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Assalamu’alaikum, Wr.WB. 

 

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat, hidayah dan 

inayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Modul Mata Pelajaran Bahasa 

Indonesia ini sebagai salah satu buku pelengkap dan buku kerja siswa SMK ISLAM PB. 

SOEDIRMAN  I tingkat XI (sebelas) semester 3 dan 4 untuk Kompetensi Keahlian TKRO, MM 

dan PSPTV. 

E – Book / Jobsheet / Lembar Kerja ini di susun untuk pembelajaran siswa secara aktif, 

inovatif, kreatif, efektif dan menyenangkan, yang dilengkapi dengan soal-soal/penilaian 

pengetahuan, ketrampilan maupun sikap, untuk persiapan pemberian pembelajaran yang 

mencakup materi mulai dari KD 3.19 sampai 3.38 dan KD 4.19 Sampai KD 4.38 dalam 

bentuk buku kerja. Adapun keluasan dan kedalaman materi disesuaikan dengan alokasi waktu 

dan kemampuan siswa SMK Islam PB. Soedirman 1 pada umumnya. 

Kami berharap dengan ditulisnya Modul ini akan memperlancar Kegiatan Belajar 

Mengajar (KBM) di sekolah, karena anak akan dituntut untuk lebih banyak aktif dengan berbagai 

stimulus dan menganalisa informasi apa yang telah disampaikan oleh kami sebagai guru mata 

pelajaran. 

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih atas kritik dan sarannya kepada semua pihak 

baik teman seperjuangan maupun sekolah. 

 

Wa’alaikumsalam, Wr.Wb. 

“ALHAMDULILLAH” 

MAN JADDA WAJADA 

SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN BERHASIL 

AMIN. 

  Jakarta, 2 Juli 2020 

  Penyusun 

 

 

 

  Siti Badariah, S.Pd. 
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Kumpulan Pasangan KD Pengetahuan (3) dan KD Ketrampilan 

(4) di bahas dalam modul ini sesuai dengan Alokasi Waktu yang 

telah dipetakan. Setiap pembelajaran memuat beberapa materi 

yang saling berhubungan untuk mencapai tujuan pembelajaran. 
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3.19 Mengonstruksi informasi berupa pernyataan-pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam 

teks prosedur 

3.20  Menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur 

4.19 Merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan dalam teks prosedur dengan organisasi 

yang tepat secara lisan dan tulis 

4.20  Mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, 

dan kebahasaan 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 

 

 

 

 

A. Pengertian Teks Prosedur 

Teks prosedur merupakan teks yang berisi langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu 

pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Tujuan teks prosedur adalah untuk menginformasikan 

cara melakukan, menggunakan, atau membuat sesuatu supaya pembaca dapat mencapai tujuan 

tertentu dengan melakukan beberapa tahapan yang terstruktur. Jenis teks prosedur yaitu teks 

prosedur sederhana dan teks prosedur kompleks. Teks prosedur termasuk jenis teks eksposisi, 

karena teks prosedur menginformasikan cara membuat / melakukan / memakai / menggunakan 

sesuatu kepada pembaca sehingga pembaca bertambah pengetahuannya. 

Contoh-contoh teks prosedur: 

1. Langkah-langkah menggunakan kamera SLR 

2. Langkah-langkah mengganti oli 

3. Laangkah-langkah membuat KTP 

4. Langkah-langkah membuat SIM 

 

B. Struktur Teks Prosedur  

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  

 

 



Kur Terintegrasi Iduka  BAHASA INDONESIA 

 

2 Rev : 02                                                                                                     No : F.02.55 
 

1. Bagian tujuan: tahap awal yang seringkali diisi dengan uraian mengenai tujuan 

pembuatan/pelaksanaan. 

2. Bagian material: biasanya berisi informasi mengenai alat dan bahan yang diperlukan. 

Selain itu, dijelaskan juga perihal kejadian dan capaian akhir yang akan dikerjakan (tidak 

semua teks prosedur yang membutuhkan bagian ini). 

3. Bagian langkah-langkah: bagian ini merupakan bagian utama dari teks prosedur kompleks. 

Menjelaskan tentang bagaimana tahap-tahapan yang harus dikerjakan agar tujuan tercapai. 

 

C. Kaidah teks prosedur 

1. Menggunakan partisipan/objek manusia. 

2. Konjungsi temporal, yaitu kata penghubung urutan waktu. Contoh: pertama, kedua, 

kemudian, dan beberapa menit. 

3. Verba material dan tingkah laku, yaitu kata kerja yang mengacu pada tindakan fisik 

dalam suatu peristiwa/kejadian. Contoh: menyiapkan, menikmati, menghidangkan, 

menunjukkan. 

Contoh kalimat: 

a. Tadi malam Adi menyiapkan buku pelajaran esok hari. 

b. Ibu menghidangkan makanan untuk arisan di meja panjang itu. 

4. Kalimat imperatif, deklaratif, dan interogatif. Kalimat imperatif adalah kalimat perintah, 

biasanya diakhiri tanda seru (!) dan berintonasi tinggi pada bahasa lisan. Contoh: 

a. Pertama, siapkan lahan tanam! 

b. Bukalah buku pelajaranmu dengan cermat! 

 

Kalimat deklaratif (berita/pernyataan) adalah kalimat yang mengandung maksud 

tertentu. Contoh: 

a. Tanaman singkong merupakan bahan dasar pembuat tepung. 

b. Dia telah lulus dengan nilai memuaskan. 

 

Kalimat interogatif (tanya) adalah kalimat yang dibentuk untuk mendapatkan sebuah 

jawaban, biasanya ditandai hadirnya kata Tanya seperti apa?, siapa?, berapa?, kapan?, 

dan berintonasi turun pada bahasa lisan. 

Contoh kalimat: 
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a. Siapa yang membawa koper ayah tadi? 

b. Berapa harga sepatu futsal merk Nike? 

 

D. Jenis-Jenis Teks Prosedur  

1. Teks Prosedur Kompleks, teks prosedur ini, terdiri dari banyak langkah-langkah bahkan 

ada sub langkah pada setiap langkahnya. 

2. Teks Prosedur Sederhana, teks ini sesuai dengan namanya, yaitu memuat tahapan-

tahapan yang tergolong sederhana. Langkah-langkah dibuat tidak banyak, bahkan ada 

yang hanya terdiri dari 2 atau 3 langkah saja. 

3. Teks Prosedur Protokol, teks prosedur ini langkah-langkahnya sangat sederhana dan 

mudah dipahami. 

 

E. Mengembangkan teks prosedur 

Setelah kamu dapat menganalisis teks prosedur dengan benar, kini kamu akan berlatih 

mengembangkan teks prosedur sesuai dengan langkah-langkah yang benar. 

Langkah-langkah mengembangkan teks prosedur: 

1. Menggunakan kata-kata atau kalimat yang sesuai dengan penanda kebahasaan.  

2. Memastikan bahwa setiap langkah-langkah yang diuraikan jelas dan mudah dipahami. 

3. Menguraikan langkah-langkah secara urut dan sistematis. 

 

 

 

 

 

 

 

A. Penilaian Pengetahuan (Pilihan ganda) 

1. Berikut ini yang bukan contoh teks prosedur adalah…. 

A. membuat roti gulung keju  D. nikmatnya gudeg Jogja 

B. cara menggunakan kamera SLR E. teknik membuat sai 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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C. langkah-langkah membuat e-KTP 

 

2. Perhatikan langkah-langkah memproduksi teks film/drama berikut! 

(1) Tentukan tema   (4) susun teks 

(2) Rumuskan judul  (5) tetapkan pelaku 

(3) Buat kerangka 

Urutan yang tepat dalam memproduksi teks film/drama adalah…. 

A. (1), (2), (3), (4), (5)   D. (3), (2), (1), (4), (5) 

B. (1), (3), (2), (4), (5)   E. (4), (2), (1), (3), (5) 

C. (2), (1), (4), (3), (5) 

 

3. Apa yang dimaksud dengan teks prosedur…. 

A. Langkah-langkah yang harus diikuti agar suatu pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. 

B. Langkah-langkah membuat sesuatu. 

C. Langkah-langkah mengerjakan sesuatu. 

D. Prosedur yang harus ditaati 

E. Prosedur yang ada urutannya. 

 

4. Bacalah teks berikut dengan saksama! 

(1) Campur semua bahan, susu, dan air ke dalam panci sambil dipanaskan dan diaduk-aduk 

di atas api kecil. 

(2) Cair tepung maizena bercampur dengan bahan. 

(3) Sambil tetap diaduk, angkat panci tersebut dan campurkan gula, putih telur, vanili, dan 

terus aduk sampai sema tercampur rata dan berwarna putih. 

(4) Lalu rebus adonan dan aduk sampai mendidih. 

(5) …. 

(6) Jika adonan sudah dingin, masukkan ke dalam freezer. 

(7) Sebagai garnish atau topping. Anda dapat menyiapkan potongan strawberi, anggur atau 

potongan buah lain dengan potongan kue atau cookies dan taruh sejumput kecil daun 

mint di atasnya. 

(8) Es krim buatan Anda sudah siap disajikan. 

Kalimat yang tepat untuk mengisi nomor (5) teks prosedur di atas adalah…. 
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A. Campurlah adonan dengan es. 

B. Tuangkan tepung maizena. 

C. Angkatlah Loyang, dan sajikan. 

D. Sambil tetap diaduk, angkat adonan dari panci supaya tidak menggumpal. 

E. Angkat dan tuang dalam cup dan biarkan sampai dingin. 

 

5. Tujuan dari teks prosedur adalah…. 

A. mengelompokkan berbagai hal ke dalam jenis-jenis sesuai dengan ciri-ciri setiap jenis 

pada umumnya 

B. memberi petunjuk tentang cara-cara melakukan sesuatu 

C. mengungkap kebenaran yang lebih umum 

D. mengurangi perbedaan posisi setiap pihak 

E. memaparkan sesuatu agar pengetahuan pembaca bertambah. 

 

6. Yang merupakan struktur dari teks prosedur adalah ... 

A. tujuan-langkah-langkah untuk mencapai tujuan 

B. abstraksi-orientasi-krisis-reaksi-koda 

C. tesis-argumentasi-penegasan ulang pendapat 

D. pembukaan-isi-penutup 

E. klasifikasi-anggota/aspek yang dilaporkan 

 

7. Bacalah teks prosedur berikut! 

Daun cincau disiapkan di ember, lalu siram dengan air mendidih. Selama penyiraman 

dengan air mendidih daun diaduk-aduk dengan alat agar terjadi proses pelayuan yang 

merata. Air mendidih ini akan membuat daun yang semula keras dan kaku menjadi lemas 

dan tidak mengkilat. Air panas juga membantu proses penguapan, sehingga mengurangi 

aroma daun cincau. 

Kutipan tersebut adalah bagian isi yang menjelaskan tentang …. 

A. pemilihan bahan pembuatan cincau 

B. bahan-bahan pembuatan cincau 

C. salah satu langkah pembuatan cincau 

D. perlengkapan untuk pembuatan cincau 
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E. manfaat ekonomis pembuatan cincau 

 

8. Perhatikan paragraf berikut! 

Inilah beberapa kiat atau cara untuk membuat status yang berkualitas di media sosial. Harap 

dierhatikan, isi status seseorang sebenarnya menggambarkan kepribadiaan pemiliknya! Hal 

yang menarik saat ini adalah banyak perusahaan menjadikan status seseorang di media 

sosial sebagai daftar riwayat hidup pemiliknya. Perusahaan juga dapat mengetahui etos 

kerja dan karakter pemiliknya. Oleh sebab itu, sejak sekarang, isi status tersebut dengan hal 

yang bermanfaat dan berkualitas!. 

Kutipan tersebut menginformasikan tentang …. 

A. manfaat status di media sosial 

B. status adalah gambaran pribadi pemiliknya 

C. status adalah riwayat hidup pemiliknya 

D. cara menjaga status di media sosial agar berkualitas 

E. status harus meningkatkan kualitas pemiliknya 

 

9. Perhatikan kutipan teks prosedur kompleks berikut! 

Ingin menanam pohon buah, tetapi tidak memiliki lahan Anda bisa mencoba sistem 

tabulapot (tanaman buah dalam pot). Tekniknya cukup sederhana dan mudah diaplikasikan. 

Tanaman pun lebih cepat berbuah. Pertama, siapkan media tanamanya berupa tong atau pot 

da nisi dengan tanah yang telat dicampur oleh kompos …. 

Jika teks tersebut Anda ubah menjadi penggalan drama, maka tempat yang tepat untuk 

dijadikan latar adalah …. 

A. kelas      D. kantin 

B. kebun      E. pasar 

C. laboratorium 

 

10. Baca dengan cermat langkah-langkah pembuatan keripik pisang berikut! 

(1) Perendaman. 

(2) Pemilihan bahan. 

(3) Pengupasan. 

(4) Penggorengan. 
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(5) Perajangan/Pemotongan. 

Urutan langkah yang tepat adalah …. 

A. (1), (2), (3), (5), (4)    D. (2), (1), (3), (4), (5) 

B. (2), (3), (5), (1), (4)    E. (5), (1), (2), (3), (4) 

C. (2), (3), (1), (4), (5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Penilian Pengetahuan (Essay) 

1. Untuk membuat ringkasan teks prosedur, hal yang perlu diperhatikan adalah kesatuan 

alinea dan koherensi. Jelaskan maksud pernyataan tersebut! 

2. Tentukan struktur teks prosedur dan kaidah kebahasaannya! 

3. Tuliskan pengertian teks prosedur! 

4. Tuliskan jenis-jenis teks prosedur dan artikan! 

5. Tuliskan satu kalimat yang di dalamnya terdapat verba material, konjungsi temporal, dan 

kalimat deklaratif! 

 

 

 

 

 

C. Penilaian Ketrampilan 

Unjuk Kerja/Proses 

Bentuk Penugasan Projek  

No. Kompetensi Dasar Materi Indikator 
Teknik 

Penilaian 

No Soal Bobot Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1 10 

100 

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

No Soal Bobot Persoal 

Esay 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1 20 

100 

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

2 20 

3 15 

4 15 

5 30 



Kur Terintegrasi Iduka  BAHASA INDONESIA 

 

8 Rev : 02                                                                                                     No : F.02.55 
 

No. Kompetensi Dasar Materi Indikator 
Teknik 

Penilaian 

1. 4.19 Mengembangkan 

teks prosedur dengan 

memerhatikan hasil 

analisis terhadap isi, 

struktur, dan 

kebahasaan 

Teks 

prosedur 

 

Siswa dapat : 

1. Membuat teks prosedur dengan 

memperhatikan isi, struktur, dan 

kebahasaan 

2. Menyusun teks prosedur  

3. Mempresentasikan cara membuat dan 

menyusun teks prosedur 

Proyek 

 

 

 

1. Buatlah kelompok yang terdiri atas 4 siswa 

2. Tentukan tema teks prosedur (cara menggunakan sesuatu, cara melakukan sesuatu, atau cara 

membuat sesuatu) 

3. Susunlah teks prosedur secara urut dan sistematis  

4. Kembangkan teks prosedur dengan kreativitas kalian! 

5. Lengkapi dengan gambar-gambar yang sesuai agar teks prosedur kalian mudah dipahami! 

6. Perhatikan isi, struktur, dan penanda kebahasaan! 

7. Tulislah teks prosedur tersebut di kertas polio! 

8. Kerjakan tugas ini dalam waktu dua minggu! 

 

 Penskoran Penugasan Proyek 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1. Persiapan  15 

 Mencari tema 15 

2. Proses Kerja  15 

 Menyusun teks prosedur sesuai isi 05 

 Menyusun teks prosedur sesuai sistematika 05 

 Menyusun teks prosedur sesai penanda 

kebahasaan 

05 

3. Hasil  40 

 Teks prosedur seusai sistematika, isi, dan 

penanda kebahasaan 

15 

4. Sikap Kerja  15 

 Penyampaian saat presentasi hasil teks prosedur 15 

5. Waktu  15 

 Ketepatan waktu penyampaian laporan 2 

minggu 

15 

Hasil Penilaian Proyek 

KET Persiapan Proses Hasil Sikap Waktu 
Nilai 

Maks/Perolehan 

Paraf 

Guru 

Skor 

Maksimal 
15 15 40 15 15 100 

…… 
Skor 

Perolehan 
……. ……. …… …… …… …… 
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Catatan perilaku peserta didik selama mengikuti pembelajaran  

No Hari/Tggl 
Nama peserta 

didik 
Perilaku (-) Tindak lanjut 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.21  Mengidentifikasi pengetahuan dan urutan kejadian dalam teks ekplanasi 

3.22 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks  eksplanasi 

4.21 Mengkonstruksi informasi (pengetahuan dan urutan kejadian) dalam teks eksplanasi secara 

lisan dan tulis 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 
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4.22 Memproduksi teks eksplanasi secara lisan atau tulis dengan memerhatikan struktur dan 

kebahasaan 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 

 

 

 
 

A. Pengertian teks eksplanasi 

Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses-proses yang berhubungan dengan 

fenomena-fenomena alam, budaya, sosial, dan lainnya. Teks eksplanasi mempunyai fungsi 

sosial untuk menjelaskan kepada masyarakat tentang proses terjadinya sesuatu menurut prinsip 

sebab-akibat. Informasi dalam teks ini berupa pengetahuan dan urutan kejadian. Teks eksplanasi 

termasuk teks eksposisi, karena teks eksplanasi memberi informasi dan penjelasan-penjelasan 

mengenai sesuatu. 

Contoh teks eksplanasi: 

1. Meletusnya gunung Sinabung di Sumatra Utara. 

2. Sebab akibat sunami Aceh tahun 2004 silam. 

3. Proses terjadinya hujan. 

4. Asal muasal gunung Tangkuban Perahu. 

Struktur teks eksplanasi: 

1. Penjelasan umum, berisi keterangan singkat tentang apa yang dijelaskan, misalkan teks yang 

membahas hujan. Maka pada paragraf awal akan dijelaskan terlebih dahulu hujan secara 

umum, apa itu hujan, apa defenisi hujan. 

2. Penjelasan khusus, berisi rangkaian penjelasan tentang bagaimana dan mengapa sesuatu bisa 

terjadi atau bekerja secara jelas. Setelah penjelasan umum di paragraf pertama, penjelasan 

khusus muncul di paragraf kedua atau ketiga. 

3. Penutup, berisi simpulan dan rangkuman dari penjelasan sebelumnya. 

 

Kaidah kebahasaan teks eksplanasi: 

1. Fokus pada hal umum (general), bukan berfokus partisipan manusia (nonhuman 

participants). Contoh seperti: tsunami, banjir, gempa bumi, hujan, serta juga udara. 

MATERI PEMBELAJARAN  
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2. Dimungkinkan untuk menggunakan istilah ilmiah. 

3. Lebih banyak menggunakan verba material serta juga verba relasional (kata kerja aktif). 

4. Menggunakan konjungsi waktu serta juga kausal. Contohnya seperti: sehingga, pertama, 

jika, bila, sebelum, dan kemudian. 

5. Menggunakan kalimat pasif. 

6. Eksplanasi itu ditulis untuk membuat justifikasi bahwa sesuatu yang diterangkan itu dengan 

secara kausal itu benar adanya. 

 

B. Denotatif dan Konotatif 

Denotatif atau denotasi adalah makna yang sebenarnya atau makna yang sesuai dengan 

pengertian dalam kamus. Kata makan artinya memasukkan makanan atau memasukan sesuatu 

ke dalam mulut, dikunyah, dan ditelan. Arti kata makan tersebut ialah makna denotatif. Makna 

denotatif disebut juga makna umum. 

Contoh Kalimat Denotasi: 

1. Jika libur sekolah Dinda tidak ingin beranjak dari tempat tidurnya. 

Maknanya: Beralih 

2. Sebelum menaiki gunung kami singgah di gubug kecil. 

Maknanya : mampir 

3. Agus pulang biasanya pulang kerja sebelum matahari terbenam. 

Maknanya : Petang 

4. Tangannya sedikit teriris saat memotong bawang merah. 

Maknanya : terkena pisau/ benda tajam 

 

Sedangkan konotatif atau konotasi merupakan kata atau kalimat yang mengandung makna 

yang tidak sebenarnya, dapat dikatakan kalimat konotasi ini sebagai kata yang memiliki frasa 

dan tidak langsung mengacu pada kalimat sesungguhnya. 

