibie. Beliau dilahirkan di Habibie
Pare- Pare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai
pada tanggal 25 Juni 1936. dua orang putra yaitu Ilham Akbar dan
Beliau
keempat

merupakan
dari

anak Thareq

Kemal.

Presiden

kebanggan

delapan Indonesia ini memiliki gelar lengkap gelar
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bersaudara,

pasangan

Alwi lengkapnya Prof. DR (HC). Ing. Dr. Sc. Mult.

Abdul Jalil Habibie dan RA. Tuti yang diperolehnya dari luar negeri.
Marini Puspowardojo. Habibie
menikah dengan Hasri Ainun
Habibie pada tanggal 12 Mei
1962 dan dikaruniai dua orang
putra yaitu Ilham Akbar dan
Thareq Kemal.
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A. Pembahasan Soal
Berikut ini contoh soal-soal yang berkaitan dengan materi teks cerita
inspiratif. Soal-soal ini dicantumkan agar dapat menjadi bahan bagi pendidik
dan peserta didik dalam mempelajari dan mengembangkan soal-soal yang
berkaitan dengan teks cerita inspiratif.
1. Soal UN 2017
Bacalah teks berikut, kemudian kerjakan soal nomor 29 s.d. 31!
Jenderal sudirman adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa
Revolusi Nasional Indonesia. Beliau lahir tanggal 24 Januari 1916 di
Purbalingga.
Sudirman adalah seorang siswa yang rajin dan sangat aktif dalam kegiatan
ekstra kurikuler terutama program kepanduan (pramuka) yang dijalankan
oleh organisasi Muhammadiyah. Beliau sangat dihormati oleh masyarakat
karena ketaatannya pada ajaran Islam. Pada tahun 1936, ia menjadi guru
kemudian menjadi kepala sekolah di sekolah dasar Muhammadiyah.
Tahun 1944, Sudirman bergabung dengan tentara peta (Pembela Tanah
Air) yang dibentuk oleh Jepang. Ia menjabat sebagai Batalion di Banyumas.
Karena melakukan pemberontakanbersama prajurit lainnya, ia kemudian
diasingkan

ke

Bogor.

