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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 XII (Duabelas) semester 5 dan 6 untuk Kompetensi Keahlian 

Multimedia, TKR dan PSPTV. 

Modul 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 3.37 

sampai 3.50 dan KD 4.37 Sampai KD 4.50 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 

 

 

 

  Syamzah Ayuningrum, M.Pd 

 

 

 

 



Kur Terintegrasi Iduka  MODUL BAHASA INDONESIA KELAS XII 

 

iii Rev : 02                                                                                                     No : F.02.55 
 

 

 

 

 

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

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

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

BAB 1 Surat Lamaran Kerja ...................................................................................................... 1 

KD 3.37 dan 4.37 .......................................................................................................................... 1 

A. Materi………………………………………………………………………………………… 1 

B. Penilaian Sikap . ........................................................................................................................ 4 

C. Penilaian Pengetahuan . ............................................................................................................. 4 

D. Penilaian Keterampilan……………………………………………………………………… 7 

 

KD 3.38 dan 4.38…… .................................................................................................................. 8 

A. Materi ........................................................................................................................................ 8 

B.  Penilaian Sikap ....................................................................................................................... 11 

C. Penilaian Pengetahuan……………………………………………………………………….11 

D.  Penilaian Keterampilan .......................................................................................................... 16 

 

BAB 2 TEKS CERITA SEJARAH…………………………………………………………..17 

 

KD.3.39 dan 4.39  ……………………………………………………………………………..17 

A. Materi………………………………………………………………………………………..17 

B. Penilaian Sikap………………………………………………………………………………21 

C. Penilaian Pengetahuan…………………………………………………………………….…21 

D. Penilaian Keterampilan……………………………………………………………………...25 

 

KD 3.340dan 4.40……………………………………………………………………………...26 

A. Materi………………………………………………………………………………………..26 

B. Penilaian Sikap……………………………………………………………………………….28 

C. Penilaian Pengetahuan……………………………………………………………………….28 

D. Penilaian Keterampilan………………………………………………………………………30 

 



Kur Terintegrasi Iduka  MODUL BAHASA INDONESIA KELAS XII 

 

iv Rev : 02                                                                                                     No : F.02.55 
 

BAB 3 TEKS EDITORIAL 

KD3.41 dan 4.41………………………………………………………………………………31 

A. Materi……………………………………………………………………………………….31 

B. Penilaian Sikap……………………………………………………………………………...32 

C. Penilaian Pengetahuan……………………………………………………………………. . 32 

D.Penilaian Keterampilan…………………………………………………………………….. 35 

 

KD. 3.42 dan 4.42…………………………………………………………………………….46 

A. Materi………………………………………………………………………………………36 

B. Penilaian Sikap……………………………………………………………………………..40 

C.Penilaian Pengetahuan………………………………………………………………………40 

D. Penilaian Keterampilan…………………………………………………………………….42 

 

BAB 4 PENGAYAAN 

KD 3.43 dan 4.43………………………………………………………………………………44 

A. Materi………………………………………………………………………………………..44 

B. Penilaian Sikap………………………………………………………………………………45 

C.Penilaian PROJEK…………………………………………………………………………...46 

 

BAB 5 TEKS IKALAN……………………………………………………..……………….. 47 

KD 3.44 dan 4.44……………………………………………………………..…………….…47 

A. Materi……………………………………………………………………………………....47 

B. Penilaian Sikap……………………………………………………………………………...48 

C. Penilaian Pengetahuan……………………………………………………………………....48 

D. Penilaian Keterampilan…………………………………………………………………......50 

 

  

KD 3.45dan 4.45……………………………………………………………………………….51 

A. Materi………………………………………………………………………………………..51 

B. Penilaian Sikap………………………………………………………………………………55 

C.Penilaian Pengetahuan……………………………………………………………………….56 

D. Penilaian Keterampilan……………………………………………………………………...57 

 

 



Kur Terintegrasi Iduka  MODUL BAHASA INDONESIA KELAS XII 

 

v Rev : 02                                                                                                     No : F.02.55 
 

BAB 6 ARTIKEL  

KD 3.46 dan 4.46……………………………………………………………………………..59 

A. Materi………………………………………………………………………………………59 

B. Penilaian Sikap……………………………………………………………………………  61 

C.Penilaian Pengetahuan………………………………………………………………………61 

D. Penilaian Keterampilan……………………………………………………………………..63 

 

 

KD 3.47 dan 4.47………………………………………………………………………… .…65 

A. Materi………………………………………………………………………………………65 

B. Penilaian Sikap……………………………………………………………………………..71 

C.Penilaian Pengetahuan………………………………………………………………………71 

D. Penilaian Keterampilan…………………………………………………………………….73 

 

BAB 7 SURAT DINAS 

KD 3.48 dan 4.48………………………………………………………………………….…74 

A. Materi……………………………………………………………………………………...74 

B. Penilaian Sikap……………………………………………………………………………77 

C.Penilaian Pengetahuan……………………………………………………………………. 78 

D. Penilaian Keterampilan……………………………………………………………………79 

 

KD 3.49 dan 4.49…………………………………………………………………………….81 

A. Materi……………………………………………………………………………………. 81 

B. Penilaian Sikap……………………………………………………………………………84 

C.Penilaian Pengetahuan……………………………………………………………………..85 

D. Penilaian Keterampilan……………………………………………………………………86 

 

BAB 7 TEKS PENGAYAAN DAN DRAMA 

KD 3.50 dan 4.50…………………………………………………………………………….88 

A. Materi………………………………………………………………………………….… 88 

B. Penilaian Sikap……………………………………………………………………………89 

C.Penilaian PROYEK     …………………………………………………………………….89 

 



Kur Terintegrasi Iduka  MODUL BAHASA INDONESIA KELAS XII 

 

vi Rev : 02                                                                                                     No : F.02.55 
 

DAFTAR TABEL .......................................................................................................................... v 

DAFTAR GAMBAR .................................................................................................................... vi 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kur Terintegrasi Iduka  MODUL BAHASA INDONESIA KELAS XII 

 

v Rev : 02                                                                                                     No : F.02.55 
 

 

 

Tabel 1.1 tabel perbedaan cerita sejarah dan teks cerita sejarah .................................................. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kur Terintegrasi Iduka  MODUL BAHASA INDONESIA KELAS XII 

 

vi Rev : 02                                                                                                     No : F.02.55 
 

 

 

 

 

Gambar 1.1 iklan .......................................................................................................................... 48 

Gambar 1.2 iklan .......................................................................................................................... 50 

Gambar  1.3 iklan ......................................................................................................................... 55 

Gambar 1.4 iklan .......................................................................................................................... 56 

Gamabar 1.5 surat dinas…………………..…………………………………………………….78 

 

Gambar 1.6 surat dinas……………….…………………………………………………………81 

  

Gambar 1.7 surat dinas………………………………………………………………………….85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODUL ELEKTRONIK BAHASA INDONESIA KELAS XII Kur Terintegrasi Iduka 

1 Rev : 02 No : F.02.55 

 

 

KOMPETENSI DASAR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 

BAB 1 

SURAT LAMARAN KERJA 
 

 
3.37. Mengidentifikasi isi dan sistematika surat lararn yang dibaca 

4.37. Menyajikan sistematika dan unsur-unsur isi surat lamaran, baik secara lisan maupun 

tulis 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

…………………………………… 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

…………………………………………………… 
 
 

A. Pengertian 

❖ Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang yang sedang 

memerlukan pekerjaan dari suatu perusahaan. 

❖ Surat lamaran biasanya bersifat resmi. Artinya penulisan surat lamaran harus harus 

mengikuti aturan kebahasaan yang baik dan benar, mengikuti urutan bgin yang tertib 

dan menggunakan bahasa yang santun. Oleh karena itu, bahasa yang digunakan 

hendaknya sederhana, ringkas, santun, dan menggunakan pilihan kata yang tepat. 

❖ Dalam membuat surat lamaran pekerjaan, pelamar perlu menyebutkan sumber lamaran 

tersebut pada alenia atau paragraf pembuka. Sumber yang dimaksud dalam hal ini 

adalah sumber informasi lamaran kerja. Namun jika lamaran itu tidak didasarkan pada 

suatu sumber, penyebutan sumber pada alenia pembuka tidak diperlukan. 

 
B. Sistemtika Surat Lamaran Pekerjaan 

Sebagai surat yang bersifat resmi, surat lamaran pekerjaan hendaknya disusun 

sesuai dengan sistematika yang runtut. Berikut adalah sistematika dalam surat lamaran 

pekerjaan. 

1. Tanggal 

Tanggal surat harus ditulis dengan jelas karena datainilah yang akan menjadi petunjuk saat 

surat ditulis. Tanggal surat, nama bulan, dan tahun ditulis sesuai dengan ketentuan ejaan 

yang berlaku. 

Contoh: Semarang, 23 Juni 2018. 

2. Hal 

Hal merupakan bagian penting yang berisi maksud dan isi surat yang ditulis. 

Contoh : 

Hal     :lamaran pekerjaan 

3. Lampiran 

Kata lampiran tidak boleh ditulis dengan menggunakan singkatan. Bagian ini diisi jika 

bersama dengan surat tersebut dilampirkan data atau dokumen pendukung. Jika tidak ada 

data atau dokumen yang dilampirkan, bagian ini dapat ditiadakan. 

Contoh; 

Lampiran : 4 lembar 

4. Alamat surat 
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Alamat surat merupakan bagian yang berisi alamat yang dituju oleh pelamar pekerjaan. 

Penulisan alamat surat mengikuti ketentuan sebagai berikut. 

a. Tidak menggunakan kata kepada 

b. Disarankan tidak lebih dari tiga baris 

c. Tidak boleh menggunakan sebutan Bapak, Ibu, atau Saudara untuk menunjukkan 

jabatan. 

Contoh : 

Yth. Bapak Manajer Personalia PT Indah Jaya (salah) 

Yth, Manajer Personalia PT Indah Jaya (benar) 

d. Kata jalan pada alamat sebaiknya tidak disingkat 

e. Tidak menggunakan titik pada tiap baris alamat surat. 

Contoh : 

Yth. Manager CV Sukses Abadi 

Jalan Pangeran Wirosobo 3 

Yogyakarta 

5. Salam pembuka 

Salam pembuka ditulis pada bagian pembuka dan menjadi awal komunikasi antara 

pelamar dengan perekrut. Bagian ini biasanya diisi dengan frasa Dengan hormat, 

(diakhiri dengan tanda koma). 

Contoh : 

Dengan hormat, 

Berdasarkan... 

6. Alenia pembuka 

Pada bagian ini pemohon menggunakan rujukan informasi yang dipakai untuk 

melamar. Alenia pembuka yang harus dibuat harus disesuakan dengan rujukan 

informasi yang diperoleh pelamar, penulisan alenia pembuka dengan informasi 

diperoleh dari surat kabar, pengumuman, atau insiatif tentu akan berbeda satu dengan 

lainnya. 

Contoh : 

a. Berdasarkan iklan yang saya baca / setelah membaca iklan dimuat di harian Tribun 

Surabaya tentang...(jika informasi didapat dari surat kabar). 

b. Berdasarkan pengumuman ... 

c. Setelah membaca lowongan kerja yang terpaang di kantor dinas...( informasi dari 

pengumuman ) 

d. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya...(lamaran dibuat berdasarkan inisiatif 

sendiri ) 

7. Alenia isi 

Pada bagian ini terdapat : 

a. Identitas pelamar 

Bagian ini berisi keterangan diri pelamar, meliputi nama, tempat tanggal lahir, 

alamat, pendidikan terakhir, dan data lain yang diperlukan.dalam menuliskan 

keterangan tersebut , awalan kata tidak menggunakan huruf kapital. 
b. Maksud dan tujuan 

Maksud dan tujuan harus terter dengan jelas pada bagian ini. Bagian ini juga 

menggambarkan alasan atau keterangan pelamar pekerjaan menulis surat itu. 

c. Lampiran 

Pada bagian ini terdapat daftar data ataun dokumen pelamar yang diperlukan 

sebagai syarat. Data ini diharapkan dapat dipakai untuk mendukung keberterimaan 

pelamar. 

8. Salam penutup 

Pada bagian penutup, pelamar harus menunjukkan keantusiasannya dalam melamar 

pekerjaan. 

Contoh : 
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Demikian surat lamaran pekerjaan yang saya buat. Besar harapan saya untuk dapat 

menjadi karyawan di perusahaan ini. 

9. Tanda tangan dan nama lengkap 

Tanda tangan dan nama pelamar ditulis pada bagian pojok kanan bawah surat lamaran 

pekerjaan. 

Contoh : 

Hormat saya, 

 
 

Jagad Manah Wirasena, S.H. 

 

C. Mengidentifikasi Isi 

Mengidentifikasi berarti melakukan pengamatan terhadap ciri-ciri atau tanda khusus 

yang terdapat dalam surat. Surat lamaran pekerjaan sudah pasti berisi keinginan 

pelamar pekerjaan dapat diterima sebagai karyawan pada tempat atau perusahaan yang 

dituju. Oleh karena itu, pelamar harus dengan cermat menuliskan isi dengan 

menggunakan bahasa yang akurat, pilihan kata yang tepat, dan isi yang jelas. 

Contoh Surat Lamaran Pekerjan 

 

Hal         :Lamaran pekerjaan Depok, 27 Februari 2018 

Lampiran :4 lembar 

 

Yth.Manajer Personalia PT Indah Jaya 

Jalan Ki Ageng Pemanahan 44 

Jakarta 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : 

nama : Sultan Al-Ghiffari 

tempat, tanggal lahir : Padang, 29 Agustus 1995 

jenis kelamin : Laki-laki 

agama : Islam 

pendidikan/jurusan : S-1 Ekonomi 

alamat : Perum Puri Kartika Blok K3, Lubuk Minturun, 

Koto Tengah, Padang, Sumatra Barat 

nomor ponsel 081234567890 

 

Dengan ini menyampaikan permohonan kepada Bapak/Ibu agar dapat diterima sebagai 

karyawan/stafkeuangan pada perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. 

 

Sebagai bahan pertimbangan, bersama dengan surat ini saya lampirkan : 

1. fotokopi ijazah terakhir yang telah disahkan/legalisasi; 

2. fotokopi transkrip nilai yang telah disahkan/legalisasi; 

3. pasfoto ukuran 3x4 cm sebanyak empat lembar; 

4. daftar riwayat hidup; 

5. surat keterangan kesehatan dari dokter; dan 

6. surat keterangan kelakuan baik dari kepolisian. 

 

Demikian permohonan ini saya buat. Besar harapan saya untuk diterima 

diperusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Atas perhatian Bapak/Ibu saya ucapkan 

terimakasih. 

 
 

Hormat saya, 
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PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 

Setelah lulus dari SMK Kesatuan, Anita ingin bekerja. Ia menulis lamaran pekerjaan 

sesuai dengan urutan bagian-bagian surat yang baku. 

 

Sultan Al-Ghifari 
 

 
 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 
 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

3     

4     

 

B. Penilaian Pengetahuan 

 

1. Perhatikan ilustrasi berikut ! 
 

Setelah menulis alamat surat, Anita harus menuliskan.... 

A. hal atau perihal 

B. tanggal surat 

C. salam pembuka 

D. alenia pembuka 

E. isi surat 

 

2. unsur yang harus ada dalam isi surat lamaran pekerjaan adalah.... 

A. salam pembuka 

B. identitas pelamar 

C. lampiran yang disertakan 

D. harapan yang diinginkan 

E. penutup surat 

 

3. Jika pelamar tidak melampirkan dokumen pendukung, penulisan bagian surat berikut 

yang benar adalah.... 

 

A. Hal : lamaran pekerjaan 

Lampiran :- 

B. Hal : lamaran pekerjaan 

Lampiran :lamaran pekerjaan 

C. Hal : lamaran pekerjaan 

Lampiran  0 

D. Hal : lamaran pekerjaan 

Lampiran :tidak ada 
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Andi baru saja lulus SMK dan ingin menjadi karyawan sebuah perusahaan di Sibolga. 

Ia kemudian menggumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk 

menunjukkan keunggulannya dalam merebutkan kesempatn itu. 

E. Hal : lamaran pekerjaan 

Lampiran : kosong 

 

4. Penulisan tanggal surat yang benar.... 

A. Yogyakarta, 25 Oktober 2018 

B. Yogyakarta, 25-10-2018 

C. YOGYAKARTA, 25 Oktober 2018 

D. Yogyakarta, 25 Okt.2018 

E. Jogyakarta, 25/10/2018 

 

5. Perhatikan ilustrasi berikut 
 

Berikut dokumen yang tidak perlu disertakan sebagi lampiran adalah.... 
A. Fotokopi ijazah terakhir 

B. Fotokopi KTP elektronik 

C. Surat keterangan catatan criminal 

D. Surat keterangan pengalaman kerja 

E. Daftar riwayat hidup 

 

6. Kegunaan fotokopi ijazah yang dilampirkan dalam surat lamaran pekerjaan adalah 

untuk.... 

A. Mengetahui keterampilan pelamar dalam seleksi 

B. Memastikan bahwa pelamar sesuai dengan kualifikasi pendidikan 

C. Menyakinkan pemilik kerja dalam peanggilan calon 

D. Melakukan seleksi bakat dan minat pelajar 

E. Mengundang pelamar untuk seleksi administrasi 

 

7. Kalimat balasan surat lamaran pekerjaan yang berisi ucapan terima kasih yang tepat 

adalah.... 

A. Kami mengucapkan terima kasih atas kelulusan saudara dalam seleksi 

B. Terima kasih.surat saudara sudah kami terima dua hari yang lalu 

C. Terima kasih atas keinginan saudara untuk bekerja diperusahaan kami 

D. Atas nama pemimpin, kami menyampaikan terima kasih atas prestasi saudara 

E. Kami mengucapkan terima kasih atas kerja sama kita selama ini. 

 

Perhatikan kalimat-kalimat berikut untuk mengerjakan soal nomor 8-20 

 

(1) Lamaran pekerjaan ini saya tulis berdasarkan informasi yang saya terima dari 

rekan saya yang bernama Andi 

(2) Menurut iklan yang say abaca diharian kompas, ada perusahaan yang memerlukan 

seorang Web Operator. 

(3) Setelah membaca pengumuman di kantor kecamatan, saya mmengajukan lamaran 

pekerjaan sesuai dengan yang diperlukan 

(4) Melalui surat ini, saya mengajukan lamaran untuk dapat diterima diperusahaan 

Bapak. 

(5) Lamaran ini saya ajukan setelah saya membaca lowongan kerja di media massa 

elektronik. 

8. Kalimat lamaran pekerjaan yang dibuat aas inisiatif sendiri terdapat kalimat pada 

nomor.... 

A. (1) 
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B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

9. Kalimat yang tidak dipakai untuk mengawali surat lamaran pekerjaan terdapat pada 

kalimat nomor... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

 

10. Kalimat lamaran pekejaan yang dibuat karena informasi orang lain terdapat pada 

kalimat nomor... 

A.(1) 

B. (2) 

C. (3) 

D.(4) 

E. (5) 

 
Penskoran Soal Pilihan Ganda & Essay 

d Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 

No Soal Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 
 

 

Nilai 

1-10 10 100 1 10  Nilai perolehan KD 

Pengetahuan = Skor 

PG + Skor Essay 
   2 20  

   3 30  

   4 40  

   5 50  

   6 60  Nilai 

Siswa 

 

……… 

Paraf 

Guru 

 

……… 

   7 70  

   8 80  

   9 90  

   10 100  
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C. Penilaian Keterampilan 

 
TUGAS KELOMPOK 

 

1. Carilah contoh surat lamaran pekerjaan 

2. Tuliskan bagian-bgian pokok dari teks tersebut 

3. Tuliskan isi dari dari surat lamaran pekerjaan tersebut 

4. Presentasikan hasil kerja anda 

 
 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Proses 
 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 
Penilaian 

1 Proses 75 

 Menentukan bagian-bagian pokok surat lamaran 
pekerjaan 

 

 Menentukan isi surat lamaran pekerjaan  

2 Hasil 15 

 Ketepatan menentukan bagian-bagian pokok surat 
lamaran pekerjaan 

7 

 Ketepatan menentukan isi surat lamaran pekerjaan 8 

3 Waktu 10 
 Ketepatan waktu kerja 10 

 
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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KOMPETENSI DASAR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 

 

 
 

3.38 Mengidentifikasi unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan 

4.38 Menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan 

kebahasaan 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

…………………………………… 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

…………………………………………………… 

 

 

A. Unsur Kebahasaan 
 

Mengidentifikasi berarti melakukan kajian terhadap cirri atau tanda yang khas pada suatu 

objek. Identifikasi kebahasaan surat lamaran pekerjaan dilakukan dengan mengkaji (1) pilihan 

kata; (2) penggunaan ejaan; (3)struktur kalimat; dan (4) gaya bahasa yang digunakan agar 

mudah dipahami pembaca. 