Contoh Kalimat Konotasi: 

1. Andre ditegur oleh bosnya karena ia bekerja dengan setengah hati. 

Artinya : Tidak sungguh-sungguh 

2. Setelah hampir 3 jam, para pemadam kebakaran itu akhirnya berhasil memadamkan si jago 

merah. 

Arinya : Api kebakaran 
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3. Ilham menjadi kambing hitam atas masalah itu. 

Artinya : Orang yang dipersalahkan 

4. Emas hitam itu keluar dari lubang sumur. 

Maknanya : minyak mentah 

 

C. Konjungsi Kausalitas dan kronologis 

Konjungsi Kausalitas 

Konjungsi kausalitas adalah kata yang menghubungkan antara dua kalimat yang 

menguraikan tentang sebab akibat, contoh konjungsi kausalitas adalah: sebab, sehingga, karena, 

oleh karena itu, oleh sebab itu. Contoh kalimat Konjungsi Kausalitas: 

1. Ibu Ghea akan menuju ke sawah untuk mengantarkan makanan kepada para pekerja 

sawah  karena waktu sudah menunjukan jam makan siang. 

2. Anggi sangat rajin dalam belajar, sehingga dia bisa meraih juara kelas. 

3. Tania sangat rajin dalam mengerjakan sholat karena dia takut dengan siksa neraka. 

4. Motor yang dinaiki Roni bannya kempes, sehingga dia harus menuntun motornya hingga ke 

tempat tambal ban. 

Konjungsi Kronologis 

Konjungsi kronologis adalah kata yang berfungsi untuk menghubungkan suatu kalimat sesuai 

dengan rangkaian waktu. Contoh konjungsi kronologis adalah: setelah itu, lalu, kemudian, pada 

akhirnya. Contoh kalimat Konjungsi Kronologis: 

1. Aktivitas Rano setelah pulang sekolah adalah membasuh muka dan kaki, kemudian istirahat 

di ruang keluarga. 

2. Aktivitas Tio pada pagi hari minggu adalah membersihkan kebun, lalu dia akan bermain 

dengan teman-temannya hingga jam 12.00 siang. 

3. Pada pagi hari pak Ridwan sudah memanaskan motor untuk persiapan berangkat 

kerja, setelah itu dia akan langsung berangkat bila motor sudah panas. 

4. Ajeng sudah berusaha keras dalam belajar untuk persiapan ujian. Pada akhirnya kerja keras 

ajeng terbayar dengan sempurna 
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D. Fakta dan Opini 

Pengertian fakta adalah kejadian atau keadaan yang benar-benar terjadi dan bukan mitos 

serta pernah dilihat oleh manusia itu sendiri atau telah dilakukan suatu pengujian dan pemastian 

di khalayak umum. Fakta dapat disebut juga sebagai hasil dari pengamatan secara objektif yang 

dapat di verifikasi kebenarannya oleh siapapun. Informasi yang didengar dapat juga disebut 

dengan fakta apabila informasi tersebut merupakan suatu peristiwa yang berupa kenyataan dan 

benar-benar terjadi. 

Ciri-ciri Fakta: 

1. Sudah teruji kebenarannya di depan khalayak umum serta bersifat objektif. 

2. Memiliki data yang akurat atau bukti sebagai pendukung kebenarannya. 

3. Pernah dilihat oleh manusia serta telah dilakukan pengujian dan pemastian di khalayak 

umum. 

Contoh kalimat fakta: 

1. Harimau merupakan hewan yang berkaki empat. 

2. Indonesia adalah negara kepulauan. 

3. Gula dapat membuat minuman menjadi manis. 

4. Pensil itu harganya dua ribu rupiah. 

5. Oksigen sangat dibutuhkan oleh manusia. 

Pengertian opini adalah ide, pikiran, atau pendapat yang biasanya bersifat tidak objektif serta 

belum di sahkan kebenarannya. Seperti suatu prediksi di mana belum terdapat orang yang dapat 

memastikan bahwa hal tersebut benar benar ada atau terjadi. Meskipun opini bukan merupakan 

fakta, namun apabila opini tersebut dapat dibuktikan kebenarannya maka opini tersebut akan 

berukan menjadi fakta. 

Ciri-ciri Opini: 

1. Belum teruji kebenarannya dan masih bersifat subyektif. 

2. Tidak memiliki data pendukung atau bukti yang akurat. 

3. Merupakan suatu peristiwa yang belum terjadi, karena merupakan suatu pendapat. 
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Contoh Opini 

1. Kesadaran terhadap akan pentingnya belajar di kalangan para remaja indonesia semakin 

meningkat, terutama dilihat dari sisi jumlah jam belajar mereka. Kesadaran tersebut perlu 

ditunjang oleh kepedulian orang tua dan juga  Pemerintah, misalnya dengan cara 

menyediakan bahan bacaan yang bermutu dan juga sesuai dengan taraf perkembangan 

psikologi para remaja. 

2. Perlu adanya perubahan formasi tempat duduk agar suasana dalam belajar di kelas lebih 

dapat menyenangkan 

Contoh kalimat opini: 

1. Besok saya ingin pergi ke luar negeri. 

2. Rumah itu besar sekali. 

3. Indonesia adalah negara yang indah. 

4. Mobil itu sangat cepat. 

5. Makanan buatan ibu sangat enak. 

E. Mengonstruksi informasi dalam teks eksplanasi 

Dalam mengonstruksi teks eksplanasi dapat dilakukan dengan membangun informasi-

informasi berupa pengetahuan dan urutan kejadian agar menjadi teks yang utuh. Urutan sebab 

berisi tentang penjelasan proses terjadinya suatu peristiwa. Urutan akibat berisi tentang 

peristiwa yang terjadi. Dengan demikian, dalam menyajikan urutan sebab dan akibat harus 

dilakukan secara benar dan detail agar pengetahuan yang disampaikan dalam teks eksplanasi 

dapat mudah dipahami pembaca/pendengar.  

 

F. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi 

Menganalisis struktur teks eksplanasi bertujuan untuk membangun agar teks eksplanasi 

menjadi runtut dan sistematis sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Struktur teks eksplanasi 

terdiri atas: 

1. Pernyataan umum, bagian ini berisi penjelasan umum tentang fenomena yang akan dibahas.  

2. Deretan penjelas, bagian ini berisi beberapa penjelasan mengenai sebuah topik yang akan 

dibahas secara mendalam. 

3. Penutup, berisi kesimpulan dan interpretasi penulis. 
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Dalam teks eksplanasi ada beberapa penanda bahasa yang harus diperhatikan. Penanda 

bahasa tersebut seperti keterangan waktu, kata kerja perintah, dan konjungsi. Penanda-penanda 

bahasa tersebut ada agar proses-proses yang ada mudah dipahami. Penanda bahasa yang harus 

diperhatikan dalam teks eksplanasi, antara lain: 

1. Kata kerja (verba) material, kata kerja yang menunjukkan aktivitas fisik yang dapat dilihat 

secara nyata, contohnya melihat, membaca, dan menulis. 

Contoh:  

a. Titi membaca novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata. 

b. Lina sedang menulis tugas Bahasa Indonesia. 

2. Kata kerja (verba) relasional, verba yang menekankan fungsinya sebagai penghubung antar 

subjek dan pelengkap. Contoh: (akibat) Kemarin hujan deras mengguyur desaku (jadi), jalan 

menuju pematang ini menjadi becek. 

3. Konjungsi sebab (kausal), konjungsi yang menjelaskan bahwa suatu peristiwa terjadi karena 

suatu sebab tertentu. Kata-kata yang menunjukkan konjungsi kausal adalah sebab, sebab itu, 

dan karena itu. 

Contoh: 

a. Banjir pagi ini disebabkan hujan yang terjadi sejak dua hari yang lalu. 

b. Kecelakaan beruntun di tol Lingkar Luar Jakarta mengakibatkan kemacetan parah, oleh 

karena itu polisi membuat rekayasa lalu lintas agar kemacetan bisa diatasi. 

4. Konjungsi waktu (temporal), konjungsi yang menjelaskan hubungan antara dua hal atau 

peristiwa. Kata-kata yang dipakai dalam konjungsi ini adalah apabila, bila, bilamana, 

sedari, sejak, semenjak, ketika, sambil, hingga, demi, sebelum, sampai, selama, sementara, 

seraya, waktu, setelah, sesudah, dan tatkala.  

Contoh kalimat: 

a. Saya akan pergi ke Bandung bilamana hari tidak hujan. 

b. Semenjak kedatangan Titi, Vani tidak pernah meninggalkan rumah. 

c. Sebelum malam hari kita harus sudah sampai rumah. 

G. Memproduksi teks eksplanasi 

Setelah kalian mampu mengonstruksi teks eksplanasi, pada bab ini kalian diharapkan 

mampu memproduksi teks eksplanasi dengan benar. Agar dapat membuat teks eksplanasi 

dengan benar, perlu diperhatikan langkah-langkahnya. Langkah-langkah memproduksi teks 

eksplanasi tersebut adalah: 
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1. Mengamati fenomena, peristiwa, atau hal-hal yang akan dikembangkan menjadi teks 

eksplanasi. 

2. Memilih objek sesuai hasil pengamatan yang telah dilakukan. 

3. Merumuskan pernyataan umum berdasarkan objek yang dipilih. 

4. Menguraikan rangkaian tahapan atau deret penjelasan. 

5. Membuat penutup yang berisi kesimpulan, interpretasi penulis terhadap objek yang dipilih. 

 

 

PENILAIAN PENGETAHUAN 

A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf 

A, B, C, D, atau E beserta analisis jawabannya! 

1. Bacalah penggalan teks eksplanasi berikut! 

Akibat angin yang bergerak pula, awan-awan saling bertemu dan membesar dan menuju 

langit yang suhunya rendah atau dingin dan akhirnya membentuk  butiran es dan air. Karena 

berat dan tidak mampu ditopang angin, akhirnya butiran-butiran air atau es tersebut jatuh ke 

permukaan bumi (proses presipitasi). Karena semakin rendah suhu udara semakin tinggi 

maka es atau salju yang terbentuk mencair menjadi air, namun jika suhunya sangat rendah 

maka akan turun tetap sebagai salju. 

Penanda kebahasaan yang terdapat pada penggalan teks eksplanasi di atas adalah…. 

A. konjungsi temporal   D. verba relasional 

B. konjungsi kausal   E. verba material 

C. preposisi 

 

2. Bacalah paragraf berikut secara saksama! 

Gunung Anak Krakatau sampai saat ini masih fluktuatif dengan menyemburkan material 

vulkanik berupa lava pijar bebatuan dan abu. Penduduk takut dan cemas karena gunung api 

ini berbahaya pada radius kurang dari tiga kilometer. Meskipun begitu, tetap dianjurkan 

untuk penduduk dan wisatawan untuk tidak melaut di sekitar gunung tersebut. 

Makna istilah fluktuatif, lava, dan radius secara berurutan yang tepat adalah…. 

A. tidak stabil, cairan lahar, jarak pandang 

B. tidak mantap, cairan lahar, jarak pandang, turun naik, cairan, jarak pandang 

C. turun naik, cairan, jarak dari titik pusat 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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D. turun naik, cairan, jarak pandang 

E. tidak tetap, lahar dingin, jarak terdekat 

 

3. Yang tidak termasuk ke dalam langkah-langkah memproduksi teks eksplanasi adalah…. 

A. Mengamati fenomena, peristiwa, atau hal-hal yang akan dikembangkan menjadi teks 

eksplanasi. 

B. Memilih objek sesuai hasil pengamatan yang telah dilakukan. 

C. Merumuskan penjelasan khusus berdasarkan objek yang dipilih. 

D. Menguraikan rangkaian tahapan atau deret penjelasan. 

E. Membuat penutup yang berisi kesimpulan, interpretasi penulis terhadap objek yang 

dipilih. 

 

4. Urutan struktur teks eksplanasi yaitu…. 

A. deretan penjelas-pernyataan umum-penutup 

B. abstrak-orientasi-krisis-reaksi-koda 

C. pernyataan umum-deretan penjelas-penutup 

D. pernyataan umum-penjelasan khusus-penutup 

E. abstrak-orientasi-reaksi-krisis-koda 

 

5. Gerhana bulan ini akan terjadi saat bulan beroposisi pada node tersebut.  

Arti istilah yang bercetak miring adalah…. 

A. berkebalikan    D. berhadapan 

B. bersejajar    E. berlawanan 

C. bertentangan 

 

6. Bacalah teks berikut. 

Arus urbanisasi yang kian meningkat perlu mendapat perhatian yang serius dari aparat 

pemerintah. Oleh sebab itu, diharapkan seluruh masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi 

guna menekan arus urbanisasi yang kian meningkat. Berbagai masalah kini bermunculan 

akibat arus urbanisasi yang sulit dihentikan. Kota-kota semakin padat. Secara otomatis 

tempat tinggal menjadi kurang memadai. Lapangan kerja menjadi berkurang sehingga tidak 

mustahil bila banyak terjadi kasus kriminalitas demi sesuap nasi. Kesehatan menjadi 
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menurun karena lingkungan yang kumuh, dan semakin banyaknya pencemaran. Hal-hal 

semacam itu tentunya sangat mengganggu jalannya pembangunan.  

Berikut ini yang tidak termasuk kesimpulan dari informasi yang disajikan pada paragraf di 

atas adalah…. 

A. Arus urbanisasi mengakibatkan lapangan kerja di kota menjadi berkurang.  

B. Urbanisasi menyebabkan padatnya penduduk.  

C. Pemerintah sangat memperhatikan arus urbanisasi yang kian meningkat.  

D. Banyaknya kasus kriminalitas juga diakibatkan tingginya urbanisasi.  

E. Padatnya penduduk kota lingkungan menjadi kumuh dan kesehatan masyarakat 

menurun. 

 

7. Bacalah kutipan teks eksplanasi berikut ini dengan saksama!  

(1) Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan dengan intensitas tinggi 

dan durasi lama pada daerah aliran sungai (DAS). (2) Banjir terjadi karena alam dan 

tindakan manusia. (3) Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi, curah hujan, 

pengaruh fisiografi/geofisik sungai, kapasitas sungai, drainase lahan, dan pengaruh air 

pasang. (4) Penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perubahan tata guna lahan, 

pembuangan sampah, kawasan padat penduduk di sepanjang sungai, dan kerusakan 

bangunan pengendali banjir. (5) Baik banjir yang disebabkan oleh alam maupun oleh 

manusia, perlu diwaspadai dan diatasi.   

Urutan peristiwa sebab akibat dalam paragraf tersebut adalah ... . 

A. 1, 2, 3      D. 1, 3, 5  

B.  3, 4, 5      E. 2, 3, 5  

C. 2, 3, 4 

 

8. Bacalah teks berikut. 

Gempa es adalah gempa yang terjadi di daerah Antartika akibat adanya gletser. Seorang 

peneliti mempelajari bagaimana gletser membuat gempa es di Antartika. Gempa es tersebut 

disebabkan oleh gravitasi dan gelombang pasang-surut. Gaya gravitasi menyebabkan aliran 

Es Whilans tertarik. Tarikan gaya gravitasi menimbulkan daratan es pecah dengan lebar 

sekitar 96.5 km dan panjang sekitar 482 km ke arah Laut Ross. Gelombang dan pasang 
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mendorong lempeng Es Ross, menghantam gletser yang turun, Gletser terhenti. Saat 

gelombang surut, es tiba-tiba maju dengan gerakan yang setara dengan gempa berkekuatan 

7 pada skala Richter. 

Teks di atas memiliki struktur…. 

A. Pernyataan umum, aspek yang dilaporkan  

B. Tujuan, langkah-langkah 

C. Orientasi, krisis, reaksi, koda 

D. Pernyataan umum, urutan sebab-akibat 

E. Pernyataan umum, argumentasi, reorientasi 

 

9. Karakteristik atau ciri dari teks eksplanasi ialah … 

A. isinya memuat fakta 

B. muatannya didasarkan pada pendapat /opini 

C. adanya langkah prosedur 

D. memuat unsur kekonyolan 

E. terdapat unsur persuasif di dalamnya 

 

10. Perhatikan kerangka teks eksplanasi berikut! 

(1) Proses terjadinya gempa bumi 

(2) Penyebab terjadinya gempa bumi 

(3) Definisi gempa bumi 

(4) Akibat gempa bumi 

(5) Simpulan gempa bumi 

Jika dikembangkan menjadi sebuah teks eksplanasi, urutan kerangka yang tepat adalah …. 

A. (3), (1), (2), (4), (5) 

B. (1), (2), (3), (4), (5) 

C. (3), (4), (1), (5), (2) 

D. (2), (4), (5), (1), (3) 
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E. (5), (2) (3), (4), (1), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Jawablah petanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Tuliskan pengertian teks eksplanasi! 

2. Tuliskan dan jelaskan struktur pembangun teks eksplanasi! 

3. Tuliskan penanda bahasa teks eksplanasi! 

4. Tuliskan satu kalimat yang di dalamnya terdapat verba material dan verba material! 

5. Tuliskan satu kalimat yang di dalamnya terdapat konjungsi temporal dan konjungsi 

kausal! 

 

 

 

 

 

 

 

Catatan perilaku peserta didik selama mengikuti pembelajaran  

No Hari/Tggl 
Nama peserta 

didik 
Perilaku (-) Tindak lanjut 

     

     

 

LEMBAR PENILAIAN LAPORAN HASIL OBSERVASI 

PENILAIAN KETERAMPILAN 

Tugas Tersstruktur 

1. Cari dan bacalah teks eksplanasi yang terdapat di media massa! 

2. Tulislah sebab-akibat berdasarkan teks eksplanasi tersebut! 

3. Konstruksilah informasi yang terdapat dalam teks eksplanasi tersebut! 

No Soal Bobot Persoal 

PG 

Skor 

Penilaia

n 

Nilai 

1 10 

100 

Nilai 

Siswa 

 
……

… 

Paraf 

Guru 

 
……… 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 

No 

Soal 

Bobot Persoal 

Esay 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1 15 

100 

Nilai 
Siswa 

 

……
… 

Paraf 
Guru 

 

……… 

2 20 

3 15 

4 20 

5 30 
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4. Tuliskan kata-kata sulit yang terdapat pada teks eksplanasi yang kalian baca, kemudian 

artikan dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia! 

5. Cari dan tuliskan konjungsi temporal dan konjungsi kausal yang terdapat pada teks 

eksplanasi yang kalian baca! 

6. Cari dan tuliskan verba material dan verba material yang terdapat pada teks eksplanasi yang 

kalian baca! 

7. Tulislah hasil tugas kalian di selembar kertas, dan bacakan di depan kelas agar dapat 

dikomentari teman-teman dan gurumu! 

 

Tugas Proyek 

1. Amatilah peristiwa alam yang terjadi di sekitarmu dengan saksama! 

2. Cobalah tentukan satu objek peristiwa alam yang akan kamu kembangkan sebagai teks 

eksplanasi! 

3. Produksilah teks eksplanasi sesuai objek yang telah ditentukan dengan mengikuti langkah-

langkah berikut! 

a. Tulislah pernyataan umum berdasarkan objek yang ditentukan! 

b. Uraikan langkah-langkah atau deret penjelasnya! 

c. Buatlah penutup yang berisi kesimpulan, pesan, atau interpretasimu terhadap objek 

tersebut! 

4. Susunlah teks eksplanasi dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya! 

5. Kerjakan tugas tersebut dengan menggunakan komputer, kemudian agar lebih jelas 

tambahkan gambar-gambar dan data-data yang mendukung!  

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan  

No 
Komponen/Sub 

Komponen 

Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Kesesuaian Produk 75 

 a. Kesesuaian media 25 

 Kesesuaian isi 50 

2 Waktu  25 

 Ketepatan waktu kerja 25 

 

Hasil Penilaian Produk 

KET Kesesuaian Waktu Nilai Siswa Paraf Guru 
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Produk Maks/Perolehan 

Skor Maksimal 75 25 100 

………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.23  Mengidentifikasi permasalahan aktual yang akan disajikan dalam ceramah 

3.24  Menganalisis isi, struktur, dan kebahasaan dalam ceramah 

4.23  Menyusun bagian-bagian penting dari permasalahan aktual sebagai bahan untuk 

disajikan dalam ceramah 

4.24  Mengkonstruksi ceramah tentang permasalahan aktual dengan memerhatikan aspek 

kebahasaan dan menggunakan struktur yang tepat 

 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 

 

 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  
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A. Menganalisis Informasi Permasalahan Aktual dalam Ceramah 

Pengertian Ceramah 

Ceramah adalah pidato (berbicara di depan umum/khalayak ramai) yang bertujuan untuk 

memberikan nasihat dan petunjuk mengenai suatu permasalahan kepada audiens yang bertindak 

sebagai pendengar. Ceramah dibedakan atas ceramah umum dan ceramah khusus. Ceramah 

umum bertujuan untuk memberikan nasihat kepada khalayak yang bersifat umum dan 

menyeluruh. Pendengar ceramah umum beragam, mulai anak-anak, remaja, maupun dewasa, 

sehingga tema ceramah bersifat umum dan disesuaikan dengan acara/kegiatannya. Contoh 

ceramah umum adalah ceramah menjaga kebersihan, ceramah tentang remaja. Sedangkan 

ceramah khusus disajikan kepada pendengar khusus dan disesuaikan dengan acara/kegiatannya. 