Setelah

Indonesia

memproklamirkan

kemerdekaannya, beliau terpilih menjadi panglima besar, tepatnya pada
tanggal 12 November 1945. Dalam keadaan sakitpun beliau tetap
memimpin perang gerilya melawan Belanda yang ingn menguasain kembali
Indonesia. Pada tanggal 29 Januari 1950, pada usia 34 tahun, beliau wafat
kurang lebih satu bulan setelah Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia.
Jenderal Sudirman sosok panutan untuk pemimpin sekarang.
29. Keistimewaan tokoh pada teks tersebut adalah ....
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A. lahir tanggal 24 Januari 1916 di Purbalingga
B. melakukan pemberontakan bersama prajurit lainnya
C. dihormati masyarakat karena ketaatannya pada ajaran Islam
D. menjadi panglima besar pertama setelah kemerdekaan Indonesia
Kunci Jawaban D
Pembahasan
Berdasarkan soal tersebut dapat kita ketahui bahwa fokus pertanyaannya
adalah keitimewaan tokoh pada teks cerita. Pada teks tersebut lebih
menekankan pada kisah perjuangan Jenderal Sudirman dalam perjuangan
kemerdekaan Indonesia.
Jawaban C lebih menekankan pada ketaatan tokoh pada ajaran agama,
sedangkan informasi dalam teks lebih menekankan pada perjuangan tokoh
dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
30. Sikap/tindakan Jenderal Sudirman yang patut diteladani adalah ....
A. sangat menyukai organisasi kepanduan
B. bergabung dengan tentara Pembela Tanah Air (PETA)
C. seorang guru yang menjadi kepala sekolah di SD Muhammadiyah
D. tetap bergerilya melawan Belanda walaupun dalam keadaan sakit
Pembahasan
Jawaban D
Keteladanan jenderal sudirman dalam teks tersebut dapat kita ketahui dari
tindakan beliau, meskipun sakit tetapi tetap berjuang melawan Belanda.
31. Pendapat penulis pada teks tersebut adalah ....
A. Ingin menajadi Jenderal seperti Jenderal Sudirman.
B. Sedih karena mengetahui Jenderal sudirman sakit.
C. Jenderal Sudirman sosok panutan untuk pemimpin sekarang.
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D. Bahagia karena menjadi guru yang kemudian menjadi kepala
sekolah.
Pembahasan
Jawaban C
Pada teks tersebut penulis berargumen bahwa sosok Jenderal Sudirman
yang terus berjuang tanpa mengenal lelah dapat dijadikan panutan bagi
pemimpin saat ini. hal itu dikarenan sosoknya yang terus berjuang demi
kemerdekaan Indonesia.
2. Soal UN 2018
13. Bacalah teks berikut!
Nama Nh. Dini merupakan singkatan dari Nurhayati Srihardini. Nh.
Dini dilahirkan pada tanggal 29 Februari 1936 di Semarang. Ayahnya,
Salyowijoyo, seorang pegawai perusahaan kereta api. Ibunya bernama
Kusaminah. Bakat menulis Dini tampak sejak berusia sembilan tahun.
Dini bercita-cita menjadi dokter hewan. Namun, ia tidak dapat
mewujudkan cita-cita itu karena oranf tuanya tidak mampu
membiayainya. Ia hanya dapat mencapai pendidikannya sampai
sekolah menengah atas jurusan sastra. Dini menabah pengetahuan di
bidang lain yaitu menari Jawa dan memainkan gamelan. Meskipun
demikian, ia lebih berkonsentrasi pada kegiatan menulis. Hasil karya
yang berupa puisi dan cerpen dimuat dalam majalah Budaya dan Gajah
Mada di Yogyakarta (1952). Pada tahun 1955, ia memenangkan
sayembara penulisan naskah sandiwara radio dalam Festival
Sandiwara Radio di seluruh Jawa Tengah.
Keistimewaan tokoh pada teks tersebut adalah ....
A. Anak seorang pegawai perusahaan kereta api dan ibu rumah tangga.
B. Dini bercita-cita menjadi dokter hewan ternama sejak kecil.
C. Dini memiliki bakat menulis sejak berusia sembilan tahun.
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D. Dini memenangkan sayembara penulisan naskah sandiwara radio
se-Jawa Tengah.
Pembahasan
Jawaban D
Pada teks tersebut dijelaskan bahwa salah satu prestasi yang paling
menonjol yang dicapai oleh Nh. Dini adalah memenangkan perlombaan
penulisan Sayembara penulisan naskah sandiwara Se-Jawa Tengah,
sehingga jawaban yang paling tepat adalah D.
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B. Pengembangkan 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 in
KISI-KISI UJIAN SEKOLAH BERSTANDAR NASIONAL (USBN)
Jenis Sekolah
Mata Pelajaran
Alokasi Waktu
Jumlah Soal
Tahun Pelajaran
No

Kompetensi
Diuji

yang Lingkup
Materi

1.

Mengidentifikasi isi
teks cerita inspiratif

Teks
Cerita
Inspiratif

2.

Menelaah struktur
teks cerita inspiratif

Teks
Cerita
Inspiratif

:
:
:
:
:

SMP
Bahasa Indonesia
….
2019/2020

Materi

Indikator
Soal

No.
Soal

1
Disajikan
teks cerita
inspitaif
peserta dapat
Disajikan teks 2
cerita
inspiratif
peserta dapat

Level
Kognitif

Bentuk
Soal

L3
(Penalaran)

PG

L3
(Penalaran)

PG
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3.