B. Persyaratan Kebahasaan Surat Lamaran Pekerjaan 
 

1. Kata-kata yang digunakan harus ringkas, sopan, dan mudah dipahami 

2. Kalimat dalam surat lamaran pekerjaan tidak boleh terlalu merendahkan diri pelamar 

3. Penulisan kata dan penggunaan tanda baca harus sesuai PUEBI 

4. Surat lamaran pekerjaan harus ditulis/ditik rapi. 
 

C. Menyusun surat lamaran pekerjaan 
 

➢ Pembuatan surat lamaran pekerjaan harus memperhatikan : 

1. Isi 

2. Sistematika 

3. Kebahasaan 

➢ Hal yang tidak boleh dilupakan adalah posisi pelamar sebagai pemohon. Oleh karena 

itu, pelamar harus menggunakan kata yang dapat member kesan rendah hati. 

Contoh: 

1. ...mengajukan permohonan agar dapat dipertimbangkan sebagai karyawan pada 

perusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. 

2. Demikian permohonan ini saya ajukan dengan sungguh-sungguh. 

3. Besar harapan saya agar Bapak/Ibu berkenan menerima lamaran saya. 

 

 
 

D. Sumber informasi 
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Sebelum menyusun surat lamaran pekerjaan harus mengetahui sumber informasi 

lowongan kerja. Berikut merupakan contoh alenia pembuka sumber informasi surat 

lamaran pekerjaan 

1. Iklan 

a. Setelah membaca iklan lowongan kerja dalam harian...tanggal...yang isinya 

menyatakan bahwa... 

b. Dalam harian... tanggal..., saya membaca iklan yang menyatakan bahwa PT ... 

memerlukan...Berkenaan dengan hal tersebut, perkenalkan saya agar... 

2. Informasi dari seseorang 

a. Menurut informasi dari Bapak..., perusahaan Bapak/Ibu membutuhkan... 

b. Sehubungan dengan informasi dari...perkenalkan saya mengajukan lamaran 

sebagai karyawan... 

3. Pengumuman resmi 

a. Berkenaan dengan pengumuman dari PT Kusuma Bangsa 

Nomor:...tanggal...tentang penerimaan karyawan, ...maka yang bertanda tangan di 

bawah ini: 

b. Setelah membaca pengumuman dari Dinas Tenaga Kerja, Trasmigrasi dan Usaha 

Kecil dan Menengah Kota...tentang lowongan kerja sebagai..., perkenalkanlah 

saya mengajukan... 

4. Permohonan Instansi 

a. Setelah mendapat informasi dari kepala sekolah sekolah tentang permohonan 

tenaga kerja dari PT Yumitsu, maka yang bertanda tangan di bawah ini: 

nama :... 

tempat, tanggal lahir :... 

alamat :... 

b. Memenuhi permintaan PT Sejahtera Utama tentang lowongan kerja sebagai sales 

marketing, maka yang bertanda tangan di bawah ini: 

nama :... 

tempat, tanggal lahir :... 

alamat :... 

5. Inisiatif sendiri 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 

nama :... 

tempat, tanggal lahir :... 

alamat  :... 

dengan ini mengajukan permohonan untuk diterima sebagai karyawan pada... 
 

D. Dokumen Pendukung 

a. Daftar Riwayat Hidup : 

1. nama lengkap dengan gelar yang dimiliki 

2. tempat, tanggal lahir 

3. alamat domisili 

4. nomor Kartu Tanda Penduduk 

5. agama 

6. jenis kelamin 

7. tinggi badan/berat badan 

8. kewarganegaraan 
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9. status (kawin/belum ) 

10. data suami/istri (nama, umur, pekerjaan, alamat) 

11. data anak (nama, tanggal lahir, umur, pekerjaan) 

12. data orang tua, meliputi ayah dan ibu ( nama, pekerja, alamat ) 

13. riwayat pendidikan 

14. sertifikat pengalaman kerja yang dimiliki 

15. kursus/diklat yang pernah diikuti 

16. pernyataan yang menyatakan bahwa daftar riwayat hidup tersebut dibuat dengan 

benar, dan 

17. tanda tangan dan nama jelas. 

b. Surat keterngan kesehatan 

c. Surat Keterangan Kelakuan Baik (SKCK) 

d. Surat Izin Orang Tua 

 

Contoh Surat Lamaran Pekerjan : 

 

Hal : lamaran pekerjaan Jakarta, 13 Juli 2019 

Lampiran :3 lembar 

 
 

Yth. Direktur PT Sejahtera 

Jalan Kusuma 54 

Surakarta 

 
 

Dengan hormat, 

 

Menanggapi iklan pada harian Nasional tanggal 14 Juli 2018 tentang penerimaan pegawai 

baru, dengan ini perkenalkanlah saya mengajukan saya mengajukan lamaran untuk mengisi 

jabatan sekretaris. Adapun kualifikasi saya sebagai berikut : 

nama : Rosyida Arifah Fatunnisa 

tempat, tanggal lahir : Yogyakarta, 31 Oktober 1995 

pendidikan  : Akademi Sekretaris 

alamat : Jalan Ki Ageng Pemanahan 15 Yogyakarta 

 

sebagai bahan pertimbangan, bersama surat ini saya lampirkan : 

1. fotokopi ijazah terakhir, 

2. fotokopi Kartu Tanda Penduduk 

3. daftar riwayat hidup 

4. surat keterangan sehat 

5. surat keterangan kelakuan baik, dan 

6. pasfoto ukuran 3x4. 

 

Demikin permohonan ini saya buat dengan sunggug-sungguh. Besar harapan saya atas 

terkabulnya lamaran ini. 

 

Hormat saya, 

Rosyida Arifah Fatunnisa 
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Dibutuhkan staf untuk Resto dan Cafe: Barista, Prmusaji, dan Kitchen.lamaran 

dikirim ke Jalan Jambon III No.40 A. Info lebih lnjut hubunggi Alex (081234457890) 

 

 
(Harian Kedaulatan Rakyat edisi 1 Desember 2018) 

 

 

 
 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 
 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

3     

4     

 

 

B. Penilaian Pengetahuan 

I. SOAL PILIHAN GANDA 

1. Kalimat yang tepat untuk mengawali surat lamaran pekerjaan yang dibuat berdasarkan 

inisiatif sendiri adalah.... 

A. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Andi Sunandi mengajukan lamaran kerja 

diperusahaan yang Bapak pimpin 

B. Berkaitan dengan kondisi saya yang belum bekerja, saya ingin mengajukan 

lamaran sebagai karyawan diperusahaan Bapak. 

C. Dengan ini saya mengajukan lamaran agar dapat diterima diperusahaan yang 

Bapak pimpin. 

D. Untuk mengisi lowongan kerja yang mungkin ada do perusahaan Bapak, saya 

mengajukan diri sebagai pelamar pekerjaan itu. 

E. Dari informasi yang saya peroleh, izinkan saya untuk melamar pekerjaan di 

perusahaan yang Bapak pimpin. 

2. Pernyataan yang tepat dipakai dalam isi surat lamaran pekerjaan adalah.... 

A. Saya ingin agar diterima sebagai karyawan di perusahaan Bapak 

B. Saya berharap Bapak berkenan menerima saya sebagai karyawan 

C. Mohon agar Bapak mau mempertimbangkan saya sebagai karyawan 

D. Perkenannkan saya mengajukan permohonan menjadin karyawan di perusahaan 

Bapak. 

E. Saya senang Jika Bapak mau menerima lamaran pekerjaan saya sebagai karyawan. 

3. Cermati ilustrasi berikut ! 

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 
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Kalimat pembuka surat lamaran pekerjaan berdasarkan iklan media massa yang tepat 

adalah... 

A. Saya telah membaca iklan dari Resto dan Café di Kedaulatan Rakyat 1 Desember 

2018 sehingga saya mengajukan lamaran agar dapat diterima sebgai karyawan. 

B. Iklan di harian Kedaulatan Rakyat tanggal 1Desember 2018 menyatakan adanya 

loeongan kerja yang saya bisa mengajukan lamaran tersebut. 

C. Setelah membaca iklan yang dimuat dalam harian kedaulatan rakyat tanggal 1 

Desember 2018, dengan ini saya mengajukan lamaran untuk mengisi posisi 

pramusaji tersebut. 

D. Berdasarkan informasi dari iklan, dibutukan Barista, Pramusaji, dan Kitchen maka 

saya mengajukan lamaran pekerjaan untuk Reto dan Café. 

E. Pada harian Kedaulatan Rakyat tanggal 1 Desember 2018 terdapat iklan yang 

membutuhkan karyawan Resto dan Café. Oleh karena itu, saya mengjukan 

lamaran pekerjaan tersebut. 

Perhatikan kutipan lamaran pekerjaan berikut untuk menjawab soal nomor 4 dan 5 

 
Bersama dengan surat ini saya melampirkan: 

1. foto copy ijazah terakhir 

2. foto copy daftar riwayat hidup 

3. surat keterangan sehat dari dokter, dan 

4. . Surat Catatan Kepolisian 

[ ... ] 

4. Kalimat lanjutan yang tepat untuk melengkapi surat tersebut adalah.... 

A. Demikian permohonan ini saya buat dengan sebenar-benarnya agar diterima. 

B. Demikian lampiran yang saya sertakan dan semoga diterima. Terima kasih. 

C. Demikian permohonan saya, besar harapan saya agar Bapak menerima lamaran saya. 

D. Demikian dan terima kasih atas perhatian Bapak kepada lamaran yang saya buat. 

E. Saya berharap agar Bapak segera membalas lamaran saya ini sehingga jelas jawabannya. 

5. Penulisan kata foto copy yang sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia V dalam 

ilustrasi tersebut adalah... 

A. photocopy 

B. photo copy 

C. fotokopi 

D. fotocopy 

E. foto kopi 

6. Berikut kalimat yang tepat untuk menolak lamaran pekerjaan adalah... 

A. Oleh Karen tidak memenuhi harapan kami, lamaran saudara terpaksa kami batalkan. 

B. Menurut data yang masuk, persyaratan Saudara tidak lengkap sehingg kami tolak 

lamaran Saudara. 

C. Karena pelamar yang lain memiliki kemampuan yang lebih baik, lamaran Saudara tidak 

dapat kami proses. 

D. Kami mengucapkan terima kasih atas lamaran saudara, tetapi mohon maaf kami belum 

bisa memenuhi harapan Saudara karena berbagai pertimbangan. 

E. Saudara belum memenuhi persyaratan kami sehingga kami tidak dapat memenuhi 

harapan Saudara. 
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7. Penulisan alamat surat lamaran kerja yang benar terdapat pada... 

A. Kepada Yth. 

Bapak Kepala Balai Pendidikan Menengah 

Jalan Sisingamangaraja 11 

Yogyakarta 

B. Kepada Yth. 

Kepala Balai Pendidikan Menengah 

Jalan Sisingamangaraja 11 

Yogyakarta 

C. Kepada 

Yth.Bapak Kepala Balai Pendidikan Menengah 

Jalan Sisingamangaraja 11 

Yogyakarta 

D. Yth. Bapak Kepala Balai Pendidikan Menengah 

Jalan Sisingamangaraja 11 

Yogyakarta 

E. Yth. Kepala Balai Pendidikan Menengah 

Jalan Sisingamangaraja 11 

Yogyakarta 

8. Penulisan pemerian yang tepat terdapat pada... 

A. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 

Nama : 

Alamat : 

Pendidikan : 

B. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 

nama : 

alamat : 

pendidikan : 

C. Yang bertanda tangan di bawah ini, 

nama : 

alamat : 

pendidikan : 

D. Yang bertanda tangan di bawah ini 

Nama : 

Alamat : 

Pendidikan : 

E. Yang bertanda tangan di bawah ini, saya 

nama : 

alamat : 

pendidikan : 

9. Perbaikan kalimat sekiranya Bapak ingin mempertimbangkan saya agar menjadi karyawan 

pada perushaan milik Bapak sendiri adalah... 

A. Sudilah Bapak dapat pertimbangan saya menjadi karyawan perusahaan. 

B. Permohonan agar saya diterima sebagai karyawan Bapak dpt dikabulkan 

C. Sudilah kiranya Bapak menerima saya sebagai karyawan di perusahaan Bapak. 

D. Ada baiknya jika Bapak mempertimbangkan saya menjadi karyawan Bapak 
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E. Sekiranya Bapak mau menerima lamaran saya untuk bekerja di perusahaan. 

10. Penulisan salam pembuka surat lamaran pekerjaan adalah... 

A. Dengan hormat, 

B. Dengan hormat. 

C. Dengan hormat 

D. Dengan hormat, 

E. Dengan hormat 

11. Sebagai bahan pertimbangan, [...] surat ini saya lampirkan dokumen sebagai berikut. Kata 

yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang tersebut adalah... 

A. melaui 

B. dengan 

C. bersama 

D. dari 

E. dalam 

12. Pernyataan yang tepat untuk penulisan alamat surat lamaran pekerjaan adalah.... 

A. selalu diawali dengan kata kepada 

B. dapat didahului kata dari 

C. menggunakan kata sapaan Bapak atau Ibu 

D. diawali dengan Yth. 

E. Diakhiri dengan tanda baca titik (.) 

13. Berikut data yang tidak diperlukan dalam daftar riwayat hidup atau curriculum vitae 

adalah.... 

A. identitas pribadi 

B. riwayat pendidikan 

C. pengalaman organisasi 

D. pekerjaan yang diinginkan 

E. riwayat kesehatan 

14. Berikut yang tidak termasuk syarat lamaran kerja yang baik adalah... 

A. ejaan dan tata tulis baku 

B. kalimat efektif 

C. mencantumkan izin orang tua 

D. ditulis secara rapi 

E. bahasa sopan 

15. berikut yang termasuk bagian surat lamaran pekerjaan adalah... 

A. Kepala surat 

B. Hal surat 

C. Nomor surat 

D. Inisial pembuat surat 

E. Tembusan surat 
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II. SOAL URAIAN 

Bacalah kalimat-kalimat berikut, kemudian perbaikilah kalimat tersebut sehingga menjadi 

kalimat yang benar ! 

1.  Kepada Yth.Bapak Direktur PT. Insan Sejahtera 

di Jl.Juragan Sinda, No.5, Depok 

jawab: 

............................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................ 

....................................................................................................................................... 

2. Bersama surat ini, berdasarkan informasi dari iklan lowongan kerja Koran Kompas, 

saya ingin mengajukan lamaran untuk melamar sebagai karyawan paruh waktu di 

perusahaan Bapak. 

Jawab 

:.......................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................... 

3. Sebagai lampiran untuk bahan pertimbangan Bapak dalam menilai kemampuan saya, 

dengan datangnya surat ini saya lampirkan 

(1) Daftar Riwayat Hidup, 

(2) Foto kopi KTP, 

(3) Foto kopi ijazah terakhir. 
 

Jawab 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

................................................................................................................................... 
 

4. Saya sangat berharap semoga lamaran saya dapat terkabul sehingga saya dapat bekerja 

di perusahaan Bapak. 

Jawab : 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................. 

5. Terima kasih saya sampaikan atas perhatiannya membaca surat lamaran saya ini. 

Jawab: 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 
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Penskoran Soal Pilihan Ganda & Essay 

No Soal Bobot 

Persoal PG 

Skor 

Penilaian 

No Soal Bobot 

Persoal 

uraian 

Skor 

Penilaian 

 

Nilai 

1-15 1 5 1-5 1 5 Nilai perolehan KD 

Pengetahuan = Skor 

PG + Skor Essay 
 2 10  2 10 
 3 15  3 15 

 4 20  4 20 

 5 25  5 25 

 6 30    Nilai 

Siswa 
 

……… 

Paraf 

Guru 
 

……… 

 7 35    

 8 40    

 9 45    

 10 50    

 11 55    

 12 60    

 13 65    

 14 70    

 15 75    

 

C. Penilaian Keterampilan 

 

Buatlah surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan sistematika, isi, dan 

kebahasaannya ! 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 
 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Proses 75 

 Menulis surat lamaran kerja  

   

2 Hasil 15 
 Ketepatan sistematika 7 
 Ketepatan penggunaan kebahasaan 8 

3 Waktu 10 

 Ketepatan waktu kerja 10 

 
Hasil Penilaian Proses 

 

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
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KOMPETENSI DASAR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 

BAB 2 

TEKS CERITA SEJARAH 
 
 

 
3.39 Menganalisis informasi, yang mencakup orientasi, rangkaian kejadian yang saling 

berkaitan, komplikasi dan resolusi, dalam cerita sejarah lisan atau tulis 

4.439   Mengonstruksi   nilai-nilaidari   informasi   cerita   sejarah   dalam sebuah teks 

eksplanasi 

KD/INDIKATOR SKKNI 

…………………………………… 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

…………………………………………………… 
 

 

 Pengertian Teks Cerita Sejarah 

 
Pengertian teks cerita sejarah adalah kisah imajinasi yang ditulis dengan tokoh atau 

latar sejarah yang benar-benar terjadi. Meskipun imajinatif, teks ini tetap memuat sejarah 

yang faktual, namun hanya digunakan untuk latar belakang dan beberapa unsur lainnya saja. 

Pada dasarnya hampir semua prosa atau novel dapat memuat nilai sejarah jika gaya penulisan 

yang digunakan adalah gaya realis. Namun, kandungan sejarahnya tidak akan sekuat teks 

cerita sejarah. Untuk menghilangkan kekaburan yang rentan terjadi, kita juga harus 

memahami apa itu teks sejarah. 

 
 Teks Sejarah 

 

Teks sejarah adalah tulisan yang berisi cerita, kejadian atau peristiwa yang benar-benar 

pernah terjadi atau berlangsung di masa lalu. Bedanya sangat jelas bahwa teks sejarah 

bukanlah cerita imajinasi, namun dapat disampaikan melalui gaya penulisan prosa non fiksi 

atau tetap dikisahkan melalui gaya penulisan sastra. Tentunya, khusus untuk teks yang satu ini 

kita harus benar-benar memahami apa yang dimaksud dengan sejarah terlebih dahulu. Berikut 

adalah penjelasannya. 

 
- Sejarah 

 
Secara etimologis sejarah berasal dari kata “syajaratun” (dibaca: syajarah) dalam bahasa 

Arab yang artinya adalah pohon kayu. Makna pohon yang dimaksud adalah mengacu pada 

menggambarkan pohon tumbuh dari tanah ke atas, bercabang, menumbuhkan dahan, daun, 

hingga bunga dan bahkan buahnya. Kata sejarah tersimpan makna pertumbuhan atau kejadian 

(Yamin,   1958,   hlm.4).   Sementara   itu,   dalam   bahasa   Inggris,   sejarah    disebut 

dengan history. History berasal dari bahasa Yunani yakni historia yang berarti apa yang 

diketahui karena penyelidikan. Sehingga dapat diartikan bahwa sejarah adalah pengetahuan 

https://serupa.id/sastra-pengertian-sejarah-jenis-fungsi/
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yang berhubungan dengan bermacam peristiwa yang terjadi di masyarakat melalui proses 

penyelidikan. 
 

 

 

 
 

No. 
 

Teks Sejarah 
 

Novel Sejarah 

 

 
1. 

 

Dituntut untuk menyajikan 

hal-hal faktual yang benar- 

benar ada dan pernah 

terjadi. 

 
Bebas untuk menggambarkan sesuatu yang tidak pernah 

ada. 

 

 

 
 

2. 

 

Sejarawan wajib untuk 

menyampaikan sesuatu 

sebagaimana adanya, sesuai 

dengan realita, tidak boleh 

direka atau ditambah- 

tambahkan. 

 

 
Novelis bebas sepenuhnya dalam menciptakan sesuai 

dengan imajinasinya mengenai apa, kapan, siapa, dan 

dimananya, namun tetap memiliki keterkaitan dengan 

situasi atau tokoh sejarah. 

