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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 X (sepuluh) 

semester 1 dan 2 untuk Kompetensi Keahlian TKR 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 3.1 sampai 3.18 dan KD 4.1 Sampai KD 4.18 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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. 

 



E – BOOK BAHASA INDONESIA KELAS X Kur Terintegrasi Du / Di 

 

iii Rev : 03                                                                                                      No : F.02.55  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E – BOOK BAHASA INDONESIA KELAS X Kur Terintegrasi Du / Di 

 

iv Rev : 03                                                                                                      No : F.02.55  

 

 

SAMPUL ........................................................................................................................................ i 

KATA PENGANTAR ................................................................................................................... ii 

DAFTAR ISI ................................................................................................................................ iii 

Teks Laporan Hasil Observasi  … ............................................................................................. 1 

A. Pengertian Teks Laporan HAsil Observasi .............................................................................. 1 

B.  Struktur Teks Laporan Hasil Observasi ................................................................................... 2 

C.  Kaidah Kebahasaan Teks Laporan Hasil Observasi. ............................................................... 3 

D.  Menginterpretasi Makna Teks Laporan Hasil Observasi  ....................................................... 4 

E. Menganalisis Teks  Laporan Hasil Observasi. .......................................................................... 4 

F. Mengonstruksi Teks  Laporan Hasil Observasi. ....................................................................... 5 

Penilaian Hasil Belajar . ................................................................................................................ 5 

 

Teks Eksposisi…… .................................................................................................................... 13 

A.Pengertian Teks Eksposisi ....................................................................................................... 13 

B.  Kaidah Kebahasaan Teks Eksposisi  ..................................................................................... 14 

Penilaian Hasil Belajar . .............................................................................................................. 16 

 

Anekdot ...................................................................................................................................... 21 

A. Pengertian Anekdot ................................................................................................................ 21 

B.  Struktur Teks Anekdot  .......................................................................................................... 24 

C. Men C. Mengevaluasi Teks Anekdot . ................................................................................... 25 

D. Langkah-langkah Memproduksi Teks Anekdot . ................................................................... 25 

Penilaian Hasil Belajar .  . ........................................................................................................... 26 

 

Teks Hikayat .............................................................................................................................. 33 

A. Pengertian Cerita Rakyat ........................................................................................................ 33 

B.  Unsur Pembangun Cerita Rakyat ........................................................................................... 35 

Cerpen .......................................................................................................................................... 38 

A. Pengertian Cerpen ................................................................................................................... 38 

B.  Struktur Cerpen ...................................................................................................................... 39 

C. Nilai-nilai Kehidupan dalam Cerpen ...................................................................................... 39 

Buku Nonfiksi ............................................................................................................................. 48 



E – BOOK BAHASA INDONESIA KELAS X Kur Terintegrasi Du / Di 

 

v Rev : 03                                                                                                      No : F.02.55  

 

A. Pengertian Nonfiksi ................................................................................................................ 48 

B.  Ciri-ciri Nonfiksi .................................................................................................................... 49 

C. Jenis-jenis buku Nonfiksi ........................................................................................................ 49 

Penilaian Hasil Belajar.  . ............................................................................................................ 50 

 

Negosiasi  .................................................................................................................................... 56 

A. Pengertian Negosiasi .............................................................................................................. 56 

B. Trik Negosiasi ......................................................................................................................... 57 

C. Kesantunan Bernegosiasi. ....................................................................................................... 57 

D. Struktur Teks Negosiasi .......................................................................................................... 58 

E. Kaidah Kebahasaan Teks Negosiasi ....................................................................................... 58 

F. Menganalisis Teks Negosiasi .................................................................................................. 59 

G. Mengonstruksi Teks Negosiasi ............................................................................................... 59 

Penilaian Hasil Belajar ................................................................................................................ 60 

 

Debat  .......................................................................................................................................... 65 

A. Pengertian Debat ..................................................................................................................... 65 

B. Tata Cara Debat . .................................................................................................................... 67 

C. Mengonstruksi Bagian dalam Debat . ..................................................................................... 67 

D. Unsur-unsur Debat . ................................................................................................................ 67 

B. Kaidah Debat . ........................................................................................................................ 68 

Penilaian Hasil Belajar . .............................................................................................................. 69 

 

Biografi  ...................................................................................................................................... 74 

A. Pengertian Biografi ................................................................................................................. 74 

B. Struktur Teks Biografi ............................................................................................................ 75 

C. Unsur Kebahasaan  . ............................................................................................................... 75 

Penilaian Hasil Belajar ................................................................................................................ 80 

 

Antologi Puisi ............................................................................................................................. 86 

A. Pengertian Puisi ...................................................................................................................... 86 

B. Unsur Pembangun Puisi  ......................................................................................................... 87 

C. Unsur Ekstrinsik Puisi . .......................................................................................................... 90 

D. Analisis Pesan dari Dua Buku Fiksi ....................................................................................... 92 

Penilaian Hasil Belajar ................................................................................................................ 93 



E – BOOK BAHASA INDONESIA KELAS X Kur Terintegrasi Du / Di 

 

vi Rev : 03                                                                                                      No : F.02.55  

 

 

Buku Fiksi dan Nonfiksi  .......................................................................................................... 97 

Buku Fiksi ................................................................................................................................... 97 

Pengertian Buku Fiksi. ................................................................................................................ 97 

Struktur Buku Fiksi. .................................................................................................................... 97 

Kaidah Kebahasaan Buku Fiksi. .................................................................................................. 97 

Buku Nonfiksi. ............................................................................................................................ 98 

Pengertian Buku Nonfiksi. .......................................................................................................... 98 

Ciri-ciri Buku Nonfiksi. ............................................................................................................... 98 

Kaidah Kebahasaan Buku Nonfiksi. ............................................................................................ 99 

Identifikasi Butir-butir penting Buku Nonfiksi. .......................................................................... 99 

Mnyusun Laporan Butir-butir penting Buku Nonfiksi . .............................................................. 99 

Penilaian Hasil Belajar .............................................................................................................. 101 

 

DAFTAR PUSTAKA .................................................................................................................. vii 

VERIFIKASI BUKU PENDAMPING ...................................................................................... viii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



E – BOOK BAHASA INDONESIA KELAS X Kur Terintegrasi Du / Di 

 

1 Rev : 03                                                                                                      No : F.02.55  

 

 

 

BAB 1.  TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI 
 

 

 

3.1. Mengidentifikasi teks laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulis 

4.1. Menginterpretasi isi teks laporan hasil observasi berdasarkan interpretasi baik secara lisan 

maupun tulis 

3.2. Menganalisis isi dan aspek kebahasaan dari minimal dua teks laporan hasil observasi 

4.2. Mengkonstruksi-kan teks laporan dengan memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik 

lisan maupun tulis 

 

 

 

A. Pengertian teks laporan hasil observasi  

Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu 

yang disusun dan didasarkan pada hasil pengamatan dan fakta yang ada melalui kalimat 

deskripsi. Teks laporan hasil observasi berfungsi menjelaskan suatu objek atau fenomena yang 

didasari oleh hasil pengamatan. Dalam penyusunannya, teks ini memaparkan fakta-fakta 

dengan jelas dan terperinci. Sebuah laporan hasil observasi umumnya disajikan dalam bentuk 

karya tulis yang berupa makalah (karya tulis ilmiah sederhana).  

Makalah disajikan menjadi tiga bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan dan simpulan. 

Bagian pendahuluan menguraikan masalah yang akan dibahas. Bagian pembahasan 

menguraikan tentang hasil kajian penulis dalam mengembangkan jawaban masalah yang 

diajukan. Sedangkan bagian simpulan menguraikan ringkasan dari bagian pembahasan.  

Bentuk-bentuk laporan: 

1. Laporan pengamatan: laporan yang mengemukakan suatu keadaan atau peristiwa atas dasar 

pengamatan. Pada laporan ini si peneliti mengamati obyek laporan secara seksama, laporan 

dilaksanakan di lapangan atau langsung ke tempat pengamatan. Contoh: laporan 

pengamatan pada gelandangan, kaum duafa, koruptor. 

2. Laporan peristiwa: laporan yang mengemukakan suatu kegiatan yang tidak direncanakan 

sebelumnya. Contoh: bencana alam, tabrakan kendaraan bermotor, sunami. 

3. Laporan kegiatan: laporan yang mengemukakan suatu kegiatan yang direncanakan 

sebelumnya. Biasanya terdapat susunan acara, tempat kejadian, tema acara, pembicara dan 

isi pem,bicaraan, penonton, dan sebagainya. Contoh: laporan HUT RI, Maulid Nabi 

Muhammad, hari Kartini. 

KOMPETENSI DASAR 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 
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4. Laporan perjalanan: laporan yang menyajikan kegiatan jalan-jalan ke suatu tempat yang jauh 

dan unik. Contoh: laporan perjalanan ke Mekkah, ke Serambi Mekkah (Aceh), Jayawijaya. 

5. Laporan percobaan: Laporan yang mengemukakan suatu proses atau eksperimen mengenai 

sesuatu yang dilakukan di laboratorium. Pada laporan ini terdapat alat dan bahan, cara 

kerja/sistematika di laksanakan di laboratorium. Contoh: PKL, membuat program komputer. 

 

B. Struktur teks laporan hasil observasi 

1. Pembukaan, berisi pengertian akan sesuatu yang dibahas serta penjelasan umum atau 

definisi umum. 

2. Isi berisi gambaran tentang sesuatu secara terinci yang akan dilaporkan, bagian ini terbagi 

menjadi definisi umum, definisi bagian dan definisi manfaat 

3. Penutup, berisi kesimpulan 

 

Ciri-ciri dari teks laporan hasil observasi: 

1. Mengandung fakta. 

2. Bersifat objektif. 

3. Ditulis sempurna dan lengkap. 

4. Tidak memasukkan unsur-unsur yang menyimpang, mengandung prasangka atau 

pemihakan 

5. mengandung prasangka, atau pemihakan. 