Menelaah kebahasaan
teks cerita inspiratif

Teks
Cerita
Inspiratif

Disajikan teks 3
cerita
inspiratif
peserta dapat

L3
(Penalaran)

PG

4

Menelaah isi teks
cerita inspiratif

Teks
Cerita
Inspiratif

Disajikan teks 4
cerita
inspiratif
peserta dapat

L3
(Penalaran)

PG
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Tabel 11 Pengembangan Soal Hots

KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: IX
Mata
: Bahasa Indonesia
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR
Sumber :
3.11
Jenis-jenis
Mengidentifikasi Teks
isi ungkapan
Bandung:
simpati,
Yrama
kepedulian,
Widya
empati, atau
perasaan pribadi
dari teks cerita
inspiratif yang
dibaca dan
didengar

LINGKUP
MATERI
Teks cerita
inspiratif

: 2013

Bentuk Soal

: PG

Nama Penyusun

: Soleh Ibrahim

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi



Penalaran

Nomor
Soal

RUMUSAN BUTIR SOAL
Bacalah teks berikut dengan saksama!
Sultan Mahmud Badaruddin II Sultan Mahmud

1

Badaruddin adalah nama gelar Raja Palembang VII.
Sedangkan nama aslinya adalah Raden Hasan. Lahir di
Palembang 1 Rajab 1181 ATAU tanggal 14 September

MATERI
Mengidentifikasi
isi teks cerita
inspiratif
INDIKATOR
SOAL
Disajikan
penggalan teks

Kurikulum

1811 M, empat hari sebelum terjadi penyerahan di
Tuntang, ia telah mengakhiri pengaruh kekuasaan
Belanda di Palembang. Dalam peristiwa ini, ia telah
Kunci
Jawaban

membuktikan bahwa dirinya sebagai seorang pemimpin
yang mempunyai pandangan jauh ke depan dan dapat
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cerita inspiratif
peserta didik
dapat
mengidentifikasi
isi teks tersebut.

C

mempergunakan

kesempatan

yang

tepat

untuk

membebaskan kesultanan dan rakyat Palembang dari
pengaruh kekuasaan asing.
Berdasarkan perjanjian Tuntang 18 September
1811 M Belanda menyerahkan Palembang pada Inggris
karena Palembang oleh Belanda dihitung sebagai daerah
takluk Pulau Jawa. Ketika utusan Inggris datang, dengan
tegas ditolak. Rafles memaksakan kehendaknya dengan
mengirim ekspedisi militer pada tanggal 26 Maret 1812
M. Meski dengan segala kekuatan melakukan perlawanan,
akhirnya Sultan menyingkir ke daerah pedalaman untuk
mengatur perang gerilya bersama rakyat. Akhirnya
perlawanannya ini mampu memaksa Inggris untuk
mengakui raja. Berdasarkan perjanjian Inggris-Belanda
13 Agustus 1814 M, dibenarkan mengambil kembali
daerah-daerah yang pernah didudukinya dari Inggris.
Perlawanan Belanda yang ketiga baru berhasil, dengan
mengerahkan

angkatan

perangnya

yang

dipimpin

Jenderal Baron de Kock. Dengan tipu dayanya, Jenderal de
Kock menembus garis pertahanan Sultan Mahmud
Badaruddin II.
Tanggal 24 Juni 1821 M, dini hari, Angkatan Perang
Belanda bergerak lagi dengan dahsyatnya hingga
menduduki

benteng

pertahanan

Sultan

Mahmud.

Sebenarnya Sultan tidak kalah perang namun diperdaya
oleh Jenderal de Kock. Ia tak pernah menyerah dan tidak
pernah membuat suatu perjanjian. Tanggal 24 Juni 1821
M Keraton Kuto Besak diduduki oleh angkatan perang
Jenderl de Kock, ia dan Pangeran Ratu serta keluarga yang
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lainnya diberangkatkan ke Betawi 3 Juli 1821, kemudian
diasingkan ke Ternate. Kurang lebih 32 tahun hidup
dalam pengasingan, ia senantiasa menunjukkan sifat
keagungannya