Contoh ceramah khusus adalah ceramah tentang bahaya narkoba yang ditujukan untuk anak 

sekolah, ceramah kesehatan yang ditujukan kepada orang-orang yang berkecimpung di bidang 

kesehatan missal di rumah sakit. Teks ceramah termasuk jenis teks persuasi, karena bertujuan 

mengajak/merubah pola pikir/tingkah laku/sikap seseorang/banyak orang. 

Permasalahan yang ditampilkan dalam ceramah biasanya masalah aktual yang sedang ramai 

dibicarakan, misalkan masalah politik, atau masalah kehidupan. Permasalahan aktual yang 

disajikan dalam ceramah memuat informasi-informasi penting. Dalam berceramah juga terdapat 

beberapa metode. 

Metode dalam berceramah adalah sebagai berikut: 

1. Metode naskah, metode berceramah yang benar-benar dipersiapkan dengan cermat, atau 

pembicara membacakan teks pada waktu berceramah. 

2. Metode impromtu (serta merta): metode berceramah berdasarkan kebutuhan sesaat tanpa 

persiapan yang memadai. Maksudnya adalah penceramah langsung maju berceramah tanpa 

membawa apa pun. 

3. Metode memoriter (menghafal): metode berceramah dengan cara pembicara menulis naskah 

lebih dahulu sebelum berceramah. 

4. Metode ekstemporan: metode berceramah di mana pembicara mempersiapkan catatan-

catatan penting atau kerangka ceramah yang merupakan urutan hal yang akan disampaikan 

dan pada saat berceramah penceramah mengembangkan isi dari kerangka yang telah 

dibuatnya tersebut. 

 

B. Menganalisis Isi, Struktur, dan Kebahasaan dalam Ceramah 
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1. Isi ceramah 

Isi ceramah memuat informasi-informasi tentang topik yang dibahas. Selain bertujuan 

menginformasikan, ceramah bertujuan memersuasi khalayak untuk memilih hal positif dan 

hal negatif yang disampaikan penceramah. 

2. Struktur ceramah 

Struktur ceramah yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Pendahuluan berisi salam pembuka 

dan pengantar materi. Tahap isi, berisi materi ceramah. Dan tahap penutup berisi simpulan 

dan salam penutup. 

3. Aspek kebahasaan 

Dalam ceramah, aspek kebahasaan yang sering muncul adalah kata sapaan, konjungsi, dan 

bahasa baku.  

Berikut uraiannya: 

a. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa atau menegur orang yang diajak 

bicara. Contoh kata sapaan: 

1) Nama diri, misalnya Santi, Boni, Rika. 

2) Kata kekerabatan, misalnya ibu, kakak, adik, abang, paman. 

3) Gelar kepangkatan, misalnya kapten, dokter, professor, kepala desa, ketua. 

4) Kata nama, misalnya tuan, nyonya, saudara. 

5) Kata ganti persona kedua: Anda. 

b. Teks yang baik haruslah memiliki keterpaduan dan kesatuan antarkalimat dan 

antarparagraf. Untuk menjalin itu dibutuhkan kata penghubung (konjungsi). Konjungsi 

yang sering muncul dalam ceramah adalah: 

1) Konjungsi penyamaan, konjungsi yang menmghubungkan menyamakan dua klausa, 

misalnya adalah, ialah, yaitu, yakni, bahwa. 

2) Konjungsi penyimpulan, konjungsi yang menghubungkan menyimpulkan, misalnya 

dengan demikian, dengan begitu, oleh sebab itu, karena itu, oleh karena itu, maka, 

jadi 

3) Konjungsi penyebaban, konjungsinyang menghubungkan menyatakan sebab 

terjadinya keadaan, misalnya karena, sebab, lantaran. 

c. Penggunaan bahasa baku dan tidak baku. 

 

Kata baku dan kata tidak baku 
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Kata baku adalah kata yang cara pengucapan atau penulisannya sesuai dengan kaidah yang 

dibakukan (EYD, tata bahasa baku, kamus umum) atau kaidah-kaidah standar bahasa Indonesia.  

Kata tidak baku adalah ragam bahasa yang cara pengucapan atau penulisannya tidak sesuai 

dengan kaidah yang dibakukan atau kaidah-kaidah standar bahasa Indonesia. 

Ciri-ciri kata baku: 

1. tidak dipengaruhi bahasa daerah 

2. tidak dipengaruhi bahasa asing 

3. bukan ragam percakapan 

4. pemakaian imbuhan secara eksplisit 

5. sesuai dengan konteks kalimat 

6. tidak terkontaminasi atau tidak rancu 

7. tidak mengandung hiperkorek (membetulkan kata yang sudah betul menjadi kata yang salah) 

 

 

 

Kosakata Baku Bahasa Indonesia: 

Baku Tidak Baku Baku Tidak Baku 

Asas Azas Syukur Sukur 

Apotek Apotik Tetapi Tapi 

Antre Antri Hadirin para hadirin 

Aerobatik Erobatik Mengapa Kenapa 

Analisis Analisa suka akan suka dengan 

Doa do’a Insaf Insyaf 

Fotokopi Photocopy Karisma Kharisma 

Jadwal Jadual Jumat jum’at 

Hakikat Hakekat Produktivitas Produkitifitas 

ibu jari Ibujari Teleks Telex 

infrastruktur infra struktur Teknik Tehnik 

Wasalam Wassalam Zaman Jaman 

Frekuensi Frekwensi Komputer Computer 

 

C. Mengonstruksi Ceramah 

Dalam mengonstruksi ceramah diperlukan beberapa langkah agar ceramahnya dapat dengan 

mudah dipahami oleh pendengar. Permasalahan yang diangkatpun harus permasalahan yang 

aktual atau permasalahan yang saat ini sedang ramai dibicarakan orang dan menjadi issue 

public.  

Langkah-langkah menyusun ceramah: 
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1. Menentukan topik yang akan dibahas sesuai permasalahan yang aktual. 

2. Membuat kerangka ceramah berupa kalimat-kalimat yang memuat pokok-pokok 

permasalahan yang akan dibahas dalam ceramah. 

3. Mengumpulkan materi yang berkaitan dengan permasalahan. 

4. Mengembangkan kerangka karangan menjadi wacana yang padu dan koheren. 

5. Menyusun ceramah dengan memperhatikan struktur dan aspek kebahasaannya. 

Setelah kalian dapat menyusun ceramah dengan baik, maka cobalah orasikan 

(demonstrasikan) ceramah kalian di depan kelas. Untuk dapat melakukan orasi dengan baik, 

diperlukan teknik-teknik tertentu.  

Teknik-teknik orasi yang baik adalah: 

1. Intonasi, yaitu tekanan nada naik turun pada susunan kata.  

2. Ekspresi wajah atau mimik wajah, ekspresi penceramah harus sesuai dengan hal yang 

disampaikan, sehingga menambah unsur visual dan emosi. 

3. Gerak tubuh yang meliputi gerak tangan, kepala dan kaki yang disesuaikan dengan isi 

ceramah, tdak boleh berlebihan. 

 

 

PENILAIAN PENGETAHUAN 

A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf 

A, B, C, D, atau E beserta analisis jawabannya! 

1. Penyalahgunaan narkoba akan berdampak buruk bagi kesehatan, … kesehatan secara 

psikologis, … gangguan fisik bagi pelajar atau generasi muda. 

Konjungsi yang tepat untuk melengkapi paragraf di atas adalah…. 

A. yakni, dan    D. jangankan, bahkan 

B. baik, entah    E. bukan hanya, namun 

C. tidak hanya, tetapi juga 

 

2. Yang tidak termasuk metode dalam ceramah adalah…. 

A. langsung    D. serta merta 

B. impromptu    E. naskah 

C. ekstemporan 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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3. Berikut langkah-langkah dalam mengonstruksi ceramah adalah…. 

A. Menentukan topik yang aktual – mengumpulkan materi – membuat kerangka – 

mengembangkan kerangka menjadi wacana – menyusun ceramah 

B. Menentukan topik yang aktual – membuat kerangka – mengumpulkan materi – 

mengembangkan kerangka menjadi wacana – menyusun ceramah 

C. Menentukan topik sesuai audiens – membuat kerangka – mengumpulkan materi – 

mengembangkan kerangka menjadi kalimat – mengembangkan kalimat menjadi paragraf 

– menyusun ceramah 

D. Menentukan topik sesuai audiens - mengumpulkan materi – mengembangkan kerangka 

menjadi kalimat – mengembangkan kalimat menjadi paragraf – menyusun ceramah 

E. Menentukan audiens – menentukan topik yang aktual - mengumpulkan materi – 

mengembangkan kerangka menjadi kalimat – mengembangkan kalimat menjadi paragraf 

– menyusun ceramah 

 

4. Berikut penutup ceramah yang tepat adalah…. 

A. Jika tidak ada yang bertanya lagi, maka saya akhiri ceramah ini. Maaf jijka banyak 

kesalahan dan kekurangannya. 

B. Saya mengucapkan terima kasih dan minta maaf untuk Bapak/Ibu yang hadir. 

C. Terima kasih atas perhatiannya semua, semoga bermanfaat bagi semuanya. 

D. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatian Bapak/Ibu semuanya. 

E. Adik-adik yang saya cintai, jika sudah tidak ada lagi pertanyaan, maka saya akhiri 

ceramah pada pagi ini. Terima kasih atas perhatian Adik-adik semua. 

 

5. Pengertian metode impromptu adalah…. 

A. metode berceramah yang benar-benar dipersiapkan dengan cermat, atau pembicara 

membacakan teks pada waktu berceramah 

B. metode berceramah berdasarkan kebutuhan sesaat tanpa persiapan yang memadai 

C. metode berceramah dengan cara pembicara menulis naskah lebih dahulu sebelum 

berceramah 

D. metode berceramah dimana pembicara mempersiapkan catatan-catatan penting atau 

kerangka ceramah yang merupakan urutan hal yang akan disampaikan 

E. semua benar 
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6. Seminggu sekali ... sebulan dua kali pegawai bank mendatangi sekolah untuk menerima 

uang tabungan. Pada waktu itu penabung dapat pula mengambil uangnya ... seluruh 

karyawan ... pelajar di Indonesia menjadi anggota TABANAS, tentu akan banyak lagi uang 

terkumpul. 

Urutan kata penghubung yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah.... 

A. dan, seandainya, atau   D. atau, jika, dan 

B. dan, atau, jika     E. karena, jika, dan 

C. seandainya, atau, jika 

 

7. Bacalah paragraf berikut dengan saksama! 

Larasati adalah siswa ... di sekolah kami. Selain aktif pada kegiatan OSIS di sekolah, dia 

juga aktif pada kegiatan ... mengikuti jejak orang tuanya. Setelah lulu SMA, Larasati akan 

melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia mengambil jurusan ... sesuai dengan sifatnya 

suka membantu memecahkan masalah teman-temannya. 

Kata baku yang tepat untuk melengkapi paragraf tersebut adalah.... 

A. tauladan, sosial, psikologi  D. teladan, sosialisasi, psycologi 

B. tauladan, sosial, psikologi  E. teladan, sosial, psikhologi 

C. teladan, sosial, psikologi           

 

8. Penulisan kata sapaan yang tepat pada pembukaan ceramah berikut ini adalah…. 

A. Selamat pagi Adik-adik. Bagaimana kabar kalian pada pagi ini? Pada pagi ini kita dapat 

berkumpul di aula dengan keadaan sehat. 

B. Salam sejahtera saudara-saudara. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? 

C. Selamat pagi. Pada pagi ini, saya akan menemani Anda dalam ceramah mengenai 

permasalahan seputar kesehatan. 

D. Selmat pagi Bapak/ibu. Alhamdulillah pada hari ini, kita dapat berkumpul dalam 

keadaan sehat. 

E. Tuan/nyonya/saudara yang berbahagia. Perkenanlah nama saya dr. Dzikrinia Suseno 

akan menyampaikan ceramah mengenai pentingnya olahraga dalam kesehatan. 
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9. Di jalan sering terjadi pelanggaran … lalu lintas, misalnya ada yang tidak menggunakan … 

yang memiliki … SNI atau bahkan tidak menggunakannya sama sekali ketika mengendarai 

motor.  

Perhatikan kalimat di atas. Kata baku yang tepat untuk melengkapi alimat di atas adalah… 

A. tatatertib, helm, standar   D. tata tertib, helm, standard 

B. tata tertib, helem, standar   E. tata tertib, helm, standar 

C. tatatertib, helem, standard 

 

10. Bagian ceramah, yakni pengantar menuju materi yang tepat dan sesuai dengasn 

permasalahan dalam artikel adalah…. 

A. Bapak/Ibu yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 

ceramah tentang kemiskinan yang ada di Indonesia. Alasan saya memilih topik ini 

adalah karena kemiskinan akan berdampak buruk kepada masa depan anak-anak di 

Indonesia. 

B. Selamat pagi. Bapak/Ibu yang saya hormati, selamat berjumpa kembali dalam ceramah 

tentang kemiskinan di Indonesia. 

C. Bapak/Ibu yang saya terhormat, perkenankanlah saya untuk menyampaikan ceramah 

tentang masalah kemiskinan di Indonesia. 

D. Di kesempatan kali ini izinkan saya untuk berceramah dalam tema kemiskinan yang 

akan saya sampaikan kepada Bapak/Ibu semua. 

E. Kemiskinan di Indonesia sangat memprihatinkan jika tidak ada cara atau jalan keluar 

dari pemerintah Indonesia untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 

Soal 

Bobot Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1 10 

100 

Nilai 

Siswa 

 

……

… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 
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B. Jawablah petanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Tuliskan pengertian ceramah! 

2. Tuliskan metode-metode dalam ceramah! 

3. Cari dan tuliskan permasalahan aktual yang ada di masyarakat saat ini! 

4. Tuliskan 5 kata baku, kemudian masukkan kata baku tersebut ke dalam kalimat! 

5. Tuliskan permasalahan yang ada dalam pidato hari pendidikan di atas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENILAIAN LAPORAN HASIL OBSERVASI 

PENILAIAN SIKAP, PROSES DAN HASIL BELAJAR  

Catatan perilaku peserta didik selama mengikuti pembelajaran  

No Hari/Tggl 
Nama peserta 

didik 
Perilaku (-) Tindak lanjut 

     

     

 

PENILAIAN KETERAMPILAN 

Penugasan  

1. Tugas Tidak Terstruktur  

Mengikuti dan mencatat ceramah yang ada di lingkungan sekitar, lalu kerjakan tugas berikut: 

a. Informasi penting dalam ceramah 

b. Metode yang dipakai dalam ceramah 

c. Permasalahan yang diangkat dalam ceramah 

2. Tugas Terstruktur 

Setelah mengikuti ceramah di sekitar lingkungan, lakukan tugas berikut: 

a. Tuliskan informasi-informasi penting yang terdapat dalam ceramah! 

No 

Soal 

Bobot Persoal 

Esay 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1 15 

100 

Nilai 

Siswa 

 

……

… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

2 20 

3 15 

4 20 

5 30 
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b. Tulis kembali informasi-informasi penting tersebut ke dalam paragraf dengan 

menggunakan bahasa sendiri! 

 

Bentuk Unjuk Kerja 

1. Kunjungilah perpustakaan sekolah dan bacalah buku-buku tentang ceramah yang 

mendukung materi! 

2. Ikuti kajian ceramah yang ada di lingkungan sekitar kalian! 

3. Amati permaalahan aktual yang ada di masyarakat! 

4. Tulis masalah aktual tersebut menjadi topik ceramah! 

5. Kembangkan topik ceramah tersebut ke dalam bentuk wacana! 

6. Tampilkan ceramah yang telah kalian buat di depan kelas! 

7. Minta pendapat dan tanggapan dari teman dan guru kalian! 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Proses 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Proses 75 

 Mengikuti kajian ceramah  

 Mengamati permasalahan actual  

 Nmenulis permasalahan actual  

2 Hasil 15 

 Kembangkan permasalahan ke dalam bentuk wacana   

 Menampilkan ceramah di depan kelas  

3 Waktu  10 

 Ketepatan mendemonstrasikan ceramah, selama 2 minggu  

 

Hasil Penilaian Proses 

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 

………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 
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3.25  Mengidentifikasi butir-butir penting dari satu buku pengayaan (nonfiksi) yang dibaca 

4.25 Menyusun laporan butir-butir penting dari satu buku pengayaan (nonfiksi) 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 

 

 
 

A. Pengertian buku nonfiksi 

Buku nonfiksi (buku pengayaan) adalah buku yang disusun atas dasar fakta yang benar-

benar terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Buku nonfiksi dapat menunjang materi pelajaran di 

sekolah. Membaca buku nonfiksi dapat membantu dan menambah wawasan dan pengetahuan. 

Contoh buku nonfiksi antara lain buku bahasa, agama, politik, pertanian, kesehatan, biografi, 

dan ensiklopedia. Teks yang terdapat dalam buku nonfiksi termasuk teks eksposisi, karena 

bertujuan menambah wawasan/pengetahuan pembaca. 

 

B. Identifikasi butir-butir penting dari buku nonfiksi 

Untuk mendeskripsi (menggambarkan) buku nonfiksi, dapat digunakan teknik membaca 

skimming. Membaca skimming adalah keterampilan membaca yang diatur secara sistematis  

untuk mendapatkan hasil yang efisien, untuk berbagai tujuan, diantaranya untuk mengenali 

topik bacaan, mengetahui pendapat orang lain, mengetahui organisasi penulisan, penyegaran 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  
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mengenai apa yang pernah dibaca, dan mendapatkan bagian penting yang diperlukan tanpa 

membaca seluruhnya (Soedarso: 88-89). 

Nah, sekarang bacalah buku nonfiksi yang ada di perpustakaan sebanyak 1 bab. Kemudian 

lakukanlah kegiatan di bawah ini, yaitu mendeskripsi butir-butir penting dari penggalan buku 

nonfiksi yang kamu baca. 

 

C. Menyusun laporan butir-butir penting dari buku nonfiksi 

Kosasih (2012-84) mengatakan bahwa laporan buku adalah karya ilmiah yang 

mendemonstrasikan pemahaman, kemampuan analisis, dan evaluasi penulis terhadap isi suatu 

buku. Dalam laporan itu, penulis dapat mengutip beberapa bagian dari buku/bab yang 

dibahasnya. 

Fungsi laporan: 

1. mengatasi suatu masalah 

2. mengambil keputusan yang lebih efektif 

3. mengetahui kemajuan dan perkembangan suatu masalah 

4. mengadakan pengawasan dan perbaikan 

5. menemukan teknik-teknik baru 

 

Sistematika laporan buku nonfiksi: 

1. Data lengkap buku, terdiri dari nama pengarang, judul buku, penerbit, tahun terbit, tebal 

buku, cetakan ke-, nomor ISBN, dan ukuran buku. 

2. Garis besar isi buku, hal-hal penting yang ada pada buku nonfiksi tersebut. 

3. Keunggulan buku 

4. Kelemahan buku 

5. Kesimpulan 

 

 

 

 

PENILAIAN PENGETAHUAN 

A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf 

A, B, C, D, atau E beserta analisis jawabannya! 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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1. (1) Tujuan penulisan 

(2) Sistematika penulisan 

(3) Latar belakang masalah 

(4) Manfaat penulisan 

(5) Pembatasan masalah 

Sistematika bab Pendahuluan yang tepat adalah.... 

A. 3-5-4-2-1   D. 1-4-5-3-2 

B. 3-5-1-4-2   E. 1-2-3-5-4 

C. 3-1-4-2-5 

 

2. Cermati data publikasi berikut: 

Judul buku : Komposisi Bahasa Indonesia 

Nama pengarang: Dr. Lamudin Finoza 

Penerbit : Diksi Insan Mulia 

Kota terbit : Jakarta 

Tahun terbit : 2006 

Halaman : 53 

Penulisan catatan kaki yang tepat berdasarkan data di atas adalah.... 