6. Disajikan secara menarik, tatas bahasa jelas, isinya 

7. berbobot, dan susunan logis. 

8. Teks laporan sering dimulai dengan kalimat definisi tentang penggolongan atau klasifikasi. 

seperti contoh: (a) Mamalia adalah binatang yang menyusui. atau (b) “Kucing besar” itu 

adalah hewan pemangsa dan pemakan daging. 

9. Dalam laporan observasi sering digunakan kelompok nomina (kata benda) dengan penjenis 

dan kelompok nomina dengan pendeskripsi.  

10. Kelompok nomina dengan penjenis tidak bisa disisipi oleh kata apa pun. Kedua kata itu 

harus saling berdekatan.  

11. Kelompok nomina dengan pendeskripsi dapat disisipi, misalnya dengan kata penyangat, 

seperti sangat atau terlalu dan kata pewatas seperti yang. 

12. disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun 

susunan logis. 

 

C. Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi 

1. Merupakan hasil dari pengamatan atau penelitian terbaru dan terkini. 

2. Bersifat universal. 

3. Bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan 

KBBI. 

4. Membahas objek tunggal. 

5. Tidak ada bagian penutup dari penulis. 
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6. Adanya frasa atau kelompok kata dibagi menjadi 

7. Adanya konjungsi dan yang digunakan untuk menambahkan sifat-sifat untuk anggota 

kelas yang sama 

8. Adanya konjungsi tetapi yang digunakan untuk menyatakan perbedaan angara anggota 

kelas yang satu dengan anggota kelas yang lain. 

9. adanya konjungsi sementara itu, sedangkan, selanjutnya 

10. Adanya kalimat simpleks, yaitu kalimat yang hanya terdiri dari satu struktur dengan satu 

verba utama 

11. Adanya kalimat kompleks, yaitu  kalimat yang terdiri dari dua struktur atau lebih dengan 

dua atau lebih verta utama. 

 

D. Langkah-langkah memproduksi teks laporan hasil observasi 

1. Melakukan observasi lapangan dengan kriteria objek menarik dan dikuasai 

2. Mendaftar topik-topik yang dikembangkan menjadi laporan 

3. Menyusun kerangka laporan 

4. Mengembangkan kerangka yang telah disusun menjadi suatu teks yang padu 

 

Untuk membuat teks laporan hasil observasi agar lebih mudah, maka langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut: 

1. Melakukan observasi objek penelitian yang akan dijadikan judul laporan 

2. Menentukan judul laporan yang baik dan benar sesuai dengan pengamatan yang dilakukan 

3. Menusun kalimat pembuka 

4. Menyusun isi laporan yang berisi gagasan atau ide pokok dan saran yang disertai alasan 

terhadap laporan hasil pengamatan. 

5. Menulis kalimat penutup. 

Untuk menyusun teks laporan hasil observasi setiadaknya anda harus melihatkan  5W + 1 H 

dengan uraian sebagai berikut: 

1. What (apa) 

2. Who (siapa) 

3. When (kapan) 

4. Where (dimana) 

5. Why (mengapa) 

6. How (Bagaimana) 

Untuk membuat teks laporan hasil observasi yang menarik maka syarat-syarat di bawah ini 

harus terpenuhi: 

1. Objek yang akan diamati harus menarik. 

2. Objektif. 

3. Disusun secara sistematis. 

4. Dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 

5. Menggunakan bahasa yang efektif dan logis. 

 

Contoh teks laporan hasil observasi 

Berikut adalah salah satu contoh teks laporan hasil observasi tentang sampah: 
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Sampah 

 

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. 

Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi, nuklir, industri, dan pertambangan. 

Sampah di bumi akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh baik 

alam maupun manusia. Sampah yang dihasilkan di Indonesia mencapai 11.330 ton per hari. 

Sampah dapat dibedakan berdasarkan sifat dan bentuknya.  

Berdasarkan sifatnya, sampah dibagi menjadi dua, yaitu sampah organik dan anorganik. 

Sampah organik merupakan sampah yang dapat diuraikan atau degradable. Contoh sampah 

organik adalah sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun 

kering, dan sebagainya. Sampah ini dapat diolah menjadi kompos. Sedangkan sampah 

anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan atau 

undegradable. Contoh sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah membusuk, seperti 

plastik, kayu, kaca, kaleng, dan sebagainya. Sampah anorganik didaur ulang oleh home 

industry untuk mengurangi jumlah sampah serta dijadikan sebagai peluang usaha. Berdasarkan 

bentuknya, sampah dapat dibedakan menjadi sampah padat, cair, alam, konsumsi, manusia dan 

radioaktif. 

Sampah padat adalah sampah yang berwujud padat. Sampah padat dapat berupa sampah rumah 

tangga: sampah dapur, kebun, plastik, metal, gelas dan lain-lain. Sampah organik dan 

anorganik termasuk sampah padat. Sampah ini dapat dibedakan berdasarkan kemampuan diurai 

oleh alam atau biodegrability menjadi sampah padat biodegradable (sampah yang dapat 

diuraikan oleh proses biologi) dan sampah padat non-biodegradable (tidak dapat diuraikan oleh 

suatu proses biologi. Sampah padat non-biodegradable ada dua jenis yaitu recyclable (dapat 

diolah kembali) dan non-recyclable (tidak dapat diolah kembali). 

Sampah Cair adalah bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan lagi seperti 

limbah. Limbah adalah sampah cair yang dihasikan dari aktivitas industri. Limbah dapat dibagi 

menjadi dua yaitu limbah hitam dan limbah rumah tangga. Limbah hitan adalah sampah cair 

yang mengandung patogen berbahaya yang berasal dari toilet, sedangkan limbah rumah tangga 

adalah sampah cair yang dihasiklan dari dapur, kamar mandi, dan tempat cucian. 

Sampah alam merupakan sampah yang diproduksi oleh alam dan diuraikan melalui proses daur 

ulang alami. Contoh dari sampah alam adalah daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. 

Sampah manusia adalah istilah yang digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, 

seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan 
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manusia karena dapat dikatakan sebagai sarana perkembangan penyakit yang disebabkan oleh 

virus dan bakteri. 

Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh kegiatan konsumsi manusia dan 

dibuang ke tempat sampah. Jumlah sampah konsumsi sampai sekarang tidak melebihi jumlah 

sampah industri. Limbah radioaktif adalah sampah nuklir yang merupakan hasil dari fusi nuklir 

dan fisi nuklir yang menghasilkan uranium dan thorium. Limbah radioaktif berbahaya bagi 

lingkungan dan kehidupan manusia karena menghasilkan radiasi yang berdampak buruk 

terhadap kesehatan manusia. Oleh karena itu sampah nuklir disimpan ditempat-tempat yang 

tidak berpotensi tinggi. 
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BAB 2. TEKS EKSPOSISI 
 

 

 

3.3. Mengidentifikasi permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi) teks 

eksposisi yang didengar dan atau dibaca 

4.3. Mengembangkan isi (permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi) teks 

eksposisi secara lisan dan/tulis 

3.4. Menganalisis  struktur dan kebahasaan teks eksposisi 

4.4. Mengonstruksikan teks eksposisi dengan memerhatikan isi (permasalahan, argumen, 

pengetahuan, dan rekomendasi), struktur dan kebahasaan 

 

 

 

A. Pengertian teks eksposisi 

Teks eksposisi adalah paparan atau uraian yang bertujuan menjelaskan sesuatu agar 

pembaca mendapatkan informasi atau pengetahuan. Untuk mempertegas masalah yang 

disampaikan, biasanya dilengkapi dengan gambar dan data statistik. Tujuannya, agar pembaca 

mendapat informasi dan pengetahuan dengan sejelas-jelasnya. Teks eksposisi bersifat ilmiah 

atau nonfiksi. Sumber teks ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau 

pengalaman. Teks eksposisi dapat berupa berita, artikel, laporan, resep masakan, ataupun buku 

pelajaran. Teks eksposisi dapat diidentifikasi berdasarkan fakta yang faktual yang terdapat 

dalam teks, pokok-pokok yang terdapat dalam teks yang berupa 5W+1H dan juga dari 

penggunaan ejaan, pemilihan kata, penggunaan tanda baca, kalimat efektif serta kata baku dan 

kata tidak baku. 

 

B. Struktur teks eksposisi 

1. Pernyataan Pendapat (Tesis) 

Pernyataan pendapat atau tesis merupakan bagian teks yang berisikan pernyataan pendapat 

(tesis) penulis. disebut juga bagian pembuka. 

2. Argumentasi 

Pengertian argumentasi merupakan bagian yang memuat alasan yang bisa memperkuat 

argumen penulis dalam memperkuat ataupun menolak suatu gagasan. 

3. Penegasan Ulang Pendapat (Reiteration) 

KOMPETENSI DASAR 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Penegasan ulang pendapat atau disebut juga sebagai reiteration adalah bagian dari teks 

eksposisi yang berisi penegasan ulang pendapat penulis. 

 

Ciri-ciri teks eksposisi: 

1. Penulis teks berusaha menjelaskan suatu pokok persoalan secara objektif. 

2. penulis mengraikan objek dengan jelas sehingga pembaca memahami maksud dari teks 

tersebut. 

3. Teks memuat fakta yang terdapat di lapangan. 

Struktur teks eksposisi: 

1. Pernyataan pendapat/tesis: yaitu gagasan utama atau prediksi penulis tentang sebuah 

permasalahan yang berdasarkan fakta. 

2. Argumentasi: yaitu penjelasan secara lebih mendalam mengenai tesis yang diyakini 

kebenarannya oleh penulis melalui pengungkapan fakta-fakta. 

