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Assalamu’alaikum, Wr.WB. 

 

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

inayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Modul Mata Pelajaran Bahasa 

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

SOEDIRMAN  I tingkat X (sepuluh) semester 1 dan 2 untuk Kompetensi Keahlian Multimedia. 

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 3.1 

sampai 3.18 dan KD 4.1 Sampai KD 4.18 dalam bentuk buku kerja. Adapun keluasan dan 

kedalaman materi disesuaikan dengan alokasi waktu dan kemampuan siswa SMK Islam PB. 

Soedirman 1 pada umumnya. 

Kami berharap dengan ditulisnya Modul ini akan memperlancar Kegiatan Belajar Mengajar 

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

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

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

baik teman seperjuangan maupun sekolah. 

 

Wa’alaikumsalam, Wr.Wb. 

“ALHAMDULILLAH” 

MAN JADDA WAJADA 

SIAPA BERSUNGGUH-SUNGGUH AKAN BERHASIL 

AMIN. 

  Jakarta, 2 Juli 2020 

  Penyusun 

 

 

 

  Syamzah Ayuningrum, M.Pd 

 

 

 

 

 

 

 



Kur Terintegrasi Iduka  MODUL BAHASA INDONESIA 

 

iii Rev : 02                                                                                                     No : F.02.55 
 

 

 

 

SAMPUL……………………………………………………………………………………… ..... i 

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

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

BAB 1 TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI………………………………………….. ..... 1 

KD 3.1 dan 4.1. ………………………………………………………………………………. ... 1 

A. Pengertian teks Laporan Hail Observasi …………………………………………………. ..... 1 

B.  Struktur Laporan Hasil Observasi………………………………………………………… .... 1 

C. Penilaian Sikap ..................................................................................................................... ...  1 

D. Penilaian Pengetahuan …………………………………………………………………….. .... 2 

E. Penilaian Keterampilan……………………………………………………………………..…7 

 

KD 3.2 dan 4.2  Kaidah Kebahasaan Teks Laporan Hasil Observasi……………………... 14 

A. Kata dan Frasa Verba Serta Nomina ....................................................................................... 14 

B.  Afikasasi ................................................................................................................................. 15 

C. Kalimat Definisi dan Kalimat Deskripsi . ............................................................................... 16 

D.  Kalimat Simpleks dan Kompleks. .......................................................................................... 16 

E. Penilaian Sikap  . ..................................................................................................................... 18 

F.  Penlaian Pengetahuan. ............................................................................................................ 18 

G.Penilaian Keterampilan……………………………………………….………………………22 

H.Tugas Produk…………………………………………………………………………………24 

I. Ringkasan……………………………………………………………………………………..25 

 

BAB 2 TEKS EKSPOSISI…………………………………………………………………….26 

 

KD.3.3 dan 4.3………………………………………………………………………………….26 

A. Pengertian Teks Eksposisi…………………………………………………………………...26 

B. Materi………………………………………………………………….……………………..26 

C. Penilaian Sikap………………………………………………………….……………………26 

D. Penilaian Pengetahuan………………………………………………….……………………27 

E. Penilaian Keterampilan…………………………………………………..…………………..30 

 

KD 3.4 dan 4.4………………………………………………………………………………….34 

A. Materi…………………………………………………………………….…………………..34 

B. Penilaian Sikap……………………………………………………………………………….35 



Kur Terintegrasi Iduka  MODUL BAHASA INDONESIA 

 

iv Rev : 02                                                                                                     No : F.02.55 
 

C. Penilaian Pengetahuan………………………………………………………………………..35 

D. Penilaian Keterampilan……………………………………………………………………….38 

 

BAB 3 TEKS ANEKDOT 

 

KD3.5 dan 4.5…………………………………………………………………………..………41 

A. Materi…………………………………………………………………………………...……41 

B. Penilaian Sikap………………………………………………………………………...….….41 

C. Penilaian Pengetahuan…………………………………………………………………...… .42 

D.Penilaian Keterampilan…………………………………………………………………….... 43 

 

KD. 3.6 dan 4.6…………………………………………………………………………………46 

A. Materi……………………………………………………………………………………..….46 

B. Penilaian Sikap…………………………………………………………………………...…..46 

C.Penilaian Pengetahuan…………………………………………………………………..……46 

D. Penilaian Keterampilan………………………………………………………………………46 

 