 

 

 
3. 

 

Hubungan antar fakta satu 

dengan yang lainnya perlu 

direkonstruksi, setidaknya 

melibatkan topografis atau 

kronologinya. 

 

 
Imajinasi dan kemampuan mencipta pengaranglah yang 

mewujudkan cerita sebagai suatu koherensi yang memiliki 

hubungan dengan situasi sejarah. 

 

 

 
4. 

 

Sejarawan harus bisa 

membuktikan bahwa yang 

dibawakan pada masa kini 

dapat dilacak eksistensinya 

di masa lalu. 

 

 
Tidak terikat pada fakta sejarah sepenuhnya, terutama bagi 

mengenai apa, siapa, kapan dan di mana, tidak butuh bukti 

atau saksi seperti teks sejarah. 
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Perbedaannya dengan teks cerita sejarah? Teks adalah istilah umum. Bisa jadi mengacu 

pada cerpen, novelet, atau justru skenario drama. 

Dapat disimpulkan bahwa novel sejarah adalah novel yang di dalamnya terdapat 

penjelasan dan cerita mengenai fakta kejadian masa lalu yang latar belakang terjadinya 

memiliki nilai ke sejarahan tetapi disajikan berdasarkan imajinasi penulisnya. 

 

 

 

 

 

 
5. 

 

Sejarawan terikat pada 

fakta mengenai apa, siapa, 

kapan, dan di mana 

Pelaku-pelaku, hubungan 

antarpelaku, kondisi, situasi 

hidup, dan keadaan 

masyarakat secara 

universal harus sesuai 

dengan kenyataan yang 

terjadi. 

 

 

 

 
Pelaku atau tokoh, hubungan, situasi, dan kondisi 

masyarakat dapat berasal dari imajinasi yang hanya 

memiliki relevansi dengan sejarah. 

Melalui asal muasal arti kata di atas kita dapat mengetahui bahwa sejarah menyangkut 

suatu rentetan proses terjadinya suatu pengetahuan melalui penyelidikan atau penelitian. 

Sehingga, sejarah adalah rekam jejak peristiwa yang diambil berdasarkan fakta yang pernah 

terjadi. 

 
- Pengertian Novel Sejarah 

 
Sementara itu, novel sejarah berarti tulisan imajinasi atau prosa fiksi yang bertokoh 

dan/atau berlatar peristiwa sejarah yang ditulis menggunakan gaya novel yang berarti dibahas 

secara panjang lebar dan mendetail. Meskipun tidak benar-benar merekam kejadian peristiwa 

atau tokoh nyata, namun dasar sejarahnya ada. 

 

 

Perlu diulangi kembali bahwa meskipun kisah dalam novel sejarah adalah cerita 

imajinasi, latarnya kaya akan sejarah nyata yang pernah terjadi. Misalnya bagaimana 

Pramoedya Ananta Toer menulis novel sejarah “Bumi Manusia”. Apa saja latar sejarah yang 

termuat dalam novel tersebut? Contohnya: Dulu Indonesia adalah Hindia Belanda dan 

pemerintahan tersebut benar-benar pernah ada di masa lalu. 

 
Dalam novel tersebut juga termuat kisah kekejamaan kolonialisme Belanda. 

Dceritakan pula mengenai pelanggaran hak asasi manusia, ketidakadilan pengadilan terhadap 

pribumi, nilai adat istiadat Indonesia, dsb. Meskipun bukan rekaman fakta, namun berbagai 

kisah tersebut dapat ditelusuri kebenarannya melalui sejarah. 

 

 

 Perbedaan Teks Sejarah dan Novel Sejarah 

 
Simpulannya, teks sejarah adalah fakta, sementara teks cerita dan novel sejarah adalah 

imajinasi atas fakta. Sementara itu, berikut adalah analisis bandingan perbedaan novel sejarah 

dengan teks sejarah. 

https://serupa.id/prosa/
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(Kemdikbud, 2017, hlm. 51) 

 

 

 
Novel sejarah dikategorikan sebagai novel rekon atau novel ulang. Novel rekon terdiri dari 

tiga jenis, yakni: 

 
1. Rekon pribadi, yang memuat keterlibatan penulis dalam peristiwa secara langsung. 

2. Rekon faktual, berisi kejadian faktual, eksperimen ilmiah, jurnal warta, catatan 

kepolisian, dsb. 

3. Rekon imajinatif, memuat kisah faktual namun dikhayalkan kembali menjadi cerita 

yang lebih rinci dan menarik. 

 

Tentunya novel sejarah termasuk pada rekon imajinatif. Dimana sejarah hanya menjadi dasar 

untuk berbagai unsur pembangun novelnya saja. Maka dari itu, selain menikmati ceritanya, 

sangat penting bagi kita untuk mampu mendapat informasi apa saja yang benar-benar faktual 

dan mana yang imajinasi dari novel sejenis ini. 

 
 Nilai-Nilai Novel Sejarah 

 

Novel sejarah banyak mengandung nilai-nilai yang disajikan secara implisit (langsung) dan 

implisit (tidak langsung). Sebagian besar nilai yang dihasilkan masih sesuai dengan 

kehidupan saat ini atau dapat menjadi pembelajaran di masa ini. Berikut adalah nilai-nilai 

yang dapat hadir dalam novel sejarah. 

 
1. Nilai Budaya , berkaitan dengan adat –istiadat dan kebiasaan 

2. Nilai Moral/Etika, berkaitan dengan akhlak dan budi pekerti 

3. Nilai Agama, berkaitan dengan kegamaan, ibadah, hubungan manusia dengan tuhan 

4. Nilai Sosial, hubungan dengan manusia, tolong menolong 

5. Nilai Estetis/Keindahan 

 

 Menentukan Hal Menarik dari Novel Sejarah 

 
Kemenarikan yang terdapat dalam novel sejarah akan menghasilkan berbagai pertanyaan yang 

menyenangkan untuk didiskusikan. Karena, kita akan terus dibuat penasaran oleh berbagai 

kejadian dan peristiwa yang ada di dalamnya. 

 
Benarkah kejadian seperti itu pernah terjadi? Di mana? Apakah tokoh yang mengagumkan itu 

nyata? Novel sejarah akan terus menggelitik rasa penasaran kita. Selain menghibur, novel 

jenis ini juga akan memperkaya pengetahuan kita akan sejarah yang tentunya dapat menjadi 

pembelajaran berguna bagi kita untuk menghadapi masa depan. 

 
Menentukan hal menarik dari novel sejarah dapat dilakukan dengan cara berikut ini: 

 
1. Kapankah latar dan waktu cerita dalam novel sejarah tersebut? 

2. Dimanakah latar novel sejarah tersebut? 

3. Peristiwa apa yang dikisahkan? 

4. Siapa saja tokohnya? 

5. Bagian mana yang menandakan bahwa novel itu adalah novel sejarah? (pisahkan 

antara fakta dan imajinasi) 
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A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 
 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

3     

4     

 
 

B. Penilaian Pengetahuan 
 

1. Bacalah teks cerita sejarah berikut “ Sejarah Perkembangan Internet “ ! 
 

Sejarah Perkembangan Internet 

Internet merupakan jaringan komunikasi yang dapat menghubungkan suatu media 

elektronik dengan media elektronik lainnya. Cikal bakal internet dibentuk   melalui 

proyek ARPANETsingkatan dari Advenced Research Project Agency oleh Departemen 

Pertahanan Amerika pada tahun 1969. Internet didukung dengan standar teknologi yaitu 

Transmission Control Protocol atau yang disebut dengan TCP. 

 
Transmission Control Protocol atau TCP merupakan protokol untuk pertukaran paket 

yang dapat digunakan untuk pengguna yang ada di seluruh dunia. Dalam internet juga 

terdapat istilah internetworking yang merupakan cara untuk menghubungkan rangkaian 

internet dan menerapkan aturan yang sudah ada. 

 
Hingga saat ini, internet sudah banyak digunakan untuk berbagai aspek kehidupan. 

Berbagai perusahaan, perkantoran, sekolah, rumah sakit, hotel dan tempat khusus lain 

menggunakan jaringan internet ini untuk memudahkan dalam melakukan aktivitas. Namun, 

Anda juga harus mengetahui sejarah singkat internet dunia hingga dapat dinikmati sampai 

saat ini. 

 
Perkembangan Arpanet di Dunia 

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya Internet merupakan proyek ARPANET, apa 

kepanjangan dari arpanet? Anda bisa membaca melalui pragraf sebelumnya, yaitu jaringan 

komputer yang dibuat oleh Departemen Pertahanan dari Amerika Serikat pada tahun 1969. 

Departemen Pertahanan AS mendemostrasikan hardware dan software untuk komputer 

dengan menggunakan UNIX. Sehingga dapat berkomunikasi dengan jarak jauh menggunakan 

saluran telepon. 

 
Proyek ARPANET dirancang dengan jaringan yang handal dan menyimpan informasi yang 

dapat dipindahkan. Dari proyek ARPANET tersebut menjadi misi dan ide pembangunan 

protokol baru sebagai cikal bakal munculnya jaringan transmission control protocol yang 

digunakan untuk internet. 

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 

https://en.wikipedia.org/wiki/ARPANET
https://en.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
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Sejarah singkat internet diawali dengan pembangunan proyek ARPANET awalnya 

hanya untuk keperluan militer. Pada saat itu, Departemen Pertahanan AS membuat sistem 

jaringan untuk komputer dan disebarkan dengan cara menghubungkan komputer di berbagai 

daerah yang rentan atau kritis. Adanya jaringan tersebut bertujuan untuk mengatasi masalah 

jika terjadi serangan atau gangguan nuklir dari lawan. 

 
Sistem jaringan komputer juga digunakan untuk menghindari adanya informasi 

terpusat yang tidak diketahui oleh seluruh anggota. Sehingga saat terjadi perang atau 

serangan, dapat diatasi dan dihadapi dengan mudah dan siap dihancurkan. Pada awalnya, 

proyek ARPANET menghubungkan hanya empat situs saja. Empat situs tersebut membangun 

satu jaringan yang terpadu pada tahun 1969. Dari empat situs yang terhubung yaitu Stanford 

Research Institute, Santa Barbara, University of California, dan University of Utah. Proyek 

ARPANET diumumkan pada bulan Oktober tahun 1972 secara resmi. Masa tersebut bisa juga 

disebut sebagai tahun web dibuat pertama. 

 
Setelah pengumuman proyek tersebut, ARPANET mulai berkembang dengan pesat di 

berbagai daerah dan universitas di Amerika Serikat. Karena banyaknya daerah atau institusi 

yang ingin bergabung dengan sistem jaringan tersebut membuat ARPANET kesulitan untuk 

mengatur jaringan agar dapat digunakan dengan baik. Oleh karena itu, ARPANET dibagi 

menjadi dua yaitu ARPANET dan MILNET. 

 
ARPANET digunakan untuk keperluan non militer secara eksternal pada daerah atau 

institusi yang membutuhkan. MILNET digunakan untuk keperluan militer secara internal. 

Seiring dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan yang semakin tinggi, kedua jaringan 

tersebut digabungkan kembali dengan nama DARPA Internet. Dari nama tersebut 

disederhanakan kembali agar mudah dikenal yaitu Internet. 

 
Dalam catatatn sejarah singkat perkembangan internet terdapat kejadian penting yang 

terjadi. Pada tahun 1957, negera Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia meluncurkan 

Sputnik yaitu wahana luar angkasa. Akhirnya pada tahun 1958, Amerika Serikat juga 

meluncutkan wahana luar angkasa dengan sasarannya yaitu teknologi komputer. 

 
Wahana luar angkasa tersebut bertujuan untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan 

serta teknologi di Amerika Serikat. Hingga tahun 1969, Departemen Pertahanan Amerika 

Serikat membentuk proyek ARPANET yang menjadi sejarah dimulainya perkembangan 

internet sampai saat ini. 

 
Pada tahun 1965, sistem jaringan internet Hypertext dikeluarkan oleh Ted Nelson. 

Dan pada tahu 1968 disusul dengan jaringan Tymnet. Anggota ARPANET menjadi 23 node 

komputer yang terdiri dari komputer untuk universitas atau institusi dan untuk riset 

pemerintah Amerika Serikat pada tahun 1971. 

 
Satu tahun berikutnya, International Network Working Group atau INWG dibentuk 

untuk meningkatkan teknologi sistem jaringan internet. Kelompok kerja ini dapat membuat 

standar yang digunakan untuk jaringan komputer dan internet. Kelompok INWG pertama kali 

melakukan pertemuan dan Vint Cert ditugaskan sebagai pembicara pertama. Sehingga Vint 

Cert dikenal sebagai Bapak Internet hingga sekarang. 

 
ARPANET mulai melayani beberapa layanan basis data untuk komersial seperti Lexis, 

SDC Orbit, Dialog, The New York Times Data Bank, dan sebagainya melalui jaringan dial 

Up. Pada tahun 1973, universitas terkenal di Amerika yaitu University College of London dan 

Inggris serta Royal Radar Establishment dari Noewrgia bergabung dengan ARPANET. 

https://en.wikipedia.org/wiki/MILNET
https://en.wikipedia.org/wiki/DARPA
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Untuk memperluas jaringan internet, Bapak Internet dan Bob Kahn memberikan 

spesifikasi secara detail akan TCP dalam sebuah artikel yang berjudul A Protocol for Packet 

Network Interconnection. ARPANET bekerja sama dengan Beranet dan Newman membuka 

jaringan internet untuk versi komersial yang disebut dengan Telnet atau layanan paket data 

publik yang pertama. 

 
Hingga tahun 1977, ARPANET sudah mempunyai 111 komputer yang terhubung. 

Sehingga TCP dibagi menjadi dua yaitu TCP atau Transmission Control Protocol dan IP atau 

Internet Protocol. Sejarah internet pada awal tahun 1980 dimulai dengan komputer pribadi 

atau PC yang mulai banyak digunakan. 

 
ARPANET sudah mempunyai 213 jaringan komputer yang terhubung sehingga 

layanan untuk BITNET mulai dibuka. BITNET menyediakan layanan email, list, mailing, dan 

file transfer protokol. Pakar Ilmuan juga membuat CSNET yang merupakan jaringan untuk 

menyediakan layanan email dan lainya untuk universitas tanpa harus mengakses ARPANET 

lagi. 

 
Pada tahun 1982 Internet dikembangkan dengan TCP dan IP yang digunakan sebagai 

protokol. Semua yang mengakses internet tidak perlu mengakses ARPANET lagi. Sehingga 

pada tahun 1986 mulai dikenalkan sistem nama domain yang dikenal dengan DNS. Domain 

Name System tersebut berfungsi untuk menyamakan sistem nama alamat pada jaringan 

komputer atau internet. Dari sejarah singkat internet tersebut, hingga saat ini Anda dapat 

menggunakan internet tanpa batas dengan kecepatan yang tinggi. 

 
Seiring berjalanya waktu, internet mulai banyak digunakan oleh beberapa negara di 

dunia. Berawal dari adanya media online luar negeri pada tahun 1990. Koran pertama 

Amerika dikeluarkan oleh Chicago Tribune hingga masuk ke Indonesia. Sehingga membuat 

jurnalisme online muncul pada tahun 1996. 

 
Pada saat itu, Indonesia hanya menggunakan media koran saja. Pada tahun 1997, 

Kompas mengeluarkan berita secara online. Karena saat itu perusahaan media ingin 

mengikuti perkembangan teknologi. Pada tahun 2000, muncul berita online dan beberapa blog 

lain yang saling memberikan informasi atau produk terbaru dan dibutuhkan oleh masyarakat. 

 
Sejarah perkembangan internet secara singkat di Indonesia dimulai pada tahun 

2000an. Pada tahun tersebut muncul portal online yang bertujuan untuk membantu dan 

memudahkan masyarakat dalam mengakses berita online. Terutama untuk para pekerja yang 

membutuhkan informasi atau berita terbaru. Hingga akhirnya seiring dengan kemajuan 

teknologi, internet di Indonesia mulai berkembang dan banyak digunakan di semua aspek 

kehidupan. 

 
Bahkan sekarang ini, Anda dapat mengelola blog atau situs sendiri dengan kemudahan 

yang diberikan oleh VPS murah dari Qwords.com. Qwords.com memberikan layanan 

pengelolaan situs terbaik dan solutif untuk keperluan website Anda. Qwords.com dapat 

diakses melalui live chat, support ticket dan juga call center. Tunggu apalagi miliki 

websitemu sekarang juga dengan layanan dari Qwords. 

 

 
 

1. Apakah teks tersebut termasuk teks cerita sejarah ? jelaskan . 

Jawab : 

https://en.wikipedia.org/wiki/BITNET
https://qwords.com/blog/sejarah-singkat-internet/
https://www.qwords.com/vps-indonesia/vps-ssd/
https://www.qwords.com/
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........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

......... 

2. Tuliskan kalimat orientasi, resolusi, dan reorientasi ! 

Jawab : 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

..................... 

3. Informasi apa saja yang Anda dapatkan dari teks tersebut ! 

Jawab : 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................... 

.................... 

 

 

Hasil Penilaian Proses 
 

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 .....................  
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C. Penilaian Keterampilan 

 

1. Bacalah kembali teks cerita sejarah “ Perkembangan Internet “ ! 

2. Tentukan nilai-nilai yang ada pada teks tersebut ! 

Jawab 

:……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

3. Ubahlah nilai-nilai dari teks tersebut menjadi teks eksplanasi ! 

Jawab 

:………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………… ……………………………………………………… 

 

 
Penskoran Penilaian Ketrampilan Proses 

 

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Proses 75 

 Menentukan nilai-nilai  

 Mengubah nilai –nilai teks cerita sejarah menjadi 
teks eksplanasi 

 

2 Hasil 15 
 Kesesuaian menentukan nilai-nilai\  

 Kesesuaian mengubah teks cerita sejarah menjadi 
teks eksplanasi 

 

3 Waktu 10 
 Ketepatan waktu kerja  
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KOMPETENSI DASAR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

3.40 Menganalisis kebahasaan cerita atau novel sejarah 

4.40 Menulis cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan kebahasaan 

KD/INDIKATOR SKKNI 

…………………………………… 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

…………………………………………………… 
 

 
 

 Struktur Teks Cerita Sejarah 

 
Teks cerita sejarah, seperti cerita lainnya (novel, cerpen, dll) termasuk dalam kategori 

cerita ulang. Sehingga, baik teks cerita sejarah ataupun novel sejarah memiliki struktur teks 

yang sama, yakni: orientasi, pengungkapan peristiwa, konflik, komplikasi, evaluasi, dan koda. 

Berikut adalah struktur teks cerita sejarah menurut Tim Kemdikbud (2017, hlm. 43). 

 
1. Pengenalan situasi cerita (orientasi, exposition) 

Pada bagian ini, penulis mulai memperkenalkan latar belakang baik waktu, tempat, 

maupun lokasi dan awal mula kejadian atau peristiwa. Tokoh dan hubungan 

antartokoh juga mulai diperkenalkan dengan cara yang sesuai dengan kebutuhannya. 

2. Pengungkapan peristiwa 

Bagian ini mengungkapkan peristiwa atau kejadian awal yang berpotensi 

menimbulkan berbagai masalah, pertentangan, atau kesukaran yang menghadang 

tokoh, terutama tokoh utama (protagonis). 

3. Konflik (rising action) 

Disini terjadi peningkatan masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya yang 

menyebabkan kesukaran tokoh ikut meningkat pula. 

4. Puncak Konflik (komplikasi) 

Merupakan bagian yang paling mendebarkan, menghebohkan dan memuncak dari 

masalah, pertikaian atau peristiwa lainnya yang dihadapi oleh para tokohnya. 

5. Penyelesaian (resolusi) 

Jika tidak diikuti oleh koda, biasanya bagian ini adalah akhir dari cerita (ending) yang 
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berisi pengungkapan bagaimana tokoh utama dan tokoh lainnya menyelesaikan 

berbagai permasalahan yang menimpanya. Terkadang dapat melalui penjelasan 

maupun penilaian terhadap nasih dan sikap yang dialami oleh tokoh-tokoh yang 

terlibat dalam peristiwa. 