3. Penegasan ulang pendapat: yaitu penguatan kembali atas pendapat yang telah ditunjang 

oleh fakta-fakta pada bagian argumentasi. 

 

C. Kaidah kebahasaan teks eksposisi 

1. Pronomina 

Pronomina yaitu kata ganti orang yang dapat digunakan terutama pada saat pernyataan 

pendapat pribadi diungkapkan.  Pronomina dapat dikelompokkan menjadi dua bagian: 

b. Pronomina Persona (kata ganti orang), pada persona ini terdapat dua, yaitu persona 

tunggal, seperti: ia, dia, anda, kamu, aku, saudara, -nya, -mu, -ku, si-. Dan pesona 

jamak seperti: kita, kami, kalian, mereka, hadirin, para. 

c. Pronomina Nonpersona (kata ganti bukan orang), pronomina ini terbagi menjadi 

pronomina penunjuk, misalnya adalah ini, itu, sini, situ, sana. Dan pronomina 

penanya,  seperti: Apa, Mana dan Siapa. 

2. Konjungsi 

Konjungsi atau kata penghubung digunakan dalam teks eksposisi untuk memperkuat 

argumentasi. Berikut ini adalah jenis konjungsi yang dapat kita jumpai dalam teks 

eksposisi, yaitu:  

a. Konjungsi waktu: sebelum, setelah itu, kemudian sesudah, setelah, lalu 

b. Konjungsi gabungan: dengan serta, dan, 

c. Konjungsi pembatasan: asal, selain kecuali 

d. Konjungsi tujuan: supaya, agar, untuk 
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e. Konjungsi persyaratan: asalkan, bilamana, apabila jika, jikalau, apabila, bila 

f. Konjungsi perincian: adalah, yaitu, antara lain, yakni, ialah 

g. Konjungsi sebab-akibat: akibat, akibatnya, sehingga, karena, sebab 

h. Konjungsi pertentangan: namun, melainkan, sedangkan, akan tetapi, tetapi 

i. Konjungsi pilihan: atau 

j. Konjungsi penguatan/penegasan: hanya, lagi pula, itu pun, apalagi, bahkan 

k. Konjungsi penjelasan: bahwa 

l. Konjungsi perbandingan: serupa, ibarat, bagai, seperti 

m. Konjungsi penyimpulan: jadi, dengan demikian oleh sebab itu, oleh karena itu 

3. Verba leksikal, terbagi menjadi: 

a. Nomina, yaitu kata yang mengacu pada benda, baik berupa benda nyata ataupun 

abstrak. 

b. Verba, yaitu kata yang mengandung makna dasar perbuatan, proses atau keadaan yang 

bukan sifat. 

c. Adjektiva, yaitu kata yang digunakani untuk menggambarkan sifat atau keadaan orang, 

benda dan binatang. 

d.  Adverbia, yaitu kata yang melengkapi atau memaparkan informasi berupa keterangan 

tempat, waktu, suasana, alat, cara dan lain sebagainya. 

 

Contoh teks eksposisi 

Realita Hukum di Indonesia 

Sebenarnya hukum di Indonesia sebagaimana yang telah diatur pada Undang-undang telah 

secara tegas mengatur hukuman berbagai pelaku tindak kejahatan. Namun, realitanya 

seringkali terjadi ketidakadilan hukum yang merugikan banyak orang. Hukum boleh saja tegas, 

namun menjadi tumpul di hadapan koruptor, itulah kenyataan saat ini. 

      Bukan rahasia umum lagi bahwa para koruptor di Indonesia mendapatkan hukuman yang 

tingkatannya masih tergolong ringan, bahkan ada koruptor yang menerima fasilitas mewah 

padahal sudah merugikan bangsa. Seringkali kita menonton berita bahwa seorang maling 

dihajar masa hingga tewas. Namun, belum pernah ada koruptor di Indonesia dikeroyok masa 

sampai tewas. Hukum di Indonesia itu bisa dikatakan hanya tegas di hadapan rakyat kecil. 

Sebut saja kasus yang pernah menimpa Nenek Asyani. Kasusnya hanya karena diduga mencuri 

kayu, beliau terancam hukuman selama lima tahun penjara. Sungguh tidak adil memang jika 

dibandingkan dengan hukuman yang akan diterima koruptor. 

Pada wacana di atas, struktur teks eksposisi: 
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1. Paragaf pertama merupakan tesis 

2. Paragraf kedua merupakan argumentasi 

3. Paragraf ketiga merupakan penegasan ulang 

BAB 3. ANEKDOT 
 

 

 

3.5. Mengevaluasi teks anekdot dari aspek makna tersirat 

4.5. Mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulis 

3.6. Menganalisis struktur dan kebahasaan teks anekdot 

4.6. Menciptakan kembali teks anekdot dengan memerhatikan struktur, dan kebahasaan baik 

lisan maupun tulis 

 

 

 

A. Pengertian anekdot 

Anekdot adalah sebuah cerita singkat dan lucu atau menarik, yang mungkin 

menggambarkan kejadian atau orang sebenarnya. Anekdot disajikan berdasarkan pada kejadian 

nyata, melibatkan orang-orang yang sebenarnya, biasanya di suatu tempat yang dapat 

diidentifikasi. Tujuan anekdot adalah untuk memberi pelajaran tertentu bagi pembaca atau 

pendengarnya. 

 

B. Struktur teks anekdot 

1. Abstrak, yaitu kata awal yang melatarbelakangi sebuah cerita. 

2. Orientasi, yaitu bagian pendahuluan yang menyatakan tempat, waktu, dan orang yang 

ada dalam cerita. 

3. Krisis/pemuculan masalah, yaitu permasalahan mulai muncul dan menjadi klimaks. 

4. Reaksi, yaitu penyelesaian masalah dalam cerita. 

5. Koda, yaitu penutup cerita. 

 

C. Mengevaluasi teks anekdot 

1. Struktur: 

a. Apakah tokohnya itu bersifat faktual atau orang terkenal? 

b. Apakah rangkaian peristiwanya logis? 

c. Apakah latarnya ada di dalam kehidupan nyata? 

2. Kaidah: 

a. Apakah anekdot itu lucu? 

KOMPETENSI DASAR 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 
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b. Apakah anekdot itu memberikan pelajaran tertentu? 

 

Langkah-langkah memproduksi teks anekdot: 

1. Menentukan topik yang menggelitik dan mengandung pelajaran. 

2. Mengumpulkan bahan, dengan observasi, imajinasi, atau membaca buku. 

3. Menyusun kerangka teks. 

4. Menandai bagian yang dianggap paling menarik, lucu, dan berkesan. 

5. Mengembangkan kerangka teks ankedot menjadi teks utuh dengan menggunakan gaya 

bahasa, konjungsi, dan kalimat retoris. 

6. Memberi judul yang menarik. 

 

D. Menganalisis teks anekdot 

Menganalisis teks anekdot dapat dilakukan dengan cara analisis struktur dan analisis 

kaidah. Dari struktur teks, dapat dianalisis abstrak, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. 

Sedangkan dari kaidah teks anekdot dapat dianalisis makna kata-kata yang sulit dimengerti, 

kata baku dan kata tidak baku, ejaan yang digunakan, tanda baca yang digunakan, kelucuan 

cerita, serta pelajaran yang dapat diambl dari teks anekdot. 

 

Contoh teks anekdot 

KUHP dalam Anekdot 

 Seorang dosen fakultas hukum suatu universitas sedang memberikan kuliah hukum 

pidana. Susana kelas biasa-biasa saja. 

 Saat sesi Tanya-jawab tiba, Ali bertanya kepada pak dosen. “Apa kepanjangan KUHP, 

Pak?” Pak dosen tidak menjawab sendiri, melainkan melemparkannya kepada Ahmad. 

“Saudara Ahmad, coba dijawab pertanyaan Saudara Ali tadi,” pinta pak dosen. Dengan tegas 

Ahmad menjawab, “Kasih Uang Habis Perkara, Pak …!” 

 Mahasiswa lain tertawa, sedangkan pak dosen hanya menggeleng-gelengkan kepala 

seraya menambahkan pertanyaan kepada Ahmad, “Saudara Ahmad, dari mana Sadara tahu 

jawaban itu?” 

 Dasar Ahmad, pertanyaan pak dosen dijawabnya dengan tegas, “Peribahasa Inggris 

mengatakan pengalaman adalah guru yang terbaik, Pak …!” 

 Semua mahasiswa di kelas itu tercengang. Mereka berpadang-pandangan. Lalu, mereka 

tertawa terbahak-bahak. 

 Gelak tawa mereda. Kelas kembali normal. 
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BAB 4. CERITA RAKYAT 
 

 

 

3.7. Mengidentifikasi nilai-nilai dan isi yang terkandung dalam cerita rakyat (hikayat) baik 

lisan maupun tulis 

4.7. Menceritakan kembali isi cerita rakyat (hikayat) yang didengar dan dibaca 

3.8. Membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen 

4.8. Mengembangkan cerita rakyat (hikayat) ke dalam bentuk cerpen dengan memerhatikan isi 

dan nilai-nilai 

3.9. Mengidentifikasi butir-butir penting dari dua buku nonfiksi (buku pengayaan) dan satu 

novel yang dibaca.gkan nilai- nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen 

4.9. Menyusun ikhtisar dari dua buku nonfiksi (buku pengayaan) dan ringkasan dari satu novel 

yang dibaca 

 

 

 

A. Pengertian cerita rakyat 

Cerita rakyat adalah cerita yang berkembang disetiap daerah dan menceritakan asal usul 

atau legenda yang terjadi disuatu daerah; cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang 

dalam masyarakat. Cerita rakyat merupakan bagian dari dongeng. Hikayat (KBBI: 325) adalah 

karya sastra lama berisi cerita, baik sejarah maupun cerita roman fiktif. Hikayat merupakan 

karangan narasi, karena menceritakan sebuah peristiwa dalam kurun waktu tertentu. 