A. Dr. Lamudin Finoza, Komposisi Bahasa Indonesia, (Jakarta: Diksi Insan Mulia, 2006), 

hlm. 53. 

B. Finoza, Lamudin. Komposisi Bahasa Indonesia. (Jakarta: Diksi Insan Mulia, 2006), hlm. 

53. 

C. Lamudin Finoza, Komposisi Bahasa Indonesia, (Jakarta: Diksi Insan Mulia, 2006), hlm. 

53. 

D. Lamudin Finoza, (Jakarta: Diksi Insan Mulia, 2006), Komposisi Bahasa Indonesia, hlm. 

53. 

E. Finoza, Lamudin. 2006. Komposisi Bahasa Indonesia. Jakarta: Diksi Insan Mulia. Hlm. 

53. 

 

3. Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terlaksananya 

pengamatan di Hutan Wisata Wanamarta. Kegiatan pengamatan ini dilaksanakan pada hari 

Selasa, 12 Juli 2005. 
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Kalimat dalam kutipan laporan hasil pengamatan di atas merupakan kalimat.... 

A. ucapan syukur    D. pendahuluan 

B. penutup     E. latar belakan 

C. isi 

 

4. Cermati data publikasi buku berikut ini! 

Judul buku: Kuasa Cinta dalam Keadilan 

Penulis : Kahlil Gibran 

Penerbit : Pustaka Anggrek 

Kota : Yoyakarta 

Tahun : 2008 

Halaman : 73 s.d. 75 

Penulisan catatan kaki yang tepat sesuai dengan data publikasi di atas adalah.... 

A. Kahlil Gibran, 2008, Kuasa Cinta dalam Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka Anggrek), hlm. 

73 s.d. 75. 

B. Gibran, Kahlil. 2008. Kuasa Cinta dalam Keadilan. Yogyakarta: Pustaka Anggrek. Hlm. 

73 s.d. 75. 

C. Kahlil Gibran, Kuasa Cinta dalam Keadilan, (Pustaka Anggrek: Yogyakarta, 2008), hlm. 

73 s.d. 75. 

D. Gibran Kahlil, Kuasa Cinta dalam Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka Anggrek, 2008), hlm. 

73 s.d. 75. 

E. Kahlil Gibran, Kuasa Cinta dalam Keadilan, (Yogyakarta: Pustaka Anggrek, 2008), hlm. 

73 s.d. 75. 

 

5. Contoh laporan kegiatan adalah…. 

A. laporan gunung meletus   D. laporan hari guru 

B. laporan ke Jayawijaya    E. laporan PKL 

C. laporan fotosintesis 

 

6. Cermati penggalan bab pendahuluan laporan berikut! 
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Untuk memperoleh data yang akurat di samping mengadakan wawancara dengan 

narasumber yang dipercaya, maka penulis juga melakukan penelitian secara langsung di 

lapangan yaitu dengan cara ..... 

Ilustrasi di atas merupakan penggalan bab pendahuluan laporan pada bagian.... 

A. latar belakang masalah D. metode perolehan data                

B. tujuan atau manfaat E. ruang lingkup masalah 

C. sistematika penulisan 

 

7. Untuk karya tulis yang bertema teknik bertanam tumbuhan tertentu, kerangka karya tulis 

yang baik adalah.... 

A. pengaturan jarak tanam; pemilihan bibit; pemberantasan hama/penyakit; pemeliharaan 

tanaman; pemanenan hasil 

B. pemilihan bibit; pemeliharaan tanaman; pemberantasan hama/penyakit; pengaturan jarak 

tanam; pemanenan hasil 

C. pemeliharaan tanaman; pengaturan jarak tanam; pemilihan bibit; pemberantasan 

hama/penyakit; pemanenan hasil 

D. pemilihan bibit; pengaturan jarak tanam; pemeliharaan tanaman; pemberantasan 

hama/penyakit;pemanenan hasil 

E. pemberantasan hama/penyakit; pemeliharaan tanaman; pemilihan bibit; pengaturan jarak 

tanam; pemanenan hasil 

 

8. Sebuah laporan yang baik ditandai oleh.... 

A. banyaknya data yang disertakan di dalamnya 

B. menggunakan kata-kata ilmiah 

C. disertakannya tabel dan data 

D. penggunaan data yang obyektif dan akurat 

E. struktur pembahasannya didasarkan hubungan sebab-akibat 

 

9. Di sepanjang perjalanan kami dipandu oleh guide yang berasal dari Yordan. Pria yang 

usianya boleh dikatakan tidak muda lagi, namun cukup energik, karena ia tidak henti-

hentinya menjelaskan tempat-tempat yang kami lewati. 
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Berhubung ia sering menggunakan kata ”as you know”, maka peserta tur pun memberikan 

prediket ”Mister As You Know” padanya. 

Yang ditemukan dalam laporan di atas adalah.... 

A. Kesan-kesan selama perjalanan 

B. Keadaan jalan-jalan di kota Amman 

C. Kisah selama perjalanan meninggalkan kota Amman 

D. Perjalanan menuju Palestina 

E. Kebiasaan orang selama perjalanan 

 

10. Laporan termasuk paragraf…. 

A. eksposisi    D. persuasi 

B. deskripsi    E. narasi 

C. argumentasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Jawablah petanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Tuliskan pengertian laporan! 

2. Tuliskan dan jelaskan macam-macam laporan! 

3. Cari 1 buku pelajaran, dan buat daftar pustaka dari buku tersebut! 

4. Tuliskan sistematika laporan penelitian! 

5. Tuliskan contoh laporan penelitian dan laporan kegiatan! 

 

No Soal Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaia

n 

Nilai 

1 10 

100 

Nilai 

Siswa 

 

……

… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 
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LEMBAR PENILAIAN LAPORAN HASIL OBSERVASI 

Penilaian Ketrampilan   

Bentuk Penugasan Projek  

No. Kompetensi Dasar Materi Indikator 
Teknik 

Penilaian 

1. 4.10 Mempertunjukkan 

kesan pribadi 

terhadap salah satu 

buku ilmiah yang 

dibaca dalam bentuk 

teks eksplanasi 

singkat 

 

laporan 

 

Siswa dapat : 

1. Menemukan informasi-

informasi penting dalam buku 

nonfiksi  

2. Menyusun laporan sesuai 

sistematika 

3. Membuat laporan sederhana 

Proyek 

 

 

 

 

Tugas Projek 

Judul kegiatan : Menganalisis sistematika dalam laporan buku nonfiksi 

Jenis kegiatan : Tugas kelompok 

Tujuan kegiatan: 1) Peserta didik dapat menganalisis sistematika dalam laporan buku nonfiksi 

dengan benar 

2) Peserta didik dapat membuat kesimpulan sistematika dalam laporan buku 

nonfiksi dengan benar 

Langkah Kegiatan 

1. Bersama teman sebangku bacalah laporan buku nonfiksi berikut dengan cermat! 

 

LAPORAN BUKU NONFIKSI 

 

Judul buku   : Aneka Kreasi Kerajinan Bambu 

Pengarang   : Norbertus Kaleka 

ISBN               : 978-602-7849-27-3 

No 

Soal 

Bobot Persoal 

Esay 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1 15 

100 

Nilai 

Siswa 
 

……

… 

Paraf 

Guru 
 

……… 

2 20 

3 15 

4 20 

5 30 
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Tahun terbit: 2014 

Halaman       : 112 halaman 

Penerbit       : Arcitra, Jogjakarta  

 

   “Indonesia merupakan negeri penghasil bambu. Hampir 85% bamboo yang tumbuh diu 

Asia Tenggara terdapat di Indonesia. Sebab itu, Negara kita bisa dikatakan sebagai negeri 

bambu.” Itulah salah satu kutipan dalam buku nonfiksi yang memaparkan kelebihan Indonesia. 

Buku ini terdiri atas tujuh bagian. Di dalamnya memuat berbagai sajian, panduan, petunjuk 

teknik pembuatan kerajinan berbahan dasar bambu serta kisah sukses dari pengusaha industri 

berbahan bambu. Buku ini tersajji dalam tujuh bagian yang lengkap. Secara garis besar ketujuh 

bagian tersebut mencakup: 

Bagian 1 Memilih Bambu untuk Kerajinan 

A. Sifat Fisika dan Kimia Bambu 

B. Mengawetkan Bambu 

C. Bambu untuk Kerajinan 

Bagian 2 Kerajinan Miniatur dari Bambu 

A. Warung HIK atau Angkringan 

1. Bahan dan Alat 

2. Cara Membuat 

B. Miniatur warung Desa 

C. Miniatur Gerobak Mi Ayam 

D. Miniatur ATM 

E. Miniature Rumah Desa 

Bagian 3 Kerajinan Akar Bambu 

A. Bahan dan Alat 

B. Cara Membuat Bebek 

C. Ragam Kreasi Kerajinan dari Akar Bambu 

Bagian 4 Kerajinan Anyaman Bambu 

A. Teknik Menganyam 

B. Cara Menganyam 

1. Menyiapkan Bahan 

2. Menganyam Iratan Bambu 
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C. Ragam Produk Asesoris dan Cenderamata dari Anyaman Bambu 

Bagian 5 Kerajinan Anyaman Bambu 

A. Ethek-Ethek 

B. Seruling Suara Burung 

C. Gangsing 

D. Nawolo 

Bagian 6 Ekonomi Bambu 

A. Membangkitkan Ekonomi Rakyat 

B. Kelayakan Usaha 

1. Kebutuhan Bahan 

2. Kebutuhan Alat 

3. Biaya Pembuatan Miniatur 

4. Keuntungan 

Bagian 7 Pelaku Usaha  

A. Perajin Miniatur Bambu: Gringsing Ibnu Handoko 

B. Perajin Akar Bambu: Daryono, Sunarsih 

C. Perajin Anyaman Bambu: Widiyatno, Sutikno 

D. Perajin Mainan Bambu: Supiyanto, Suroso 

Buku berjudul Aneka Kreasi Kerajinan Bambu karya Norbertus Kaleka ini disajikan dengan 

menarik, sederhana, dan sistematis. Tampilan koverbuku sangat menarik dan indah. Dari segi 

kebahasaan disajikan dengan jelas, hamper tida ada kesalahan ejaan dan tata bahasa dalam buku 

ini. Bahas dalam buku ini juga tidak banyak menggunakan bahasa asing sehingga memudahkan 

para pembaca. Buku ini sangat lengkap isinya dengan teknik memandui dengan langkah-

langkah yang jelas dan sistematis disertai dengan gambar full colour, sehingga menjadikan buku 

ini semain menarik dan pembaca betul-betul jelas. 

Setiap bagian buku ini disajikan secara runtut sesuai tahapan sehingga pembaca semakin 

tertarik mengkaji lebih dalam isinya. Bagian ke-6 disajikan fakta dan data tentang langkah-

langkah membuat kerajinan bambu menjadi egiatan ekonomi sebagai peluang usaha. Bagian ke-

7 disajikan fakta tentang para pengusaha kerajinan bambu yang telah berhasil. 

Terlepas dari kelebihan buku di atas, buku ini juga memiliki beberapa kelemahan. 

Kelemahan terebut di antaranya buku ini tidak dilengkapi dengan glosarium yang menjelaskan 

istilah atau kosakata sulit yang terdapat dalam buku ini. Dalam buku ini juga tidak terdapat 
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bagian indeks yang memudahkan pembaca untuk menemukan informasi yang merujuk ke 

halaman buku secara cepat. Secara fisik sangat disayangkan karena buku ini menggunakan 

kertas CD yang tipis sehingga teks dan gambar yang menarik terlihat tembus di halaman 

sebaliknya. 

Secara keseluruhan, buku ini sangat layak dan sesuai untuk digunakan berbagai kalangan 

dari pelajar, mahasiswa, dan umum yang tertarik dengan kerajinan yang berbahan bambu. Buku 

ini dapat direkomendasikan sebagai bacaan yang layak untuk digunakan sebagai bahan 

pengayaan bagi pelajar karena disajikan secara sederhana, menarik, runtut, dan lengkap. 

 

2. Diskusikan dengan teman sebangku butir-butir penting yang terdapat dalam laporan buku 

nonfiksi di atas! 

3. Analisislah sistematika penulisan laporan buku nonfiksi di atas. Tulislah dngan format 

seperti di bawah ini! 

 
Bagian Penjelasan 

Judul  

Data buku  

Garis besar isi  

Kelebihan buku  

Kelemahan buku  

Kesimpulan  

 
4. Buatlah kesimpulan berdasarkan hasil analisis di atas!  

5. Cari dan tuliskan kata-kata istilah yang ada pada laporan di atas! 

6. Cari dan tuliskan kata-kata sulit pada lapoan di atas, kemudian artikan menggunakan Kamus 

Besar Bahasa Indonesia! 

7. Presentasikan di depan kelas agar ditanggapi guru dan kelompok lain! 

 

Penugasan  

Tugas Terstruktur 

Judul kegiatan : Mendeskripsi butir-butir penting dalam buku nonfiksi 

Jenis kegiatan : Tugas kelompok 

Tujuan kegiatan: 1) Peserta didik dapat mendeskripsikan butir-butir penting dari satu buku 

nonfiksi dengan benar 
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2) Peserta didik dapat membuat laporan hasil deskripsi butir-butir penting dari 

satu buku nonfiksi dengan benar 

Langkah Kegiatan 

1. Buatlah kelompok sebanyak 3-4 orang! 

2. Bacalah satu buku nonfiksi dengan teknik skimming (buku dan bab sudah ditentukan terlebih 

dahulu oleh kelompok)! 

3. Diskusikan isi buku nonfiksi yang telah dibaca bersama kelompokmu! 

4. Deskripsikan butir-butir penting yang terdapat dalam bab buku nonfiksi tersebut. Tuliskan 

seperti format berikut ini! 

No. Butir-butir penting buku nonfiksi 

1. ………………………………………….. 

2. …………………………………………… 

3. ………………………………………….. 

  

5. Cari dan tuliskan kata-kata tidak baku yang terdapat dalam bacaan tersebut! 

6. Cari dan tuliskan kata-kata sulit yang ada dalam bacaan. Kemudian artikan dengan 

mnggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia! 

7. Buatlah laporan sederhana berdasarkan hasil deskripsi kelompok! 

8. Majulah ke depan kelas untuk membacakan laporan deskripsi kelompok. Kelompok lain 

akan memberi tanggapan terhadap hasil laporan kelompok kalian! 
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3.26  Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek 

yang dibaca 

3.27 Menganalisis  unsur-unsur pembangun cerpen dalam buku kumpulan cerpen 

3.28 Menemukan butir-butir penting dari dua buku pengayaan (nonfiksi) yang dibaca 

3.29 Menganalisis pesan dari satu buku fiksi yang dibaca 

4.26  Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang dipelajari dalam cerita pendek 

4.27 Mengkonstruksi sebuah cerpen dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen 

4.28 Mempertunjukkan kesan pribadi terhadap salah satu buku ilmiah yang dibaca dalam 

bentuk teks eksplanasi singkat 

4.29 Menyusun ulasan terhadap pesan dari satu buku fiksi yang dibaca 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 

 

 

 
 

 

A. Mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan dalam cerpen 

Cerpen adalah cerita yang habis dibaca dalam satu kali duduk, cerita yang panjangnya antara 

200-1500 kata, atau disebut juga cerita pendek. Dalam cerpen cerita yang dibahas sederhana: 

hanya ada beberapa tokoh, hanya ada satu permasalahan yang tidak menyebabkan terjadinya 

perubahan nasib pada tokoh, dan waktu dalam cerita cenderung singkat hanya beberapa jam atau 

beberapa hari saja. Teks cerpen termasuk teks narasi, karena menceritakan sesuatu 

(menceritakan seseorang). 

Cerpen terdiri atas beberapa bagian, yaitu: 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  
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1. Judul cerpen, judul dibuat semenarik mungkin agar pembaca tertarik untuk membacanya. 

2. Paragraf pembuka, paragraf yang ditulis di awal cerpen, biasanya menggambarkan situasi 

awal cerita. 

3. Tokoh, dapat berupa apa saja tidak hanya manusia bisa jadi binatang, tanaman, ataupun 

benda, namun memiliki karakter tertentu. 

4. Point of view (sudut pandang), digunakan untuk mempermudah penulis dalam menentukan 

cara pandangnya terhadap cerita. 

5. Latar cerita, merupakan gambaran kondisi lingkungan yang ada dalam cerita. 

6. Amanat, adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang untuk pemnbaca. 

7. Alur/plot, jalan cerita dalam ceita. 

8. Paragraf penutup, bagian akhir cerpen yang biasanya bersifat terbuka sehingga pembaca 

terangsang untuk mengembangkan cerita berdasarkan imajinasinya sendiri.  

 

Sebagai karya yang idenya dari dunia nyata dan ditulis menggunakan imajinasi dan 

pandangan pengarang, cerpen tidak lepas dari muatan nilai-nilai. Nilai-nilai tersebut dapat 

dilihat secara eksplisit dan implisit melalui peristiwa-peristiwa yang diungkapkan pengarang. 

Nilai-nilai dalam cerpen memberikan pengalaman dan pengetahuan kepada pembaca.  

Nilai-nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen antara lain sebagai berikut: 

1. Nilai sosial atau kemasyarakatan, nilai yang berkaitan dengan norma yang ada di 

masyarakat, misalkan gotong royang, membantu sesama, bekerja bakti.  

2. Nilai moral atau etika, nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, misalkan hormat 

pada orang yang lebih tua, bicara yang sopan pada siapa saja, berperilaku yang baik. 

3. Nilai religius atau keagamaan, nilai yang berkaitan dengan agama, misalkan salam, 

beribadah ke masjid/gereja/wihara, mengaji, memakai pakaian muslim. 

4. Nilai pendidikan atau edukasi, nilai yang berkaitan dengan dunia pendidikan, misalkan 

belajar kelompok, sekolah, kuliah. 

5. Nilai estetika atau keindahan, nilai yang berkaitan dengan segi bahasa dan penggambaran 

keindahan mengenai kehidupan tokoh dalam cerita. 

6. Nilai budaya atau adat, nilai yang berkaitan dengan adat yang terdapat di suatu daerah, 

misalkan bahasa daerah, sekaten, nujuh bulan, midodaremi. 

 

B. Mendemonstrasikan salah satu nilai kehidupan dalam cerpen 
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Demonstrasikan salah satu nilai kehidupan yang terdapat dalam cerpen. Dengan 

mendemonstrasikan salah satu nilai tersebut, diharapkan kalian dapat menerapkan nilai positif 

yang terdapat dalam cerpen di kehidupan nyata. Kegiatan ini bertujuan agar kalian dapat dengan 

mudah menganalisis cerpen. Berikut adalah langkah-langkah yang harus diperhatikan dalam 

mendemonstrasikan salah satu nilai dalam cerpen: 

1. Membaca dan memahami cerpen secara keseluruhan. 

2. Menentukan topik dan inti cerita. 

3. Mengidentifikasi tokoh dan perwatakannya. 

4. Menentukan latar. 

5. Menentukan nilai kehidupan yang menarik yang akan dituliskan dalam fragmen. 

6. Menuliskan fragmen dengan menentukan dialog-dialog yang tepat sesuai dengan karakter 

tokoh. 

7. Berlatih menghapal dialog. 

8. Mendemonstrasikan hasil latihan di depan teman sekelas. 

 

C. Menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen 

1. Unsur intrinsik cerpen 

Unsur intrinsik dalam cerpen adalah unsur yang terdapat dalam cerpen dan mempengaruhi 

penceritaan. Unsur-unsur intrinsic yang terdapat dalam cerpen: 

a. Tema: pokok permasalahan yang ada dalam cerita. 

b. Amanat: pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. 

c. Alur/plot: jalan cerita, dibagi jalan cerita: 

1) maju/konvensional: jalan cerita berjalan maju, sesuai urutan waktu 

2) mundur/flash back: jalan cerita berjalan mundur atau menceritakan kejadian masa lalu 

3) maju-mundur/campuran: jalan cerita ada yang maju dan ada yang berjalan mundur 

4) renggang: beberapa bagian pada cerita dapat dibuang/dihilangkan karena tidak begitu 

berpengaruh pada jalannya cerita 

5) rapat: seluruh bagian pada cerita tidak dapat dibuang atau diputus karena seluruh bagian 

pada cerita tersebut saling berkaitan 

6) tunggal: cerita hanya mempunyai satu episode kehidupan, contoh: Ayat-Ayat Cinta, FTV 

7) ganda: cerita mempunyai beberapa episode kehidupan, contoh: novel Ketika Cinta 

Bertasbih 1 - Ketika Cinta Bertasbih 2, Harry Potter 1 - Harry Potter 9 
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8) klimaks: jalan cerita dimulai dari pengenalan tokoh, mulai cerita, konflik, dan diakhiri 

dengan puncak cerita. Pada alur ini tidak ada penyelesaian konflik, cerita dibuat 

menggantung, sehingga pembaca dipersilakan membuat imajinasi akhir dari cerita. Alur 

ini biasa pada cerita FTV atau cerita remaja yang menggantung cerita pada saat puncak 

cerita. 