6. Koda 

Merupakan komentar yang membahas kembali isi semua peristiwa dan perilaku tokoh 

yang terlibat. Terkadang bagian ini memberikan interpretasi amanat, tetapi tidak 

disarankan. Lebih baik biarkan pembaca menyimpulkannya sendiri. Bagian ini adalah 

opsional, terkadang koda digunakan untuk membuat semacam teaser untuk buku 

lanjutannya, dsb. 

 

 Kaidah Kebahasaan Teks Cerita Sejarah 

 

Teks cerita sejarah memiliki ciri khas atau kaidah kebahasaan dalam penulisannya. 

Berikut adalah beberapa kaidah kebahasaan teks cerita sejarah. 

 
1. Menggunakan banyak kalimat bermakna lampau, seperti: “prajurit diperintahkan 

untuk membersihkan gudang senjata telah menyelesaikan tugasnya”, “Gajah mada 

telah berhasil menaklukkan musuhnya”. 

2. Banyak menggunakan kata atau konjungsi yang menyatakan urutan waktu 

(kronologis) seperti: mula mula, setelah itu, lalu, kemudian, sejak saat itu. 

3. Menggunakan banyak kata kerja yang menggambarkan suatu tindakan atau biasa 

disebut kata kerja material: menggores, mendayung, menggenggam. 

4. Banyak menggunakan kalimat tidak langsung dalam menceritakan tuturan tokoh, 

misalnya: menceritakan bahwa, mengungkapkan, menurut, mengatakan bahwa, 

menuturkan. 

5. Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang ada di dalam pikiran 

tokoh (kata kerja mental) seperti: mengharapkan, mendambakan, merasakan, 

menganggap, menginginkan. 

6. Menggunakan banyak dialog atau percakapan langsung antar tokoh. 

7. Menggunakan kata sifat atau descriptive language untuk menggambarkan tokoh, 

tempat, atau suasana. 

 

 Jenis – jenis teks cerita sejarah 

 

1. Sejarah fiksi , kisah yang disajikan, tokoh yang ditulis, serta lokasi dan waktu yag 

digambarkan bukan merupakan kisah yang benar-benar terjadi. Seperti novel, cerita 

pendek. Legenda, dan roman 

2. Sejarah nonfiksi, karya yang ditulis merupakan sajian kisah nyata tokoh dalam cerita 

juga benar-benar ada. Contohnya, teks biografi, kisah perjalanan, pengalaman tokoh, 

kisah pribadi. 

 

 Langkah Menyusun Teks Cerita Sejarah 

 
Menurut Kosasih (2017) berikut adalah beberapa langkah untuk menyusun atau menulis teks 

sejarah menurut. 

 
1. Tentukan tema. Sejarah apa yang akan digunakan sebaga latar dan penyokong utama 

dari teks cerita sejarah? 

2. Buat kerangka sejarah terlebih dahulu dan dapat disusun dengan secara: a) kronologis, 

b) sebab akibat, c) tindakan tokoh, d) urutan tempat, e) rentetan peristiwa 

3. Cari literatur, sumber sejarah, buku, dan media yang relevan lainnya untuk 

mengumpulkan fakta-fakta sejarah. 
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PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 

4. Kembangkan menjadi teks sejarah dahulu jika diperlukan, kemudian tuangkan sejarah 

tersebut dalam cerita sejarah yang diinginkan sesuai dengan imajinasi. 

5. Cermati kembali teks cerita sejarah yang disusun, baik itu struktur , isi ataupun kaidah 

kebahasaanya 
 

 
 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 
 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

3     

4     

 

 

B. Penilaian Pengetahuan 

 
1. Bacalah teks cerita sejarah berikut! 

 
Teks Cerita Sejarah Candi Borobudur 

 

Candi Borobodur adalah monumen Buddha terbesar yang ada di bumi ini. Dibangun 

pada masa Raja Samaratungga dari Wangsa Syailendra pada sekitar tahun 824. Candi ini 

didirikan sekitar 300 tahun sebelum Angkor Wat di Kamboja dan 400 tahun sebelum katedral- 

katedral agung di Eropa dibangun. 

Monumen Buddha terbesar di Indonesia ini memiliki luas 123×123 m² dengan 504 

patung Buddha, 72 stupa terawang dan 1 stupa induk. Candi Borobudur ini beraksitektur 

Gupta yang menggambarkan kekentalan gaya arsitektur dari India. Anda akan mendapat 

pengalaman tersendiri setelah mengunjungi candi ini. 

Lembaga internasional dari PBB yaitu UNESCO mengakui dan juga memuji 

kemegahan dari arsitektur Candi Borobudur sebagai salah satu monumen Budha terbesar tidak 

hanya di Indonesia tetapi juga dunia. Candi ini memiliki 2672 panel relief yang jika ditata 

berjajar-jajar akan menghasilkan panjang mencapai 6 km. Ansambel reliefnya sendiri 

merupakan yang paling lengkap di dunia dan tidak bisa ditandingi dari segi nilai seninya serta 

setiap bagiannya adalah maha karya yang sangat mengagumkan. 
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Membutuhkan waktu sekitar 75 tahun untuk menyelesaikan pembangunan candi ini. 

Di bawah komando arsitek Gunadarma dengan 60 ribu meter kubik batuan vulkanik yang 

diambil di Sungai Elo dan Progo yang letaknya tidak jauh, yaitu sekitar 2 km sebelah timur 

candi. Pada masa pembangunan candi ini, sistem metrik belum dikenal dan satuan panjang 

yang digunakan untuk membangun Candi Borobudur adalah tala yang dihitung dengan cara 

merentangkan ibu jari dan jari tengah atau mengukur panjang rambut dari dahi hingga dasar 

dagu. 

Berdasarkan prasasti Karangt engah dan Kahulunan, sejarawan J.G. de Casparis 

memperkirakan pendiri Borobudur adalah raja Mataram kuno dari dinasti Syailendra bernama 

Samaratungga, dan membangunan candi ini sekitar tahun 824 M. Bangunan raksasa itu baru 

dapat diselesaikan pada masa putrinya, Ratu Pramudawardhani. Pembangunan Borobudur 

diperkirakan memakan waktu setengah abad. 

Candi Borobudur menjadi salah satu candi terbesar tidak hanya di Indonesia saja, 

melainkan juga di dunia. Hal ini tentunya menjadi kekayaan tersendiri bagi negara kita dan 

patut kita jaga sebaik mungkin agar dapat dinikmati oleh anak cucu kita dimasa yang akan 

datang. 

2. Analisilah teks cerita sejarah “ Candi Borobudur “ dari strukturnya ! 
 

No Bagian Keterangan Paragraf 

1 Orientasi   

2 Urutan peristiwa   

3 komplikasi   

4 Resolusi   

5 Reorientasi   

 
3. Analisislah cerita sejarah “ Candi Borobudur dari kebahasaanya , yang meliputi: 

a. Pronomina (kata ganti ) 

b. Frasa adverbial 

c. Verba 

d. Konjungsi (kata penghubung ) 

 
Jawab 

:………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 
 

Penskoran penilain pengetahuan 

No Soal Skor 

Penilaian 

Jumlah 
Nilai 

1 50  Nilai perolehan KD Pengetahuan = Skor Essay 

 

2 

 

50 

 

100 

Nilai siswa Paraf Guru 

 

C. Penilaian Keterampilan 
 

• Buatlah teks cerita sejarah pribadi dengan memerhatikan struktur dan kaidah 

kebahasaan ( minimal 3 paragraf )! 

 

 
Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 

 

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Proses 75 

 Menulis teks cerita sejarah pribadi dengan 
memerhatikan struktur dan sistematika 

 

   

2 Hasil 15 
 Penggunaan struktur  

 Kesesuaian penggunaan kaidah kebahasaan  

3 Waktu 10 
 Ketepatan waktu kerja  

 

 
 

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
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KOMPETENSI DASAR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

Intinya, kolom tersebut adalah kolom khusus berupa opini untuk menanggapi berita yang 

sedang hangat-hangatnya diperbincangkan di kalangan masyarakat luas. Karena hal yang 

ditanggapinya adalah teks berita, maka di dalamnya juga terkandung fakta yang 

bercampur dengan pendapat subjektif (bukan fakta). 

 

 
 

 

BAB 3 
 

TEKS EDITORIAL 
 

3.41 Mengidentifikasi informasi yang meliputi pendapat alternative solusi, dan simpulan 

terhadap suatu isu dalam teks editorial 

4.41 menyeleksi ragam informasi sebagai bahan teks editorial, baik secara lisan maupun 

tulis. 

 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

…………………………………… 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

…………………………………………………… 
 

 

 Pengertian Teks Editorial 

Teks editorial adalah tulisan yang ditulis oleh redaktur utama media yang berisikan pendapat, 

pandangan umum, atau reaksi mengenai suatu peristiwa atau kejadian (berita aktual) yang tengah 

menjadi sorotan masyarakat. 

 
Sementara itu, Kosasih (2017, hlm. 282) mengungkapkan bahwa teks editorial merupakan 

kolom khusus Alma surat kabar yang berisi tanggapan redaksi media baik itu sekedar pendapat, 

kritik, pujian, hingga sindiran terhadap suatu peristiwa faktual yang tengah terjadi di lingkungan 

masyarakat luas. 

 
Teks editorial juga sering disebut dengan tajuk rencana yang berarti artikel utama dari suatu 

surat kabar yang berisi pandangan redaksi (tim penulis dan penyusun koran) terhadap suatu isu 

pada saat koran tersebut diterbitkan. 

 
Sumadiria (2011, hlm. 82) menyatakan bahwa tajuk rencana dapat diartikan sebagai opini 

redaksi yang berisi aspirasi, pendapat, dan sikap resmi media terhadap berbagai persoalan, 

kejadian atau fenomena aktual yang kontroversial yang sedang terjadi di dalam lingkungan 

masyarakat. 

 

https://serupa.id/teks-berita-5w1h-pengertian-penulisan-penjelasan-lengkap/
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PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 

Oleh karena itu, dapat membedakan mana yang fakta dan mana yang sekedar opini adalah 

suatu keharusan dalam menanggapinya. Teks editorial yang baik akan membuka horizon yang 

lebih luas dan tidak memaksakan suatu ideologi tertentu bagi pembacanya. 

 

 Membedakan Fakta dan Opini dalam Teks Editorial 

Namun, jika respons kita terhadap tulisan itu juga kurang baik, bisa jadi kita menyalahartikan 

maksud sebenarnya pula. Pada akhirnya, kita sebagai pembaca juga harus mampu membedakan 

fakta dan opini untuk memastikannya. Berikut adalah cara membedakan fakta dan opini dalam 

teks editorial. 

 
1. Pilah berbagai kalimat yang mengandung: kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran. 

Kalimat seperti itu adalah opini dan bukan fakta. 

2. Pisahkan berbagai kalimat yang mengandung data fakta seperti kalimat yang menyatakan 

suatu angka statistik dari lembaga terpercaya, atau kalimat langsung dari hasil wawancara 

narasumber. 

3. Identifikasi peristiwa, tokoh, kejadian, dan semua yang berhubungan dengan berita yang 

dikomentari dalam teks editorial. 

4. Verifikasi kebenaran berbagai data, peristiwa, dan semua konteks lainnya yang digunakan 

dalam teks editorial. Caranya dapat sesederhana membandingkannya dengan berita dari 

media lain atau mengakses website resmi penyedia data. 
 

 
 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 
 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

3     

4     

 
 

B. Penilaian Pengetahuan 
 

1. Bacalah teks editorial berikut ! 
 

Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan 

 

Pendidikan adalah salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan kunci dari 

kemajuan suatu bangsa. Semua orang pasti menyadari bahwa pendidikan yang berkualitas 

dapat meningkatkan peluang dalam menjadikan bangsa ini sejajar dengan negara-negara yang 

telah dicap maju. Akan tetapi, nyatanya kualitas pendidikan di sini belumlah begitu bagus 

dibandingkan dengan negara lain. 
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Lembaga pendidikan mengupayakan banyak cara untuk mencetak lulusan yang 

berkualitas demi mengantisipasi terhadap perubahan dan tantangan yang kian sulit. Namun 

keberhasilannya juga dipengaruhi oleh berbagai kondisi. Untuk mencapai keberhasilan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan, perlu dilakukan beragam upaya secara sungguh-sungguh. 

Dan mencari solusi permasalahan yang mungkin nanti akan dihadapi. 

 
Usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan sangatlah penting untuk menjawab 

tantangan globalisasi, kemajuan IPTEK, dan pergerakan masif para tenaga ahli. Lembaga 

pendidikan dituntut untuk bisa mencetak orang-orang terdidik yang berkualitas karena 

sengitnya persaingan antar bangsa. Sehingga memiliki keahlian dalam kompetensi profesional 

serta siap untuk menghadapi kompetisi global. 

 
Pada era teknologi seperti sekarang ini, guru bukanlah satu-satunya sumber informasi 

dan ilmu pengetahuan. Peran guru telah bergeser menjadi motivator, fasilitator, juga 

dinamisator. Keberadaan teknologi internet membuat banyak sumber yang bisa dijadikan 

sebagai materi pembelajaran. 

Kesimpulan 

 
Dalam kondisi seperti inilah, peran guru sebagai pendidik terasa sangat besar dan tak 

tergantikan. Karenanya perlu melakukan peran secara lebih efektif, sehingga diperlukan 

peningkatan langkah dan usaha yang jelas serta tepat sasaran. Beberapa usaha dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan menjadi tantangan besar yang menjadi pekerjaan rumah 

bagi pemerintah dan harus segera diselesaikan. 

2.  Tentukan informasi-infornasi penting pada teks tersebut ! 

Jawab 

:………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………. 

 

3.  Masalah apa/ isu yang diungkapkan penulis pada teks tersebut ! 

Jawab:…………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 

…………. 

 

 

4.  Apakah dalam teks tersebut penulis newarkan solusi terhadap isu/masalah ? apabila 

ada tunjukan buktinya ! 

Jawab : 
 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………… 

5.  Carilah opini penulis pada teks tersebut ! 

Jawab 

:………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………….. 

 

Penskoran penilain pengetahuan 

No Soal Skor 

Penilaian 

Jumlah 
Nilai 

1 20 20 Nilai perolehan KD Pengetahuan = Skor Essay 

2 20 40  

3 20 60  

4 20 80  

 

5 

 

20 

 

100 

Nilai siswa Paraf Guru 



MODUL ELEKTRONIK BAHASA INDONESIA KELAS XII Kur Terintegrasi Iduka 

35 Rev : 02 No : F.02.55 

 

 

C. Penilaian Keterampilan 
 

1. Bacalah kembali teks editorial tentang pendidikan ! 
 

2. Berdasarkan ragam teks editorial teks editorial tersebut ternasuk jenis ragam apa ? 

jekaskan alasannya ! 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Proses 
 

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Proses 75 

 Menuliskan jenis ragam teks editorial  

   

2 Hasil 15 

 Ketepatan penggunaan kata dan tanda baca  

 Ketepatan penulisan alasan  

3 Waktu 10 

 Ketepatan waktu kerja  

 

 

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 
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KOMPETENSI DASAR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 
 

 

 
 

 

3.42 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks editorial berkaitan dengan bidang pekerjaan 

4.42. Merancang teks editorial berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan struktur 

dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis. 

KD/INDIKATOR SKKNI 

…………………………………… 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

………………… 
 

 

➢ Struktur Teks Editorial 

 
Karena teks editorial adalah suatu opini atau pendapat, maka teks ini termasuk ke 

dalam teks eksposisi. Dengan demikian, struktur umum dari teks ini juga meliputi: tesis, 

argumentasi, dan penegasan. Berikut adalah penjelasan lengkapnya berdasarkan yang 

diungkapkan oleh Tim Kemdikbud (2017, hlm. 98). 

 
1. Tesis (pengenalan Isu) 

Merupakan pendahuluan teks editorial berupa pendapat dan gambar umum mengenai 

isu yang dikomentari. 

2. Argumen (penyampaian pendapat) 

Pembahasan mendetail mengenai peristiwa yang dikomentari penguatan terhadap 

pendapat dalam bentuk argumen logis maupun data faktual. 

3. Penegasan (ulang) 

Merupakan saran, rekomendasi, kesimpulan, hingga harapan yang berkaitan dengan 

solusi ataupun sekedar prediksi ke depan mengenai berita yang dikomentari. 

 

➢ Sementara itu, menurut Kosasih (2017, hlm. 285) berikut adalah struktur dari teks 

editorial 

 
1. Pengenalan isu 

Bagian ini adalah pembuka dari suatu persoalan aktual yang ditulis. Sehingga, pengenalan 

isu dalam paragraf sangat dibutuhkan untuk memberikan konteks awal kepada pembaca. 

Bagian ini dapat berisi pengenalan isu utama yang menjadi sorotan, tokoh, opini 

masyarakat (pro-kontra), dan hal umum lain yang membantu. 
2. Penyampaian argumen-argumen 

Merupakan tanggapan para penyusun media yang bersangkutan (redaktur) mengenai 

kejadian, peristiwa atau persoalan aktual yang sedang disoroti dalam teks editorial. Pada 

https://serupa.id/teks-eksposisi-pengertian-ciri-pola-kaidah-struktur-dsb/
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bagian ini redaktur dapat menunjukkan di mana posisinya (keberpihakannya) terhadap isu 

yang dibahas, setuju? Tidak setuju? atau justru hanya mengapresiasi dan memberikan 

pujian saja. 

3. Kesimpulan, saran, ataupun rekomendasi 

Bagian ketiga ini adalah penutup dan dapat dikatakan menjadi sikap akhir, saran, 
kesimpulan, maupun rekomendasi dari informasi yang dikomentari. 

 

➢ Saran/Rekomendasi yang Baik 

Perlu digarisbawahi bahwa saran yang baik tidak akan hanya sekedar membahas gambaran 

umum solusinya saja. Saran harus lengkap dengan gambaran khususnya sehingga tidak pihak 

yang dikritik tidak merasa disepelekan. Saran atau rekomendasi yang baik adalah: 

 
1. Benar-benar dapat menjadi solusi bagi penerima saran untuk memecahkan masalahnya. 

2. Bersifat praktis atau dapat dipraktikkan, tidak hanya teoretis. 

3. Ditunjukkan gambaran khususnya (bagaimana langkah atau caranya), tidak hanya berupa 
gambaran umum. 

 

➢ Kaidah Kebahasaan Teks Editorial 

Sedangkan dari kaidah kebahasaan, meskipun teks ini termasuk ke dalam teks eksposisi, ciri 

kebahasaannya justru lebih dekat dengan bahasa jurnalistik. Hal ini karena pada dasarnya tujuan 

penulisan teks editorial adalah menyampaikan pendapat mengenai suatu berita. 

 
Oleh karena itu, wajar saja jika kaidah kebahasaannya juga masih berkaitan erat dengan teks 

berita. Berikut adalah ciri-ciri bahasa atau kaidah kebahasaan teks editorial. 

 
1. Banyak menggunakan kalimat retoris. Kalimat retoris utama yang sering digunakan 

adalah kalimat pertanyaan yang tidak ditujukan untuk dijawab namun untuk merangsang 

pembaca agar merenungkan suatu masalah lebih dalam. 

2. Penggunaan kata-kata populer sehingga lebih mudah untuk dicerna oleh khalayak 

masyarakat seperti: menengarai, pencitraan, balada, terkaget-kaget, dsb. Penggunaan kata 

populer juga ditujukan agar pembaca tetap rileks meskipun tulisan dipenuhi tanggapan 

kritis. 

3. Banyak menggunakan kata ganti penunjuk yang merujuk tempat, peristiwa, waktu, 

seperti: ini, itu, ke sini, begitu. 

4. Banyak menggunakan kata penghubung atau konjungsi kausalitas (sebab-akibat) seperti: 

sehingga, karena, sebab, oleh sebab itu (Kemdikbud, 2017, hlm. 100). 

 

➢ Ciri Teks Editorial (Isi Teks Editorial) 

Berdasarkan berbagai penjelasan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri teks 

editorial adalah sebagai berikut: 

 
1. Berisi fakta atau peristiwa yang aktual, sedang ramai diperbincangkan, hingga 

kontroversial. 

2. Berupa opini atau pendapat redaksi media massa terhadap peristiwa yang diberitakan 

3. Memiliki kritik, penilaian, apresiasi, prediksi, saran maupun harapan terhadap isu yang 

dibahas. 