BAB 4 TEKS HIKAYAT……………………………………………………………………..49 

 

KD 3.7 dan 4.7…………………………………………………………………………………49 

A. Materi………………………………………………………………………………….…….49 

B. Penilaian Sikap………………………………………………………………………………51 

C.Penilaian Pengetahuan………………………………………………………………………..51 

D. Penilaian Keterampilan……………………………………………………………………...54 

 

KD 3.8 dan 4.8…………………………………………………………………………………58 

A. Materi………………………………………………………………………………………..58 

B. Penilaian Sikap…………………………………………………………………………..…..59 

C. Penilaian Pengetahuan…………………………………………………………………….....59 

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

 

BAB 5 PENGAYAAN  

KD 3.9 dan 4.9…………………………………………………………………………………65 

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

B. Penilaian Sikap………………………………………………………………………………65 

C.Penilaian Pengetahuan………………………………………………………………………..65 

D. Penilaian Keterampilan………………………………………………………………………67 

 

 

Latihan Ulangan Semester 1………………………………………………………………….67 

 

BAB 5 Teks Negosiasi…………………………………………………………………………91 

KD 3.10 dan 4.10.…………………………………………………………………………..….91 

A. Materi……………………………………………………………………………………..…91 

B. Penilaian Sikap…………………………………………………………………………..…  91 

C.Penilaian Pengetahuan…………………………………………………………………..……92 

D. Penilaian Keterampilan………………………………………………………………..…….94 

 



Kur Terintegrasi Iduka  MODUL BAHASA INDONESIA 

 

v Rev : 02                                                                                                     No : F.02.55 
 

KD 3.11 dan 4.11……………………………………………………………….……………   96 

A. Materi……………………………………………………………………………………… 96 

B. Penilaian Sikap…………………………………………………………………………….. 97 

C.Penilaian Pengetahuan……………………………………………………………………… 97 

D. Penilaian Keterampilan……………………………………………………………………..99 

 

BAB 6 DEBAT 

KD 3.12 dan 4.12……………………………………………………………………………100 

A. Materi………………………………………………………………………………….….100 

B. Penilaian Sikap……………………………………………………………………………101 

C.Penilaian Pengetahuan……………………………………………………………………..101 

D. Penilaian Keterampilan……………………………………………………………………105 

 

 

KD 3.13 dan 4.13……………………………………………………………………………107 

A. Materi……………………………………………………………………………….…….107 

B. Penilaian Sikap……………………………………………………………………………107 

C.Penilaian Pengetahuan………………………………………………………….………….110 

D. Penilaian Keterampilan……………………………………………………………………111 

 

BAB 7 TEKS BIOGRAFI 

KD 3.14 dan 4.14……………………………………………………………………………115 

A. Materi………………………………………………………………………………….… 115 

B. Penilaian Sikap……………………………………………………………………………116 

C.Penilaian Pengetahuan……………………………………………………………………..116 

D. Penilaian Keterampilan……………………………………………………………………119 

 

KD 3.15 dan 4.15…………………………………………………………………………….121 

A. Materi…………………………………………………………………………………….  121 

B. Penilaian Sikap……………………………………………………………………………121 

C.Penilaian Pengetahuan………………………………………………………………….….122 

D. Penilaian Keterampilan……………………………………………………………………122 

 

BAB 8 PUISI 

KD 3.16 dan 4.16……………………………………………………………………………124 

A. Materi………………………………………………………………………………….… 124 

B. Penilaian Sikap………………………………………………………………………..….124 

C.Penilaian Pengetahuan…………………………………………………………………… 124 

D. Penilaian Keterampilan…………………………………………………………………..128 

 

KD 3.17dan 4.17……………………………………………………………………………131 

A. Materi………………………………………………………………………………….…131 

B. Penilaian Sikap…………………………………………………………………………..133 

C.Penilaian Pengetahuan……………………………………………………………………133 

D. Penilaian Keterampilan………………………………………………………………………………… 136 

 

BAB 9 PENGAYAAN 



Kur Terintegrasi Iduka  MODUL BAHASA INDONESIA 

 

vi Rev : 02                                                                                                     No : F.02.55 
 