9) Antiklimaks: cerita dimulai dari puncak cerita kemudian pnyelesaian dari konflik cerita 

tersebut. Alur ini biasa dipakai pada cerita-cerita horor. Di mana dimulai dari hantu 

bergentayangan mencari pembunuh, kemudian hantu meneror terakhir hantu kembali ke 

dunianya dengan tenang.  

d. Seting/latar, dibagi menjadi: 

a) waktu: waktu terjadinya cerita, 

b) tempat: tempat terjadinya cerita, dan 

c) suasana: suasana dalam cerita. 

e. Penokohan, dari segi watak:  

a) antagonis: tokoh yang berwatak jahat,  

b) protagonis: tokoh yang berwatak baik, dan 

c) tritagonis: tokoh yang berwatak netral. 

f. Penokohan dari segi tokoh: 

a) utama/sentral: tokoh yang menjadi pusat penceritaan, 

b) tambahan: tokoh yang membantu tokoh utama, 

c) figuran: tokoh yang hanya numpang lewat. 

g. Sudut pandang, sudut penceritaan pengarang, dibagi menjadi: 

a) orang pertama: memakai kata ”aku” dan ”saya”  

b) orang ketiga: memakai kata ”dia”, ”nama” 

c) orang serba tahu: memakai ”nama” 

 

2. Unsur ekstrinsik 

Unsur ekstrinsik cerpen menurut Nurgiyantoro (2013: 30) adalah unsur yang berada di luar 

karya sastra itu, tetapi secara tidak langsung memengaruhi karya sastra. Unsur ekstrinsik itu 

antara lain: 

1. keadaan subjektivitas pengarang yang memiliki sikap, keyakinan, dan pandangan hidup. 
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2. Keadaan psikologis pengarang dan pembaca. 

3. Pandangan hidup suatu bangsa dan berbagai karya seni yang lainnya. 

4. Keadaan lingkungan yang berupa nilai-nilai, diantaranya: 

a. Nilai sosial atau kemasyarakatan, nilai yang berkaitan dengan norma yang ada di 

masyarakat.  

b. Nilai moral atau etika, nilai yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti. 

c. Nilai religius atau keagamaan, nilai yang berkaitan dengan agama. 

d. pendidikan atau edukasi, nilai yang berkaitan dengan dunia pendidikan. 

e. Nilai estetika atau keindahan, nilai yang berkaitan dengan segi bahasa dan 

penggambaran keindahan mengenai kehidupan tokoh dalam cerita. 

f. Nilai budaya atau adat, nilai yang berkaitan dengan adat yang terdapat di suatu daerah. 

 

D. Mengonstruksi cerpen berdasarkan unsur pembangunnya 

Untuk dapat mengonstruksi cerpen, kamu dapat mengandalkan kepekaan, kreativitas, dan 

daya imajinasi. Dalam mengonstruksi cerpen, harus diperhatikan struktur cerpen. struktur 

cerpen adalah sebagai berikut: 

1. Abstrak, kata atau kalimat awal yang menyatakan ringkasan dari keseluruhan cerita, 

2. Orientasi (pengenalan), bagian pendahuluan sebagai awal kejadian yang memberitakan 

tempat, waktu, atau latar belakang terjadinya peristiwa atau situasi awal cerita, 

3. Komplikasi, situasi saat timbulnya konflik antara tokoh utama dengan tokoh lainnya, 

4. Resolusi, yaitu penyelesaian terhadap konflik yang terjadi, 

5. Evaluasi, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerita, 

6. Koda. Yaitu akhir cerita baik kegembiraan ataupun kesedihan. 

 

Langkah-langkah menyusun cerpen: 

1. Mengumpulkan beberapa ide. 

2. Menentukan tema cerpen. 

3. Menentukan tokoh dan karakter-karakternya. 

4. Menentukan alur. 

5. Menentukan latar. 

6. Menentukan sudut pandang. 

7. Membuat kerangka karangan sesuai alur. 
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8. Menyusun cerita secara utuh dengan memperhatikan diksi dan kalimat yang sesuai. 

9. Menyunting cerpen. 

10. Memberi judul yang menarik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENILAIAN PENGETAHUAN 

A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf 

A, B, C, D, atau E beserta analisis jawabannya! 

1. “Satu-satunya yang kusesali dalam hidup ini adalah karena aku tak dapat menyesali apa 

yang terjadi. Aku bahkan tak mampu menyesali kenapa aku tak dilahirkan di Irian atau 

Nepal di puncak gunung saja. Atau di tempat yang paling aku sukai, tempat yang ada 

sungainya, lalu aku dapat bermain sepuasnya, memandangi terus. 

Sudut pandang kutipan cerpen di atas adalah…. 

A. pengamat   D. orang kedua 

B. orang ketiga   E. orang pertama 

C. pencerita 

2. Yang tidak termasuk unsur ekstrinsik adalah…. 

A. nilai agama   D. nilai politik 

B. nilai adat   E. nilai setia kawan 

C. nilai sosial 

 

3. Hujan baru saja berhenti beberapa saat lalu. Dari teras rumah, Ana masih menatap lekat 

lengkung pelangi yang menggurat di langit biru. Ia memandangnya seolah ada yang ia lihat 

selain garis warna merah, kuning, dan hijau yang sudah mulai pudar itu. Kuperhatikan 

wajahnya. Masih ada gurat sedih di wajah mungilnya itu. 

Latar waktu kutipan cerpen di atas adalah…. 

A. saat hendak melukis  D. pagi hari 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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B. menjelang sore hari  E. beberapa saat setelah hujan reda 

C. pukul Sembilan malam 

 

4. Lalu mengalun suara kecil Lintang menyanyikan lagu Padamu Negeri, hanya untuk 

menyanyikan satu lagu itu saja ia dengan gagah berani mengayuh sepeda empat puluh 

kilometer dari rumahnya di pinggir laut. Meski suaranya sumbang, ia bersenandung sepenuh 

jiwa.... 

Nilai didik yang terdapat pada penggalan novel di atas adalah.... 

A. nasionalisme terhadap negara 

B. mencintai negara lebih dari apapun 

C. berpanas-panasan demi menyanyikan lagu Padamu Negeri 

D. pantang menyerah 

E. semangat belajar 

 

5. Pulau Belitong cerah, pesisir pelabuhan Pegantongan merekah, menyambut perahu-perahu 

kecil nelayan yang membawa penumpang dari Kapal Lawit. Aku gembira melihat dermaga 

meski tau tas-tasku akan ditarik-tarik lagi oleh sopir bus reot yang berebut penumpang. 

Latar penggalan cerpen di atas adalah.... 

A. pulau Belitong     D. kapal 

B. perahu      E. pelabuhan          

C. bus 

 

6. Bacalah dengan cermat paragraf berikut! 

Dan hujan pun turun. Gerimis, gelap, lelah, dan dingin. Masih tak tentu arah, kami hanya 

melangkah saja sekenanya berpegangan pada pesan orang tua untuk menemukan masjid. 

Nasib baik! Belum jauh dari terminal kami menemukan sebuah gedung dengan tulisan yang 

membuat kami senang karena di SMA Negeri bukan main kami sudah sering mendengarnya: 

Institut Pertanian Bogor (IPB). Lebih menyenangkan karena di belakangnya ada masjid. 

Amanat yang terdapat pada paragraf tersebut adalah…. 

A. Beranilah untuk bertanya agar tidak tersesat di perjalanan. 

B. Janganlah lupa menjalankan ibadah di mana pun berada. 

C. Jangan berani merantau jika tidak ingin menanggung resiko. 



Kur Terintegrasi Iduka  BAHASA INDONESIA 

 

50 Rev : 02                                                                                                     No : F.02.55 
 

D. Hendaknya kita senantiasa ingat dengan nasihat orang tua. 

E. Segeralah mencari tempat yang dikenal jika kita tersesat. 

 

7. Siapa tokoh utama cerpen berjudul Guru di atas…. 

A. Ayah    D. karyawan 

B. Taksu    E. Mirna 

C. Ibu 

 

8. Apa alasan Taksu ingin menjadi guru…. 

A. ingin bermanfaat   

B. mengikuti keinginan pacarnya 

C. ingin bermanfaat dan berguna bagi sesama 

D.  teringat kata-kata gurunya ketika SD 

E. Menyenangi profesi guru 

 

9. Bagaimana watak Taksu…. 

A. bijaksana   D. sombong 

B. susah diatur   E. teguh pendirian 

C. penurut 

 

10. Yang tidak termasuk unsur intrinsik novel adalah…. 

A. tema, amanat, majas  D. tema, amanat, latar 

B. tema, alur, latar  E. plot, seting, watak 

C. tokoh, watak, plot 

 

11. Apa tema cerpen Tangis di Malam Lebaran…. 

A. cinta kasih   D. perdebatan 

B. kehidupan   E. pertentangan 

C. kemaahan ibu 

 

12. Yang tidak termasuk plot dalam cerpen adalah…. 

A. terbuka   D. tunggal 
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B. konvensional   E. kilas balik 

C. renggang 

 

13. Teks cerpen termasuk teks…. 

A. eksposisi   D. persuasi 

B. deskripsi   E. narasi 

C. argumentasi 

 

14. Bagian pembuka dalam sebuah cerpen adalah…. 

A. krisis    D. abstrak 

B. koda    E. komplikasi 

C. evaluasi 

 

15. Yang tidak termasuk ke dalam struktur cerpen adalah.... 

A. abstrak    D. komplikasi 

B. krisis    E. evaluasi 

C. koda 

 

Penskoran Soal Pilihan Ganda & Essay 

No Soal Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian 

No 

Soal 

Bobot 

Persoal 

PG 

Skor 

Penilaian Nilai 

1-15 2 30 1 2 100 Nilai perolehan 

KD Pengetahuan = 

Skor PG + Skor 

Essay 

16-20 14 70 2 4  

   3 6  

   4 8  

   5 10  

   6 12  Nilai 

Siswa 

 

……

… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

   7 14  

   8 16  

   9 18  

   10 20  

   11 22    

   12 24    

   13 26    

   14 28    

   15 30    
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B. Jawablah petanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Tuliskan pengertian cerpen! 

2. Tuliskan unsur-unsur intrinsik cerpen! 

3. Tuliskan unsur-unsur ekstrinsik cerpen! 

4. Tuliskan struktur cerpen! 

5. Tuliskan langkah-langkah menyusun cerpen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENILAIAN 

LAPORAN HASIL 

OBSERVASI 

Penilaian Ketrampilan   

Tugas Terstruktur 

1. Tuliskan unsur-unsur intrinsik cerpen pilih salah satu (Serpihan di Teras Rumah, Tangis di 

Malam Lebaran, Guru)! 

2. Tuliskan unsur-unsur ekstrinsik cerpen pilih salah satu (Serpihan di Teras Rumah, Tangis di 

Malam Lebaran, Guru)! 

3. Tuliskan struktur cerpen pilih salah satu (Serpihan di Teras Rumah, Tangis di Malam 

Lebaran, Guru)! 

4. Ringkas kembali cerpen pilih salah satu (Serpihan di Teras Rumah, Tangis di Malam 

Lebaran, Guru) menggunakan bahasa sendiri! 

 

PENILAIAN SIKAP, PROSES DAN HASIL BELAJAR  

Catatan perilaku peserta didik selama mengikuti pembelajaran  

No Hari/Tggl 
Nama peserta 

didik 
Perilaku (-) Tindak lanjut 

     

     

 

 

No 

Soal 

Bobot 

Persoal 

Esay 

Skor 

Penilaian Nilai 

1 15 

100 

Nilai Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

2 20 

3 20 

4 20 

5 25 
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Tugas Tidak Terstruktur 

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi cerita pendek, cobalah menyusun sebuah 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi kalian sendiri. Dengan memperhatikan unsur-unsur 

pembangun cerpen. Banyaknya paragraf sekitar 10-30 paragraf, atau sekitar 1-4 halaman. 

Perhatikan juga struktur, isi, dan kebahasaan agar cerpen karyamu lebih memikat! 

 
Penskoran Penilaian Ketrampilan Proses 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Proses 75 

 Memilih tema  

 Membuat kerangka karangan  

 Mengembangkan karangka karangan menjadi sebagai 

cerpen 

 

2 Hasil 15 

 Membacakan cerpen di depan kelas  

3 Waktu  10 

 Ketepatan membuat cerpen, selama 1 minggu  

 

Hasil Penilaian Proses 

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 

………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 
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3.30 Mengidentifikasi informasi penting dalam proposal kegiatan/penelitian yang dibaca 

3.31 Menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan proposal 

3.32 Mengidentifikasi informasi, tujuan dan esensi sebuah karya ilmiah yang dibaca 

3.33 Menganalisis sistematika dan kebahasaan karya ilmiah 

4.30 Melengkapi informasi dalam proposal secara lisan supaya lebih efektif 

4.31 Merancang proposal karya ilmiah dengan memerhatikan informasi, tujuan, dan esensi 

karya ilmiah yang diperlukan 

4.32  Merancang informasi, tujuan, dan esensi yang harus disajikan dalam karya ilmiah 

4.33 Mengonstruksi sebuah karya ilmiah dengan memerhatikan isi, sistematika, dan 

kebahasaan 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 

 

 

 
 

 

A. Proposal 

1. Pengertian proposal 

Menurut Hasnun (2004:73), proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. 

Baik dibuat perorangan atau organisasi, kemudian diajukan kepada seseorang, badan usaha, atau 

pihak-pihak lain sebagai pertimbangan dalam memberikan partisipasi pada sebuah kegiatan.  

2. Melengkapi dan Mengidentifikasi informasi penting dalam proposal 

Proposal dibuat sesuai dengan kepentingannya. Setiap proposal pasti memiliki tujuan dan 

sasaran yang berbeda. Perbedaan inilah yang memengaruhi bentuk penulisan proposal. 

3. Menganalisis isi, sistematika, dan kebahasaan proposal 

a. Isi proposal 

Isi proposal berkaitan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Isi proposal harus mengacu 

pada judul dan tujuan pembuatannya.  

b. Sistematika proposal 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  
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Unsur setiap proposal berbeda-beda sesuai dengan kegiatannya. Berikut contoh sistematika 

dari dua proposal yang berbeda. 

Proposal Kegiatan Proposal Penelitian 

A. Latar belakang 

B. Rumusan masalah 

C. Tujuan kegiatan 

D. Sasaran 

E. Waktu dan tempat kegiatan 

F. Kepanitiaan 

G. Anggaran dana 

H. Penutup 

A. Pendahuluan: 

1. Latar belakang masalah 

2. Rumusan masalah 

3. Tujuan penelitian 

4. Manfaat penelitian 

B. Landasan teori: 

1. Kajian teori 

2. Penelitian yang relevan 

C. Metode penelitian: 

1. Waktu dan tempat 

penelitian 

2. Data dan sumber data 

3. Teknik pengumpulan data 

D. Nama anggota penelitian 

E. Rincian anggaran dana 

F. Daftar pustaka 

G. Lampiran 

 

Aspek kebahasaan yang perlu diperhatikan dalam proposal yaitu: 

a. Proposal dibuat dengan kalimat yang efektif. 

b. Makna penulisan proposal harus dapat diterima oleh penerima proposal. 

c. Istilah-istilah yang digunakan sebaiknya jelas dan tidak bermakna ganda. 

d. Bahasa yang digunakan adalah bahasa yang baik dan benar, sehingga kata-katanya harus 

sesuai dengan EYD. 

 

4. Merancang proposal 

a. Menentukan topik permasalahan. 

b. Memhami informasi dan tujuan topik permasalahan tersebut. 

c. Menentukan sistematika proposal. 
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d. Mengumpulkan materi, data, dan bahan-bahan yang mendukung proposal. 

e. Menyusun proposal dengan memperhatikan sistematika bahasa yang baik dan benar. 

 

B. Karya Tulis  Ilmiah 

1. Mengidentifikasi karya tulis ilmiah 

Karya tulis ilmiah adalah hasil pemikiran ilmiah pada suatu disiplin ilmu tertentu yang 

disusun secara sistematis , ilmiah, logis, benar, bertanggung jawab, dan menggunakan bahasa 

yang baik dan benar. Informasi yang ada dalam karya tulis ilmiah harus dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, sebelum menulis karya tulis ilmiah 

harus dilakukan penyelidikan, penelitian, pengumpulan data yang akurat. 

Hal-hal pokok yang harus ada dalam karya tulis ilmiah: 

 Objek penelitian: objek yang dapat dicek kebenarannya, atau nyata. 

 Metode penelitian: metodenya harus tepat sesuai dengan tujuan penulisan 

 Manfaat penelitian: manfaatnya harus teoretis dan praktis 

Tujuan karya tulis ilmiah: 

a. Memecahkan masalah 

b. Menambah pengetahuan 

c. Membina kemampuan menulis dan berpikir ilmiah bagi penulisnya 

 

2. Merancang karya tulis ilmiah  

Dalam merancang karya tulis ilmiah kita harus memperhatikan bebrabagai macam aspek, 

baik dari segi informasi yang akan disajikan, hal-hal pokok yang harus ada dalam karya tulis 

ilmiah, dan tujuan penulisan.  

3. Menganalisis sistematika dan kebahasaan karya tulis ilmiah 

a. Sistematika karya tulis ilmiah 

1) Makalah, karya tulis ilmiah yang singkat dengan jumlah halaman sekitar 15-25. Makalah 

pembahasannya berdasarkan data di lapangan yang bersifat empiris. Biasanya disusun untuk  

memenuhi tugas mata pelajaran atau mata kuliah. Sistematika makalah:  

a) Halaman judul/cover, berisi tentang judul, logo yayasan, nama pengarang, 

yayasan/instansi/sekolah, kota pembuatan, tahun pembuatan 

b) Kata pengantar, berisi tentang ucapan terima kasih kepada Allah, guru, dan orang-orang 

yang terkait. 
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c) Bab Pendahuluan:  

 Latar belakang masalah, berisi tentang latar belakang pengangkatan judul dan masalah-

masalah yang terdapat dijudul.  

 Pembatasan masalah, masalah yang terdapat di latar belakang dibatasi menjadi tiga 

atau empat masalah.  

 Tujuan penulisan, berisi tujuan pembuatan penulisan makalah.  

 Manfaat penulisan, berisi manfaat pembuatan makalah. 

d) Bab Pembahasan/isi, berisi tentang penjabaran dari pembatasan masalah. 

e) Bab Penutup, berisi saran kesimpulan. 

f) Daftar Pustaka 

g) Lampiran 

 

2) Skripsi, merupakan karya tulis ilmiah untuk memenuhi persyaratan mengakhiri studi S1. 

Isinya berupa penelitian lapangan atau penelitian pustaka yang bersifat kualitatif atau 

kuantitatif dengan sistematika yang harus ditaati.  

3) Tesis, merupakan karya tulis ilmiah untuk memenuhi persyaratan mengakhiri studi S2. Pada 

tesis, landasan teori lebih kuat dan pembahasan yang lebih mendalam dibandingkan skripsi. 

4) Disertasi, merupakan karya tulis ilmiah untuk memenuhi persyaratan mengakhiri studi S3. 

Kemandirian penulisan sangat menonjol karena ujian doctor bermaksud menguji pendirian 

ilmiah mahasiswa terhadap sanggahan penguji atas dalil-dalil yang disampaikannya. 

 

Selain sistematika di atas, yang perlu diperhatikan dalam karya tulis ilmiah adalah: 

 Catatan kaki (footnotes) 

Catatan Kaki (caki) dalam karya tulis catatan pada kaki halaman untuk menyatakan sumber 

suatu kutipan, pendapat, buah pikiran, fakta-fakta, atau ikhtisar, dapat juga berupa komentar 

mengenai suatu hal yang dikemukakan di dalam teks. Catatan kaki diberi nomor sesuai nomor 

kutipan dalam tiap bab dan dimulai dengan nomor 1. dalam catatan kaki harus dicantumkan 

nama pengarang, nama buku, nomor jilid, nama penerbit, halaman-halaman yang dikutip.  