4. Terdapat saran atau rekomendasi yang dapat menjadi solusi ditunjukkan oleh bagaimana 
caranya secara konkret. 
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➢ Tahapan Menulis Teks Editorial 

Sederhananya, Sumadiria (2011, hlm. 90) mengungkapkan bahwa proses penggarapan teks 

editorial (tajuk rencana) terbagi menjadi empat tahap, yaitu: 

 
1. Pencarian ide dan topik 

2. Seleksi dan penetapan topik 

3. Pembobotan substansi materi dan penetapan tesis 
4. Proses pelaksanaan penulisan 

 
Sementara itu, Tim Kemdikbud (2017, hlm. 106) langkah-langkah untuk menulis teks editorial 

adalah sebagai berikut. 

 
1. Bacalah dua atau tiga teks editorial/tajuk rencana dari sumber berita (media massa) yang 

berbeda sebagai berbagai referensi gaya penulisan. 
2. Susunlah data isu-isu utama untuk dirumuskan menjadi pernyataan umum. 

3. Telusuri data-data pendukung atas pernyataan umum sudah ditulis sebelumnya dari 

berbagai sumber terpercaya seperti buku, media massa terpercaya, lembaga penelitian, 

badan pusat statistik, jurnal ilmiah baik secara daring maupun luring. 

4. Susun perincian data data tersebut lalu analisis dan buat argumen berdasarkan hasil 

analisisnya. 

5. Tafsirkan berbagai argumen-argumen yang telah dibuat menjadi pendapat baik berupa 

kritik, apresiasi, harapan, atau penilaian umum. 

6. Kemukakan saran atau rekomendasi dan tunjukkan caranya, agar memberikan solusi, 

bukan hanya sekedar kritik saja atau rincikan kebaikannya tidak hanya memuji saja. 

7. Kemaslah seluruh kerangka yang telah dipersiapkan menjadi tulisan teks editorial dengan 
kalimat dan paragraf yang efektif agar tidak terlalu panjang dan tetap ringan untuk dibaca; 
8-10 paragraf, setiap paragraf terdiri dari 2-3 kalimat. 

 
Kemudian, Kosasih (2017, hlm. 293) mengatakan langkah yang harus dilakukan adalah sebagai 

berikut: 

 
1. Memilih (selecting) 

Merupakan langkah yang memilih isu-isu hangat yang akan diangkat ke dalam tulisannya. 

2. Mengumpulkan (collecting) 

Maksud dari mengumpulkan adalah mengumpulkan berbagai data yang dapat memperkuat 

argumen dan opini yang akan disampaikan agar editorial lebih dari sekedar opini. 

3. Mengaitkan (connecting) 

Berarti mengaitkan atau menghubungkan data dan argumen, hingga mendiskusikannya 

dengan seluruh anggota redaksi, karena editorial mewakili media secara keseluruhan, 

bukan opini pribadi. 

4. Memperbaiki (correcting) 

Membaca kembali tulisan secara menyeluruh dan memastikan tidak ada dalam ketepatan 
isi, struktur, dan kaidah kebahasaan. 
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Contoh Teks Editorial 

Jangan Hanya Bergantung pada Vaksin 

 
Pengenalan Isu (Tesis) 

 
Langkah pemerintah dalam membentuk Tim Nasional Percepatan Pengembangan Vaksin Covid- 

19 pada pekan lalu memperlihatkan bahwa pemerintah mengandalkan ketersediaan vaksin sebagai 

jalan keluar dari pandemi ini. Tim yang terdiri dari sederet menteri, lembaga riset, perguruan 

tinggi, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan bertugas hingga 31 Desember 

tahun depan. 

 
Penyampaian Pendapat (Argumen) 

 
Namun terdapat sejumlah masalah mendasar dari kebijakan pemerintah tersebut. Pertama, tugas 

dan fungsinya dapat tumpang tindih dengan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 

Ekonomi Nasional yang sudah dibentuk oleh Presiden. Meskipun masih sama-sama dipimpin oleh 

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartato, keberadaan tim ini berpotensi 

menghambat birokrasi. Apalagi masyarakat juga belum melihat hasil kerja nyata komite di 

lapangan. 

 
Kedua, keberadaan tim tersebut juga berpotensi berbenturan dengan tugas Konsorsium Riset dan 

Inovasi Covid-19 yang dipimpin oleh Kementrian Riset dan Teknologi atau Badan Riset dan 

Inovasi Nasional. Selain menghasilkan rapid test (tes cepat covid) dan ventilator, konsorsium ini 

juga sedang mengembangkan vaksin Merah Putih bersama Lembaga Biologi Molekuler Eijkman 

Institue. Sebetulnya, pemerintah bisa saja cukup menugasi konsorsium ini untuk melaksanakan 

instruksinya perihal percepatan pengembangan vaksin. 

 
Selain itu, ruang lingkup tim ini tidak terlalu jelas. Pembuatan vaksin yang mumpuni pastinya 

memerlukan waktu yang tidak sedikit dan tidak boleh terburu-buru. Misalnya, masyarakat 

tentunya tidak mau percepatan pengembangan vaksin Merah Putih malah memicu pertanyaan 

dunia riset global akan kredibilitasnya yang bahkan pemerintahnya saja terkesan tidak percaya 

dan membentuk tim lain untuk melakukannya. 

 
Kemudian, Pemerintah seharusnya sangat paham bahwa uji klinis tahap ketiga adalah tahap paling 

penting dari perancangan vaksin atau obat. Uji klinis fase terakhir ini tidak dapat dilakukan 

dengan tergesa-gesa. AstraZeneca dan Universitas Oxford bahkan terpaksa menghentikan uji 

klinis buatan mereka ketika menemukan peserta uji klinis di Inggris mengalami efek samping 

yang serius. Sehingga, rasanya tidak akan banyak yang bisa dilakukan oleh tim nasional bentukan 

Presiden ini. 

 
Penegasan Ulang 

 
Daripada hanya mengandalkan vaksin saja, sebaiknya pemerintah bisa memperbaiki kapasitas 

pengetesan dan pelacakan pasien suspect. Melalui berbagai pusat layanan kesehatan sebetulnya 

pemerintah dapat memperbaiki kualitas pengobatan pasien dan kesiapan tenaga medis agar angka 

kematian pasien COVID-19 tidak terus meningkat. 

 
Tanpa upaya terpadu yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, tumpuan harapan pada satu 

solusi saja bisa dapat berujung pada masalah baru. Terutama jika waktu pengembangan vaksin 

jauh lebih lama dari apa yang dijanjikan oleh pemerintah. Pemerintah tidak boleh menyimpan 
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PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 

semua telur dalam satu keranjang, upaya pengendalian wabah secara holistik dan ketat harus tetap 

dilakukan melalui berbagai sudut. 
 

 
 

A. Penilaian Sikap 

 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 
 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

3     

4     

 
 

B. Penilaian Pengetahuan 

1. Bacalah teks editorial berikut ! 

 
 

Puskesmas Harus Diberdayakan Lagi 

 

KESEHATAN adalah ”barang” langka di dunia ini. Banyak yang menyebutkan sehat 

adalah nomor satu. Ada pula yang menyindir ”jangan sakit kalau tak punya duit”. Itu artinya, 

biaya dokter, rumah sakit, dan obat-obatan sudah sangat mahal. Apalagi kini para investor 

berlomba-lomba membangun rumah sakit berstandar internasional (RSI). Termasuk Pemprov 

Bali pun merencanakan membangun RSI. 

 
Padahal kita tahu, biaya rumah sakit apalagi yang berstandar internasional pasti sangat 

mahal. Tentu akan sangat banyak masyarakat di negeri ini yang tak bisa menjangkau. Apalagi 

mereka yang memiliki label ”KK Miskin”. 

 
Harus diakui pula, saat ini banyak persoalan kesehatan dan pendidikan terutama di 

daerah pedesaan. Masih banyak dijumpai anak-anak usia sekolah tidak lagi mengenyam 

pendidikan. Demikian pula masih ada beberapa kabupaten di Bali yang ”menyimpan” anak 

gizi buruk. Belum lagi tingginya angka kematian ibu dan anak, serta tingginya prevalensi 

penyakit menular berbasis lingkungan. Semua itu berangkat dari kondisi miskin masyarakat. 

 
Salah kalau menyebut, munculnya berbagai hal tersebut karena pemerintah belum 

berbuat. Sebab pemerintah sudah bekerja memberikan pelayanan terbaik untuk rakyatnya 

melalui berbagai program pembangunan. Tetapi tak jarang program tersebut hanya sporadis. 

Artinya, program yang dicanangkan pemerintah hanya aktif saat diresmikan. Setelah itu, tidak 

ada lagi pemantauan dan evaluasi, sehingga tidak jarang program gagal di tengah jalan. 
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Sama halnya dengan kondisi pelayanan kesehatan masyarakat yang disebut 

puskesmas. Ide awal untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, ternyata tak terwujud. 

Padahal konsep ideal dari pembanguna puskesmas yang disebar di desa-desa sangatlah mulia. 

Pemerintah berkeinginan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan harapan 

si penderita akan cepat tertangani dengan biaya yang terjangkau. Bahkan bila perlu 

digratiskan. 

 
Namun fakta yang ada di lapangan, puskesmas tidak lebih dari sekadar ”tukang” 

rujukan. Bahkan tidak jarang puskesmas kosong, karena ditinggal ke undangan oleh petugas. 

Kondisi inilah yang menyebabkan pamor puskesmas mulai meredup. Bahkan banyak 

masyarakat yang ”alergi” datang ke puskesmas karena pelayanan yang diberikan sangat tidak 

maksimal. 

 
Karenanya, pemerintah tidak boleh tinggal diam melihat fenomena tersebut. Apalagi 

mengeluarkan kebijakan untuk menggabungkan dua atau lebih puskesmas menjadi satu. Itu 

sangat keliru. Sebab salah satu tujuan puskesmas adalah mendekatakan pelayana kesehatan 

pada masyarakat utamanya yang ada di pedesaan. 

 
Karenanya, reformasi pelayanan kesehatan harus dilakukan pada era otonomi daerah 

ini. Pemerintah daerah yang diberikan tanggung jawab mengelola puskesmas harus 

mengembalikan fungsi pelayanan dasar seperti ide awalnya. Selain itu pemerintah harus 

memperbaiki kualitas pelayana dasar yang harus diberikan. Caranya tentu dengan 

menempatkan dokter dan para paramedis dengan alat kesehatan yang standar. Jangan sampai 

puskesmas dipelesetkan menjadi tempat mengobati pusing, keseleo dan Masuk Angin Saja 

(Puskesmas)”. 

 
Selain itu, pemerintah harus secara terus-menerus menanamkan pola hidup sehat bagi 

masyarakat. Untuk maksud tersebut, pemerintah daerah harus mempunyai komitmen 

menambah tenaga kerja atau pegawai yang ahli bidang kesehatan. Sebab selama ini sangat 

jarang petugas kesehatan yang datang ke rumah-rumah. Mereka juga jarang memberikan 

arahan kepada ibu-ibu PKK tentang cara hidup sehat. 

 
Demikian pula pemerintah perlu mengefektifkan kerja sama lintas sektor yang lebih 

antisipatif terhadap masalah kesehatan masyarakat yang potensial berkembang di daerah. 

Upaya promosi kesehatan dan pencegahan penyakit seharusnya tidak hanya menjadi tanggung 

jawab dan kewenangan Dinas Kesehatan dan RSUD. Semua sektor terkait harus dilibatkan 

untuk menanggulangi masalah kesehatan masyarakat yang potensial berkembang di 

daerahnya masing-masing. Kerja sama seperti ini akan memperkuat realisasi pembangunan 

berwawasan kesehatan yang bertujuan untuk mengurangi faktor risiko berkembangnya 

penyakit menular dan tidak menular di masyarakat. 

 
2. Isu atau masalah apa yang disampaika penulis pada teks editorial “ Puskesmas Harus 

diberdayakan lagi “ ! 

Jawab 

:………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………… 

………….. 

 

 

3. Analisislah struktur teks editorial ( pernyataan pendapat (tesis), argumentasi, 

penegasan ulang ) pada teks “ Puskesmas Harus diberdayakan Lagi “ ! 

Jawab 

:………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

……………………………. 

4. Analisilah teks tersebut dari segi kebahasaanya ! 

Jawab 

:………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
Penskoran penilain pengetahuan 

No Soal Skor 
Penilaian 

Jumlah 
Nilai 

1 25 25 Nilai perolehan KD Pengetahuan = Skor Essay 

2 25 50  

3 25 75  

 

4 

 

25 

 

100 

Nilai siswa Paraf Guru 

………………………….. 

C. Penilaian Keterampilan 
 

- Buatlah teks editorial dengan tema bebas ( tidak mengandung unsur sara) dengan 

memerhatikan langkah-langkah, struktur, dan kebahasaan teks editorial ! 

 

 
- Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 
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No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Proses 75 

 Memproduksi teks editorial  

   

2 Hasil 15 

 Ketepatan penggunaan struktur dan langkah- 
langkahnya 

 

 Ketepatan penggunaan kaidah kebahasaan  

3 Waktu 10 
 Ketepatan waktu kerja  

- 
 

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

- 
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KOMPETENSI DASAR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 
 

 
 

BAB 4 
 

BUKU FIKSI DAN NONFIKSI 
 

 

3.43. Menilai isi dua buku fiksi (kumpulan cerita pendek atau kumpulan puisi) dan satu 

buku pengayaan (nonfiksi) yang dibaca 

4.43 Menyusun laporan hasil diskusi buku tentang satu topik baik secara lisan maupun 

tulis 

KD/INDIKATOR SKKNI 

…………………………………… 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

…………………………………………………… 

 

 
A. Menilai isi dua buku fiksi 

 

Nilai adalah ajaran atau etika dalam kehidupan yang dapat dijadikan pelajaran bagi manusia. 

Nilai-nilai cerpen dapat tercermin dalam alur cerita atau sifat/karakter tokoh yang ada 

didalamnya. Berikut nilai-nilai yang ada dalam karya sastra : 

1. Nilai moral yaitu yang berkaitan dengan akhlak, budi pekerti, serta baik buruk tingkah 

laku 

2. Nilai social yaitu, nilai yang berkaitan dengan norma dimasyarakat (tolong, menolong 

) 
 

3. Nilai religious/agama nilai yang berkaitan dengan kehidupan beragam 
 

4. Nilai pendidikan yaitu nilai yang berkaitan dengan pengubahan tingkah laku hasil 

pendidikan 

5. Nilai estika yaitu nilai yang berkaitan dalam sopan santun dalam kehidupan 
 

6. Nilai estetis, yaitu nilai yang berkaitan dengan hal keindahan 
 

7. Nilai politis, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemerintahan 
 

8. Nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat 
 

9. Nilai kemanusiaan , yaitu nilai yang berkaitan dengan sifat-sifat manusia 
 

10. Nilai historis, yaitu nilai yang berkaitan dengan sejarah 
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11. Nilai ekonomi, nilai yang berkaitan dengan ekonomi, perdagangan, atau permasalahn 

ekonomi dalam masyarakat 

12. Nilai psikologi, nilai yang berkaitan dengan kondisi kejiwaan tokoh 
 

13. Nilai patriotic, nilai yang berkaitan dengan jiwa kepahlawanan 

 

 

B. Jenis buku fiksi 
 

2. Kumpulan cerpen, novel 
 

3. Kumpulan puisi 
 

4. Roman 
 

C. Buku pengayaan atau nonfiksi 
 

1. Teks berita 
 

2. Teks ekposisi 
 

3. Biografi 
 

4. Laporan pengamatan 
 

D. Cara menilai buku fiksi dan non fiksi 
 

Menilai buku fiksi dan nonfiksi berarti meresensi atau menilai dan menyatakn kembali 

isi buku tersebut sama dengan pemikiran penulis. Tujuan menilai buku adalah 

memberikan informasi yang sudah dibahas kepada masyarakat. 

- Cara meresensi buku fiksi dan non fiksi 
 

1. Pengenalan isi buku, meliputi identitas buku. Kepenerbitan, nama penulis, dan 

kelompok buku berdasarkan isinya 

2. Membaca buku secara utuh, cermat, dan teliti 
 

3. Menandai bagian buku yang dipandang penting 
 

4. Membuat ringkasan atau intisari buku 
 

5. Menentukan sikap dan menilai buku. 
 

A. Penilaian Sikap 

 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 
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No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

3     

4     

B. Penialain Pyoyek 
 

1.  Bacalah kumpulan cerpen dengan tema bebas dan teks pengayaan (eksposisi, narasi, 

berita) ! 

2. Tentukan nilai-nilai dari teks tersebut ! 
 

3. Buatlah resensi dari kedua teks tersebut dengan memerhatikan langkah-langkah 

membuat resensi ! 

 

 
 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 
Penilaian 

1 Kesesuaian Projek 75 

 a. Kesesuaian menentukan nilai-nilai 25 

 a. Kesesuaian membuat resensi 50 

3 Waktu 25 

 Ketepatan waktu kerja 25 

 
 

KET 
Kesesuaian 

Produk 
Waktu 

Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 25 100  
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KOMPETENSI DASAR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 

BAB 5 

IKLAN 

3.44 Menganalisis isi teks iklan sesuai bidang pekerjaan 

 
4.44 Mengonstruksi makna dan tujuan isi teks iklan sesuai bidang pekerjaan 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

…………………………………… 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

…………………………………………………… 

 

➢ Pengertian teks iklan 

Secara umum pengertian dari teks iklan adalah suatu media komunikasi yang sangat 

efektif untuk menyampaikan informasi kepada target audience dengan tujuan untuk 

mempengaruhi, mempromosikan, mengingatkan, menginformasikan, melarang membujuk 

dan merayu target audience. 

 
Teks iklan juga memiliki pengertian secara khusus tergantung dari jenis iklan yang ingin 

dibuat, untuk iklan sebuah produk misalnya, Teks iklan merupakan salah satu media 

promosi yang efektif dalam memasarkan berbagai produk kepada konsumen karena daya 

jangkauannya yang luas dan masif. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan suatu 

produk, baik barang maupun jasa kepada masyarakat, guna menarik perhatian masyarakat 

untuk mengenali, membeli, hingga mengonsumsi atau menggunakan produk yang 

diiklankan. 

 

 
 

➢ Fungsi teks iklan 

 Secara sederhana, pengertian teks iklan adalah sebagai pesan yang menawarkan suatu 

produk yang ditunjukkan oleh suatu masyarakat lewat suatu media. namun untuk 

mmebedakannya dengan pengumuman biasa, iklan lebih diarahkan untuk membujuk orang 

supaya membeli. 

 

iklan mempunyai beberapa fungsi yaitu sebagai berikut: 

 

1. Sebagai persuasi / upaya pendekatan ( mengarahkan konsumen untuk membeli) 
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PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 

2. Sebagai informasi (menyampaikan produk baru) 2. 

 

3. Sebagai reminder atau pengingat (iklan mengingatkan konsumen tentang produk tertentu 

agar selalu menggunakanproduk tersebut) 

 

 
 

 Langkah – langkah menginterprestasi makna teks iklan : 

1. Membaca teks secara menyeluruh 

2. Mencatat kata – kata yang menarik atau yang membutuhkan penafsiran khusus 

3. Mencari kata yang menentukan pokok penjualan produk 

4. Memberi makna dengan menghubung – hubunhkan kata yang menarik dengan produk 

yang ditawarkan 

5. Menafsirkan secara menyeluruh makna teks dalam iklan 

6. Mencari maksud di dalam kata – kata yang berkonotasi 

7. Mengambil nilai dididk yang hendak disampaikan pembuat iklan kepada konsumennya 
 

 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 
 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

3     

4     

 
 

B. Penilaian Pengetahuan 
 

1. Cermati teks iklan berikut ! 
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2. Berdasarkan jenisnya iklan diatas termasuk iklan ! 
 

Jawab:……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 

... 
 

3. Berdasarkan interprestasimu teks iklan diatas bertujuan untuk ! 

Jawab 

:……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

4.  Interprestasikanlah isi teks iklan di atas berdasarkan kriteria isi iklan, maksud 

penulisannnya dan Apa yang dapat kamu teladani ( nilai didik / makna) dari 

iklan layanan masyarakat di atas ! 

Jawab:……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

…. 
 