Fungsi cerita rakyat: 

1. Fungsi sarana hiburan yaitu dengan mendengarkan cerita rakyat sepeti dongeng, mite atau 

legenda, kita sekan-akan diajak berkelana ke alam lain yang tidak kita jumpai dalam 

pengalaman hidup sehari-hari. 

2. Fungsi sarana pendidikan yaitu pada dasarnya cerita rakyat ingin menyampaikan pesan 

atau amanat yang dapat bermanfaat bagi watak dan kepribadian para pendengarnya. 

3. Fungsi sarana penggalang rasa kesetiakawanan diantara warga masyarakat yang menjadi 

pemilik cerita rakyat tersebut. 

KOMPETENSI DASAR 

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 
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4. Fungsi lain lagi dari cerita rakyat adalah sebagai pengokoh nilai-nilai sosial budaya yang 

berlaku dalam masyarakat. Dalam cerita rakyat terkadang ajaran-ajaran etika dan moral 

bisa dipakai sebagai pedoman bagi masyarakat. Di samping itu di dalamnya juga terdapat 

larangan dan pantangan yang perlu dihindari. Cerita rakyat bagi warga masyarakat 

pendukungnya bisa menjadi tuntunan tingkah laku dalam pergaulan sosial. 

Cerita rakyat terdiri dari beberapa macam, yaitu: 

1. Legenda 

Legenda merupakan cerita rakyat yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau 

wilayah. Contoh: cerita Malin Kundang, Tangkuban Perahu, Dongeng Banyuwangi, 

Dongeng Gunung Batok, Dongen Rawa Pening dan sebagainya. 

2. Sage 

Sage merupakan cerita rakyat yang didasarkan peristiwa sejarah bercampur dengan fantasi 

rakyat. Contoh: Syariah melayung, Hikayah Hang Tuah, dan Ciung Wanaya. 

3. Mite 

Mite merupakan cerita rakyat yang berhubungan dengan kepercayaan terhadap pada suatu 

benda yang dipercaya benda gaib. Contoh: Nyi Roro Kidul, dan Jaka Tarub. 

4. Fabel 

Fabel merupakan cerita rakyat menokohkan binatang sebagai lambing pengajaraan  moral. 

Contoh: Cerita Si Kancil yang Cerdik, Kancil dan Buaya, dan Hikayat Kalila. 

5. Pararel 

Pararel merupakan cerita rakyat yang  tokohnya adalah manusia dan hewan. Contoh: 

Anjing Yang Loba, Semut Dan Belalang, Hikayah Mahabrata, dan Hikayah Ramayana. 

6. Jenaka 

Jenaka merupakan cerita rakyat tentang perilaku orang bodoh, orang malas, atau cerdik 

masing-masing dilukiskan secara humor. Contoh: Lebai Malang, Pak Kodok, Pak Pender, 

dan Pak Belalang. 

7. Cerita Terbingkai 
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Cerita Terbingkai merupakan cerita yang didalamnya cerita lagi. Contoh: 1001 malam. 

8. Parabel 

Parabel merupakan cerita yang mengganbarkan cerita moral dengan para tokoh benda 

mati. Contoh: Kisah sepasang Slop. 

Ciri-ciri cerita rakyat: 

1. Cerita rakyat disampaikan secara lisan 

2. Disampaikan secara turun-temurun 

3. Tidak diketahiu siapa pertama kali membuatnya 

4. Kaya nilai-nilai luhur 

5. Bersifat tradisional 

6. Memiliki banyak versi dan variasi 

7. Mempunyai bentuk-bentuk klise dalam susunan atau cara pengungkapannya. 

B. Unsur pembangun cerita rakyat 

Unsur pembangun dalam hikayat terdiri atas unsur intrnsik dan unsur ekstrinsik. 

1. Unsur intrinsik 

Unsur intrinsik adalah unsur yang terdapat dalam karya sasta dan mempengaruhi 

penceritaan. Unsur-unsur intrinsik yaitu: 

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 

d. Seting/latar, dibagi menjadi: 
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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 menurut Nurgiyantoro (2013: 30) adalah unsur yang berada di luar karya 

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

antara lain: 

1. Religi (agama), cerita rakyat banyak menyangkut pada suatu agama. 

2. Adat istiadat yang terdapat pada suatu wilayah. 

3. Silsilah atau garis keturunan. 

4. Keadaan lingkungan dan social budaya 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 religious 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. 
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Contoh cerita rakyat:  

Lutung Kasarung 
Cerita lutung kasarung bisa ditemui di daerah Pasundan. Di daerah tersebut tinggal seorang raja 

yang sangat bijaksana bernama Prabu Tapak Agung. Raja ini mempunyai dua orang anak yang 

bernama Purbasari dan Purbararang. Di akhir hidup sang ayah, ia berpesan kepada kedua 

anaknya bahwa ia ingin turun tahta. 

Ia meminta Purbasari agar menggantikan kedudukannya sebagai seorang pemimpin di 

kerajaannya. Kakaknya merasa tidak terima mendengar pesan tersebut karena ia merasa lebih 

pantas menggantikan ayahnya. Purbararang akhirnya ingin mencelakai adiknya dengan 

menemui seorang nenek sihir. 

Akibat dari nenek sihir tersebut kulit adiknya kini penuh dengan totol-totol berwarna hitam. 

Keadaan tersebut ia pakai untuk mengasingkan Purbasari ke dalam hutan. Purbasari 

mempunyai teman yaitu dari hewan-hewan yang tinggal di sana sehingga ia tidak merasa 

kesepian. 

Salah satu hewan yang menemaninya adalah seekor kera yang selalu membawakan buah serta 

bunga untuk menghiburnya. Kera tersebut pada suatu malam bersemedi. Kemudian secara tiba-

tiba muncul air yang membentuk sebuah telaga dengan air yang jernih dan wangi. 

Lalu Purbasari diminta mandi di telaga tersebut oleh sang kera. Tubuhnya seketika berubah 

menjadi seorang putri yang cantik seperti semula. Purbararang pada suatu ketika menjenguk 

Purbasari. Melihat adiknya sudah kembali cantik membuatnya terkejut. Ia kemudian meminta 

untuk adu panjang rambut kepada sang adik. 

Hasilnya adalah rambut Purbasari ternyata adalah yang lebih panjang. Purbararang juga 

meminta Purbasari agar mau adu tampan dengan tunangannya. Purbasari kala itu menggandeng 

seekor kera yang sudah menemaninya hidup di hutan selama ini 
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BAB 5. NEGOSIASI 
 

 

 

3.10.  Mengevaluasi  pengajuan, penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi lisan maupun 

tertulis 

4.10. Menyampaikan pengajuan, penawaran, persetujuan dan penutup dalam teks negosiasi 

secara lisan atau tulis 

3.11. Menganalisis  isi, struktur (orientasi, pengajuan, penawaran,  persetujuan, penutup) dan 

kebahasaan teks negosiasi 

4.11. Mengkonstruksikan teks negosiasi dengan memerhatikan isi, struktur (orientasi, 

pengajuan, penawaran,  persetujuan, penutup) dan kebahasaan 

 

 

 

A. Pengertian negosiasi 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, negosiasi adalah proses tawar-menawar dengan 

jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu pihak (kelompok atau 

organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi) lainnya. Teks negosiasi betujuan untuk 

mengurangi perbedaan posisi setiap perbedaan, mendapatkan/mencapai kata sepakat yang 

mengandung kesamaan persepsi, saling pengertian, mendapatkan/mencapai kondisi 

penyelesaian /jalan keluar dari masalah yang dihadapi bersama, dan persetujuan.  

Untuk dapat bernegosiasi dengan baik dan berhasil, beberapa ketentuan berikut perlu 

diperhatikan: 

1. Memahami persoalan yang akan dinegosiasikan 

2. Memiliki informasi dan data tentang persoalan yang akan dinegosiasikan sebaga bahan 

argumentasi 

3. Mengungkapkan gagasan atau pendapat dengan alas an rasional 

4. Menyampaikan penjelasan dengan kalimat menarik, efektif, dan santun 

5. Bersikap sabar dan terbuka menerima pendapat oang lain 

6. Berupaya meyakinkan mtra bicara tentang penting dan bergunanya kepentingan yang kita 

negosiasikan secara santun 

7. Menghindari sikap menjatuhkan pendapat orang lain 

KOMPETENSI DASAR  

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 
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8. Memiliki beberapa alternatif konsep lain yang tidak jauh beda apabila konsep pertama tidak 

bisa diperjuangkan 

 

 

Cirri-ciri negosiasi: 

1. Adanya partisipan yang memiliki kepentingan yang sama. 

2. Adanya perbedaan kepentingan dari kedua pihak. 

3. Adanya pengajuan dan penawaran. 

4. Adanya kesepakatan sebagai hasil negosiasi. 

 

Negosiasi terdiri atas: 

1. Pendahuluan: deskripsi dari masalah yang diangkat 

2. Isi: orientasi, permintaan, pemenuhan penawaran, dan persetujuan 

3. Penutup: kesepakatan antara negosiator yang terlibat 

 

B. Trik negosiasi 

Agar negosiasi berjalan sesuai rencana, negosiator mempunyai trik khusus. Trik tersebut: 

1. Membuat suasana menjadi santai. 

2. Melakukan kontak mata dengan lawan negossiasi. 

3. Berbicara dengan santun. 

4. Menggunakan kalimat penghubung secara jelas untuk beralih topik. 

5. Mengambil keputusan secara tepat. 

 

C. Kesantunan bernegosiasi  

Sopan santun merupakan perilaku penting dalam negosiasi. Berikut adalah perilaku santun 

dalam bernegosiasi: 

1. Sabar 

2. Tidak memperlihatkan rasa jemu 

3. Tidak bicara terus-menerus 

4. Tidak membicarakan diri sendiri 

5. Tidak membicarakan keburukan lawan negosiasi 

6. Tidak menggunakan bahasa daerah 

7. Fokus terhadap topik penting 

8. Tidak merasa diri paling benar 
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D. Struktur teks negosiasi 

1. Pendahuluan, berisi deskripsi objek negosiasi umum 

2. Isi: 

a. Orientasi, pengenalan awal antara negosiator 1 dan negosiator 2 

b. Permintaan, berisi saat di mana negosiator 1 menanyakan, menawarkan, atau mencari 

barang yang diinginkan 

c. Pemenuhan, berisi saat di mana negosiator 2 menawarkan barang, keahlian, atau 

kelebihan kepada negosiator 1 

d. Penawaran, merupakan klimaks negosiasi karena terjadi tawar-menawar 

e. Persetujuan, merupakan saat di mana pembeli setju dengan harga yang sudah ia tawar 

dengan penjual 

3. Penutup, merupakan kebalikan dari orientasi. Penutup mengakhiri sebuah teks negosiasi 

 

E. Kaidah kebahasaan teks negosiasi 

1. Melibatkan dua pihak atau lebih, baik perorangan, kelompok, ataupun perwakilan 

organisasi. 