Contoh penulisan catatan kaki: 

Nama pengarang: Abdul Chaer 

Judul buku : Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia 

Tahun terbit : 1998 
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Penerbit : Rineka Cipta, Jakarta 

Halaman : 237 

Caki: Abdul Chaer, Tata Bahasa Praktis Bahasa Indonesia, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), hlm. 

237. 

 Daftar pustaka 

Daftar pustaka (kepustakaan) berisi sumber-sumber yang digunakan  untuk membuat karya 

tulis, proposal, laporan, skripsi, dan sebagainya. Daftar pustaka disusun menurut abjad nama 

pengarang. Penulisan dafatar pustaka dimulai dari nama pengarang yang dibalik, maksudnya 

apabila nama pengarang ada dua suku kata maka kata pertama ditulis terlebih dahulu kemudian 

diikuti kata kedua. Setelah nama pengarang maka diikuti dengan penulisan tahun terbit buku, 

judul buku, kota terbit, dan penerbit. Contoh penulisan daftar pustaka: 

Nama pengarang : Zainal Arifin dan Arman Tasai 

Judul buku : Cermat Berbahasa Indonesia 

Tahun terbit : 2008 

Penerbit : Akademika Pressindo, Jakarta 

Dafpus: Arifin, Zainal dan Arman Tasai. 2008. Cermat Berbahasa Indonesia. Jakarta: 

Akademika Pressindo. 

 

b. Penanda kebahasaan karya tulis ilmiah 

Karya tulis ilmiah ditulis menggunakan kata baku dan bahasa keilmuan. Jujun S. 

Suriasumantri (dalam Nasucha, 2009:55-56) menyatakan bahwa ciri-ciri bahasa keilmuan 

yaitu: 

1) Reproduktif, bahwa maksud yang ditulis oleh penulis diterima dengan makna yang sama 

oleh pembaca.sehingga harus menggunakan kata-kata denotatif dan bukan kata-kata 

konotatif. 

2) Tidak ambigu, tidak bermakna ganda. 

3) Tidak emotif, tidak melibatkan aspek perasaan, melainkan harus rasional dan objektif. 

Sehingga penulisannya harus jelas, objektif, dan tidak berlebihan. 

4) Menggunakan bahasa baku. 

5) Menggunakan istilah keilmuan bidang tertentu. 

6) Bersifat denotatif. 

7) Rasional 
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8) Ada kohesi antarkalimat dan antarparagraf. 

9) Bersifat straight forward atau langsung ke sasaran, tidak bebelit-belit. 

10) Menggunakan kalimat efektif. 

 

4. Mengonstruksi karya tulis ilmiah 

a. Tahap persiapan: menentukan topik, lalu menentukan judul. 

b. Tahap pengumpulan data, tahap ini dilakukan melalui pengamatan, wawancara, 

eksperimen, dan sebagainya yang ditentukan dengan jenis penelitian. 

c. Tahap pengorganisasian, setelah data terkumpul kemudian diseleksi. Bila sudah 

menyeleksi, penulis menyimpan data, dianalisis sesuai dengan permasalahan. 

d. Tahap penyuntingan konsep, konsep yang sudah ada kemudian disunting dan diperbaiki 

dengan menambahkan informasi-informasi yang diperlukan. 

e. Tahap penyajian, penulis menyusun karya tulis ilmiah sesuai dengan sistematika dan 

kebahasaan. 

 

 

 
A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf 

A, B, C, D, atau E beserta analisis jawabannya! 

1. Kebudayaan merupakan karakter dan jati diri bagi setiap bangsa. Bangsa Indonesia 

memiliki keragaman seni budaya, terutama dalam bentuk tarian yang tersebar di seluruh 

pelosok tanah air. Yakni dari sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote dengan 

keunikan dan identitasnya. Tari-tarian itu akan lebih menarik apabila dipentaskan secara 

kolosal.  

Tujuan proposal berdasarkan penggalan latar belakang di atas adalah ….. 

A. memasyarakatkan tari daerah 

B. melestarikan tari daerah 

C. mendemonstrasikan tari daerah 

D. menyelenggarakan pentas tari daerah 

E. meningkatkan kecintaan terhadap seni budaya 

 

2. Identitas Buku: 

Judul Buku: Pembentukan Kata dalam Bahasa Indonesia 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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Pengarang: Harimurti Kridalaksana dan Haris Maulana 

Tahun Terbit: 2013 

Tempat Terbit: Banda Aceh 

Penerbit: Cahaya Ilmu 

Penulisan daftar pustaka yang benar untuk data buku di atas adalah…. 

A. Harimurti Kridalaksana dan haris maulana. 2013. Pembentukan Kata dalam  Bahasa 

Indonesia. Banda Aceh: Cahaya ILmu 

B. Kridalaksana, Harimurti dan Haris Maulana. 2013. Pembentukan Kata dalam Bahasa 

Indonesia. Banda Aceh: Cahaya Ilmu 

C. Kridalaksana, Harimurti dan Maulana, Haris. 2013. Pembentukan Kata dalam Bahasa 

Indonesia. Banda Aceh: Cahaya Ilmu 

D. Kridalaksana, Harimurti dan Haris Maulana. (2013). Pembentukan Kata dalam Bahasa 

Indonesia. Cahaya Ilmu: Banda Aceh. 

E. Krisdalaksana, Harimurti dan Haris Maulana. 2013. Pembentukan Kata dalam bahasa 

Indonesia. Banda Aceh: Cahaya Ilmu. 

 

3. Berikut ini yang tidak perlu dicantumkan dalam proposal penyelenggaraan lomba 

peringatan Sumpah Pemuda adalah ….. 

A. panitia     D. latar belakang 

B. tujuan     E. format notula 

C. anggaran biaya 

 

4. Perhatikan urutan kerangka proposal berikut ini! 

1. Pendahuluan 

2. Profil Perusahaan 

3. Strategi Kreatif 

4. Deskriptif Analisis Kebutuhan 

5. Implementasi Proyek 

6. Audiens Sasaran 

7. Anggaran Biaya 

Dari urutan kerangka proposal diatas apabila diurutkan secara benar, berarti …. 

A. 1-2-3-4-5-6-7    D. 1-2-4-6-3-5-7 
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B. 7-6-5-4-3-2-1    E. 2-3-1-4-6-5-7 

C. 1-5-2-3-7-6-4 

 

5. Cermatilah data buku I bawah ini! 

Judul buku: Bung Karno Maestro Monte Carlo 

Pengarang: Agus Setiyanto 

Tempat dan tahun terbit buku: Yogyakarta 2006 

Nama penerbit: Ombak 

Nomor halaman yang dikutip: 87 

Penulisan catatan kaki yang tepat untuk kutipan berdasarkan data di atas adalah …. 

A. Setiyanto, Agus 2006. Bung Karno Maestro Monte Carlo. Yogyakarta: Ombak. Him. 87. 

B. Agus Setiyanto, Bung Karno Maestro Monte Carlo (Yogyakarta: Ombok, 2006), hlm. 

87. 

C. Agus Setiyanto, 2006, Bung Karno Maestro Monte Carlo, Yogyakarta: Ombak, 2006. 

Him. 87. 

D. Setiyanto, Agus, Bung Karno Maestro Monte Carlo, Yogyakarta: Ombak, 2006. Him. 

87. 

E. Agus Setiyanto, Bung Karno Maestro Monte Carlo (Ombak: Yogyakarta, 2006), him. 

87. 

 

6. Topik: Sebab – sebab kurangnya penguasaan Bahasa Indonesia. 

Kalimat penjelas: 

1) Kurangnya motivasi dalam pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar. 

2) Ada anggapan bahwa Bahasa Indonesia adalah bahasa kedua sesudah bahasa ibu 

3) Bahasa Indonesia adalah bahasa orang Indonesia yang dipandang tidak ilmiah 

4) Bahasa Indonesia adalah bahasa komunikasi sehari-hari sehingga tidak perlu dipelajari 

5) Bahasa asing merupakan bahasa ilmu pengetahuan 

Kalimat penjelas yang sesuai dengan topik adalah ….. 

A. (1), (2), dan (3)   D. (1), (2), dan (4) 

B. (2), (3), dan (4)   E. (2), (4), dan (5) 

C. (3), (4), dan (5) 
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7. Bacalah kerangka proposal kegiatan berikut! 

Topik proposal:  

Pelatihan Pemanfaatan Limbah Kertas Kerangka Proposal: 

(1) Latar Belakang 

(2) …………………….. 

(3) Sasaran kegiatan 

(4) Tempat dan waktu kegiatan 

(5) Narasumber 

(6) Susunan Panitia 

(7) Jadwal kegiatan 

Bagian yang tepat untuk melengkapi kerangka proposal tersebut adalah ….. 

A. Rumusan masalah   D. Landasan teori 

B. Tujuan kegiatan   E. Metode pelatihan 

C. Anggaran kegiatan 

 

8. SMK Harapan Persada akan mengadakan lomba baca puisi antar SMA se-DKI Jakarta. 

Lomba ini di selenggarakan dalam rangka Bulan Bahasa tahun2013.  

Tujuan yang sesuai dengan proposal tersebut adalah …. 

A. Meningkatkan minat baca siswa terhadap karya sastra puisi 

B. Ajang mencari bibit-bibit baru yang berbakat dalam membaca puisi 

C. Untuk menyambut bulan bahasa 

D. Untuk melahirkan penyair-penyair muda 

E. Meningkatkan prestasi sekolah 

 

9. Kalimat permintaan saran yang tepat dalam kata pengantar karya tulis adalah …. 

A. Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak 

B. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah swt 

C. Terimakasih atas segala bantuan dari Bapak/ Ibu 

D. Semua kritik dan saran saudara kami tampung 

E. Penulis mohon kritik yang membangun untuk perbaikan karya tulis ini 

 

10. Hal yang perlu dicantumkan pada bab pendahuluan sebuah karya tulis ilmiah adalah …. 
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A. Tujuan Penelitian   D. Instrumen penelitian 

B. Langkah-langkah penelitian  E. Teknik pengumpulan data 

C. Daftar riwayat hidup 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENILAIAN LAPORAN HASIL OBSERVASI 

Penilaian Ketrampilan   

1. Buat kelompok yang terdiri atas 4 siswa! 

2. Bersama teman kelompok, carilah materi mengenai karya tulis ilmiah 

3. Tentukan tema berdasarkan materi yang telah kalian diskusikan  

4. Buat karya tulis ilmiah berdasarkan materi yang telah ada! 

5. Buat daftar pustaka karya tulis ilmiah tersebut! 

Penskoran Penilaian Ketrampilan  

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Kesesuaian Produk 75 

 a. Kesesuaian media 25 

 Kesesuaian isi 50 

2 Waktu  25 

 Ketepatan waktu kerja 25 

 

 

 

Hasil Penilaian Produk 

No 

Soal 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1 10 

100 

Nilai 

Siswa 

 

……

… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 
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KET 
Kesesuaian 

Produk 
Waktu 

Nilai Siswa 

Maks/Perole

han 

Paraf 

Guru 

Skor 

Maksimal 
75 25 100 

………

….. Skor 

Perolehan 
……. ……. ………… 

 

PENILAIAN SIKAP, PROSES DAN HASIL BELAJAR  

Catatan perilaku peserta didik selama mengikuti pembelajaran  

No Hari/Tggl 
Nama peserta 

didik 
Perilaku (-) Tindak lanjut 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.34 Membandingkan isi berbagai resensi untuk menemukan sistematika sebuah resensi 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 
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3.35 Menganalisis kebahasaan resensi setidaknya dua karya yang berbeda 

4.34  Menyusun sebuah resensi dengan memerhatikan hasil perbandingan beberapa teks resensi 

4.35 Mengkonstruksi sebuah resensi dari buku  kumpulan cerita pendek atau novel yang sudah 

dibaca 

 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 

 

 
 

 

 

A. Pengertian resensi 

Resensi adalah suatu tulisan yang membahas/mengulas tentang kelebihan dan kekurangan, 

menarik atau tidaknya tema dan isi, kritikan, dan saran terhadap karya. Tujuan resensi: 

1. Mengetahui kelebihan dan kekurangan buku yang di resensi. 

2. Memberikan gambaran kepada pembaca dan penilaian umum dari sebuah karya secara 

ringkas. 

3. Memberikan masukan kepada penulis berupa kritis dan saran terhadap isi, substansi, cara 

penulisan buku. 

4. Mengetahui latar belakang dan alasan buku tersebut diterbitkan. 

5. Menguji kualitas buku dan membandingkan terhadap karya lainnya. 

 

B. Sistematika resensi (buku) 

1. Judul resensi 

2. Identitas resensi (buku): 

a) Judul 

b) Pengarang 

c) Penerbit 

d) Cetakan 

e) Tebal buku 

f) Harga buku 

g) ISBN 

MATERI PEMBELAJARAN  
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3. Pendahuluan, berisi kesan-kesan, memperkenalkan penulis, keunikan-keunikan buku, 

keterkaitan karya dengan situasi saat ini. 

4. Isi, ulasan singkat secara mendalam dan menyeluruh. 

5. Penutup, berisi kelebihan, kekurangan, dan kesimplan. 

 

C. Jenis-jenis Resensi 

1. Informatif, disini resensi disampaikan secara singkat dan umum dari keseluruhan isi 

buku. 

2. Deskriptif, yaitu resensi yang membahas secara detail pada setiap bagian atau bab nya. 

3. Kritis, yaitu resensi yang mengulas detail buku menggunakan metodologi ilmu 

pengetahuan tertentu. Isi resensi biasanya objektif dan kritis dalam menilai isi buku. 

D. Menyusun Resensi  

1. Memilih karya yang akan diresensi 

2. Membaca dan menyimak hasil karya yang akan diresensi 

3. Mencatat hal-hal penting yang terdapat dalam hasil karya tersebut 

4. Membuat judul resensi 

5. Menyusun resensi sesuai dengan sistematika yang ada 

 

E. Menganalisis Aspek Kebahasaan 

1. Adverbial kualitatif, kata keterangan yang menunjukkan tingkat, contohnya, paling, 

sangat, kurang, dan lebih. Contoh: Tia paling siswa paling pintar di kelasnya. 

2. Pronomina (kata ganti) penunjuk umum ialah ini dan itu. Contoh: Tolong ambilkan buku 

itu. 

3. Preposisi (kata depan), contoh di, ke, dari, bagi, dengan, pada, tentang. Contoh: Paman 

akan pergi ke Palestina untuk misi kemanusiaan. 

 

Contoh Resensi: 

RESENSI NOVEL SANG PEMIMPI 

Identitas Novel:  

Judul : Sang Pemimpi 

Penulis : Andrea Hirata 
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Penerbit : PT Bentang Pustaka 

Cetakan I : Juli 2006 

Tebal : X+292 halaman 

Pendahuluan 

Sang Pemimpi adalah buku kedua dari tetralogi Laskar Pelangi karya Andrea Hirata.Buku 

ini bercerita tentang kisah kehidupan di Pulau Belitung yang dililit kemiskinan.Namun, ada tiga 

remaja SMA yang bermimpi untuk melanjutkan sekolah hingga ke Perancis.Mereka adalah Ikal, 

Arai, dan Jimbron. 

Pengarang Andrea Hirata menjadi tokoh utama dalam novel ini. Ia menceritakan 

pengalamannya di waktu kecil bersama teman-temannya dalam meraih mimpi. Saat ini Andrea 

Hirata menjadi penulis yang aktif. Ia juga berhasil meraih mimpinya untuk dapat 

bersekolah/kuliah hingga keluar negeri. Novel ini sangat menginspirasi banyak orang untuk 

meraih mimpi.  

Isi Novel 

Arai adalah saudara sepupu dari Ikal dan selalu bersama saat mereka masih kecil. Kedua 

orang tua Arai meninggal dunia ketika ia masih kecil. Arai tak memiliki saudara kandung 

sehingga setelah kedua orang tuanya meninggal, Arai diasuh oleh kedua orang tua Ikal 

dikampungnya. Bagi Ikal, Arai adalah saudara sekaligus sahabat terbaik baginya. Arai memiliki 

pribadi yang terbuka dan cerdas sedangkan Jimbron adalah sosok yang rapuh dan tak secerdas 

Ikal dan Arai.Ia gagap berbicara semenjak ayahnya meninggal. Jimbron sangat terobsesi dengan 

kuda, padahal di kampungnya tak ada kuda seekor pun.Nantinya, kisah Jimbron dan obsesinya 

ini menjadi bagian yang menarik dan lucu pada buku ini. 

Ketiga pemuda tersebut, harus bekerja keras agar dapat melanjutkan pendidikannya.Begitu 

tamat SMP, mereka ingin tetap melanjutkan sekolah mereka ke jenjang SMA. Karena di 

kampong asal mereka tak ada satu pun SMA, mereka harus pergi merantau keKota Magai, 30 

kilometer jaraknya dari kampung mereka. Jarak tersebut tidak terlalu jauh apabila menggunakan 

kendaraan bermotor.Namun, pada waktu itu hanya sepeda yang mampu dibeli, jadi butuh waktu 

lama untuk sampai ke tempat itu. 

Untuk dapat bertahan hidup dan irit, mereka tinggal bersama-sama dalam sebuah kontrakan 

sedangkanuntuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mereka bekerja kasar dengan menjadi 

kuli dipelabuhan.Sebagian dari uang itu mereka pakai untuk biaya sekolah.Walaupun giat 

bekerja dan berjuang untuk pendidikan, mereka bertiga tetap saja pemuda yang tidak dapat 
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menjauhi kenakalan masa muda.Arai yang gemar membolos dan ugal-ugalan sering membuat 

mereka terkena masalah di sekolah dan juga lingkungan sekitar. 

Tiga tahun berlalu, mereka akhirnya lulus dengan predikat memuaskan. Namun, suasana 

menjadi haru karena Ikal dan Arai akan kembaqli merantau ke tempat yang lebih jauh, yaitu ke 

Pulau Jawa. Dua sahabat tersebut mengikuti tes penerimaan mahasiswa di Universitas Indonesia 

yang saat itu bertempat di kota Bogor. Keduanya diterima, Ikal jurusan social dan Arai di 

jurusan MIPA. 

Diceritakan kemudian, saat keduanya lulus dari kuliah, mereka belum menemukan karier 

yang gemilang, dan masih hidup kekurangan. Ikal hanya bekerja sebagai tukang pos dan Arai 

bekerja serabutan. Namun, situasi berubah saat Ikal mendapatkan berita dari surat kabar tentang 

adanya peluang beasiswa dari kampus almamaternya. Ikal dengan perasaan optimis melamar 

beasiswa tersebut serta melakukan wawancara dan presentasi.Tak disangka, Ikal mendapatkan 

beasiswa langka tersebut.Arai ternyata juga diam-diam melamar beasiswa tersebut dan 

diterima.Mereka pun melanjutkan studi ke tempat yang mereka impi-impikan, yaitu Paris, 

Perancis. 

Novel yang disajikan dengan bahasa menarik ini mampu menyihir pembaca sehingga 

pembaca bisa ikut merasakan kebahagiaan, semangat, keputusasaan, dan kesedihan. 

Selain itu, buku ini memiliki lelucon-lelucon yang tidak biasa, cerdas, dan pasti membuat 

pembaca tertawa. 

Meskipun disebut sebagai buku kedua dari tetralogi Laskar Pelangi, buku ini nyaris tidak 

ada hubungannya dengan buku yang pertama, Laskar Pelangi. Dalam Sang Pemimpi hanya 

sekali disebutkan Laskar Pelangi. Keponakan yang dibiayai oleh Ikal saat di Jawa juga tidak 

disebut sama sekali dalam buku ini, padahal di novel sebelumnya diceritakan dengan jelas. 

Dengan mengesampingkan beberapa kekurangan tadi, novel ini benar-benar sangat 

dibutuhkan oleh remaja negeri ini karena memberi motivasi, memberi mimpi pada anak-anak 

yang patah semangat untuk sekolah sampai ke jenjang yang lebih tinggi.Buku ini juga 

mengajarkan bahwa dengan kerja keras, tidak ada yang tidak mungkin untuk diraih. 

Penutup 

a. Kelebihan 

 Mmenceritakan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan bahasa sehari-hari yang 

mudah dimengerti 

 Alur ceritanya mundur/flash back, namun tetap mudah dipahami. 
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 Cover buku, baground dan tulisannya menarik, sehingga pembaca tertarik 

 Harga buku terjangkau, tidak terlalu mahal. 