 

 
 

Penskoran penilain pengetahuan 

No Soal Skor 
Penilaian 

Jumlah 
Nilai 

1 25 25 Nilai perolehan KD Pengetahuan = Skor Essay 

2 25 50  

3 25 75  

 

4 

 

25 

 

100 

Nilai siswa Paraf Guru 

………………………….. 
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C. Keterampilan 
 

1. Cermati teks iklan berikut 
 

2. Berdasarkan gambar iklan diatas ceritakan atau uraikan dengan menggunakan 

bahasamu sendri makna , tujuan da nisi yang ada pada iklan tersebut ! 

Jawab 

:………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 
 

- Penskoran Penilaian Ketrampilan Proses 
 

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Proses 75 

 Menulis interprestasi teks uklan  

   

2 Hasil 15 

 Ketepatan menguraikan makna, isi dan maksud 
dari teks iklan 

 

 Ketepatan penggunaan kaidah kebahasaan  

3 Waktu 10 

 Ketepatan waktu kerja  

- 
 

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

- 
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KOMPETENSI DASAR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 

 
 

 

3.45 Menganalisis struktur dan ciri kebahasaan teks iklan sesuai bidang pekerjaan 

4.45 Menyusun teks iklan sesuai bidang pekerjaan dengan memerhatikan struktur 

dan kebahasaan baik secara lisan maupun tulis 

KD/INDIKATOR SKKNI 

…………………………………… 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

…………………………………………………… 
 

➢ Struktur teks iklan dan rumus teks iklan 

 Struktur teks adalah aturan penulisan untuk menyusun sebuah teks. Pada Sebuah 

Iklan, baik yang dipublikasikan melalui media penyiaran seperti televisi atau media 

cetak, pada dasarnya memiliki Struktur khusus, struktur iklan pada kedua media 

tersebut pada dasarnya sama, hanya bentuknya berbeda karena perbedaan karateristik 

medianya-mediumnya. 

 
 Struktur teks iklan 

1. Judul iklan ( head line ) 

Berfungsi untuk menarik perhatian awal pembaca. Judul iklan yang menarik dapat 

menahan mata untuk berhenti sejenak melihat dan melakukan pencarian pesan. 

Ciri – ciri judul iklan : 

a. Tulisan menonjol 

b. Umumnya kalimat pendek, bahkan satu kata saja atau satu huruf 

c. Berisi kalimat fakta yang mengantung pesan kuat sehingga menarik minat perhatian 

khalayak (persuasif  dan dapat juga provokatif ) 

2. Visual 

Bagian ini berupa ilustrasi , gambar, atau foto orang ( model ) atau apapun yang berkaitan 

dengan konsep kreatif atau foto produk itu sendiri. 

3. Tubuh iklan ( Body copy ) 

Tubuh iklan berisi teks yang memberikan informasi yang lebih rinci tentang produk atau 

jasa yang ditawarkan. 

4. Foto produk 

Menampilkan nama merk dan merupakan main visual  atau ilustrasi utama. 

5. Baseline 

Baseline biasanya terletak paling bawah di layout iklan. Di bagian ini dapat dimasukkan 

tagline atau nama dan alamat perusahaan pengiklan. 

Fungsi baseline : 

1. Menyimpulkan apa yang sudah di tulis di dalam iklan 

2. Mengarahkan khalayak pada pesan tertentu 

3. Memerintahkan pada khalayak untuk melakukan sesuatu 

4. Menunjukkan alamat, ciri , keaslian produk, waktu, syarat – syarat , kesempatan 
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➢ Rumus Membuat teks iklan 

Untuk menghasilkan iklan yang baik selain memperhatikan struktur iklan diperlukan juga 

rumus iklan AIDCA1 yaitu sebagai berikut: 

 

 

Rumus AIDCA 

 
 

• Attention (Perhatian) 

• Interest (Minat) 

• Desire (Kebutuhan/keinginan) 

• Conviction (rasa percaya) 

• Action (Tindakan) . 

 
1. Attention 

Attention berarti bahwa iklan harus mampu menarik perhatian khalayak sasaran. Untuk itu, 

iklan membutuhkan bantuan ukuran, penggunaan warna, tata letak, atau suara-suara khusus 

 

 
• Size untuk media cetak 

• Air time untuk penyiaran 

• Warna (spot atau full color), tata letak (lay out) 

• Jenis Huruf 

• Menggunakan headline, slogan yang mudah di ingat. 

 
2. Interest 

Iklan berurusan dengan bagaimana konsumen berminat dan memiliki keinginan lebih jauh. 

Dalam hal ini konsumen harus dirangsang agar mau membaca, mendengar, atau menonton 

pesan-pesan yang disampaikan. Perhatian harus segera ditingkatkan menjadi minat agar 

pembeli ingin mengetahui lebih rinci 

 
3. Desire 

Bermakna bahwa iklan harus mampu menggerakkan keinginan orang untuk memiliki atau 

menikmati produk tersebut. Contoh: Lady Card, Special Card For Special Lady. Gudang 

Garam Selera Pemberani 

 
4. Conviction 

Mengandung arti bahwa iklan harus mampu menciptakan kebutuhan calon pembeli. 

Konsumen mulai goyah dan emosinya mulai tersentuh untuk membeli produk tersebut. Untuk 

menimbulkan Ras Percaya pada diri pembeli. Menggunakan Pembuktian Ahli, Demo, 

menggunakan artis public figure. memberikan pandangan positif pada konsumen tentang 

produk. 
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5. Action (Tindakan) 

Mengandung arti bahwa iklan harus memiliki "daya" membujuk calon pembeli agar sesegera 

mungkin melakukan suatu tindakan pembelian. Dalam hal ini dapat digunakan kata beli, 

ambil, hubungi, rasakan, gunakan, dan lain-lain. Sumber: Kasali, Renald. 1995., "Manajemen 

Periklanan: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia", Jakarta: Gr 

 
➢ Ciri Kebahasaan Teks Iklan (Kaidah kebahasaan) 

Ciri atau Kaidah kebahasaan teks iklan adalah aturan bahasa yang digunakan dalam 

sebuah teks iklan, kaidah kebahasaan di dalam teks iklan adalah sebagai berikut: 

 
1. Menggunakan Slogan 

Slogan adalah perkataan atau kalimat yang menarik, mencolok, dan mudah diingat untuk 

menyampaikan sesuatu, slogan adalah pernyataan atau susunan kata tertentu yang 

menjelaskan singkat suatu produk atau jasa layanan sehingga mudah diingat publik. Slogan 

sangat penting untuk dunia periklanan. Dengan slogan, iklan tersebut akan mudah diingat 

publik dan akan lebih terkenal. 

contoh: 

Merdeka atau mati, say no to drugs dll. 

 
2. Kalimat Persuasif 

Kalimat persuasif adalah kalimat yang bertujuan meyakinkan dan membujuk pembaca agar 

melaksanakan atau menerima gagasan penulis terhadap suatu hal. Terdapat beberapa kalimat 

persuasif yang terdapat pada iklan produk tersebut. 

 
3. Menggunakan Subjek Orang Pertama 

Teks iklan biasanya menggunakan subjek orang pertama tunggal atau jamak, seperti aku, 

saya, dan kami untuk mengganti pihak atau instansi pemasang iklan. Subjek yang digunakan 

pada teks iklan tersebut adalah subjek orang pertama jamak, yaitu kami. 

 

➢ Ciri iklan yang baik 

Ciri ciri iklan yang baik adalah sebagai berikut: 

 
1. Mempunyai sasaran yang jelas,dengan menentukan target konsumen ada target utama dan 

target kedua,ini juga untuk menentukan media pasang iklan dan penetapan target konsumen 

tergantung pada kualitas,harga,distribusi(jangkauan pemasaran) 

 
2. Mempunyai fokus atas hal yang ingin di komunikasikan dariproduk dan jasa yang di 

iklankan 

 
3. Mempunyai daya tarik tertentu hingga konsumen yang di sasarnya bisa berhenti untuk 

memperhatikan isi iklan,selain kata kata menarik,daya tarik iklan muncul dari desain layout 

yang menarik. 

 
4. Sajikan iklan dengan menarik karena suatu iklan dengan isi pesan bagus jika tidak di 

sajikan bagus tak akan menarik. 
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5. komunikasi iklan memiliki empat unsur utama yaitu : 

 
 

• Pengirim iklan adalah produsen atau dalam bisnis periklanan di wakili biro iklan 

• Isi iklan dalam iklan ada headline kalimat singkat tidak lebih dari 10 kata dan di 

harapkan konsumen langsung dapat banyak informasi mengenai produk dan jasa body copy 

adalah informasi tambahan bila konsumen tertarik. 

• Media komunikasi tempat iklan di sajikan baik di media cetak,media elektronik atau 

media lainnya antara lain media internet yang penetrasinya di indonesia masih 

kurang,billboard dll. 

• Penerima iklan konsumen yang di sasar produk barang atau jasa kita 

 
6. Pilihlah slogan dengan kata kata padat dan berisi yang merupakan gambaran terhadap 

headline di mana konsumen dapat membaca lebih detail. 

 

 
➢ Syarat teks iklan 

Sedangkan Syarat-syarat Iklan yang baik adalah sebagai berikut: 

 
Ditinjau dari isinya, iklan harus : 

a. Harus objektif dan jujur 

 
b. Singkat, jelas dan mudah dipahami 

 
c. Tidak menyinggung pihak lain 

 
d. Menarik perhatian orang banyak 

 

 
Ditinjau dari bahasanya, iklan harus : 

 
a. Menggunakan pilihan kata yang tepat, menarik, logis dan sopan 

 
b. Ungkapan/majas yang digunakan memikat dan memiliki daya sugesti bagi khalayak 

 
c. Bahasa disusun untuk menonjolkan informasi yang dipentingkan 

 
d. Teks iklan harus menuju sasaran 

 

 

 

➢ Langkah-langkah menyusun teks iklan 

Untuk memudahkan dalam membuat teks iklan, ada langkah-langkah yang bisa anda gunakan 

sebagai berikut: 
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1. Mempelajari apa yang di iklankan dan mengetahui produk pesaingnya. 

 
2. Mempelajari tujuan produk yang akan diiklankan. 

 
3. Melakukan kegiatan pengumpulan ide-ide. 

 
4. Memilih ide yang paling terbaik. 

 
Jenis-Jenis Iklan 

Iklan terdiri dari berbagai jenis diantaranya adalah sebagai berikut: 

 

 
1. Iklan Pemberitahuan/Pengumuman, yaitu iklan yang bertujuan untuk memberitahukan 

sesuatu kepada khalayak. Salah satu contoh iklan pemberitahuan adalah iklan keluarga. 

contoh : kelahiran, ulang tahun, perkawinan, kematian, dsb. 

 
2. Iklan Undangan, yaitu iklan yang berisi ajakan/himbauan untuk mendatangi suatu acara. 

 
3. Iklan Layanan Masyarakat (ILM), yaitu iklan yang bertujuan memberikan 

penerangan/penjelasan kepad amasyarakat. Contohnya adalah iklan KB dan iklan bahaya 

narkoba. 

 
4. Iklan Permintaan, yaitu iklan yang berisi permintaan sesuatu, seperti lowongan kerja. 

 
5. Iklan Penawaran, yaitu iklan yang bertujuan menawarkan suatu produk. Iklan ini 

dipasang oleh perusahaan- perusahaan. 

 
6. Iklan Artikel, yaitu iklan yang berisi informasi/penawaran panjang yang diawali dengan 

perkenalan, isi, keunggulan dan penutup. 

 

 
Contoh teks iklan 

salah satu contoh teks iklan bisa dilihat pada gambar di bawah ini: 
 

 

 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 
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No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

3     

4     

 
 

B. Penilaian Pengetahuan 
 

1. Cermati teks iklan berikut ! 
 

2. Analisislah teks iklan tersebut dari segi strukturnya ! 
 

Jawab : 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

3. Analisislah teks iklan tersebut dari kaidah kebahasaannya ! 

Jawab 

:………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………… 
 

 
 

Penskoran penilain pengetahuan 

No Soal Skor 

Penilaian 

Jumlah 
Nilai 

1 50 50 Nilai perolehan KD Pengetahuan = Skor Essay 

2 50 50  

    

   

100 

Nilai siswa Paraf Guru 

………………………….. 

 

C. Penilaian Keterampilan 

1. Buatlah iklan dalam bentuk layanan masyarakat dengan tema bebas tetapi tidak 

mengandung unsur SARA ! 

Jawab : 

 
................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 

................................................................................................................................................. 
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- Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 
 

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Proses 75 

 Membuat teks iklan layanan masyarakat  

   

2 Hasil 15 
 Ketepatan struktur teks iklan  

 Ketepatan penggunaan kaidah kebahasaan  

 Kesesuaian dengan langkah-langkah membuat 
teks iklan 

 

3 Waktu 10 
 Ketepatan waktu kerja  

- 
 

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

- 
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MATERI PEMBELAJARAN 

KOMPETENSI DASAR : 

 

 
 

 
 
 

BAB 6 

ARTIKEL 

 

3.46 Mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini, dalam sebuah artikel yang 

dibaca 

4.46 Menyusun opini dalam bentuk artikel 
 

KD/INDIKATOR SKKNI 

…………………………………… 

KD/INDIKATOR IDUKA 

 

 
4. Pengertian Artikel 

 

Sebuah tulisan yang berisikan fakta dan opini yang biasanya dimuat disurat kabar 

disebut artikel. Artikel ialah sebuah karya tulis secara lengkap, masalah laporan berita atau 

esai, majalah , surat kabar, dan lain – lain (KBBI, 2016). Artikel memiliki kegunaan untuk 

menyampaikan gagasan dan fakta agar dapat meyakinkan, mendidik, dan menghibur para 

pembacanya (Wolseley, 1969:439) 

5. Fakta 
 

Seperti yang sudah kamu duga, fakta adalah keadaan atau peristiwa yang benar- 

benar ada atau terjadi di kehidupan nyata. Kebenaran yang dikandung dalam fakta ini sudah 

terbukti dan terverifikasi. Oleh karena itu saat berhadapan dengan fakta, tidak ada orang yang 

bisa membantahnya. Misalnya, saat seseorang mengatakan bahwa matahari terbit dari timur, 

kita tidak bisa membantahnya karena hal itu benar-benar terjadi. 

➢  Nah, tapi kamu juga mesti inget kalau fakta dibagi menjadi dua jenis, temen-temen, 

yaitu: 

1.  Fakta umum. Fakta umum merupakan fakta yang kebenarannya berlaku selamanya 

atau sepanjang zaman. Contohnya: Ikan bernafas dengan insang. 

2.  Fakta khusus. Fakta khusus merupakan fakta yang kebenarannya bersifat sementara 

atau hanya berlaku dalam kurun waktu tertentu. Contohnya: Saat ini Anjar duduk di 

kelas 3 SMA 2 Negeri Semangus. 

➢ Dalam sebuah artikel, fakta biasanya didapat dari tiga sumber, yaitu: 
 

1. Fakta dari peristiwa yang benar-benar terjadi atau nyata. 
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2. Fakta dari hasil riset sebuah lembaga atau seseorang yang kompeten di bidangnya. 
 

3. Fakta dari pendapat seseorang yang kompeten dan kredibel, berdasarkan hasil 

pengamatan yang dilakukannya terhadap sebuah peristiwa. 

➢  Jadi, dalam artikel, kita bisa dengan mudah membedakan kalimat fakta dengan 

memperhatikan ciri-cirinya. Kamu simak, ya, ciri-ciri kalimat fakta di bawah ini. 

1.  Kalimat fakta berisi fakta yang kebenarannya yang dapat dibuktikan dan 

diverifikasi oleh siapa pun. 

2.  Kalimat fakta berisi informasi atau data yang akurat mengenai sebuah kejadian, 

seperti waktu kejadian dan lokasi kejadian. 

3.  Kalimat fakta bersifat objektif, artinya data yang ditampilkan benar-benar sesuai 

kenyataan, tidak dibuat-buat, tidak memihak, dan tidak dipengaruhi pandangan pribadi 

atau subjektivitas penulisnya. 

4.  Kalimat fakta biasanya dapat menjawab 5W + 1H (what, where, when, who, why, 

dan how).  

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 
5. Kalimat fakta biasanya disertai data angka yang menunjukkan statistik atau jumlah 

sebenarnya dalam sebuah kejadian. Contohnya seperti dalam kalimat “Jumlah pasien 

virus corona COVID-19 di Indonesia bertambah sebanyak 55 kasus pada Rabu 

(18/3/2020) malam. Hingga Kamis (19/3/2020) pukul 10.00 WIB hari ini, total pasien 

yang positif COVID-19 di Indonesia menjadi 227 kasus dengan 11 sembuh dan 19 

meninggal”. 

3. Opini 
 

Berbeda dengan kalimat fakta yang mengandung kebenaran yang sudah terbukti, 

kebenaran dalam opini belum terbukti, temen-temen. Itu karena kalimat opini mengandung 

pendapat, pandangan, gagasan, sikap, saran atau solusi penulis terhadap sebuah masalah atau 

kejadian yang sedang dibahas dalam artikelnya. Sekalipun demikian, bila sebuah opini pada 

akhirnya terbukti kebenarannya, maka opini tersebut berubah menjadi fakta, temen-temen. 

➢ Nah, seperti fakta, opini juga dibagi menjadi dua jenis, yaitu: 
 

1.  Opini individu atau perorangan. Opini ini merupakan gagasan atau opini yang 

dikemukakan oleh individu atau satu orang. Misalnya dalam kalimat “Sepertinya 

malam nanti akan hujan deras.” 

2.  Opini umum. Opini yang kedua merupakan opini yang gagasan atau pendapatnya 

diakui oleh banyak orang. Misalnya dalam kalimat “Sering mandi di malam hari bisa 

menyebabkan rematik.” 

➢  Untuk dapat membedakan kalimat opini dari kalimat fakta, kamu bisa 

memperhatikan ciri-ciri kalimat opini. Apa aja, sih, ciri-cirinya? Ini dia ciri-cirinya, 

temen-temen: 

a. Kalimat opini tidak dapat atau belum dapat dibuktikan kebenarannya. 
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b. Kalimat opini bersifat subjektif, yang biasanya diikuti pendapat, saran, dan uraian 

yang menjelaskan pandangan penulis terhadap suatu masalah atau kejadian. 

c. Kalimat opini didasarkan pendapat pribadi, tidak berdasarkan narasumber yang 

kompeten dan kredibel. 

d. Kalimat opini berisi tanggapan penulis atas sebuah masalah atau kejadian. 
 

e. Kalimat opini menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi. 
 

f. Kalimat opini biasanya menggunakan kata-kata yang sifatnya tidak pasti. Contohnya, 

mungkin, rasanya atau sepertinya. 

g. Kalimat opini juga biasanya menggunakan kata-kata yang sifatnya memberi saran 

atau solusi. Contohnya, seharusnya atau sebaikny 

 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan laPinEsNeIbLagAaIiAnyNabPaRikOteSrEinSte&graHsAi dSaIlLamBEKLBAMJmARaupun observasi tidak langsung 
diluar KBM) 

 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

3     

4     

 
 

B. Penilaian Pengetahuan 
 

1. Bacalah teks artikel berikut ! 

 

Pentingnya Memahami Bahasa Indonesia Dalam Penulisan Artikel Ilmiah 

 
Karya: Eti Ramaniyar, Al Ashadi Alimin, Hariyadi 

 
Penggunaan bahasa Indonesia penting dikuasai oleh mahasiswa dalam 

menulis suatu artikel ilmiah. Mahasiswa sering menulis tanpa memperhatikan 

Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Apabila hal ini dibiarkan dapat menjadi 

masalah bagi dosen dan mahasiswa karena akan terus melakukan kesalahan tanpa 

ada usaha untuk membuat  yang baik dan benar. 

 
Penulisan artikel ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah yang memiliki 

ciri-ciri, yaitu lugas, mematuhi kaidah-kaidah gramatikal, menggunakan kalimat 
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efektif, menggunakan kosakata baku, tidak ambigu, bebas dari makna kiasan, 

mematuhi persyaratan penalaran, dan mematuhi kaidah-kaidah ejaan yang berlaku. 

 
Adanya dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni membuat 

bahasa Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat. Penggunaan bahasa 

pun semakin luas secara lisan maupun tulisan. Oleh karena itu, Pedoman Umum 

Ejaan Bahasa Indonesia sangat diperlukan untuk dijadikan sebagai standar 

penggunaan bahasa secara baik dan benar. 