2. Berupa kegiatan komunikasi langsung, menggunakan bahasa lisan, didukung oleh gerak 

tubuh, dan ekspresi wajah. 

3. Mengandung konflik, pertentangan, ataupun perselisihan. 

4. Menyelesaikannya secara tawar-menawar atau tukar-menukar. 

5. Menyangkut suatu rencana, program, keinginan, atau sesuatu yang belum terjadi. 

6. Berujung pada dua hal, sepakat atau tidak sepakat. 

 

Menganalisis negosiasi dapat dilihat dari beberapa faktor. Salah satu yang mempunyai 

peran penting dalam keberhasilan negosiasi adalah negosiator. Negosiator adalah orang yang 

melakukan negosiasi. Faktor lain yang menentukan keberhasilan negosiasi: 

1. Kesediaan untuk kompromi  

2. Tidak ada yang dirugikan 

3. Kesepakatan yang dicapai mampu mempengaruhi pihak lain 

4. Alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain 

 

F. Menganalisis teks negosiasi 
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Dalam menganalisis negosiasi juga dapat dilihat dari kalimat persuasif, isi negosiasi, dan 

kaidah negosiasi tersebut. Analisis isi negosiasi dapat berupa analisis kalimat pendahuluan, isi, 

dan penutup. Sedangkan analisis kaidah dapat berupa analisis bahasa yang digunakan baku 

atau tidak baku, kalimatnya efektif atau tidak. 

 

G. Mengonstruksi teks negosiasi 

Dalam mengonstruksi/membuat sebuah teks negosiasi yang berupa dialog, harus mengikuti 

langkah-langkah yang ada. Langkah-langkah menyusun teks negosiasi: 

1. Menentukan topik permasalahan 

2. Menentukan partisipan yang berbeda kepentingan 

3. Mengembangkan topik menjadi kerangka teks negosiasi sesuai dengan struktur teks 

negosiasi 

4. Mengembangkan kerangka teks negosiasi menjadi teks negosiasi yang berupa dialog 

 

Contoh teks negosiasi: 

Teks Negosiasi Kerja sama 

Teks negosiasi kerja sama memuat interaksi dua pihak untuk mencapai kesepakatan dalam 

bekerjasama. Salah satu penanda teks negosiasi kerja sama adalah adanya sistem win-

win, dimana kedua pihak saling diuntungkan. Berikut ini adalah contoh teks negosiasi kerja 

sama antara warga desa dan pemilik toko bangunan: 

Warga Desa: Selamat pagi, Pak. Disini saya sebagai perwakilan dari desa hendak mengajukan 

kesepakatan dengan Bapak terkait pembangunan wisata Kali Indah. 

Pemilik Toko Bangunan: Selamat pagi juga, Pak. Saya sebagai warga desa ini juga turut 

senang atas pembangunan wisata tersebut. lalu, kesepakatan apa yang hendak bapak ajukan? 

Warga Desa: Sebagaimana kita tahu, toko Bapak merupakan toko bangunan terbesar di desa 

ini. Untuk itu, bersediakah bapak memberikan bantuan dalam pengangkatan bahan-bahan 

bangunan dalam pembangunan wisata kali Indah? 

Pemilik Toko Bangunan:  Boleh saja, Pak. Asalkan saya juga dibantu dalam pengembangan 

bangunan toko saya. 

Warga Desa: Ada yang dapat saya bantu, Pak? 

Pemilik Toko Bangunan: Saya minta agar bapak mau untuk turut serta membantu 

mempromosikan toko saya. Mengingat toko saya masih baru. 

Warga Desa: Jika itu, bantuan yang bapak butuhkan, saya rasa bisa melakukannya. Kalau 

begitu, kita sepakat bahwa bapak akan membantu pembangunan wisata kali Indah dan saya 

membatu mempromosikan toko bapak. 
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Pemilik Toko Bangunan: Baik, Pak. Saya sepakat. 

 

 

 

 

BAB 6. DEBAT 
 

 

 

3.12. Menghubungkan permasalahan/ isu, sudut pandang dan argumen beberapa  pihak dan 

simpulan dari debat untuk menemukan esensi dari debat 

4.12. Mengonstruksi permasalahan/isu, sudut pandang dan argumen beberapa  pihak, dan 

simpulan dari debat secara lisan untuk menunjukkan esensi dari debat 

3.13. Menganalisis  isi debat (permasalahan/isu, sudut pandang dan argumen beberapa  pihak, 

dan simpulan) 

4.13. Mengembangkan permasalahan/ isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi 

argumen dalam berdebat 

 

 

 

A. Pengertian debat 

Dalam KBBI, debat diartikan pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu 

masalah/isu dengan saling member alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing. 

Debat sering disamakan dengan diskusi, ini dikarenakan debat merupakan salah satu jenis 

diskusi.  

Perbedaan debat dengan dikusi 

Diskusi Debat 

Mengedepankan intelektual, unsur 

emosi tidak berperan 

Unsur emosi sangat berperan 

Keadaan yang cukup menyenangkan. 

Tiap-tiap peserta dapat mengutarakan 

pendapatnya mengenai suatu subjek 

tertentu. Peserta salking memahami 

Saling menyerang. Peserta merasa pendapatnya 

paling benar 

Tujuannya mencari kebenaran atau 

meningkatkan kualitas kebenaran 

bersama 

Tujuannya mempertahankan pendapat masing-

masing dan mencapai kemenangan satu pihak 

Sebuah perdebatan yang bersifat 

informal 

Metode formal untuk mempresentasikan argumen 

pro dan kontra, cenderung dijadikan komtes 

 

KOMPETENSI DASAR  

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Jenis-jenis debat 

1. Debat parlementer (majelis), debat ini memiliki maksud dan tujuan untuk memberi 

dukungan terhadap suatu undang-undang tertentu dan semua anggota yang ingin 

menyampaikan pandangan dan pendapatnya. 

2. Debat pemeriksaan ulangan, debat ini menuntut persiapan yang matang. Prosedur debat 

pemeriksaan ulangan: 

a) Pembicara afirmatif pertama menyampaikan pidato resminya. Setelah itu pembicara 

afirmatif pertama diperiksa dengan teliti oleh pembicara negatif pertama. 

b) Setelah tujuh menit pemeriksaan, sang penanya diberi kesempatan selama empat menit 

untuk menyajikan pengakuan yang telah diperolehnya kepada pendengar dengan 

pemeriksaan ulang itu. Pertanyaan penanya dibatasi pada pengakuan yang telah 

diperolehnya. Penanya tidak diperkenankan memperkenalkan fakta atau argumen baru. 

c) Selanjutnya, anggota pembicara negatif yang kedua mengemukakan kasus negatif dan 

seterusnya diteliti ulang oleh pembicara afirmatif yang kedua. 

3. Debat formal, debat ini bertujuan memberi kesempatan bagi kedua pembicara untuk 

mengemukakan sejumlah argumen yang menunjang atau membantah suatu usul kepada 

para pendengar. Setiap pihak diberi waktu yang sama. 

 

B. Tata cara debat 

1. Pembukaan oleh moderator, dalam tahap pembukaan, pemimpin debat/moderator 

memperkenalkan diri, menjelaskan mosi/tujuan, memperkenalkan tiap-tiap tim, dan 

membaca tata tertib debat.  

2. Penyampaian pernyataan tiap-tiap tim terhadap mosi, pembicara tiap-tiap tim 

menyampaikan pendapatnya menentang atau menyetujui. Penyampaian ini dilakukan 

bergantian tanpa ada tanya jawab dari tim lawan. 

3. Pelaksanaan inti debat, setiap tim diberi kesempatan menyampaikan pendapat dan 

menyanggah. Tim yang didebat harus mempertahankan pendapatnya dengan 

menyampaikan argumen yang mendukung. 

4. Simpulan, setiap tim menyampaikan simpulan terkait argumen-argumen yang telah 

disampaikan pembicara sebeumnya. Simpuan biasanya disampaikan oleh pembicara 

keempat tiap tim. 

5. Penutup, setiap tim menyampaikan simpulannya, moderator akan menutup debat. 

Moderator akan menyampaikan ringkasan, bukan simpulan karena dalam debat sering 

tidak terjadi kesepakatan kedua belah pihak. 
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C. Mengonstruksi Bagian dalam Debat 

Di dalam debat terdapat pendapat dan argumen. Pendapat merupakan sudut pandang suatu 

persoalan. Pendapat harus didukung argumen. Argumen adalah alasan yang dapat dipakai 

untuk memperkuat atau menolak pendapat.  

 

 

D. Unsur-unsur debat 

1. Mosi 

Mosi adalah pernyataan atau penentuan tentang suatu topik yang menjadi bahan debat. 