yang

antara

lain

dinyatakan

oleh

Gubernur Jenderal Barron van der Capelen dalam buku
hariannya, "Sama sekali tidak biadab, dalam peperangan
ia tahu mempertahankan kedudukannya, orang ini betulbetul memperlihatkan sifat-sifat sebagai Raja".
Meski dipisahkan dari rakyatnya, namun semangat
perjuangan yang diwariskan pada rakyatnya tidak dapat
dikekang. Ini dirasakan Belanda di Palembang dengan
adanya pemberontakan Prabu Anom tahun 1824 M,
perlawanan dilakukan secara terus menerus dan secara
diam-diam oleh Pangeran Kramo Jaya sampai tahun 1851
M, perlawanan rakyat di Komering Ulu tahun 1854,
perlawanan rakyat di dusun Jati tahun 1856 M, disusul
perlawanan rakyat Pasemah, Empat Lawang dan Empat
Petulai.
Tahun 1881 M Belanda mengeluarkan berpuluhpuluh kaum kerabat Sultan dari Palembang karena
memberontak terhadap kekuasaan Belanda, untuk
kemudian

diasingkan

secara

terpencar-pencar

di

Kepulauan Maluku. Sultan sendiri meninggal di Ternate,
26-11-1852.
Sultan Mahmud Badaruddin II adalah seorang
pejuang

yang

bertahun-tahun

berjuang

untuk

kemerdekaan rakyatnya dan pemimpin yang telah
berhasil menanamkan semangat perjuangan untuk
merdeka kepada rakyatnya. Berkat perjuangannya ini,
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pemerintah RI memberinya gelas pahlawan Nasional.
Memang, ikatan kekerabatan kerab menumbuhkan ikatan
emosional terhadap sesuatu, apalagi ketika itu Sultan
dipisahkan dengan rakyat dan kerabatnya secara
geografis! Kita pun kini tak asing lagi bukan melihat sosok
pemimpin dengan kerabatisasi atau lebih sarkas lagi
kroni-kroninya! (http://id.shvoong.com/ /biography/2128921-biografi-sultan-mahmud badaruddin-ii).
Pernyataan yang menjelaskan bahwa Sultan Mahmud
Badaruddin II pernah diasingkan di Ternate selama
kurang lebih 32 tahun terletak pada paragraf ke- ....
A. Paragraf ke-1
B. Paragraf ke-2
C. Paragraf ke-3
D. Paragraf ke-4
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VIII
Mata
: Bahasa Indonesia
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR
Sumber :
3.12 Menelaah
Jenis-jenis
struktur,
Teks
kebahasaan, dan Bandung:
isi teks cerita
Yrama
inspiratif
Widya

LINGKUP
MATERI
Teks cerita
inspiratif

Nomor
Soal
2

MATERI
Struktur teks
cerita inspiratif
INDIKATOR
SOAL
Disajikan teks
cerita inspiratif
peserta didik
dapat menelaah
struktur teks.

Kunci
Jawaban
A

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: PG

Nama Penyusun

:

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

V

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Bacalah teks berikut dengan cermat!
Anggun berbakat dalam hal olahraga renang. Oleh sebab
itu, dia menjadi salah satu atlet renang terbaik di
sekolahnya. Bakat Anggun ini ternyata diwariskan oleh
kedua orang tuanya yang merupakan atlet renang yang
telah terkenal hingga ke Manca Negara. Meskipun begitu,
Anggun tidak mau memanfaatkan nama baik kedua orang
tuanya itu untuk meraih kesuksesan. Dia sangat tekun
berlatih hingga lupa daratan. Prestasi yang pernah
dicapainya adalah juara pertama di PON yang diadakan di
Palembang beberapa tahun lalu.
Teks tersebut merupakan bagian dari struktur ....
A. resolusi
B. rangkaian Peristiwa
C. komplikasi
D. orientasi
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran ………….
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: IX
Mata
: Bahasa Indonesia
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR
Sumber :
3.12 Menelaah Jenis-jenis
struktur,
Teks
kebahasaan,
Bandung:
dan isi teks
Yrama
cerita inspiratif Widya

LINGKUP
MATERI
Teks cerita
inspiratif

Nomor
Soal
3
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: 2013

Bentuk Soal

: PG

Nama Penyusun

:

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi



Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Bacalah teks berikut dengan saksama!
Chairil Anwar Chairil Anwar dilahirkan di Medan, 26 Juli
1922. Dia dibesarkan dalam keluarga yang cukup
berantakan. Kedua orang tuanya bercerai, lalu ayahnya

MATERI
Kaidah
kebahasaan
teks cerita
inspiratif
INDIKATOR
SOAL
Disajikan
penggalan teks
cerita inspiratif
peserta didik
dapat
menelaah
kebahasaan
teks tersebut.