 
Kesalahan yang telah dan sering terjadi pada penulisan artikel mahasiswa, 

diantaranya kesalahan pemakaian huruf, kesalahan penulisan kata, kesalahan 

pemakaian tanda baca, dan kesalahan penulisan unsur serapan. Untuk 

meminimalkan kesalahan-kesalahan tersebut mahasiswa perlu menggunakan 

PUEBI dalam menyusunnya. 
 

2. Tulislah informasi-informasi penting pada artikel ilmiah tersebut ! 

Jawab 

:…………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

….. 

 

3. Tentukakan kalimat fakta pada artikel tersebut ! 

Jawab 

:………………………………………………………………………………… 

…….…………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………… 

………………………. 

4. Tuliskah kalimat opini pada teks tersebut ! 

Jawab 

:……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…. 
 

 

 
 

Penskoran penilain pengetahuan 

No Soal Skor 

Penilaian 

Jumlah 
Nilai 

1 25 25 Nilai perolehan KD Pengetahuan = Skor Essay 

2 25 50  

3 25 75  

 

4 

 

25 

 

100 

Nilai siswa Paraf Guru 

………………………….. 

 

 

 
C. Penilaian Keterampilan 

 

1. Buatlah opini atau ide/ gagasan untuk sebelum dikembankan ke dalam bentuk 

artikel dengan tema bebas 

2. Kembangkan ide/gagasan tersebut dalam kerangka 
 

3. Menulis artikel berdasarkan kerangka gagasan yang telah dibuat dengan 

memerhatikan langkah-langkahnya 

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 
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- Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 
 

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Proses 75 

 Menulis artikel berdasarkan ide yang dibuat  

   

2 Hasil 15 
 Ketepatan penulisan tad abaca, ejaan  

 Ketepatan pngembangan ide atau gagasan  

 Kesesuaian dengan langkah-langkah membuat 
artikel 

 

3 Waktu 10 
 Ketepatan waktu kerja  

- 
 

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 PENILA IAN PROS ES & HA SIL B ELAJAR  

-   
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KOMPETENSI DASAR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 

3.47 Menganalisis kebahasaan artikel dan /atau buku ilmiah berkaitan dengan bidang 

pekerjaan 

 
4.47 Mengonstruksi sebuah artikel berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan 

fakta dan kebahasaan 

 

KD/INDIKATOR SKKNI 

…………………………………… 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

…………………………………………………… 

Struktur Teks 
 

1. Judul 
 

Judul harus menarik, namun cukup jelas dan mudah dipahami. Menulis artikel dengan 

sebuah judul yang baik akan menarik perhatian pembaca, dan membuatnya ingin membaca 

lebih lanjut. 

2. Alenia pembuka (pengantar) 
 

Pengantar yang mengesankan dan menggoda harus menjelaskan topik tanpa 

mengungkapkan segala sesuatu yang akan mengikuti. 

3. Alenia penjelas (tubuh) 
 

Tubuh artikel adalah bagian yang paling penting dengan memuat semua rincian dan 

penjelasan yang berisikan fakta. 

 

 
4. Alenia penutup (simpulan) 

 

Penutup merupakan rekap singkat dari seluruh artikel yang menandakan akhir dari 

artikel. 

 

 
D. Karakteristik Isi 

 

Artikel berisi antara lain (1) mempunyai isi yang bersumber pada fakta serta bukan 

hanya sekedar realita, (2) artikel berisi karya tulis yang padat, tuntas, singkat, dan jelas, (3) 

merupakan hasil tulisan yang original, (4) bersifat faktual dengan mengungkapkan dengan 

berbagai data yang diketahui oleh penulis artikel tersebut, (5)isi karangannya sesuai dengan 
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fakta yang diperoleh dari objek atau narasumber, jadi bukan hanya merupakan hasil pemikiran 

dari penulis, (6)Isi artikel tersebut dapat berupa pemaparan tentang biografi seorang tokoh, 

suatu peristiwa, hasil riset, dan lain sebagainya. Artikel merupakan sebuah gagasan yang 

menyangkut tentang kebutuhan para pembaca. 

 

 
E. Karakteristik Bahasa 

 

Artikel memiliki ciri – ciri kebahasaan sebagai berikut 
 

1. Pada huruf awal judul artikel menggunakan huruf kapital (EYD). Misalnya artikel 

berjudul “Kesehatan Lingkungan”. 

2. Kalimat fakta dalam artikel 
 

Kalimat fakta biasanya memuat data-data yang bersifat kuantitatif (data angka) dan 

kualitatif (data pernyataan). 

Contoh: 
 

a. Kuantitatif: Pada tahun ajaran 2013-2014 Mts Ulul Albab mendapatkan murid baru 

sebanyak 120 siswa. Angka ini lebih tinggi dibanding penerimaan pada tahun 

sebelumnya yang hanya mencapai angka 100 siswa saja. 

b. Kuantitatif: Hujan deras yang mengguyur kawasan Kecamatan Bangun Rejo 

pada malam hari tadi menyebabkan sejumlah desa terendam banjir. 

3. Kalimat Opini dalam artikel 
 

Kalimat opini dalam artikel biasanya memiliki ciri-ciri seperti berikut: 
 

a. Tidak atau belum pasti. Untuk itu kalimat opini biasanya menggunakan kata barangkali, 

mungkin, nampaknya, bisa jadi,sepertinya, boleh jadi, kira-kira,  atau diperkirakan. 

b. Mengandai-andai . Kata yang sering digunakan antara lain: andaikan, seandainya, 

kalau, jika, jikalau, jika saja, bilamana,  bila, asal, atau asalkan. 

c. Bersifat saran, nasihat, atau usulan. Kata yang sering digunakan antara lain: sebaiknya, 

alangkah baiknya, seharusnya, sesungguhnya, atau sebenarnya. 

d. Menyatakan hubungan sebab akibat. 
 

4. Menggunakan bahasa baku (EYD) 

Artikel menggunakan bahasa baku. Contoh: No 

Ciri – ciri bahasa baku 

Tidak baku 
 

5. Tidak terpengaruh bahasa daerah 

Bertemu 
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Ketemu 
 

6. Tidak terpengaruh bahasa asing 

Kesempatan lain 

Lain kesempatan (other change) 
 

7. Bukan merupakan ragam bahasa percakapan (lisan) 

Hanya 

Cuma 
 

4. Pemakaian imbuhan secara eksplisit 

Ia menyerang lawannya 

Ia serang lawannya 
 

5. Pemakaian yang sesuai dengan konteks kalimat 

Disebabakan oleh 

Disebabkan karena 
 

6. Tidak terkontaminasi, tidak rancu 

Berkali - kali 

Berulang kali 
 

7. Tidak mengandung arti pleonasme 

Hadirin 

Para hadirin 
 

8. Tidak mengandung hiperkorek 

Jumat 

Jum’at 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
F. Contoh Teks 
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Artikel Manfaat Buah Manggis Untuk Kesehatan 

 

 

Buah manggis memiki daging berwarna putih dengan tekstur sedikit berserat namun 

renyah. Rasanya sangat manis dan menyegarkan karena mengandung banyak air. Namun 

siapa sangka, bagian paling bermanfaat dari buah manggis justru ada pada kulit buahnya. Ya, 

belakangan ini kulit buah manggis menjadi begitu populer karena berdasarkan penelitian 

memiliki manfaat yang begitu besar untuk kesehatan. 

Kandungan Kulit Buah Manggis 
 

1. Mengandung Xamthone 
 

Komponen aktif utama dari buah manggis disebut xanthones. Xanthone adalah sejenis 

senyawa polifenol yang baru ditemukan yang secara biologis aktif dan secara struktural mirip 

dengan bioflavanoids. Senyawa ini jarang terdapat di alam, paling banyak ditemukan hanya 

dalam dua keluarga tanaman. 200 jenis xhantones alami yang sejauh ini telah diidentifikasi. 

Sekitar 40 jenis diantaranya telah ditemukan dalam buah manggis. Xanthone dan turunannya 

telah terbukti memiliki beberapa manfaat, termasuk anti-inflamasi dan anti-alergi. Ada juga 

komponen lain dari buah manggis yang memiliki kualitas obat, termasuk polisakarida, sterol, 

proanthocyanidins dan catechin, sehingga baik dikonsumsi untuk menjaga kesehatan fungsi 

tubuh. 

 

 
2. Rendah Kalori 

 

Selain memiliki rasa yang lezat buah manggis juga rendah kalori. Cocok dikonsumsi bagi 

Anda yang sedang berdiet untuk menurunkan berat badan. Terdapat 63 kalori per 100 gr buah 

manggis. Tidak mengandung lemak jenuh dan kolesterol. Selain itu, buah manggis juga dapat 

mencukupi kebutuhan serat tubuh sebanyak 13 persen per 100 gramnya. 

 

 
3. Kaya Vitamin C 

 

Buah manggis dapat memenuhi kebutuhan vitamin c tubuh sebesar 12 persen per 100 gram 

daging buahnya. Vitamin C merupakan vitamin larut air yang bekerja kuat sebagai 

antioksidan. Membantu meningkatkan daya tahan tubuh terhadap serangan penyakit seperti, 

flu, infeksi, hingga kanker. 

 

 
4. Vitamin B Kompleks 

 

Buah manggis juga mengandung vitamin B kompleks seperti thiamin, niacin, dan folat. 

Vitamin ini bertindak sebagai kofaktor dalam memetabolisme karbohidrat, protein, dan 

lemak. 
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Cara Membuat Jus Kulit Manggis 
 

Saat Anda makan buah manggis, kulitnya jangan langsung dibuang. Karena justru 

dalam kulit manggis tersebut terdapat khasiat yang besar bagi kesehatan. Kita bisa 

memanfaatkannya dengan mengolah kulit buah manggis menjadi minuman yang dikonsumsi 

secara rutin. Minuman sari kulit buah manggis terkenal dengan nama sirup xanthone. Anda 

bisa membuatnya sendiri di rumah. 

Caranya dengan mencuci bersih kulit 2 buah manggis, kemudian direbus dalam 4 gelas air. 

Masak hingga tinggal 2 gelas saja. Minumlah secara rutin 2-3 kali sehari. Anda juga bisa 

mengolah jus buah manggis seperti membuat jus pada umumnya. Bila kurang manis, Anda 

bisa menambahkan madu 

Manfaat Kulit Manggis 
 

1. Mengobati Sariawan 
 

Kandungan vitamin C pada manggis juga berfungsi untuk menyembuhkan sariawan. 

Cara membuat ramuan untuk mengobati sariawan yaitu dengan menyiapkan kulit buah dari 2 

buah manggis yang dicuci dan dipotong-potong terlebih dahulu. Rebus kulit manggis dengan 

3 gelas air sampai ukuran berkurang 50 persen. Setelah dingin, saring hasil rebusan dan buat 

untuk berkumur. 

2. Mengatasi Diare 
 

Buah manggis menjadi buah yang cukup populer di Filipina. Masyarakat Filipina biasanya 

menggunakan hasil rebusan daun manggis dan kulitnya untukmengatasi berbagai gejala 

penyakit seperti, menurunkan suhu tubuh saat demam, mengatasi diare, sariawan, disentri, 

hingga gangguan saluran kencing. 

3. Anti kanker 
 

Kandungan xanthone dalam kulit dan buah manggis bersifat anti proliferasi danapoptosis 

yakni, efektif untuk menghambat pertumbuhan sekaligus menghancurkan sel-sel kanker. 

4. Mencegah Penyakit Jantung 
 

Buah manggis juga mengandung sejumlah mineral seperti tembaga, mangan dan 

magnesium. Kalium merupakan komponen penting dari sel dan cairan tubuh untuk membantu 

mengontrol detak jantung, dan tekanan darah. Dengan demikian, buah manggis menawarkan 

perlindungan terhadap stroke dan penyakit jantung koroner. Meremajakan Kulit Khusus untuk 

wanita, Anda pasti menyukai khasiat dari kulit buah manggis yaitu bikin Anda lebih awet 

muda. Kandungan anti oksidan di dalamnya mampu mencegah penuaan dini dan 

meregenerasi sel kulit. Bahkan pada Anda yang mengalami berbagai penyakit kulit. 

 

 
Efek Samping Kulit Buah Manggis 
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Seperti berbagai bahan herbal lainnya, tubuh tentu akan mengalami anti-reaksi terhadap 

pemakaian pertama kali. Nah, berdasarkan mangosteen-natural-remedies.com, yang biasanya 

terjadi dari efek samping ramuan kulit manggis adalah: 

 

 
1. Alergi ringan 

 

•Kulit menjadi kemerahan 
 

•Terjadinya pembengkakan 
 

•Gatal-gatal pada beberapa bagian tubuh 
 

•Kulit jadi bersisik 

 

 

2. Alergi yang mempengaruhi sistem kerja tubuh 
 

•Nyeri sendi 
 

•Sakit kepala 
 

•Nyerit otot 
 

•Perut mual, kembung 
 

• Insomnia dan gangguan istirahat lainnya seperti jantung berdebar 

 

 

Manfaat Kulit Manggis di Rebus 
 

Kulit manggis yang diolah seperti apapun baik secara tradisional maupun modern, 

akan menghasilkan khasiat alami untuk terapi herbal yang minimal efek samping. Seperti 

manfaat kulit manggis di rebus merupakan cara pertama yang diketahui oleh masyarakat 

untuk memperoleh manfaatnya. Meskipun cara tradisional ini sekarang banyak ditinggalkan, 

tetapi manfaat yang bisa didapatkan adalah sama karena pada intinya kulit manggis terletak 

pada sarinya. Cara merebus yang tidak bisa menghilangkan rasa pahit kulit manggis kini bisa 

disiasati dengan konsumsi ekstrak yang banyak dijual di apotek. Konsumsi kulit manggis 

setiap hari dapat memperbaiki dan mengoptimalkan fungsi tubuh Anda. 

 

 
Dalam kulit manggis terkandung 62,05% air, 0,63% lemak, 0,71% protein, serta 

35,61% karbohidrat. Nilai gizi yang tidak bisa diabaikan ini terbukti memiliki kontribusi yang 

besar dalam melawan segala jenis bibit penyakit yang mengancam tubuh. 

Penyakit degeneratif dan mematikan seperti penyakit jantung, HIV AIDS, kanker, diabetes, 

stroke, dan masih banyak yang lain bisa dicegah dan diturunkan resikonya dengan 

menggunakan kulit manggis. Bahkan zat anti-oksidan dalam manfaat kulit manggis dapat 

memberikan efek positif bagi kecantikan kulit dan efek perawatan dari dalam tubuh manusia. 
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A. Penilaian Sikap 

 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 
 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

3     

4     

 
 

B. Penilaian Pengetahuan 
 

1. Bacalah artikel berikut ! 

 

Masuk Angin, Sebuah Penyakit Mitos Asli Indonesia 
 

Sebagai orang indonesia, pasti sudah sering mendengar mengenai istilah masuk angin. 

Menurut beberapa sumber, kondisi ini disebabkan karena akumulasi gas yang tidak merata di 

dalam tubuh. Hal ini menyebabkan rasa tidak nyaman dengan gejala-gejalan yang mirip flu. 

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah beberapa hal yang perlu diketahui tentang masuk angin: 

 

1. Generalisasi Penyakit A la Indonesia 

 
Dalam dunia kedokteran, penyakit masuk angin sendiri tidak ada asal-usulnya, bahkan 

dikatakan sebagai mitos belaka. Pernyataan ini didasarkan pada penyebab masuknya si angin ini 

yang berbeda-beda. Saat orang meriang, badan pegal-pegal, hingga batuk dan flu, akan 

menyalahkan si angin yang nyasar masuk ke dalah tubuh. Demikian juga salah anginlah ketika 

mual, pusing, ataupun kembung. Penyakit yang mengkambinghitamkan angin ini hanya ada di 

Indonesia saja. 

 

2. Bukan Istilah Medis 

 
Menyambung uraian pada poin di atas, penyakit ini bukanlah adalah merupakan istilah 

dunia kesehatan. Tidak akan ditemukan padanan frasa masuk dan angin di dalam kamus 

kedokteran yang tebal itu. Ini dikarekan, istilah tersebut merupakan asli Indonesia dan karena 

penyebabnya sendiri terlalu luas. Intinya, saat seseorang mengalami kondisi tidak enak badan, 

maka yang akan disalahkan adalah angin yang masuk ke dalam tubuh tanpa izin. 

 

3. Kerokan Menjadi Cara Pengobatan Paling Ampuh 

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 
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Selain penyakit asli Indonesia, cara pengobatannya pun kental adat turun temurun yang 

masih dilestarikan dalam masyarakat, yakni kerokan. Sebagian besar masyarakat Indonesia 

percaya bahw cara paling ampuh untuk mengusir angin yang masuk ke dalam tubuh tanpa 

diundang ini adalah dengan kerokan. 

Metode ini masih belum sepenuhnya terbukti secara medis, namun berdasarkan hasil 

penelitian responden menyatakan bahwa cara ini memang dianjurkan. Utamanya disebabkan 

karena hubungan psikologis antara orang yang dikerok dengan orang yang mengerok. Selain itu, 

sugesti yang sudah terbenam semakin memperkuat efek dari kerokan ini. 

Dalam budaya masyarakat Indonesia, penyakit ini seringkali dianggap sepele. Banyak 

orang yang (seolah) tiba-tiba didiagnosis penyakit parah, padahal gejala yang muncul diabaikan. 

Oleh karenanya, jika merasa badan tak enak, jangan serta merta langsung mengatakan masuk 

angin dan mengabaikannya. Periksakanlah ke dokter jika hal tersebut berkepanjangan, sebab 

gejala penyakit ini terlalu mirip dengan banyak penyakit lainnya. 

 

 
2. Analisislah artikel di atas dari segi kebahasaannya ( penggunaan tanda baja, EYD, 

Kata baku, kalimat tidak efektif, fakta dan opini ) ! 

Jawab 

:………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

…………………………. 
 

. 

 
Penskoran penilain pengetahuan 

No Soal Skor 

Penilaian 

Jumlah 
Nilai 

1 100 100 Nilai perolehan KD Pengetahuan = Skor Essay 

   

100 

Nilai siswa Paraf Guru 

………………………….. 

 

C. Penilaian Keterampilan 
 

1. Buatlah artikel dengan tema bebas dengan memerhatikan kalimat fakta ! 
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- Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 
 

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Proses 75 

 Menulis artikel berdasarkan fakta  

   

2 Hasil 15 
 Ketepatan penulisan tad abaca, ejaan  

 Ketepatan pngembangan fakta  

 Kesesuaian dengan langkah-langkah membuat 
artikel 

 

3 Waktu 10 
 Ketepatan waktu kerja  

- 
 

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

- 
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KOMPETENSI DASAR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 

 

 

BAB 7 

SURAT DINAS 

 
3.48 Mendeskripsikan isi dan sistematika surat dinas yang dibaca 

 

4.48 Menyajikan simpulan sistematika dan unsur-unsur isi surat dinas baik secara lisan 

maupun tulis 

KD/INDIKATOR SKKNI 

…………………………………… 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

…………………………………………………… 
 

 
 

- Surat dinas adalah surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau sebuah lembaga 

yang digunakan untuk keperluan kedinasan. Dalam surat dinas berisi tentang 

keperluan kerja yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah maupun instansi swasta. 

- Isi surat dinas biasanya berisi pengumuman, pemberian izin, pemberian tugas dan lain 

sebagainya. Jadi apabila ada surat yang ditujukan ke pihak lain dari suatu instansi 

yang berhubungan dengan kepentingan tugas maka surat itu dinamakan surat resmi. 

Surat dinas disebut dengan surat resmi karena sistem penulisan surat dinas harus 

ditulis dengan format dan bahasa yang resmi. 

- Surat Dinas adalah salah satu alat komunikasi yang tertulis yang digunakan untuk 

menyampaikan warta tentang kedinasan, dibuat oleh pejabat organisasi/instansi 

pemerintah. Karena surat dinas itu dibuat oleh seseorang dalam kedudukannya sebagai 

pejabat instansi, pemerintah, maka surat dinas itu disebut juga surat jabatan. Di 

samping itu dikenal pula sebutan surat resmi untuk surat dinas atau surat jabatan ini, 

karena surat dinas dikeluarkan oleh instansi resmi pemerintah dalam arti bukan oleh 

suatu organisasi swasta. 