KD 3.18 dan 4.18……………………………………………………………………………139 

A. Materi………………………………………………………………………………….….139 

B. Penilaian Sikap……………………………………………………………………………139 

C.Penilaian Pengetahuan…………………………………………………………………..…140 

D. Penilaian Keterampilan……………………………………………………………………140 

 

Latihan Ulangan Semester 2………………………………………………………………144 

 

 

DAFTAR TABEL ....................................................................................................................... vii 

DAFTAR GAMBAR ................................................................................................................. viii 

DAFTAR PUSTAKA ................................................................................................................... ix 

VERIFIKASI BUKU PENDAMPING .......................................................................................... x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kur Terintegrasi Iduka  MODUL BAHASA INDONESIA 

 

vii Rev : 02                                                                                                     No : F.02.55 
 

 

 

 

Tabel 1.1 tabel materi nomina ...................................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kur Terintegrasi Iduka  MODUL BAHASA INDONESIA 

 

viii Rev : 02                                                                                                     No : F.02.55 
 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Gambar teks topeng .................................................................................................... 7 

Gambar 1.2 Gambar teks eksposisi  ............................................................................................. 25 

Gambar  1.3 Gambar teks eksposisi ............................................................................................. 28 

Gambar 1.4 Teks Hikayat Bayan Budiman  ................................................................................. 49 

Gamabar 1.5 Teks Hikayat Indra Begawan……………………………………………………..52 

 

Gambar 1.6 Gambar teks Negosisasi ………………………………………………………...…94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kur Terintegrasi Iduka  MODUL BAHASA INDONESIA 

 

ix Rev : 02                                                                                                     No : F.02.55 
 

 

 

 

 

 

Nugiyantoro, Burhan. 2010. Teori Pengkajian Fiksi. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 

              

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2019. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:   

Balai Pustaka.   

          

Sunata, Yanuri Natalia.2015. Bahasa Indonesia untuk SMA/MA/SMK Kelas X. Surakarta : 

Meiditama. 

 

Yustinah.2015. Produktif  Berbahasa Indonesia 3 untuk SMK/MAK Kelas X. Jakarta : 

Airlangga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERIFIKASI BUKU PENDAMPING SISWA 



Kur Terintegrasi Iduka  MODUL BAHASA INDONESIA 

 

x Rev : 02                                                                                                     No : F.02.55 
 

 

 

 

Mata Pelajaran  : Matematika 

Kompetensi  Keahlian : TKRO / MM / PSPTV 

Kelas   : XI ( sebelas ) 

Nama Penyusun  : Novi Dwi Indarini, S.Si, M.Pd 

 

Rev : 02                           No : F.02.29 

KOMPONEN 

KESESUAIAN 

(√) SARAN PERBAIKAN 

S TS 

Kelas  
   

Kata Pengantar 
   

Daftar Isi 
   

Isi/Materi    

Daftar Pustaka 
   

 

*) SS  : Sangat Setuju 

       S  : Setuju 

     TS  : Tidak Setuju 

 

 

 

Mengetahui,      Jakarta , 8 Juli 2019  

Waka Bid. Kurikulum    Pengarang 

 

 

 

 

NOVI DWI INDARINI, S.Si, M.Pd  Syamzah Ayuningrum, M.Pd. 

NRP. 04.0805     NRP. 14.1120 



Kur Terintegrasi Iduka  MODUL BAHASA INDONESIA 

 

vii Rev : 02                                                                                                     No : F.02.55 
 

 

 

 

 

Tabel 1.1 tabel materi nomina ...................................................................................................... 12 

 

 

 

 

 

 



Kur Terintegrasi Iduka  MODUL BAHASA INDONESIA 

 

viii Rev : 02                                                                                                     No : F.02.55 
 

 

 

 

 

Gambar 1.1 Gambar teks topeng .................................................................................................... 7 

Gambar 1.2 Gambar teks eksposisi  ............................................................................................. 25 

Gambar  1.3 Gambar teks eksposisi ............................................................................................. 28 

Gambar 1.4 Teks Hikayat Bayan Budiman  ................................................................................. 49 