Mosi dapat disampaikan sebelum ataupun pada saat debat berlangsung. Dalam 

menentukan mosi, pastikan mosi bersifat kontroversial, aktual, relevan, spesifik, dan 

bermanfaat. 

2. Tim Afirmasi 

Tim ini adalah pihak yang setuju dengan topik yang diperdebatkan (tim pro). 

3. Tim Oposisi 

Kebalikan dari tim afirmasi, tim ini adalah pihak yang tidak setuju dengan topik yang 

diperdebatkan (tim kontra). 

4. Moderator 

Moderator akan berperan sebagai pihak yang memimpin, mengarahkan, dan mengatur 

jalannya debat. Moderator harus mampu menengahi kedua pihak. 

5. Penonton/Juri 

Penonton/juri memiliki peran sebagai penentu pemenang debat. Karena itu, 

penonton/juri harus memiliki wawasan yang sesuai dan mampu bersikap adil, bukan 

mendasarkan keputusannya pada pendapatnya sendiri. 

6. Penulis/Sekretaris 
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Selama perdebatan berlangsung, penulis/sekretaris harus mencatat hal-hal penting yang 

disampaikan oleh kedua pihak. 

 

E. Kaidah debat 

1. Menggunakan kalimat kompleks 

Teks debat umumnya menggunakan kalimat dengan lebih dari satu struktur serta kata 

kerja. 

2. Menggunakan konjungsi 

Teks debat sering menggunakan konjungsi untuk menghubungkan kata-kata dan/atau 

kalimat. 

3. Menggunakan kata rujukan 

Teks debat umumnya merujuk pemberi informasi dengan kata rujukan. 

 

 

Teks Debat Tema Lingkungan 

 

Hutan Menjerit Manusia Menangis 

Moderator: Saat ini semakin banyak hutan yang menjadi lahan pembuatan Mall ataupun 

gedung modern lainnya. Semua ini dilakukan untuk kepentingan moderenisasi negara, 

bagaimana membuat masyarakat yakin dengan tujuan kalian. 

Silakan dari tim pembangunan gedung untuk berbicara baru setelah itu dilanjutkan oleh tim 

peduli lingkungan. 

Tim Pembangunan: Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang dimana jika tidak 

mengikuti perkembangan jaman tentu saja akan membuat Indonesia semakin tertinggal. Satu-

satunya jalan adalah ikut berusaha maju dan menyesuaikan jaman. 

Tim Peduli Lingkungan: Namun tidak berarti kehidupan manusia di massa yang akan datang 

tidak dipikirkan. Jika hutan terus ditebang, hutan akan menjerit dan manusia akan menangis 

akhirnya. 
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BAB 7. BIOGRAFI  
 

 

 

3.14. Menilai hal yang dapat diteladani dari teks biografi 

4.14. Mengungkapkan kembali hal- hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam 

teks biografi yang dibaca secara tertulis 

3.15. Menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi 

4.15.Menceritakan kembali isi teks biografi baik lisan maupun tulis 

 

 

 

A. Pengertian biografi 

Biografi adalah riwayat hidup seseorang (biasanya tokoh terkenal) yang ditulis oleh orang 

lain. Teks biografi berisi paparan kehidupan tokoh sejak kecil sampai tua. Biografi 

dipublikasikan dalam bentuk buku. Teks biografi memiliki ciri-ciri tertentu, yaitu: 

1. Ciri teks biografi menurut fungsinya: 

a) Teks biografi memberikan gambaran tentang kehidupan dan riwayat seseorang 

b) Teks biografi memberikan gambaran kepada pembaca tentang tema dan bobot karya 

seseorang yang akan dibeli 

c) Teks biografi menganalisis dan menerangkan kejadian-kejadian hidup seseorang 

d) Teks biografi memberikan pengetahuan mengenai kelebihan seorang penulis dan latar 

belakangnya 

2. Ciri teks biografi menurut tujuannya: 

a) Teks biografi memberikan pengetahuan perjalanan hidup seorang tokoh kepada 

pembaca dan penulis 

b) Teks biografi digunakan untuk mengambil pelajaran dari kehidupan tokoh 

c) Pembaca dan penulis dapat mencontoh kehidupan tokoh 

3. Ciri teks biografi menurut unsurnya: 

a) Teks biografi ditulis berdasarkan sudut pandang orang ketiga 

b) Teks biografi ditulisndengan data yang ada 

c) Teks biografi berisi data pribadi terpercya 

 

KOMPETENSI DASAR  

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 

https://www.romadecade.org/contoh-teks-persuasif/
https://www.romadecade.org/contoh-teks-persuasif/
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B. Struktur teks biografi 

1. Orientasi/pengenalan tokoh, berisi gambaran awal tokoh secara umum, seperti nama 

lengkap, tanggal lahir, latar belakang keluarga, dan riwayat pendidikan. 

2. Peristiwa dan masalah, berisi penjelasan tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi dan 

pernah dialami tokoh. Bagian ini menakup aspek menarik, mengagumkan, 

mengesankan, dan mengharukan yang dialami tokoh. 

3. Reorientasi, berisi pandangan penulis terhadap tokoh yang diceritakan. Reorientasi 

boleh ada dan boleh tidak. 

 

C. Unsur Kebahasaan 

1. Kata Hubung 

Kata hubung merupakan kata yang berfungsi sebagai penghubung satu kata dengan kata 

yang lain. Kata hubung membuat sebuah kalimat menjadi efektif dan juga enak untuk 

dibaca. 

Kata hubung bisa berfungsi menjadi dua. Yang pertama adalah konjungsi intrakalimat. 

Contoh konjungsi intrakalimat adalah dan, tetapi, kemudian, lalu, dan sebagainya. 

Konjungsi intrakalimat adalah kata hubung yang berfungsi menyambungkan satu 

klausa dengan klausa lain yang masih berada di dalam sebuah kalimat. 

Sementara itu, yang kedua adalah konjungsi antarkalimat. Konjungsi antarkalimat 

adalah konjungsi yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lain dan dipisah 

oleh titik. Contoh konjungsi antarkalimat adalah ‘meskipun demikian’, ‘oleh karena 

itu’, dan sebagainya. 

2. Rujukan Kata 

Rujukan kata merupakan kata yang merujuk pada sesuatu yang sudah disebutkan 

sebelumnya. Apa fungsi dari rujukan kata? Fungsinya adalah supaya penulis tidak 

mengulang-ulang sebuah kata yang sama. Contoh dari rujukan kata adalah ‘ini’, ‘itu’, 

‘di sini’, ‘di situ’, dan sebagainya. Rujukan kata dapat bervariasi dan sebaiknya 

digunakan bergantian agar sebuah teks biografi tidak monoton. 

3. Penanda Waktu, Tempat dan Cara 

Penanda tempat adalah struktur bahasa yang menunjukkan tempat. Contohnya seperti 

‘di’, ‘dalam’, dan sebagainya. 

Sementara itu, penanda waktu adalah penanda seperti ‘saat’, ‘ketika’, dan sebagainya. 

Kemudian, penanda cara adalah sebuah hal yang menunjukkan cara tokoh. Contoh 

penanda cara adalah ‘dengan’ ‘menggunakan’, dan sebagainya. 

Penanda itu memberikan variasi dalam membuat teks biografi yang tidak membosankan 

bagi pembaca. 

 

 

Contoh teks biografi 

Raden Ajeng Kartini 
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Raden Ajeng Kartini atau yang lebih dikenal dengan sebutan Ibu Kartini. Dia merupakan 

keturunan dari keluarga yang terpandang dan lahir pada tanggal 21 April 1879. Satu hal yang 

diwariskan oleh keluarganya adalah pendidikan. Kartini pernah merasakan duduk dibangku 

sekolah dasar hingga ia tamat di sekolah dasar. Karakternya yang haus akan ilmu pengetahuan, 

membuatnya untuk terus melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Namun, 

ayahnya tidak memberikan izin kepada Kartini untuk dapat melanjutkan pendidikannya. 

Mengetahui sikap ayahnya, Kartini sangat sedih namun dia tidak bisa mengubah keputusan 

ayahnya. 

  

Kartini tidak boleh lagi keluar rumah sampai waktunya dia menikah atau istilahnya dipingit. 

Untuk menghilangkan rasa jenuhnya itu, Kartini menghabiskan waktunya untuk membaca 

buku ilmu pengetahuan yang ia miliki. Hobbinya yang suka membaca ini menjadi rutinitas 

harian Kartini. Bahkan, dia tidak segan untuk bertanya kepada ayahnya bila ada hal yang ia 

tidak mengerti atau kurang paham. Lambat laun, pengetahuan yang ia miliki semakin 

bertambah dan wawasannya pun menjadi lebih luas. 

  

Banyak karya dan pemikiran wanita Eropa yang ia kaguminya. Terlebih kebebasan mereka 

untuk bisa terus bersekolah. Rasa kagum itu sangat menginspirasinya untuk dapat memajukan 

wanita di Indonesia. Dalam sudut pandangnya, wanita tidak hanya harus bisa dalam urusan 

belakang rumah tangga saja. Tapi lebih dari itu, wanita juga harus bisa dan punya wawasan dan 

ilmu yang lebih luas lagi. Dia pun mulai bergerak untuk mengumpulkan teman-teman 

wanitanya untuk diajari baca dan menulis. Semakin hari, Kartini semakin disibukkan dengan 

aktivitas membaca dan mengajarnya. 

  

Kartini juga mempunyai banyak teman di Belanda dan sering sekali berkomunikasi dengan 

mereka. Bahkan dia sempat memohon kepada Mr. J.H. Abendanon untuk dapat memberinya 

beasiswa untuk bersekolah di Belanda. Belum sempat permohonan tersebut dikabulkan, dia 

sudah dinikahkan dengan Adipati Rembang yang bernama Raden Adipati Oyodiningrat. 