 Kertas juga menggunakan kertas yang bagus sehingga tulisan tidak tembus ke belakang 

dan tidak mudah robek. 

b. Kekurangan 

 Ada beberapa bahasa daerah yang kurang dimengerti. 

 Ada beberapa latar daerah Bangka-Belitung yang membuat pembaca sulit berimajinasi, 

sehingga pembaca sulit untuk masuk ke dalam novel. 

c. Kesimpulan 

Novel ini bagus untuk dibaca semua generasi baik muda maupun tua. Novel ini member 

semangat dan motivasi kaum muda untuk bermimpi meraih cita-cita setinggi langit. Tidak 

usah takut akan kendala yang akan menghadang. Bila tekad kita kuat maka insyaAllah aka 

nada jalan. Ini dibuktikan okeh penulis, beliau adalah anak dari desa yang sangat terpelosok, 

tapi mampu membuktikan dirinya mampu untuk meriah mimpi untuk kuliah di universitas 

bergengsi baik di ibu kota bahkan hingga ke luar negeri. 

 

F. Mengonstruksi Resensi dari Buku Fiksi 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengonstruksi resensi: 

1. Membaca buku yang akan diresensi dengan cermat dan teliti. 

2. Mencatat informasi-informasi penting yang ada dalam buku tersebut. 

3. Menganalisis setiap kalimat dan setiap paragraf dalam buku tersebut. 

4. Mengaitkan hasil analisis dengan sistematika penulisan resensi. 

5. Memadukan setiap kalimat dan setiap paragraf agar menjadi wacana yang baik, padu, 

dan logis. 

 

 

 

 

 

PENILAIAN PENGETAHUAN 

A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf 

A, B, C, D, atau E beserta analisis jawabannya! 

 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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1. Berikut merupakan kalimat yang mengungkapkan kalimat yang mengungkapkan kelemahan 

buku…. 

A. Buku ini sangat menarik, banyak sekali gambar-gambar yang menarik. Cerita yang 

disampaikan mudah untuk dimengerti. 

B. Penulis sangat enjoy menggunakan kata-kata yang digunakan dalam membuat novel 

sehingga memberi kesan tidak menggurui 

C. Kemunculan buku ini telah memperkaya pengetahuan bisnis khususnya untuk para 

pembisnis. 

D. Kekuatan novel ini tidak hanya dari covernya saja yang menarik, isi perlembar dari 

novel ini pun sangat menarik sehingga orang yang membacanya tidak mudah bosan 

E. Sayang sekali banyak sekali kata-kata yang sulit sehingga para pembaca sulit 

mengartikan kata. 

 

2. Berikut ini yang bukan merupakan kegiatan dalam meresensi buku ialah …. 

A. menyunting    D. menimbang 

B. membahas     E. mengkritik 

C. mengungkapkan Kembali 

 

3. Berikut bukan merupakan langkah-langkah menulis resensi …. 

A. Menentukan jenis buku yang ingin diresensi 

B. Menentukan bagian paling menarik dari buku 

C. Menyusun iktisar dari buku tersebut 

D. Menaksir harga buku 

E. Membaca buku hingga halaman terakhir 

 

4. Tujuan dari resensi novel adalah …. 

A. Memberikan informasi kepada khalayak akan kehadiran sesuatu buku 

B. Mensugesti khalayak agar membaca buku-buku yang lain 

C. Memberitahu khalayak  manfaat dari membaca buku 

D. Menyebar kekurangan dari suatu buku 

E. Memaksa khalayak untuk membaca buku 
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5. Inilah cara penuturan yang dramatik, yang lebih memberi kesan, dari para pembaca. Cara 

naratif yang langsung menjelaskan siapa wanita siam itu. Begitulah akhirnya dikuakkan 

siapa sebenarnya Mahadi itu. Mahadi adalah abang sulungnya dari sebuah keluarga yang 

tidak pernah rukun yang terdiri dari tujuh anak. Mahadi menjadi pengganti ayahnya yang 

tidak bertanggung jawab terhadap keluarga. Mahadi menjadi tiang keluarga, pelindung 

keluarga, penyelamat keluarga, karena ayahnya yang berwatak keras menganggur di rumah. 

Tokoh Mahadi menjadi “model” dan dikagumi oleh si “aku”. 

Unsur intrinsik yang ditonjolkan kutipan resensi novel di atas adalah …. 

A. setting     D. tema novel 

B. penokohan novel   E. alur novel 

C. sudut pandang 

 

6. Roda-roda bus bergelutuk ketika berhenti di tikungan, dan Grela merasakan berat kepala 

wanita tua di sampingnya terjatuh di pundaknya. Di luar sana sangat gelap. Orang hanya 

dapat mengenali bayang-bayang daerah yang dilewati: pepohonan, semak-semak, dan 

rumah-rumah kumuh di pinggiran kota. Belum begitu terlambat meskipun hujan akan turun 

sepanjang hari, lampu-lampu pagi diganti oleh lapisan awan. 

Unsur intrinsik yang terkandung pada kutipan di atas adalah …. 

A. penokohan    D. alur 

B. tema     E. setting 

C. amanat 

 

7. Buku ini ditulis dengan gaya narasi dan mengikuti irama buku harian. Oleh karenanya buku 

ini kaya dengan deskripsi mengenai sejarah kehidupan berbagai tahap. 

Unsur resensi  yang dominan pada kutipan di atas adalah …. 

A. tema     D. gaya bahasa 

B. sudut pandang    E. amanat 

C. alur 

 

8. Supernova adalah sebuah novel superimajinatif. Sungguh tidak lazim bagi dunia sastra 

Indonesia ditulis dengan gaya pop, tetapi sarat dengan problem filsafat dan teori ilmiah. 

Baru kali ini dalam sastra Indonesia seorang penulis mengartikulasi labirin. 
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Unsur yang diresensi dalam kutipan tersebut adalah… 

A. Isi novel Supernova, yaitu berisi teori ilmiah semata dan tidak menggambarkan sebuah 

karya sastra pada lazimnya. 

B. Perbedaan cerita yang ditampilkan oleh pengarang novel Supernova dengan cerita yang 

lazim diceritakan sastrawan Indonesia. 

C. Digambarkan dalam cerita bahwa pengarang sudah meniru pengarang asing. 

D. Mengungkapkan tema novel Supernova tentang kemajuan bidang teknologi yang sangat 

pesat. 

E. Pengarang hanya mengungkapkan problema filsafat dan teori-teori ilmiah pada setiap 

karyanya termasuk novel Supernova. 

 

9. Berikut ini syarat yang tidak harus dipenuhi dalam penyusunan sebuah resensi adalah …. 

A. identitas buku    D. synopsis 

B. manfaat buku    E. pendahuluan 

C. harga buku 

 

10. Novel  Sukri Membawa Pisau Belati karya Hamzad Rangkuti merupakan novel karyanya 

yang sangat menarik dan asyik untuk dibaca. Sajian peristiwa menggunakan alur sorot balik 

yang belum disadari oleh pembaca bahwa itu merupakan peristiwa yang terjadi hanya 

dalam khayalan pelaku (Sukri) yang mempunyai watak sangat cemburu kepada kekasihnya 

(Sumarni). Pembaca dibawa oleh pengarang ke peristiwa yang sangat hidup, seakan-akan 

pembaca hadir menyaksikan peristiwa tersebut. Di samping itu, bahasa pengarang sangat 

mudah dipahami dan dengan baik pengarang menyampaikan alur cerita yang penuh dengan 

konflik batin sang tokoh (Sukri). 

Kalimat resensi yang sesuai dengan data dalam paragraph tersebut yang berupa keunggulan 

novel adalah … 

A. Pendeskripsian peristiwa dalam novel Sukri Membaca Pisau Belati. 

B. Sukri dalam novel dilukiskan sebagai tokoh yang sangat pencemburu. 

C. Hamzah Rangkuti adalah seorang pengarang novel yang sukses di bidangnya. 

D. Khayalan Hamzad Rangkuti membuat keingintahuan si pembaca. 

E. Konflik-konflik dalam cerpen merupakan konflik yang sangat lazim dalam kehidupan. 

 



Kur Terintegrasi Iduka  BAHASA INDONESIA 

 

73 Rev : 02                                                                                                     No : F.02.55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEMBAR PENILAIAN LAPORAN HASIL OBSERVASI 

PENILAIAN KETERAMPILAN 

TUGAS PRODUK / PROSES / PROYEK 

1. Carilah sebuah buku fiksi kemudian baca buku fiksi tersebut! 

2. Buatlah resensi dari buku fiksi yang telah kalian baca, dengan mencantumkan: 

a. Identitas buku 

b. Keunggulan buku 

c. Kelemahan buku 

d. Sinopsis buku  

 

 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan  

No 
Komponen/Sub 

Komponen 

Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Kesesuaian Produk 75 

 a. Kesesuaian media 25 

 a. Kesesuaian isi 50 

3 Waktu  25 

 Ketepatan waktu kerja 25 

 

Hasil Penilaian Produk 

KET Kesesuaian Waktu Nilai Siswa Paraf Guru 

No 

Soal 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1 10 

100 

Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 
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Produk Maks/Perolehan 

Skor Maksimal 75 25 100 

………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ………… 

 

PENILAIAN SIKAP, PROSES DAN HASIL BELAJAR  

Catatan perilaku peserta didik selama mengikuti pembelajaran  

No Hari/Tggl 
Nama peserta 

didik 
Perilaku (-) Tindak lanjut 

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.36 Mengidentifikasi alur, babak dan konflik dalam drama yang dibaca/ditonton 

3.37 Menganalisis isi dan kebahasaan drama yang dibaca atau ditonton 

4.36 Mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang dibaca atau ditonton secara lisan 

4.37 Mendemonstrasikan sebuah naskah drama dengan memerhatikan isi dan kebahasaan 

 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 

 

 

 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  
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A. Pengertian Drama 

Drama berasal dari kata Yunani, draomai yang berarti berbuat, bertindak, dan 

sebagainya.Jadi, kata drama dapat diartikan perbuatan atau tindakan.Secara umum, drama 

adalah karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog dengan maksud dipertunjukkan oleh aktor 

dan aktris. 

Film merupakan bentuk lain dari drama yang dikemas melalui media layar dengan bantuan 

alat yang membuat suatu proyeksi gambar.  

Naskah film/drama adalah karangan berupa rangkaian dialog sebagai aliran ceritanya. 

Melalui dialog dalam naskah film/drama, kamu dapat menentukan watak, latar, serta konflik 

peristiwa dalam cerita tersebut. 

Klasifikasi naskah drama berdasarkan penyajian lakon adalah sebagai berikut: 

1. Tragedi, bercerita tentang kisah yang penuh kesedihan. 

2. Komedi, bersifat menghibur. 

3. Tragim komedi, menampilkan peristiwa sedih tetapi ditampilkan dalam gaya yang lucu. 

4. Melodrama, menampilkan tokoh-tokoh yang sentimental, mendebarkan, dan mengharukan. 

Tokoh-tokoh dalam melodrama adalah hitam putih. Maksudnya, tokoh jahat selamanya akan 

jahat dan tokoh baik selamanya akan baik. 

5. Dagelan, teks yang memiliki lakon lawakan atau jenaka. 

6. Opera, drama yang sebagian atau seluruhnya dinyanyikan dengan iringan music 

instrumental. 

7. Tablo, drama yang mengutamakan gerak, dan para pemain tidak berdialog. 

8. Sendratari, drama gabungan antara seni drama dengan seni tari. 

9. Pantomim, drama yang mengutamakan perpaduan ekspresi gerak-gerik tubuh ubtuk 

menunjukkan emosi yang dialami pemain. 

10. Monolog, drama percakapan seorang pemain dengan dirinya sendiri, apa yang ia ucapkan 

tidak ditunjukkan pada orang lain. 

 

Berdasarkan sarana pertunujukan, teks film/drama dapat dibagi menjadi lima jenis, yaitu: 

1. Drama panggung, dimainkan oleh para pemain di panggung penrtunjukan. Penonton berada 

di sekitar panggung dn dapat menonton drama secara langsung. 

2. Drama radio, drama yang disiarkab di radio. 
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3. Drama televisi, drama bervisual dan beraudio. 

4. Drama film, drama yang ditampilkan dengan layar lebar (bioskop). 

5. Wayang, drama tradisional yang dimainkan oleh seorang dalang dengan menggunakan 

boneka tiruan orang yang terbuat dari pahatan kulit atau kayu yang dapat memerankan tokoh 

tertentu. 

 

B. Menganalisis Alur, Babak, dan Konflik 

1. Alur 

Alur adalah jalan cerita atau urut-urutan peristiwa dalam drama. Macam-macam alur dalam 

drama, yaitu: 

a. Berdasarkan waktu: 1) alur maju (konvensional), sesuai urutan waktu dari tahap awal – 

tengah – akhir sesuai kronologis cerita. 2) Alur mundur (sorot balik, flash back), cerita 

ditampilkan mulai dari akhir atau tengah kemudian ke tahap awal. 3) Alur campuran, alur 

yang dimulai dari masa sekarang, kemudian ke masa lalu, kembali lagi ke masa sekarang, 

kemudian ke masa depan. 

b. Berdasarkan jumlah: 1) alur tunggal, hanya memiliki satu tokoh protagonist, cerita 

mengikuti jalan hidup tokoh tersebut. 2) Alur jamak, memiliki lebih dari satu tokoh 

protagonist, dan perjalanan hidup tokoh ditampilkan satu persatu. 

c. Berdasarkan hubungan antarperistiwa: 1) alur erat, cerita berjalan cepat, ketat, susul-

menyusul, semua bagian penting dan menentukan. 2) Alur panjang, ceritanya lama, terasa 

lambat, dan diselingi beberapa peristiwa tambahan. 

d. Berdasarkan cara mengakhirinya: 1) alur tertutup, cerita diakhiri kepastian, kejelasan. 2) 

Alur terbuka, cerita diakhiri ketidakpastian, tidak jelas, dan diserahkan pada imajinasi 

pembaca atau penonton. 

 

Tahapan-tahapan alur: 

a. Perkenalan, pengenalan tokoh utama, latar pertunjukan, dan pengungkapan masalah yang 

akan dihadapi. 

b. Pertikaian, pelaku mulai terlibat dalam masalah pokok. 

c. Perumitan, permasalahan semakin runcingdan dapat menimbulkan masalah baru. 

d. Puncak/klimaks, pelaku terlibat masalah pokok dan keadaan dibuat menjadi rumit sehingga 

penonton berdebar-debar serta penasaran ingin mengetahui penyelesaiannya. 
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e. Peleraian, munculnya peristiwa yang dapat menyelesaikan masalah. 

f. Akhir cerita, drama berakhir dengan suatu penyelesaian. 

 

2. Babak 

Babak merupakan bagian cerita atau lakon drama. Satu lakon drama bisa saja terdiri dari 

satu, dua, atau tiga babak. Setiap babak terdiri dari beberapa adegan. Sebuah adegan hanya 

menggambarkan satu suasana. Dalam pementasan drama, pergantian antarbabak ditandai 

beberapa hal. Misalnya, pergantian setting properti, peredupan cahaya panggung, atau turunnya 

layar.  

 

3. Konflik 

Konflik merupakan percekcokan pertentangan dalam drama. Konflik muncul karena 

pertentangan antara dua kekuatan, pertentangan dalam diri satu tokoh, antara dua tokoh, atau 

kelompok. Tanpa konflik, drama akan monoton. Konflik dibagi dua, yaitu: 

a. Konflik eksternal, konflik yang terjadi antartokoh, antara tokoh dengan lingkungan alam, 

antara tokoh dengan masyarakat, teknologi, adat, atau bahasa. 

b. Konflik internal, konflik yang teradi dalam diri tokoh sendiri. 

 

Tahapan-tahapan dalam konflik: 

a. Awal konflik, berisi pengenalan cerita. 

b. Konflik, cerita mulai diisi peristiwa-peristiwa. 

c. Konflik mulai bergerak, di sini mulai ada pertentangan-pertentangan yang membuat situasi 

mulai panas. 

d. Puncak konflik, pertentangan semakin tajam dan situasi semakin panas, di sinilah klimaks 

dari drama. 

e. Penyelesaian, penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. 

 

C. Mempertunjukkan Tokoh Drama 

Setelah memahami struktur dan kebahasaan dalam drama, coba kalian mempertunjukkan 

tokoh drama yang terdapat dalam sebuah naskah teks drama. Memerakan tokoh drama tersebut 

harus sesuai dengan karakter tokoh drama tersebut. Dalam memerankan tokoh drama, hal-hal 

yang harus diperhatikan adalah: 
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1. Membaca dan memahami naskah drama. 

2. Menghayati watak tokoh yang akan diperankan. 

3. Mengucapkan dialog dengan lafal yang jelas. 

4. Membaca dialog dengan memperhatikan kecukupan dan ketetapan volume suara. 

5. Memahami dan menguasai teknik bermain drama. 

 

D. Menganalisis Isi dan Kebahasaan Drama 

Agar dapat mendemonstrasikan naskah drama dengan baik, maka sebelumnya harus kalian 

analisis terlebih dahulu isi dan kebahasaan yang terdapat dalam drama. Hal ini dilakukan agar 

saat mendemonstrasikan naskah drama, siswa dapat lebih mendalami karakter yang diperankan.  

Menganalisis isi dan kebahasaan naskah drama dapat dilakukan dengan langkah-langkah 

berikut: 

1. Membaca atau menonton pementasan drama dengan cermat. 

2. Menganalisis unsur-unsur naskah drama, seperti tema, penokohan, dialog, latar, plot, 

amanat, dan petunjuk laku bila berupa naskah drama. Bila pementasan, yang harus juga 

diperhatikan acting pemain, penatan artistik pementasan (rias, busana, penataan cahaya, 

penataan suara, penataan properti). 

3. Menafsirkan isi pementasan setelah menonton pementasan atau membaca naskah drama. 

4. Mngungkapkan cirri-ciri kebahasaan pementasana/naskah drama. 

 

Kaidah naskah drama: 

1. Prolog, yaitu pembicaraan awal yang menggambarkan karakter tokoh dan situasi. Atau dapat 

disebut juga sebagai pengantar untuk masuk ke bagian awal film/drama. 

2. Dialog, yaitu bagian dari teks film/drama yang berupa percakapan antara satu tokoh dengan 

tokkoh lain. 

3. Tokoh, yaitu pemegang peran dalam teks film/drama. Tokoh dalam teks film/drama terdiri 

dari: 

a. Protagonis, tokoh utama/sentral, berwatak baik. 

b. Antagonis, tokoh penentang tokoh utama, berwatak jahat. 

c. Tritagonis, tokoh yang mendampingi tokoh utama. 

4. Epilog, yaitu yaitu bagian terakhir dari teks film/drama, berisi simpulan, biasanya berupa 

pesan dan makna. 
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E. Mendemonstrasikan Naskah Drama 

Mendemonstrasikan naskah drama berarti mementaskan naskah ke atas panggung 

pertunjukan. Dalam mementaskan drama, terdapat dua tim kerja, yaitu tim kesenian dan tim 

produksi. Tim kesenian (artistik) yang bertanggung jawab terhadap pementasan yang disajikan. 

tim artistik ini terdiri atas sutradara, asisten sutradara, pemain, dan piñata artistik. Tim produksi 

bertanggung jawab atas kelancaran produksi pementasan. Tim ini terdiri atas ketua produksi, 

sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi (publikasi, konsumsi, transportasi, dokumentasi, 

perlengkapan, dan keamanan). 

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mementaskan drama: 

1. Tahap persiapan: 

a) Memilih naskah drama yang sesuai dengan situasi dan kondisi. 

b) Menentukan sutradara, asisten sutradara, dsan personel yang bertanggung jawab di 

bagian penataan panggung, dekorasi, ras, busana, cahaya, lampu, music, dan suara. 

c) Melakukan bedah naskah dan pemilihan pemain. 

2. Tahap latihan: 

a) Pemanasan, melatih tubuh, pernapasan, konsentrasi, dan latihan vocal. 

b) Inti, latihan berdialog dengan nyaring, blocking (latihan gerak dan pengelompokan 

pelaku), latihan memadukan gerak dengan dialog, latihan dengan lawan main. Kemudian 

latihan menyeluruh, latihan yang dipadukan dengan penataan dekorasi, cahaya, dan 

musik. 

3. Tahap pementasan 

Tahap ini merupakan puncak latihan dama. Penyajian latihan di atas panggung di hadapan 

penonton. 