Gamabar 1.5 Teks Hikayat Indra Begawan……………………………………………………..52 

 

Gambar 1.6 Gambar teks Negosisasi ………………………………………………………...…94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Rev : 02 No : F.02.55 

Kur Terintegrasi Iduka  MODUL ELEKTRONIK BAHASA INDONESIA KELAS X 
 

 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 

 

 

 
 

BAB 1 

LAPORAN HASIL OBSERVASI 
 

 

 

3.1 Memahami laporan hasil Observasi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang 

dipresentasikan dengan lisan dan tulis 

4.1 Menyajikan isi teks (intisari) laporan hasil observasi berkaitan dengan bidan pekerjaan 

berdasarkan interprestasi baik secara lisan maupun tulisan 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

➢ Laporan hasil observasi teks yang berisi penjabaran umum/melaporkan sesuatu berupa 

hasil dari pengamatan (laporan observasi). Teks laporan ini juga disebut teks klasifikasi 

karena memuat klasifiksi jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ni 

mendeskripsikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum seperti benda, hewan, 

tumbuh-tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. 

➢ Struktur laporan hasil observasi 

1. Pernyataan umum/kasifikasi merupakan pembuka atau pengantar yang akan dibahas 

atau yang akan diklasifikasi. 

2. Deskripsi bagian, berisi gambaran tentang sesuatu secara terperinci yang akan 

dilaporkan. 

3. Deskripsi manfaat, merupakan bagian yang berisi manfaat atau kegunaan. 

 

 

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. Penilian Pengetahuan 

 
Kegiatan 1 

Mengidentifikasi Isi Teks Laporan Hasil Observasi 

 
➢ Berikut ini adalah contoh teks laporan hasil observasi berjudul Wayang. Kamu 

diharapkan dapat mendengarkan teks berikut ini dan memahami isi teks tersebut 

dengan baik! 

Wayang 

 
Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli 

Indonesia. UNESCO, lembaga yang mengurusi kebudayaan dari PBB, pada 7 November 

2003 menetapkan wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor berasal dari 

Indonesia. Wayang merupakan warisan mahakarya dunia yang tidak ternilai dalam seni 

bertutur (Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity). 

Para wali songo, penyebar agama Islam di Jawa sudah membagi wayang menjadi tiga. 

Wayang kulit di Timur, wayang wong atau wayang orang di Jawa Tengah, dan wayang 

golek atau wayang boneka di Jawa Barat. Penjenisan tersebut disesuaikan dengan 

penggunaan bahan wayang. 

Wayang kulit dibuat dari kulit hewan ternak, misalnya kulit kerbau, sapi, atau 

kambing. Wayang wong berarti wayang yang ditampilkan atau diperankan oleh orang. 

Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. 

Selanjutnya, untuk mempertahankan budaya wayang agar tetap dicintai, seniman 

mengembangkan wayang dengan bahan-bahan lain, antara lain wayang suket dan wayang 

motekar. 

Wayang kulit dilihat dari umur, dan gaya pertunjukannya pun dibagi lagi menjadi 

bermacam jenis. Jenis yang paling terkenal, karena diperkirakan memiliki umur paling tua 

adalah wayang purwa. Purwa berasal dari bahasa Jawa, yang berarti awal. Wayang ini 

terbuat dari kulit kerbau yang ditatah, dan diberi warna sesuai kaidah pulasan wayang 

pendalangan, serta diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah sedemikian 

rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari: tuding dan gapit. 

Wayang wong (bahasa Jawa yang berarti ‘orang’) adalah salah satu pertunjukan 

wayang yang diperankan langsung oleh orang. Wayang orang yang dikenal di suku Banjar 

adalah wayang gung, sedangkan yang dikenal di suku Jawa adalah wayang topeng. 

Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. Wayang tersebut 

dimainkan dengan iringan gamelan dan tari-tarian. Perkembangan wayang orang pun saat 

ini beragam, tidak hanya digunakan dalam acara ritual, tetapi juga digunakan dalam acara 

yang bersifat menghibur. 