Berdasarkan data sejarah, R.A Kartini ikut dengan suaminya ke Rembang setelah mereka 

menikah. 

  

Walau begitu, cita-cita Kartini tidak padam begitu saja. Beruntung sekali ia memiliki suami 

yang sangat mendukung cita-citanya. Berkat kegigihan serta dukungan oleh sang suami, 

Kartini mampu mendirikan sekolah wanita di berbagai daerah. Seperti di daerah Semarang, 
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Surabaya, Yogyakarta, Madiun, Malang, Cirebon, dan daerah yang lainnya. Waktu itu, sekolah 

wanita dikenal dengan sebutan Sekolah Kartini. 

  

Kartini adalah seorang wanita Jawa yang mempunyai pandangan melebihi zamannya pada saat 

itu. Meski dia sendiri terbelenggu oleh zaman yang mengikatnya dengan adat istiadat. Pada 

tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dunia pada usia 25 tahun, setelah melahirkan 

anak pertama dan satu-satunya. Dia adalah salah satu wanita yang menjadi pelopor emansipasi 

wanita di tanah Jawa. Surat-surat korespondensinya dengan teman-temannya di Belanda 

kemudian dibukukan oleh Abendanon dengan judul “Door Duistemis Tot Licht” atau yang 

biasa kita kenal sebagai “Habis Gelap Terbitlah Terang”. Buku ini merupakan salah satu buku 

yang banyak menginspirasi wanita di Indonesia. Tidak hanya wanita pada zamannya, namun 

hingga pada saat ini. 

  

Sesuai dengan Keppres No.108 Tahun 1964, Kartini resmi diberi gelar menjadi seorang 

pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Keppres ini juga menetapkan tanggal 21 April 

sebagai Hari Kartini. Namanya kini, diabadikan sebagai nama jalanan dibeberapa daerah di 

Indonesia. Tidak hanya di kota-kota di Indonesia saja, melainkan di kota-kota di Belanda. 

Seperti di kota Trecht, Venlo, Amsterdam, dan Harleem. Dan bahkan WR. Supratman 

membuatkan sebuah lagu untuk mengenang jasa-jasa yang sudah dilakukan oleh RA. Kartini. 

Lagunya berjudul “Ibu Kita Kartini”. 
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BAB 8. PUISI 
 

 

 

3.16. Mengidentifikasi suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung  dalam 

antologi puisi yang diperdengarkan atau dibaca 

4.16. Mendemonstrasikan (membacakan atau memusikalisasikan) satu puisi dari antologi puisi 

atau kumpulan puisi dengan memerhatikan vokal, ekspresi, dan intonasi (tekanan 

dinamik dan tekanan tempo) 

3.17. Menganalisis  unsur pembangun puisi 

4.17. Menulis puisi dengan memerhatikan unsur pembangunnya (tema, diksi, gaya bahasa, 

imaji, struktur, perwajahan) 

 

 

 

A. Pengertian Puisi 

Puisi adalah bentuk ekspresi diri yang menggambarkan keresahan, imajinasi, kritik, 

pemikiran, pengalaman, kesenangan ataupun nasehat sesorang. Puisi adalah bentuk karya 

sastra yang mengungkapkan perasaan/pengalaman seseorang  yang bersifat imajinatif dan 

emosional yang dikemas dalam bahasa yang imajinatif dan disusun dengan kata yang padat dan 

penuh makna. Puisi terdiri dari dua unsur, Unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. 

Ciri-Ciri Puisi: 

1. Puisi memiliki rima atau sajak yang teratur 

2. Puisi bermakna konotatif 

3. Puisi bersifat simetris. 

4. Puisi juga lebih menggunakan sajak syair, atau pola pantun. (puisi lama) 

5. Puisi terdiri dari kesatuan sintaksis (gatra) 

6. Bahasa yang digunakan puisi lebih padat daripada prosa dan drama. 

  

B. Unsur pembangun puisi 

1. Unsur Unsur Puisi 

KOMPETENSI DASAR  

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 
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Dalam puisi terdapat unsur-unsur yang membentuknya. Unsur Puisi terdiri dari struktur 

batin dan struktur fisik. 

a. Struktur Fisik Puisi 

Struktur fisik puisi adalah  unsur puisi yang bisa dilihat dan diamati secara langsung 

dengan mata. Struktur ini terdiri dari diksi, citraan/imaji, majas, kata konkret, tipografi 

dan rima. 

• Diksi adalah pemilihan kata oleh seorang penyair untuk mendapatkan efek yang 

sesuai dengan keinginannnya. Pemilihan diksi pada puisi sangat berpengaruh 

dengan makna yang ingin disampaikan penyair. 

• Tipografi adalah bentuk format suatu puisi, seperti pengaturan baris, batas tepi 

kertas kanan, kiri, atas, bawah, jenis huruf yang digunakan. Unsur ini 

berpengaruh pada pemaknaan dari isi puisi itu sendiri. 

• Majas adalah pemakaian bahasa dengan cara melukiskan sesuatu dengan konotasi 

khusus sehingga arti sebuah kata bisa mempunyai banyak makna. Macam-macam 

majas: 

(1) Hiperbola: majas yang mengandung pernyataan yang melebih-lebihkan dengan 

maksud untuk memperhebat. Contoh: Suara suporter bola menggelegar 

membelah bumi Jakarta, dan Lari anak itu secepat kilat. 

(2) Litotes: majas yang mengecilkan keadaan yang sebenarnya dengan maksud 

merendahkan diri. Contoh: Mari mampir ke gubug saya, dan Terimalah 

pemberian yang tidak seberapa ini. 

(3) Metafora: majas perbandingan yang diungkapkan secara singkat dan padat. 

Contoh: dewi malam: bulan, si jago merah: api, raja jalanan: pembalap. 

(4) Personifikasi: majas yang membandingkan benda mati dengan benda hidup, 

dimana benda mati seolah-olah memiliki sifat seperti benda hidup. Contoh: 

Angin membelai rambutnya yang panjang, dan Ombak berkejar-kejaran di 

lautan lepas. 

(5) Metonimia: majas yang menggunakan nama ciri atau hal yang ditautkan dengan 

nama orang, barang atau hal lainnya sebagai pengganti. Contoh: Tadi pagi 

Andri minum bendera (nama merk susu), dan Pada umur tujuh belas tahun ayah 

membelikanku tiger. (nama merk motor). 
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(6) Ironi: majas yang menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud 

menyindir. (majas sindiran secara halus) Contoh: Pagi benar kamu datang!  Dan 

Wangi sekali bajumu. 

(7) Sinisme: majas menyatakan makna yang bertentangan dengan maksud 

menyindir. (majas sindiran secara kasar) Contoh: Pagi benar kamu datang 

padahal lima menit lagi kita pulang, dan Bagus benar tulisanmu hingga sakit 

aku membacanya.  

(8) Sinekdoke: majas yang menyatakan sebagian untuk keseluruhan atau 

keseluruhan untuk sebagian. Majas ini dibagi menjadi dua, yaitu: 

(a) Sinekdoke pars pro toto: majas yang menyebutkan sebagian untuk 

keseluruhan. Contoh: Ibu membeli empat ekor ayam tadi pagi. 

(b) Sinekdoke totem pro parte: majas yang menyebutkan keseluruhan untuk 

sebagian. Contoh: Sudirman meraih piala emas pada lomba beladiri tingkat 

provinsi. 

(9) Repetisi: majas perulangan kata-kata sebagai penegasan. Contoh: Selamat 

datang pahlawanku, selamat datang pujaanku, selamat datang bunga bangsaku. 

(10) Paralelisme: majas perulangan seperti repetisi yang khusus terdapat pada puisi. 

Contoh: sunyi itu duka 

sunyi itu kudus 

sunyi itu sepi 

(11) Epizeukis: majas perulangan langsung. Contoh: Ingat, kamu harus bertobat, 

bertobat, sekali lagi bertobat. 

(12) Pleonasme: majas yang menggunakan kata-kata yang mubazir. Contoh: Bagi 

para pemenang diharapkan maju ke depan untuk menerima hadiah dari juri. 

(13) Paradoks: majas yang mempergunakan dua kata yang bertentangan untuk hal 

yang sebenarnya. Contoh: Gajinya besar, namun kehidupannya masih juga 

melarat dan banyak utang. 

• Kata Konkret adalah susunan kata yang memungkinkan terjadinya imaji. Kata 

konkret seperti permata senja menggambarkan pantai, atau tempat yang sesuai 

dengan datangnya senja. 

• Imaji atau Citraan adalah pemberi gambaran kepada para pendengar/pembaca 

agar seolah-olah dapat melihat, mendengar, merasakan atau mengalami hal-hal 

yang terkandung dalam puisi. Citraan mempunyai 6 macam, diantaranya citraan 

penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, perabaan dan pergerakan. 



E – BOOK BAHASA INDONESIA KELAS X Kur Terintegrasi Du / Di 

 

31 Rev : 03                                                                                                      No : F.02.55  

 

• Rima atau Irama Adalah persamaan bunyi dalam penyampaian puisi dari awal 

hingga akhir puisi. macam-macam rima: 

(1) aaaa: huruf terakhir pada setiap baris puisi berisi huruf yang sama. 

(2) abab: huruf terakhir baris pertama sama dengan huruf terakhir pada baris ketiga 

dan huruf terakhir baris kedua sama dengan huruf terakhir baris keempat pada 

puisi. 

(3) bebas: huruf terakhir setiap baris pada puisi berbeda-beda. 

b. Struktur Batin Puisi 

Struktur batin puisi adlaah unsur pembangunan puisi berupa makna yang tidak terlihat 

oleh mata, diantaraya yaitu: 

(1) Tema/ Makna adalah unsur ini berupa makna yang tersirat yang ingin 

disampikan penulis kepada pembaca/ pendengar. 