- Surat dinas adalah suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga 

dengan tujuan untuk keperluan dinas. Kita juga dapat mendefinisikan surat dinas 

sebagai surat yang berisikan permasalahan kedinasan dan biasanya surat ini dibuat 

oleh instansi atau lembaga. Surat dinas isinya ditujukan untuk keperluan kedinasan, 

baik itu pemerintah atau swasta. 

- Karena fungsi kedinasan tidak hanya berlaku di pemerintahan, akan tetapi berlaku 

juga di instansi atau lembaga swasta. Biasanya isinya berupa urusan seperti 

penyampaian pengumuman, pemberian suatu izin, pemberian tugas dan lain-lain. Oleh 
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karena itu jika terdapat surat yang dikirimkan dari satu pihak ke pihak lain yang isinya 

berhubungan dengan kepentingan tugas ataupun kegiatan dinas suatu instansi, maka 

surat seperti itu disebut surat resmi. 

Tujuan Surat Dinas 

Tujuan surat dinas dikeluarkan adalah untuk keperluan menyampaikan pemberitahuan suatu 

izin, pengumuman, penugasan dan lain-lain, kepada staff di instansi/lembaga terkait. Surat 

dinas termasuk dalam kategori surat resmi karena penulisannya menggunakan format khusus 

dimana bentuknya formal dan menggunakan bahasa baku atau resmi. 

Fungsi Dan Kegunaan Surat Dinas 

Seperti yang telah disebutkan pada pengertian surat dinas diatas, surat resmi ini dibuat untuk 

maksud dan tujuan tertentu. Nah berikut ini ialah fungsi dari surat dinas: 

 

1. Sebagai pedoman kerja, misalnya surat instruksi kerja, surat izin dan surat keputusan. 

2. Sebagai alat pengingat, baik kepada pemberi surat maupun penerima surat dinas 

tersebut, itu sebabnya surat dinas harus selalu diarsipkan. 

3. Sebagai bukti adanya perubahan dan perkembangan pada suatu instansi atau lembaga. 

4. Sebagai alat bukti otentik, terutama surat perjanjian. 

5. Sebagai pedoman dalam sebuah pekerjaan 

6. Sebagai alat pengikat 

7. Sebagai bukti perkembangan suatu instansi 

8. Sebagai arsip suatu instansi 

9. Dan masih banyak lagi. 

 

Ciri-Ciri Surat Dinas 

Kita dapat mengenali sebuah surat dari karakteristiknya yang berbeda dengan jenis surat 

lainnya. Nah berikut ini ialah ciri-ciri surat dinas pada umumnya: 

 

1. Terdapat kepala surat “kop surat” serta nama instansi/lembaga pada bagian kepala 

surat. 

2. Surat dinas memiliki nomor surat dan juga lampiran sebagai berkas pendukung. 

3. Surat dinas menggunakan bahasa baku dan resmi, serta dibuat dalam format tertentu. 

4. Pada bagian surat terdapat salam pembuka dan salam penutup sebagai bentuk 

kesopanan dalam berkomunikasi melalui surat. 

5. Surat dinas harus dilengkapi dengan stempel atau cap dari instansi/lembaga yang 

mengeluarkannya. 

6. Bahasa yang dipergunakan adalah bahasa baku dan resmi 

7. Adanya salam pembuka, seperti: Dengan hormat,… 

8. Adanya salam penutup, seperti: Demikian surat ini… 

9. Ada nomor surat 

10. Lapiran bisa ada bisa tidak 

11. Format surat tententu, biasanya format surat yang resmi 

12. EYD yang digunakan benar 

13. Adanya perihal yang jelas 
14. Penggunaan cap atau stempel asli dari kantor/instansi tempat surat dibuat 

15. Adanya kop surat disertai instansi/lembaga yang bersangkutan 

16. Pemakaian media yang sesuai seperti ukuran, warna, jenis kertas, dan warna tinta 

17. Bahasa yang dipakai singkat, lugas, dan jelas 

18. Bahasa yang digunakan santun 

19. Fakta boleh disajikan sesuai keperluan (bila benar-benar perlu 
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Syarat – Syarat Surat Dinas 

Dalam penulisannya surat dinas dibuat dalam format tertentu, nah berikut ini ialah syarat- 

syarat penulisan sebuah surat dinas yaitu: 

 

• Format surat dinas harus dibuat sesuai dengan standar surat resmi dengan format yang 

teratur. 

• Isi yang dimuat dalam surat dinas harus dibuat dengan singkat, padat dan jelas. 

• Bahasa yang digunakan dalam surat dinas ialah bahasa baku, sopan dan mudah 

dimengerti. 

• Surat dinas harus memberikan citra yang sesuai dengan lembaga/instansi yang 

mengeluarkannya. 

• Format penulisan harus baik dan sesuai dengan format surat dinas 

• Isinya tidak terlalu panjang dan harus langsung pada inti yang akan disampaikan. 

• Isinya harus menggambarkan citra dari instansi yang membuatnya 

• Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa yang sopan, resmi dan mudah 

dimengerti. 

• Bahasa yang digunakan harus bahasa resmi, sopan dan mudah untuk dipahami 

pembaca. 

• Dan surat harus menggambarkan citra dari instansi atau lembaga yang membuatnya. 

 

Jenis-Jenis Surat Dinas 

Sebenarnya ada banyak sekali yang termasuk dalam jenis surat dinas, beberapa diantaranya 

ialah: 

Surat Permohonan 

Surat permohonan berisi permohonan atau permintaan sesuatu kepada pihak lain. Misalnya 

permohonan kepadaseseorang untuk menjadi pembicara dalam suatu seminar, permohonan 

izin, permohonan mutasi/pindah tugas, dan permohonan peminjaman sesuatu. 

Surat permohonan lazimnya dikirimkan kepada instansi yang secara structural organisasi 

lebih tinggi. Sementara, untuk instansi atau pejabat yang lebih rendah, lebih tepat disebut 

surat permintaan atau penugasan. Dalam surat permohonan harus disebutkan pokok- pokok 

berikut. 

 

• Identitas pemohon 

• Isi permohonan. 

• Tujuan dan alasan pemohon. 

• Batas waktu maksimal untuk menjawab permohonan. 

• Pernyataan kesungguhan dalam memohon. 

 

Surat Pemberitahuan 

Surat pemberitahuan berisi suatu pengumuman atau sosialisasi informasi baru yang perlu 

diketahui oleh pihak lain yang terkait. Surat ini sifatnya hanya mengabarkan suatu berita 

sehingga tidak perlu untuk ditanggapi dalam bentuk surat. Secara umum, sistematika surat 

pemberitahuan adalah sebagai berikut : 

 

• Bagian pembuka, berisi masalah pokok surat 

• Bagian isi, berisi rincian, uraian, keterangan, atau penjelasan dari masalah pokok yang 

akan diberitahukan. 

• Bagian penutup, berisi harapan agar pihak yang dituju memaklumi hal yang 

disampaikan. 
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Surat Keterangan 

Surat keterangan berisi keterangan resmi tentang status/kondisi sesorang/barang yang 

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Misalnya, surat berkelakuan baik, surat keterangan 

sehat terbebas dari narkoba, surat keterangan tidak mampu dan surat keterangan pengalaman 

kerja. Surat ini biasanya dibuat oleh pimpinan atau pejabat tinggi dalam suatu institusi atas 

permintaan seseorang yang berkepentingan dengan isi keterangannya. Dalam surat keterangan 

ini, harus disebutkan : 

 

• Data pribadi dan jabatan pihak yang membuat keterangan. 

• Data pribadi pihak yang diterangkan. 

• Isi keterangan. 

• Keterangan tanggal berlakunya surat. 

• Pernyataan bahwa keterangan yang dibuat adalah benar. 

 

Memo dan Nota Dinas 

Memo merupakan singkatan dari kata memorandum yang berasal dari kata memory yang 

berarti ingatan. Istilah nota bersal dari kata note yang berarti catatan. Memo atau nota dinas 

adalah surat khusus yang dipakai antarpejabat di lingkungan suatu lembaga. Pemakaian memo 

tersebut berbeda dengan memo pribadi. 

Memo pribadi dipakai oleh perseorangan dan dapat dikirim kepada siapa saja asal orang yang 

dituju sudah kenal baik dengan pengirim memo pribadi itu. 

Surat Panggilan Kerja 

Surat resmi yang bertujuan untuk memanggil seorang calon pegawai untuk melakukan 

wawancara, pengujian dan keperluan lainnya terkait panggilan kerja. 

Surat Perintah Perjalanan Dinas 

Surat resmi yang dikeluarkan oleh suatu instansi/lembaga kepada pejabat tertentu untuk 

melakukan perjalanan dinas. Umumnya perjalanan dinas dilengkapi dengan fasilitas 

pembiayaan perjalanan dan fasilitas lainnya. 

Surat Perjanjian Kerja 

Surat resmi yang berisi kesepakatan untuk bekerja pada suatu perusahaan yang dilakukan dan 

ditandatangani oleh calon pekerja dan pihak perusahaan. Surat ini umumnya dilengkapi 

dengan ketentuan yang mengatur hubungan kerja antara perusahaan dan karyawan 
 

A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

3     

4     
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B. Penilaian Pengetahuan 
 

1. Bacalah surat dinas berikut ! 
 

 

 
2. Cermatilah isi surat dinas tersebut dan tulislah informasi penting yang terdapat pada surat 

dinas tersebut ! 

Jawab 

:………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………….... 
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3. Tulislah alasan pemilik usaha mengangkat Jagat Manah.W.S.T. Menjadi teknisi di 

Perusahaannya ! 

Jawab 

:………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………. 

4. lengkapilah bagian-bagian rumpang dalam surat tersebut dengan jawaban yang benar ! 

Jawab 

:………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

……………….. 
 

 

 

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 

C. Penilaian Keterampilan 
 

1. Bacalah kembali surat dinas di atas ! 
 

2. Bagaimana pendapat kalian tentang surat dinas di atas, apakah sudah sesuai sistematika dan 

unsur-unsur surat dinas yang baik dan benar ! 

Jawab 

:………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

………………. 
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- Penskoran Penilaian Ketrampilan Proses 
 

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Proses 75 

 Menyusun simpulan  

   

2 Hasil 15 

 Ketepatan penulisan simpulan berdasarkan 
sistematika 

 

 Kesesuaian penulisan sesuai unsur-unsur surat  

3 Waktu 10 
 Ketepatan waktu kerja  

- 
 

 

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 



MODUL ELEKTRONIK BAHASA INDONESIA KELAS X Kur Terintegrasi 

81 Rev : 02 No : F.02.55 

 

 

KOMPETENSI DASAR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 

 
 

 

3.49 Menganalisis unsur kebahasaan surat dinas yang sesuai bidang pekerjaan 

 
4.49 Menyusun surat dinas yang berkaitan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi, 

sistematika dan kebahasaan 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

…………………………………… 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

…………………………………………………… 
 

Struktur Surat Dinas Dan Contohnya 

Sesuai dengan penjelasan pada pengertian surat dinas, surat resmi ini memiliki beberapa 

bagian yang harus tertera secara jelas, bagian-bagian surat dinas tersebut diantaranya ialah: 
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Kop Surat Atau Kepala Surat 

Merupakan bagian teratas dari sebuah surat resmi, biasanya dipakai untuk membedakan surat 

formal dan surat non formal. Kop surat terdiri dari logo, nama dan alamat instansi atau 

lembaga. Yang dimana nama mengacu pada induk organisasi, serta pada kop surat terdapat 

karakteristik atau ciri khas organisasi tersebut. 

Tanggal surat 

Terdiri dari nama, tempat dan tanggal dibuatnya surat tersebut. 

 

 
Nomor 

Terdiri dari kode, nomor urut surat yang dikeluarkan, identitas instansi atau lembaga dan 

tahun dibuatnya surat tersebut. 

Lampiran 

Lampiran yaitu lembaran tambahan yang akan dilampirkan, dapat berupa lembaran kertas lain 

atau dokumen lain. Jika tidak ada lampiran biasanaya diisi dengan tanda strip. 

Perihal atau hal 

Perihal merupakan isi pokok dari surat dinas, seperti misalnya ditujukan kepada siapa atau 

untuk apa surat tersebut. 

 

 

 
Alamat 

Terdapat 2 (dua) macam penulisan alamat pada surat dinas, ada untuk perorangan dan ada 

untuk instansi lain. Jika untuk surat rahasia kata “kepada” tak perlu dipakai sebab sudah 

ditulis pada amplop. Jika untuk surat dinas terbuka maka memakai “kepada” lalu langsung 

saja memakai nama instansinya. Akan tetapi jika ditujukan bagi orang banyak harus memakai 

kata “bapak”, “ibu” dan sebagainya dan kata “Yth” digunakan jika surat ditujukan kepada 

orang ataupun suatu jabatan. 

 

 

 
Salam Pembuka 

Salam pembuka dipakai untuk menunjukan sopan santun maupun rasa hormat. 

Isi surat 

Isi dari surat haruslah sesuai dengan perihal. 

Salam penutup 

Salam penutup dipakai untuk menunjukan akhir dari isi surat. 

Nama 

Tulislah nama lengkap orang yang mengirim surat. 
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Tembusan 

Tembusan dipakai jika surat tersebut memang membutuhkan tembusan. Tembusan yaitu 

pihak-pihak yang mendapatkan tebusan ataupun salinan surat selain yang dialamatkan. 

 

Inisial 

Inisial ditempatkan pada bagian kiri dibawah tembusan surat (jika memang ada). Inisial 

digunakan sebagai tanda pengenal, yang ditulis dengan cara disingkat antara nama pengonsep 

surat dan pengetik surat. Inisial dapat juga menunjukan bahwa surat itu memang asli dibuat 

oleh orang tersebut. Pada bagian ini biasanya tidak dapat dibaca, yang dapat membacanya 

hanya orang yang dituju atau orang yang bersangkutan dengan si pembuat surat tersebut. 

Cara Menulis Surat Dinas Resmi 

Dalam Surat Dinas walaupun pembuat suratnya dari instansi yang berbeda tetap 

menggunakan bahasa yang resmi, yaitu bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan ejaan yang 

berlaku, sedangkan format baku dalam surat adalah sebagai berikut : 

 

1. Kepala Surat 

2. Nomor 

3. Hal 

4. Lampiran 

5. Tanggal Pembuatan Surat 

6. Alamat yang dituju 

7. Salam pembuka (tidak harus ada) 

8. Isi surat 

9. Salam penutup (tidak selalu ada) 

10. Nama terang, tanda tangan pengirim surat 

11. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menulis Surat Dinas Untuk menghindari 

kesalahan penempatan bagian-bagian surat resmi, ada beberapa hal yang perlu kamu 

ketahui tentang penulisan surat jenis ini, di antaranya sebagai berikut : 

12. Penulisan tanggal surat tidka perlu didahului nama tempat/kota jika nama kota telah 

tercantum pada kop surat/kepala surat. Selain itu, angka tahun tidka perlu diikuti tanda 

baca apapun. 

13. Apabila dalam surat ada yang dilampirkan, seperti kuitansi, brosur, atau fotokopi, 

pelampiran tersebut cukup ditulis jumlahnya saja pada lampiran. Jika tidka ada yang 

dilampirkan berarti kata lampiran tidak perlu dicantumkan dan penulisan langsung 

pada Nomor Surat dan Perihal. 

14. Bagian hal atau perihal hendaknya dituliskan secara ringkas dengan init persoalan 

yang akan dibahas di dalam surat. 

15. Penulisan alamat surat sebagai berikut. 

16. Penulisan alamat tidak perlu diawali dengan kata kepada karena sudah jelas bahwa 

alamat yang ditulis adalah alamat yang dituju. 

 

Contoh Penulisan Yang Dianjurkan 

Yth. Direktur Personalia PT Makmjr Sejati 

Jalan Ahmad Yani Nomor 50 

Surabaya 

Penulisan sapaan seperti Saudara, Bapak, Ibu, dan Tuan tidak digunakan di depan gelar, 

pangkat dan jabatan, kecuali, langsung diikuti nama yang dituju. 
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Contoh penulisan yang tidak dianjurkan: 

Yth. Bapak Drs. Sihar Ramses Simaputang 

Contoh penulisan yang dianjurkan: 

Yth. Bapak Sihar Ramses Simaputang 

Salam pembuka yang cukup dikenal di antaranya sapaan “dengan hormat”/ sapaan ini ditulis 

sebagai berikut. 

Misalnya: dengan hormat, Namun demikian, sapaan-sapaan lain pun dapat digunakan. 

Sapaan-sapaan yang bernada takzim, hormat, resmi dan tidak berlebihan. 

 

• Kalimat pembuka yang biasa digunakan ada beberapa macam, bergantung pada 

keperluan surat, seperti contoh berikut. 

• Menyambung surat kami tanggal . . . No . . . 

• Dengan ini kami beritahukan bahwa . . . 

• Isi surat jangan sampai mengaburkan pembaca. Untuk itu, usahakan agar isinya 

singkat dan jelas. 

• Salam penutup biasanya menggunakan ketentuan sebagai berikut. 

• Huruf pertama kata salam, hormat dan wassalam ditulis dengan huruf kapital. 

• Pada akhir salam penutup dibubuhkan tanda koma. 
 

 

 

 

 
 

A. Penilaian Sikap 

 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 
 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

3     

4     

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Penilaian Pengetahuan 
 

1. Bacalah surat berikut ! 
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2. Tulislah isi surat tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri ! 
 

Jawab:……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………….. 
 

3. Tulislah minimal lima kesalahan kebahasaan yang terdapat dalam surat tersebut dan tulislah 

perbaikannnya ! 
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Jawab 

:…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………. 
 

 

 

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 

C. Penilaian Keterampilan 
 

- Tulislah surat dinas yang berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi, 

sistematika, dan kebahasaan ! 

 

 
- Penskoran Penilaian Ketrampilan Produk 

 

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Proses 75 
 Menulis surat dinas  

   

2 Hasil 15 

 Kesesuaian penulisan dengan sistematika dan 
kebahasaan 

 

 Ketepatan penulisan berdasarkan isi  

3 Waktu 10 
 Ketepatan waktu kerja  

- 
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SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
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MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 

BAB 8 
 

BUKU PENGAYAAN DAN DRAMA 
 

 
 

 
3.50  Menganalisis nilai-nilai yang terdapat dalam sebuah buku pengayaan (nonfiksi) dan 

satu buku drama (fiksi) 

 
4.50 Menulis refleksi tentang nilai-nilai yang terkandung dalam sebuah buku pengayaan 

(nonfiksi) dan satu buku drama (fiksi) 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

…………………………………… 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

…………………………………………………… 
 
 

 

Nilai adalah pesan pengarang yang disampaikan melalui teks. Informasi yang 

disampaikan, kisah yang disajikan dan gambaran lingkungan yang ditulis menjadi gambaran 

dari adanya nilai atau manfaat teks itu. 

Nilai-nilai yang disampaikan pengarang ke pembaca: 
 

4. Nilai moral atau etika 
 

5. Nilai social 
 

6. Nilai budaya 
 

7. Nilai estetika atau keindahan 
 

8. Nilai religious 
 

Menulis refleksi dapat diartikan memberikan umpan balik berupa ungkapan, perasaan, 

pesan dan kesan atas apa yang dibaca atau dipelajari. 
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A. Penilaian Sikap 

Penilaian dilakukan secara observasi untuk menumbuhkan budaya kerja (5R, PPK,4C, 

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak langsung 

diluar KBM) 
 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

3     

4     

 
 

B. Penialain Pyoyek 
 

1. Bacalah satu buku pengayaan (nonfiksi ) dan satu teks drama ! 
 

2. Tentukan nilai-nilai kedua dari teks tersebut ! 
 

3. Buatlah resensi dari kedua teks tersebut dengan memerhatikan langkah-langkah 

membuat resensi ! 

 

 
 

No Komponen/Sub Komponen 
Skor/Bobot 

Penilaian 

1 Kesesuaian Projek 75 

 a. Kesesuaian menentukan nilai-nilai 25 

 b. Kesesuaian membuat resensi 50 

3 Waktu 25 

 Ketepatan waktu kerja 25 

 
 

KET 
Kesesuaian 

Produk 
Waktu 

Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 25 100  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 
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       S  : Setuju 
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