Selanjutnya, jenis wayang yang lain adalah wayang golek yang mempertunjukkan 

boneka kayu. Wayang golek berasal dari Sunda. Selain wayang golek Sunda, wayang 

yang terbuat dari kayu adalah wayang menak atau sering juga disebut wayang golek 

menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. Wayang tersebut pertama kali 

dikenalkan di Kudus. Selain golek, wayang yang berbahan dasar kayu adalah wayang 
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klithik. Wayang klithik berbeda dengan golek. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti 

wayang kulit. Akan tetapi, cerita yang diangkat adalah cerita Panji dan Damarwulan. 

Wayang lain yang terbuat dari kayu adalah wayang papak atau cepak, wayang timplong, 

wayang potehi, wayang golek techno, dan wayang ajen. 

Perkembangan terbaru dunia pewayangan menghasilkan kreasi berupa wayang suket. 

Jenis wayang ini disebut suket karena wayang yang digunakan terbuat dari rumput yang 

dibentuk menyerupai wayang kulit. Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur 

wayang kulit yang terbuat dari rumput (bahasa Jawa: suket). Wayang suket biasanya 

dibuat sebagai alat permainan atau penyampaian cerita pewayangan kepada anak-anak di 

desa-desa Jawa. 

Dalam versi lebih modern, terdapat wayang motekar atau wayang plastik berwarna. 

Wayang motekar adalah sejenis pertunjukan teater bayang-bayang atau serupa wayang 

kulit. Namun, jika wayang kulit memiliki bayangan yang berwarna hitam saja, wayang 

motekar menggunakan teknik terbaru hingga bayang-bayangnya bisa tampil dengan 

warna-warni penuh. Wayang tersebut menggunakan bahan plastik berwarna, sistem 

pencahayaan teater modern, dan layar khusus. 

Semua jenis wayang di atas merupakan wujud ekspresi kebudayaan yang dapat 

dimanfaatkan dalam berbagai kehidupan antara lain sebagai media pendidikan, media 

informasi, dan media hiburan. Wayang bermanfaat sebagai media pendidikan karena 

isinya banyak memberikan ajaran kehidupan kepada manusia. Pada era modern ini, 

wayang juga banyak digunakan sebagai media informasi. Ini antara lain dapat kita lihat 

pada pagelaran wayang yang disisipi informasi tentang program pembangunan seperti 

keluarga berencana (KB), pemilihan umum, dan sebagainya.Yang terakhir, meski semakin 

jarang, wayang masih tetap menjadi media hiburan. 

 

 
(Sumber: http://istiqomahalmaky.blogspot.co.id) 
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Tugas 

Kerjakan tugas-tugas berikut ini. 

Buatlah pertanyaan terkait isi laporan Wayang tersebut, seperti: 

(a) Informasi apa saja yang disampaikan dalam teks tersebut? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

(b) Mengapa wayang ditetapkan sebagai mahakarya dunia? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

(c) Ada berapa jenis wayang berdasarkan bahan pembuatannya? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

(d) Apa manfaat wayang bagi pengembangan warisan budaya? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

 

Jawablah pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan singkat dan jelas. 

a) Mengapa teks tersebut digolongkan teks laporan hasil observasi? 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

b) Selanjutnya, presentasikan hasil kerjamu dalam kelompokmu. 
 
 

Penskoran penilain pengetahuan 

No Soal Skor 

Penilaian 

Jumlah 
Nilai 

1 50  Nilai perolehan KD Pengetahuan = Skor Essay 

 

2 

 

50 

 

100 

Nilai siswa Paraf Guru 
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Kegiatan 2 

 

1. Tentukan struktur teks laporan hasil observasi yang berjudul “ Wayang “, gunakanlah 

tabel berikut untuk mempermudah ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deskripsi bagian ………………………………...... 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

………………………………… 
………………………………….. 

 

 

 

……………………… 

Deskripsi bagian ………………………………...... 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

………………………………… 
………………………………….. 

 

 

 

 

………………………. 

Deskripsi bagian ………………………………...... 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

………………………………… 
………………………………….. 

 

 

 

……………………… 

Bagian Penjelasn Terletak di Paragraf 
ke-…. 

Pernyataan umum 

(klasifikasi) 

………………………………...... 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

………………………………… 
………………………………….. 

 

 

 

……………………. 
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Deskripsi bagian ………………………………...... 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 

………………………………… 
………………………………….. 