(2) Nada adalah sikap penyair terhadap audience-nya, yang berkaitan dengan makna 

dan rasa. Dari nada yang terdengar, audience dapat menyimpulkan sikap penulis 

sedang mendikte, menggurui, memandang rendah, atau sikap lainnya. 

(3) Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan penulis pada para audience-nya. 

(4) Perasaan adalah sesuatu hal yang dilatari oleh latar belakang penyair, misalnya 

agama, pendidikan, kelas sosial, jenis kelamin, pengalaman sosial, dsb. 

 

Cara Membuat Puisi 

1. Tentukan Tema atau Judul 

Dalam menentukan tema, pilihlah tema yang menurut anda menarik dan sesuai dengan kata 

hati anda. Puisi bisa menggunakan tema yang berhubungan dengan alam, persahabatan, 

sosial, pendidikan atau ungkapan hati. 

2. Menentukan Kata Kunci 

Jika Anda sudah menentukan tema dan judul, langkah selanjutnya adalah menentukan kata 

kunci akan dikembangkan menjadi kalimat. Misalnya satu kata kunci yang digunakan untuk 

satu larik, atau satu kata kunci untuk membuat satu bait. 

3. Menggunakan Gaya Bahasa 
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Gaya bahasa akan memperindah puisi itu sendiri. Anda bisa menggunakan berbagai macam 

majas agar pembaca, atau pendengar tidak bosan membacanya. Namun, harus digaris-

bawahi jika penempatan diksi, atau gaya bahasa yang tidak tepat akan mengurangi bahkan 

menghilangkan makna dari isi yang terkandung di dalamnya. 

4. Kembangkan Puisi Semenarik Mungkin 

Selanjutnya adalah mengembangkan kata kunci menjadi kalimat-kalimat indah yang 

mewakili perasaan Anda. Pilihlah kata yang padat dan sarat makna di dalamnya. 

C. Unsur-unsur ekstrinsik puisi 

Unsur-unsur ekstrinsik adalah unsur-unsur yang berada di luar puisi namun masih tetap 

mempengaruhi puisi tersebut. Unsur-unsur ekstrinsik puisi terbagi atas: 

1. Latar belakang penyair 

Puisi diciptakan sesuai latar belakang penciptanya. Apabila penyair seseorang yang agamis, 

maka puisi-puisi yang dilahirkan cenderung puisi tentang agama seperti puisi Q karya 

Sutardji Calzoum Bachri. Apabila penyair seorang pemberontak, maka yang dilahirkan 

adalah puisi-puisi pemberontakan baik terhadap keluarga, agama, maupun pemerintah 

seperti puisi-puisi yang diciptakan Chairil Anwar. 

2. Situasi sosial politik 

Situasi masyarakat pada saat pembuatan puisi sangat mempengaruhi, sebagai contoh puisi 

Aku karya Chairil Anwar yang bertema pemberontakan terhadap pemerintah dibuat pada 

saat Indonesia memperjuangkan kemerdekaan tahun 1943. 

3. Situasi budaya 

Situasi budaya juga mempengaruhi puisi yang diciptakan, contoh pada zaman dahulu 

dimana budaya Indonesia masih kuat belum tercampur budaya luar maka puisi yang 

dihasilkan adalah puisi yang menjunjung budaya Indonesia. Sedangkan pada saat ini budaya 

Indonesia telah terpengaruh budaya luar, maka puisi yang diciptakan adalah puisi yang telah 

bercampur antara budaya Indonesia dengan budaya luar. 

 

Contoh puisi: 

 

Sajadah Panjang 

Ada sajadah panjang terbentang 

Dari kaki buaian 

Sampai ke tepi kuburan hamba 

Kuburan hamba bila mati 
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Ada sajadah panjang terbentang 

Hamba tunduk dan sujud 

Di atas sajadah yang panjang ini 

Diselingi sekedar interupsi 

Mencari rezeki, mencari ilmu 

Mengukur jalanan seharian 

Begitu terdengar suara azan 

Kembali tersungkur hamba 

Ada sajadah panjang terbentang 

Hamba tunduk dan rukuk 

Hamba sujud dan tak lepas kening hamba 

Mengingat Dikau 

Sepenuhnya. 

 

 

Cinta  
Melly Goeslaw 

Menapak jalan yang menjauh 
Tentukan arah yang kumau 
Tempatkan aku pada satu peristiwa 
Yang membuat hati lara 

Di dekat engkau aku tenang 
Sendu matamu penuh tanya 
Misteri hidup akankah menghilang? 
Dan bahagia di akhir cerita 

Cinta, tegarkan hatiku 
Tak mau sesuatu merenggut engkau 
Naluriku berkata tak ingin terulang lagi 
Kehilangan cinta hati 
Bagai raga tak bernyawa 

Aku junjung petuahmu 
Cintai dia yang mencintaiku 
Hatinya dulu berlayar 
Kini telah menepi 
Bukankah hidup kita 
Akhirnya harus bahagia? 

Di dekat engkau aku tenang 
Sendu matamu penuh tanya 
Misteri hidup akankah menghilang? 
Dan bahagia di akhir cerita 

Cinta, tegarkan hatiku 
Tak mau sesuatu merenggut engkau 
Naluriku berkata tak ingin terulang lagi 
Kehilangan cinta hati 
Bagai raga tak bernyawa 

Aku junjung petuahmu 
Cintai dia yang mencintaiku 
Hatinya dulu belayar 
Kini telah menepi 
Bukankah hidup kita 
Akhirnya harus bahagia? 
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Cinta, biar saja ada 
Yang terjadi biar saja terjadi 
Bagaimanapun hidup 
Memang hanya cerita 
Cerita tentang meninggalkan 
Dan yang ditinggalkan 

Cinta 

 

BAB 9. BUKU FIKSI DAN BUKU NONFIKSI 
 

 

 

3.19. Menganalisis isi dari minimal satu buku fiksi dan satu buku nonfiksi yang sudah dibaca 

4.19. Mempresentasikan replikasi isi buku ilmiah yang dibaca dalam bentuk resensi 

 

 

 

Buku Fiksi 

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. 

 

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. 

KOMPETENSI DASAR  

 

 
 

MATERI PEMBELAJARAN 
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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. 

 

Buku nonfiksi 

Pengertian buku nonfiksi 

Cerita nonfiksi adalah cerita yang di buat berdasarkan fakta yang benar benar terjadi di 

kehidupan sehari hari. Dengan kata lain cerita non fiksi adalah cerita yang benar terjadi buakan 

imajinasi pengarang. Sehingga semua hal yang dituliskan benar terjadi dalam kehidupan sehari 

hari dan bukan rekaan. Contoh buku nonfiksi antara lain bahasa, agama, politik, pertanian, 

kesehatan, biografi, ensiklopedia. Teks yang terdapat dalam buku nonfiksi termasuk teks 

eksposisi, karena bertujuan menambah wawasan pembaca. 

 

Struktur buku nonfiksi 

 Struktur non fiksi hampir sama dengan struktur novel yaitu ada 3 struktur sebagai berikut 

1. 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 

2. urutan peristiwa, berisi urutan peristiwa yang terjadi dala cerita mulai dari awal 

permasalahan sampai akhir permasalahan. 

3. 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. 

 

Ciri-ciri buku nonfiksi 

1. menyajikan temuan baru atau menyajikan temuan yang sudah ada namu di perbarui 

menggunakan fakta yang ditemukan kembali 

2. ide yang tertulis secara jelas da sistematis 

3. menggunakan istilah asing yang kadang dicampur seperti handphone, gadget. 

 

Kaidah kebahasaan buku nonfiksi 
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a. menggukan kata baku yang terkesan resmi dan formal 

b. cerita yang dituliskan terkesan santai cerita demi cerita yang terjadi dikrehidupan sehari hari 

c. mengukakan kat asing dan kata yang belum termasuk kata serapan 

 

LANGKAH LANGKAH MENGANALISIS BUKU FIKSI DAN NON FIKSI 

 

a. membaca teks ulang dalam buku 

b. memeahami teks dala buku 

c. menyimpulkan amanat yang tersirat ataupun tersurat 

 

Identifikasi butir-butir penting dari buku nonfiksi 

Untuk mendeskripsi 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 mengenai apa 

yang pernah dibaca, dan mendapatkan bagian penting yang diperlukan tanpa membaca 

seluruhnya (Soedarso: 88-89). 

 

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. 

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 

 

Contoh teks nonfiksi 

Revolusi Rusia 1917 
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Revolusi Rusia dimulai pada 8 Maret 1917, di mana sekelompok perempuan berkumpul di 

Petrograd karena kekurangan makanan dan semangat moral pendidikan, mulai menurun dan 

menuntut distribusi roti, yang diikuti oleh pencurian pada pabrik-pabrik roti. Duma bertindak 

cepat dengan memproklamasikan pembentukan Pemerintahan Sementara pada 12 Maret 1917. 

Tiga hari kemudian, Tsar Nicolas II turun tahta. 

Revolusi Maret ini adalah hasil dari kerusuhan yang dipimpin oleh orang-orang yang kelaparan 

di daerah perkotaan yang terbukti didukung oleh seluruh negara. Semua kelompok politik dan 

partai politik menginginkan terwujudnya kemerdekaan dan demokratisasi. 

Dengan segera, pemerintah sementara memberikan pernyataan kedudukan yang sama dalam 

hukum, agama, pers, parlemen, dan hak-hak para pekerja. Revolusi Rusia memicu perubahan 

besar di negara Rusia, yang awalnya berbentuk kerajaan absolut, kini berubah menjadi diktator 

proletariat yang berdasarkan pada Doktrin Marxis. Semua lembaga sosial, dari bentuk negara 

hingga keluarga batih, telah mengalami perubahan secara mendasar. 

 

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. 

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. 
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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. 
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