Kurikulum

menikah lagi. Setelah lulus SMA, Chairil mengikuti
ibunya ke Jakarta. Semasa kecil di Medan, Chairil sangat
akrab dengan neneknya. Keakraban ini begitu memberi
kesan. Dalam hidupnya ia jarang berduka, salah satu
Kunci
Jawaban
B

kepedihan terhebat yang ia alami adalah saat neneknya
meninggal dunia. Chairil melukiskan kedukaan itu
dalam sajak yang luar biasa pedih. Bukan kematian
benar yang menusuk kalbu/ Keridlaanmu menerima
segala tiba/ Tak kutahu setinggi itu atas debu/ Dan duka
maha tuan bertahta. Sesudah nenek, ibu adalah wanita

Unit Pembelajaran
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kedua yang paling Chairil puja. Dia bahkan terbiasa
membilang nama ayahnya, Tulus, di depan sang Ibu,
sebagai tanda menyebelahi nasib si ibu. Dan di depan
ibunya, Chairil acapkali kehilangan sisinya yang liar.
Beberapa puisi Chairil juga menunjukkan kecintaannya
pada ibunya. (Sumber:http://biografi-chairil-anwar1922-1949.html).
Ciri kebahasaan yang terdapat dalam teks tersebut
adalah ....
A. kata depan ataupun nomina yang berkenaan dengan
urutan waktu
B. pronomina (kata ganti) orang ketiga tunggal, kata kerja
tindakan, kata depan, dan kata kerja pasif
C. kata kerja yang berhubungan dengan aktivitas mental
D.

kata sambung, kata depan ataupun nomina yang
berkenaan dengan urutan waktu
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KEMENTRIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KARTU SOAL
Tahun Pelajaran 2019
Jenis
: SMP
Sekolah
Kelas
: VIII
Mata
: Bahasa Indonesia
Pelajaran
KOMPETENSI
Buku
DASAR
Sumber :
3.12 Menelaah Jenis-jenis
struktur,
Teks
kebahasaan,
Bandung:
dan isi teks
Yrama
cerita inspiratif Widya

LINGKUP
MATERI
Teks cerita
inspiratif

Nomor
Soal
4

MATERI
Isi teks cerita
inspiratif
INDIKATOR
SOAL
Disajikan teks
cerita inspiratif
peserta didik
dapat
menelaah isi
(keistimewaan
tokoh dalam
teks).
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Kunci
Jawaban
D

Kurikulum

: 2013

Bentuk Soal

: PG

Nama Penyusun

:

Pengetahuan/
Pemahaman

Aplikasi

V

Penalaran

RUMUSAN BUTIR SOAL
Bacalah teks berikut dengan cermat!
Taufik Hidayat adalah salah satu pebulu tangkis Indonesia
yang cukup disegani di seluruh dunia. Ia menekuni profesi
sebagai pebulu tangkis sejak dia masih kecil. Sejak kecil
Taufik memiliki hobi bermain bulu tangkis dengan
ayahnya. Dia terus berlatih keras dan dididik dengan
sangat disiplin. Taufik Hidayat juga pernah mengalami
kegagalan beberapa kali. Namun, dia tidak pernah
menyerah, sehingga dia menjadi pebulu tangkis yang
handal. Taufik Hidayat pernah memenangi Kejuaraan All
England dan beberapa medali emas dari kejuaraan lainnya.
Keunggulan tokoh yang terdapat dalam kutipan tersebut
adalah ....
A. Taufik Hidayat adalah pebulu tangkis yang ditakuti di
seluruh dunia.
B. Taufik Hidayat sangat tekun, disiplin dan tidak mudah
menyerah.
C. Taufik Hidayat dilatih oleh ayahnya sendiri.
D. Taufik Hidayat pernah menjuarai All England
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Setelah mempelajari unit teks cerita inspiratif dapat disimpulkan bahwa
pembelajaran pada unit ini dapat menyelesaikan permasalahan atau kesulitan
yang dihadapi oleh para guru saat mengajar teks cerita inspiratif .
Unit ini membahas empat materi, yaitu mengidentifikasi isi teks cerita
inspiratif, menyimpulkan teks cerita inspiratif, menelaah struktur dan kaidah
kebahasaan teks cerita inspiratif, dan mengembangkan teks cerita inspiratif.
Pada unit materi teks cerita inspiratif diharapkan mampu mengidentifikasi,
menelaah, dan mengembangkan teks cerita inspiratif.
Pada unit ini terdiri atas dua aktivitas, yaitu aktivitas pertama
mengidentifikasi dan menyimpulkan isi teks cerita inspiratif dan aktivitas
kedua menelaah struktur, kaidah kebahasaan, dan mengungkapkan teks cerita
inspiratif. Kedua aktivitas pada subunit pembelajaran ini menggunakan model
pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning yang
digunakan mengarah pada pembelajaran HOTS dengan mengusung KD-KD
secara berpasangan pengetahuan dan keterampilan. Pada setiap aktivitas
terdapat juga lembar kerja peserta didik (LKPD) yang dapat membantu
memberikan pengalaman pembelajaran tentang teks cerita inspiratif.
Pada unit ini juga disajikan pengembangan penilaian. Para guru diharapkan
mampu mengembangkan soal HOTS sesuai dengan materi yang disajikan.
Diharapkan rangkaian pembelajaran pada unit ini dapat membantu guru
dalam melaksanakan proses pembelajaran dan penilaian HOTS.
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Isilah umpan balik/refleksi pembelajaran pada tabel berikut!
1. Apakah manfaat yang Bapak dan Ibu peroleh dalam mengidentifikasi teks
cerita inspiratif ketika pembelajaran di kelas?
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2. Apakah manfaat yang Bapak dan Ibu peroleh dalam menelaah struktur dan
kebahasaan teks cerita inspiratif ketika pembelajaran di kelas?

3. Bagaimana cara Bapak dan Ibu mengembangkan teks cerita inspiratif dalam
pembelajaran di kelas?
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4. Apakah masalah yang Bapak dan Ibu hadapi selama melaksanakan kegiatan
pembelajaran teks cerita inspiratif? Bagaimana cara Bapak dan Ibu untuk
mengatasi hal tersebut?
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Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Saudara telah tuntas mempelajari
teks tanggapan, diskusi, dan cerita inspiratif, mulai dari pemahaman aplikasi
keempat jenis teks tersebut dalam dunia nyata, relevansi materi dengan soalsoal UN/USBN, sampai umpan baliknya. Namun, sekiranya ada bagian-bagian
yang belum dipahami, sebaiknya Saudara kembali mempelajari dan
mendiskusikan dengan instruktur ataupun peserta pelatihan lainnya.
Saudara diharapkan dapat memperdalam ketiga jenis teks tersebut dengan
berbagai referensi lainnya yang lebih lengkap, termasuk di dalam relevansi
dan pengembangan jenis-jenis teks itu dalam orientasinya dengan
keterampilan berpikir tingkat tinggi siswa.
Ketuntasan mempelajari jenis teks tanggapan, diskusi, dan cerita inspiratif ini
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 tersebut, Saudara dapat
memandu para guru yang lain dalam hal merencanakan, melaksanakan, dan
mengevaluasi pembelajaran jenis-jenis teks tersebut yang lebih baik sehingga
dapat meningkatkan kualitas lulusan para peserta didik di Indonesia secara
umum.
Selamat dan semoga Tuhan Yang Maha Esa mengabulkan harapan kita semua.
Amin.
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