4. Tahap evaluasi 

Tahap ini dapat dilakukan saat proses produksi dan setelah pementasan. Evaluasi merupakan 

upaya manajemen untuk terbuka, transparan, dan memberikan rekomendas-rekomendasi 

positif terhadap penyelenggaraan pementasan berikutnya. Semua hal yang berkaitan dengan 

produksi harus tercatat dan terdokumentasi dengan baik, ini sebagai bahan evaluasi. 

 

 

 

 

PENILAIAN PENGETAHUAN 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf 

A, B, C, D, atau E beserta analisis jawabannya! 

1. Yang tidak termasuk ke dalam tahapan-tahapan konflik adalah…. 

A. pemanasan    D. konflik 

B. penyelesaian    E. puncak konflik 

C. awal konflik 

 

2. Saat menampilkan tokoh drama,karakternya tidak dapat kamu tampilkan melalui… 

A. blocking    D. gerak 

B.  penampilan    E. dialog 

C. mimik 

 

3. Bacalah dengan cermat penggalan drama berikut! 

Hari  : “Baksos ke Pulau Sebira jadinya bulan apa?” 

Nunu : “Sepertinya tidak ada perubahan, tetap bulan April karena bulan itu cuaca bagus dan 

tidak ada ombak.” 

Hari : “Jika demikian, segera kita cek barang-barang yang akan kita sumbangkan. Apakah 

kardus untuk buku-buku bacaan sudah dilapisi dengan plastik?” 

Nunu : “Sudah, Kak. Semua barang yang akan disumbangkan sudah dipak dengan aman. 

Termasuk 10 notebook untuk guru-guru juga sudah dikemas dengan baik.” 

Inti penggalan drama tersebut adalah…. 

A. Pengepakan barang-barang yang akan disumbangkan. 

B. Bulan April cuacanya bagus dan tidak ada ombak. 

C. Bentuk sumbangan berupa buku dan notebook. 

D. Persiapan bakti sosial ke Pulau Sebira. 

E. Perjalanan ke Pulau Sebira sebaiknya bulan April. 

 

4. Inti penggalan drama pada soal di atas adalah…. 

A. baksos ke pulau Sebira  D. perubahan jadwal baksos 

B. penetapan jadawal baksos  E. persiapan baksos 

C. kepanitiaan baksos 
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5. Latar penggalan dra,a pada soal nomor 3 adalah…. 

A. di rumah    D. dip anti asuhan 

B. di sekolah    E. di kelurahan 

C. di teras rumah 

 

6. Bacalah dengan cermat penggalan novel berikut! 

Adri mengangkat telepon dan mulai berbicara dengan relasinya. Setelah dua menit 

berbicara, tangan kanannya yang memegang gagang telepon tahu-tahu gemetar. Dan dalam 

hitungan detik, gemetar itu berubah jadi bergetar. Dalam kekagetannya, Adri segera 

memencet tombol speaker karena tangannya tak lagi bisa memegang telepon….Dalam 

sekejap Adri melorot jatuh ke lantai. Tubuhnya terbujur kaku. Tak bergerak lagi. (Perahu 

Kertas. Dee) 

Tahapan alur yang digunakan dalam penggalan novel di atas adalah…. 

A. Pengenalan situasi cerita  D. Pengungkapan peristiwa 

B. Menuju terjadinya konflik  E. Puncak konflik 

C. Penyelesaian (ending) 

 

7. Bacalah penggalan naskah drama berikut dengan cermat!  

Hasan : “Hadi, apakah kau tahu, apa yang dikatakannya tentang dirimu bila tidak ada di 

hadapanmu?” 

Hadi : (menggelengkan kepala dan menatap wajah Hasan)  

Hasan : (tertawa) “Ha…ha…ha…dengarkanlah Hadi.” (menepuk punggung Hadi) 

“Katanya, si Hadi itu persis kerbau badannya besar, kuat tegap, kata tetapi bodoh. 

…Ha…ha…ha…. 

Hadi : (matanya melotot) “Kurang ajar! Benarkah ia berkata seperti itu, Hasan?” 

Watak tokoh Hasan dalam penggalan drama tersebut adalah….  

A. penyabar    D. bijaksana 

B. pemarah    E. penghasut 

C. pencemburu 

 

8. Apa itu prolog…. 

A. percakapan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya 
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B. pemegang peran dalam drama 

C. tokoh utama dalam drama 

D. bagian terakhir dalam drama 

E. pembicaraan awal dalam drama 

 

9. Yang tidak termasuk ke dalam kaidah teks drama adalah…. 

A. alur     D. prolog 

B. tokoh     E. epilog 

C. dialog 

 

10. Apa itu epilog…. 

A. percakapan antara satu tokoh dengan tokoh lainnya 

B. pemegang peran dalam drama 

C. tokoh utama dalam drama 

D. bagian terakhir dalam drama 

E. pembicaraan awal dalam drama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Jawablah petanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan benar! 

1. Tuliskan kaidah drama! 

2. Tuliskan unsur-unsur drama! 

3. Tuliskan macam-macam drama! 

4. Tuliskan pengertian drama! 

5. Tuliskan unsur-unsur dalam drama! 

No 

Soal 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1 10 

100 

Nilai 

Siswa 

 

……

… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

2 10 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 
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LEMBAR PENILAIAN 

LAPORAN HASIL 

OBSERVASI 

Penilaian Ketrampilan   

Tugas Terstruktur 

1. Tuliskan tema yang terdapat pada naskah drama berjudul Sombongnya Temanku! 

2. Tuliskan unsur intrinsik yang terdapat pada naskah drama berjudul Sombongnya Temanku! 

3. Tuliskan siapa saja tokoh yang terdapat pada naskah drama berjudul Sombongnya Temanku! 

4. Tuliskan karakter tokoh yang terdapat pada naskah drama berjudul Sombongnya Temanku! 

5. Tuliskan kaidah drama yang terdapat pada naskah drama berjudul Sombongnya Temanku! 

6. Tuliskan struktur drama yang terdapat pada naskah drama berjudul Sombongnya Temanku! 

7. Tuliskan tahapan alur yang terdapat pada naskah drama berjudul Sombongnya Temanku! 

8. Ubah naskah drama yang berjudul Sombongnya Temanku ke dalam bentuk paragraf dengan 

menggunakan bahasa sendiri! 

9. Tuliskan amanat yang dapat kamu ambil dari naskah drama berjudul Sombongnya 

Temanku! 

10. Analisis drama yang berjudul Sombongnya Temanku berdasarkan kaidah drama! 

 

Bentuk Penugasan Projek  

No. Kompetensi Dasar Materi Indikator 
Teknik 

Penilaian 

1. 4.19 Mendemonstrasikan 

sebuah naskah 
drama dengan 

memerhatikan isi 

dan kebahasaan 
 

drama 

 

Siswa dapat : 

1. Menentukan naskah 

drama untuk 

diddemonstrasikan 

2. Mendemonstrasikan 

naskah drama di depan 

kelas 

Proyek 

 

 

 

 

Tugas Projek 

1. Guru membagi kelas menjadi empat kelompok, di mana setiap kelompok terdiri atas 8-10 

siswa! 

No 

Soal 

Bobot 

Persoal Esay 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1 15 

100 

Nilai 

Siswa 

 

……

… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

2 20 

3 15 

4 20 

5 30 
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2. Siswa mencari naskah darma di internet! 

3. Siswa meminta guru mengecek naskah drama yang didapat untuk didemonstrasikan! 

4. Siswa bersama kelompoknya menganalisis naskah drama! 

5. Siswa  menuliskan hasil analisisnya di kertas folio! 

6. Siswa bersama kelompok membagi peran yang ada dalam naskah drama! 

7. Siswa menuliskan peran yang sudah ditentukan di kertas folio! 

8. Siswa berlatih mendemonstrasikan naskah drama! 

9. Siswa bersama kelompoknya mendemonstrasikan naskah drama di depan kelas! 

10. Siswa meminta tanggapan dari kelompok lain dan guru! 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3.38 Menganalisis pesan dua buku fiksi (novel dan buku kumpulan puisi) yang dibaca 

4.38  Menyusun ulasan terhadap pesan dua buku kumpulan puisi yang dikaitkan dengan situasi 

kekinian 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 

 

 

 
 

 

A. Pengertian buku fiksi 

Teks cerita fiksi adalah suatu karya sastra yang berisi cerita rekaan, yang didasari imajinasi 

pengarangnya (bukan kejadian nyata), dan hanya berdasarkan angan angan fantasi 

pengarang. 

 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

 

 

 

MATERI PEMBELAJARAN  
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B. Struktur buku fiksi 

Struktur teks cerita fiksi tak jauh berbeda dengan struktur cerpen. Struktur cerita fiksi terdiri 

dari 6 unsur berikut: 

1. abstrak, bagian ini adalah bagian opsi, yang boleh ada dan boleh tidak ada dan bagian ini 

juga menjadi suatu inti dari sebuah karangan teks cerita fiksi 

2. orientasi, bagian ini berisi tentang pengenalan tokoh yang terlibat dalam cerita dan 

bagian ini pula yang menjadi bagian awal dari penjelasan dari teks cerita fiksi di sebuah 

novel 

3. komplikasi, pada bagian ini saat saat dimulainya suatu permasalahan ( munculnya 

masalah) dari tesk cerita fiksi dan menjadi daya tarik tersendiri pembaca pada sebuah novel 

4. evaluasi, pada bagian ini jika dalam teks novel adalah bagian pemecahan masalah atau 

penyelesaian masalah yang sedang di hadapi oleh para tokoh. 

5. resolusi, pada bagianini merupakan suatu inti pemecahan masalah dari masalah masalah 

yang di hadapi tokoh, dan menjadi akhir penyelesaian masalah pakah dapat berakhir dengan 

baik atau pun berakhir dengan tidak baik 

6. koda atau reorientasi, merupakan akhir cerita yang berisi kesimpulan suatu cerita dan 

menjadi penutup yang berisi amanat dan pesan moral yang dapat di petik atau di teladani 

dari teks cerita fiksi. 

 

C. Kaidah kebahasaan buku fiksi 

1. Menggunakan perumpamaan yang sering digunakan untuk membandingkan sebuah 

benda atau yang seing disebut juga dengan METAFORA 

2. Menggunakan kata ganti trtentu dan gaya bahasa yang digunakan memiliki pertalian 

yang kuat atau sering disebut juga dengan METONIMIA 

3. Menggunakan persamaan atau SIMILE, yang digunkan sebagai pendamping yang 

menyataka sesuatu hal lainya. 

 

Contoh teks fiksi (cerpen) 

Kode Remaja 

Ketegangan dan kesunyian yang saat ini sangat terasa, semua itu karena saat ini sedang ada 

ujian di sekolah dan tentu saja ini menjadi momen remaja paling diam saat KBM. 
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Namun percayalah itu hanya yang terlihat dari luarnya saja tetapi aslinya justru menyimpan 

kegaduhan yang teramat sangat dan hanya dapat di mengerti oleh siswa-siswi sekolahan. 

Dean sedang asik menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal, semua itu ia lakukan sengaja 

untuk memberikan sinyal pada temannya yang ada di belakang. 

Merli yang melihatnya mulai membaca sinyal dan berdehem “Ehem, ehem, ehem” dimana 3 

kali deheman menandakan jawaban adalah C. 

Amad merebahkan kepalanya pada meja sembari berusaha memasang wajah setelah mungkin 

untuk membuat guru pengawas tidak mencurigainya. 

Setelah itu Amad menoleh ke arah kiri tempat Faisal duduk sembari membuka mulutnya tanpa 

suara yang hanya dapat di mengerti mereka. Faisal yang mengerti memainkan jarinya kembali 

sembari mengacak-ngacak rambut dan memperlihatkan 3 jarinya menandakan jawaban C. 

Kertas-kertas kecil mulai di oper dari satu bangku ke banku yang lainnya, tentu saja isi kertas 

tersebut adalah jawaban atas soal yang begitu banyaknya. 

Namun perlu diketahui para remaja ini sebenarnya menggantungkan nasib mereka dari teman ke 

teman tanpa tahu bagaimana akhirnya. Semua itu karena terkadang jawaban yang menyebar 

tidak diketahui asal usulnya dan apakah itu benar atau tidak. 

Saat ini yang terpenting adalah jumlah soal yang hampir 100 soal ini hampir terisi, masalah 

jawaban di akhir saja di fikirkan. Toh nanti remedial bersama-sama juga. 

Namun hal ini tentu saja tidak dilakukan oleh semua remaja yang bersekolah masih ada mereka 

yang jujur dengan giat belajar dan mengerjakan semuanya sendiri. 

 

 

 

 

 

PENILAIAN PENGETAHUAN 

A. Pilihlah satu jawaban yang benar dengan cara memberi tanda silang (x) pada huruf 

A, B, C, D, atau E beserta analisis jawabannya! 

PENILAIAN HASIL BELAJAR 
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1. Salah satu contoh yang termasuk buku nonfiksi adalah…. 

A. buku pelajaran    D. komik 

B. cerita fable    E. buku motivasi 

C. buku nonteks 

 

2. Karangan fiksi merupakan karangan yang berisi kisahan atau cerita yang dibuat 

berdasarkan…. 

A. kenyataan hidup 

B. kemampuan pengarang dalam membuat cerita 

C. khayalan atau imajinasi seseorang 

D. ide pokok pengarang 

E. aktualisasi pengarang terhadap cerita 

 

3. Dalam novel, biasanya unsur-unsur intrinsik digunakan untuk memudahkan pembacanya 

untuk…. 

A. mengubah novel 

B.  membandingkan dua novel yang berbeda 

C. menelaah novel 

D. menganalisis novel 

E. mengabstraksi novel 

 

4. Novel merupakan kisah atau cerita fiksi dalam bentuk tulisan/kata-kata dan memiliki…. 

A. struktur teks    D. unsur kebahasaan 

B. penilaian dari pembaca  E. unsur intrinsik dan ekstrinsik 

C. berbagai unsur karya sastra 

 

5. Alur merupakan pola pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab-akibat. Inti 

sari alur novel ada pada…. 

A. tokoh utama 

B. peran yang dimainkan oleh tokoh 

C. permasalahan cerita 
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D. tema yang diangkat 

E. pesan yang disampaikan penulis 

 

6. Perhatikan petikan novel tersebut! 

Chiang Si Ku atau sembahyang rebut diadakan setiap tahun. Sebuah acara semarak dimana 

seluruh warga Tionghoa berkumpul. Tak jarang anak-anaknya yang merantau pulang 

kampung untuk acara ini. Banyak hiburan lain ditempelkan pada ritual keagamaan ini, 

misalnya panjat pinang, komidi putar, dan orkes melayu, sehingga menarik minat setiap 

orang untuk berkunjung. Dengan demikian ajang ini dapat disebut sebagai media tempat 

empat komponen utama subetnik di kampung kami: orang Tionghoa, orang Melayu, orang 

pulang bersarung, dan orang sawang berkumpul (Hirata, 2005 : 259). 

Nilai yang terkandung dari petikan novel berjudul Laskar Pelangi di atas adalah…. 

A. nilai kehidupan   D. nilai kerukunan 

B. nilai kemanusiaan   E. nilai kepedulian 

C. nilai politik 

 

7. Struktur teks cerpen yang tepat adalah.... 

A. orientasi – insiden – interpretasi 

B. orientasi – komplikasi – resolusi – koda 

C. abstrak – orientasi – komplikasi – resolusi – interpretasi 

D. abstrak – orientasi – komplikasi – evaluasi – resolusi – koda 

E. abstrak – komplikasi – evaluasi – resolusi - koda 

 

8. Ketika tubuhnya digerogoti penyakit dengan enteng orang miskin itu melenggang ke rumah 

sakit. Ia menyerahkan Kartu Tanda Miskin pada suster jaga. Karena banyak bangsal 

kosong, suster itu menyuruhnya menunggu di lorong. “Begitulah enaknya jadi orang 

miskin,” batinnya, “dapat fasilitas gratis tidur di lantai.” Dan orang msikin itu dibiarkan 

menungggu berhari-hari. 

Sudut pandang kutipan cerpen di atas adalah.... 

A. orang pertama    D. orang pertama tunggal 

B. orang serba tahu   E. orag ketiga 

C. orang kedua 
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9. Perhatikan kutipan cerpen berikut! 

1) Kalau ada pertandingan dini hari, aku dan Ayah bahu-membahu untuk membangunkan. 

2) Kami berdua beranak batanggang, atau tidak tidur sampai dini hari, duduk terpaku di 

depan TV Grundig 14 inci yang berkerai kayu tripleks, ditemani bergal-gelas kopi. 

3) Di Stadion Ullevi Gothenburg, tim berambut pirang ini meledakkan gawang Belanda 

hanya dalam 5 menit pertama melalui tandukan Larsen: 1 – 0. 4) Aku mengepalkan tangan 

tinggi-tinggi di udara, “Yes!” teriakku. 5) Aku lirik Ayah, beliau menggeleng-geleng sambil 

mendeham. 

Bukti latar tempat dalam kutipan novel tersebut ditunjukkan kalimat …. 

A. 1)     D. 2) 

B. 3)     E. 4) 

C. 5) 

 

10. Perhatikan kutipan cerpen berikut! 

Setibanya pak Usman di restoran kecil sepulang dari sekolah, larasati segera memulai 

pembicaraan. 

“sebelum membicarakan soal Diah, saya perlu menjelaskan menggapa saya tidak mau 

membicarakan hal ini di sekolah karena saya ingin saya bicarakan adalah masalah yang 

harus diselesaikan dengan kacamata kemanusiaan, bukan kedinasan”, 

“maksud ibu apa?” 

“saya khawatir , keinginan bapak untuk menghabisi Diah itu karena kebencian bapak 

terhadap saya. Selama ini orang kan tahu saya sangat perhatin terhadap diah. Dia anak yang 

lemah pak, sudah mengalami berbagai cobaan hidup, sering murung karena menerima 

beban yang terlalu banyak dalam hidupnya.” 

Sifat tokoh larasati berdasarklan kutipan di atas adalah? 

A. sabar dan penyayang   D. angkuh dan disiplin 

B. tegas dan pemberani   E. penuh perhatian dan tegas 

C. penakut 

 

No 

Soal 

Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
Nilai 

1 10 100 Nilai Paraf 
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LEMBAR PENILAIAN LAPORAN HASIL OBSERVASI 

PENILAIAN KETERAMPILAN 

Tugas Terstruktur 

1. Tuliskan unsur-unsur intrinsik cerpen pilih salah satu (Serpihan di Teras Rumah, Tangis di 

Malam Lebaran, Guru)! 

2. Tuliskan unsur-unsur ekstrinsik cerpen pilih salah satu (Serpihan di Teras Rumah, Tangis di 

Malam Lebaran, Guru)! 

3. Tuliskan struktur cerpen pilih salah satu (Serpihan di Teras Rumah, Tangis di Malam 

Lebaran, Guru)! 

4. Ringkas kembali cerpen pilih salah satu (Serpihan di Teras Rumah, Tangis di Malam 

Lebaran, Guru) menggunakan bahasa sendiri! 

 

Tugas Tidak Terstruktur 

Untuk meningkatkan pemahaman terhadap materi cerita pendek, cobalah menyusun sebuah 

cerpen berdasarkan pengalaman pribadi kalian sendiri. Dengan memperhatikan unsur-unsur 

pembangun cerpen. Banyaknya paragraf sekitar 10-30 paragraf, atau sekitar 1-4 halaman. 

Perhatikan juga struktur, isi, dan kebahasaan agar cerpen karyamu lebih memikat! 

Penskoran Penilaian Ketrampilan  

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

2 10 Siswa 

 

……

… 

Guru 

 

……… 

3 10 

4 10 

5 10 

6 10 

7 10 

8 10 

9 10 

10 10 
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1 Kesesuaian Produk 75 

 a. Kesesuaian media 25 

 b. Kesesuaian isi 50 

3 Waktu  25 

 Ketepatan waktu kerja 25 

 

 

 

 

Hasil Penilaian Produk 

KET 
Kesesuaian 

Produk 
Waktu 

Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 

Paraf 

Guru 

Skor Maksimal 75 25 100 
………

….. 
Skor Perolehan ……. ……. ………… 

 

PENILAIAN SIKAP, PROSES DAN HASIL BELAJAR  

Catatan perilaku peserta didik selama mengikuti pembelajaran  

No Hari/Tggl 
Nama peserta 

didik 
Perilaku (-) Tindak lanjut 

     

     

 

 

 

 

 

 

 
Man Jadda Wajada 

Barang Siapa Bersungguh-Sungguh Pasti Berhasil 
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Sukses Kuasa Materi SMA XII. Tim Cahaya Eduka 
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