 

 

 

…………………….. 

Deskripsi bagian ………………………………...... 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

………………………………….. 

…………………………………. 

…………………………………. 

…………………………………. 
…………………………………. 

 

 

 

 

…………………….. 

Deskripsi bagian ………………………………......  

 …………………………………..  

 …………………………………..  

 …………………………………..  

 ………………………………….. ……………………… 
 ………………………………….  

 ………………………………….  

 ………………………………….  

 ………………………………….  

 …………………………………  

 …………………………………..  

Deskripsi manfaat …………………………………..  

 …………………………………..  

 …………………………………..  

 …………………………………..  

 …………………………………. …………………….. 
 ………………………………….  

 ………………………………….  

 ………………………………….  

   

 …………………………………..  
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2. Temukan istilah-istilah sulit dari teks “ Wayang”, kemudian carilah artinya dengan 

bantuan kamus atau intenet, gunakan tabel di bawah ini dalam pengisian! 

 
No Istilah Arti Kamus 

1  ………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………. 

2  …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

3  …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

4  …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

5  …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

6  …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

7  …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

8  …………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………… 

9  …………………………………………………………………… 
 
 
 

10  …………………………………………………………………… 

 

 
 

Penskoran penilain pengetahuan 

No Soal Skor 

Penilaian 

Jumlah 
Nilai 

1 50  Nilai perolehan KD Pengetahuan = Skor Essay 

 

2 

 

50 

 

100 

Nilai siswa Paraf Guru 
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C. Penilaian Keterampilan 

 

1. Bacalah teks berikut dengan saksama ! 

 
 

D’topeng Museum Angkut 
 

 

 

 

 

 
 

D’topeng tidak dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua tempat 

ini berada di satu tempat yang sama. Tempat wisata ini seringkali disebut pula sebagai 

Museum Topeng karena memang berisi topeng dengan berbagai model dan bentuk. Namun, 

D’topeng tidak hanya berisi topeng, tetapi juga berisi pameran benda-benda berupa barang 

tradisional dan barang antik. Topeng, barang tradisional, dan barang antik dalam museum ini 

dapat dikelompokkan menjadi lima jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu berbahan 

kayu, batu, logam, kain, dan keramik. 

Benda paling diminati pengunjung untuk diamati dan paling mendominasi tempat ini 

adalah topeng. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Topeng-topeng tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan bahan dasarnya, yaitu yang berbahan dasar 

kayu dan batu. Topeng berbahan kayu sebagian besar berasal dari daerah Bali, Jawa Timur, 

Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, topeng yang berbahan batu 

berasal dari daerah sekitar Sulawesi dan Maluku. 

Selain topeng, barang-barang tradisional juga dipamerkan di D’topeng. Barang-barang 

tradisional yang mengisi etalase-etalase museum ini adalah senjata tradisional, perhiasan 

wanita zaman dahulu yang berbahan dasar logam, batik-batik motif lama, dan hiasan rumah 

kuno. Berdasarkan bahan dasarnya, barang-barang tersebut juga dapat dikelompokkan 

menjadi empat, yaitu berbahan dasar kayu seperti hiasan rumah berupa kepala kerbau asal 

Toraja, berbahan dasar batu seperti alat penusuk jeruk asal Batak, berbahan dasar logam 

seperti pisau sunat dan perhiasan logam asal Sumba, dan yang berbahan dasar kain seperti 

batik berbagai motif asal Yogyakarta dan Jawa Tengah. 

Benda terakhir yang mengisi museum ini adalah barang kuno yang sampai saat ini 

masih dianggap bernilai seni tinggi atau biasa disebut barang antik. Barang-barang antik 
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seperti guci tua, kursi antik, bantal arwah, mata uang zaman kerajaan-kerajaan, dan benda- 

benda lain dapat dijumpai di dalam museum D’topeng. Barang-barang tersebut dapat pula 

digolongkan menjadi dua jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu keramik dan logam. 

Barang antik berbahan dasar keramik di museum ini adalah guci-guci tua peninggalan salah 

satu dinasti di China dan bantal yang digunakan untuk bangsawan Dinasti Yuan (China) yang 

sudah meninggal. Sementara itu, barang antik yang berbahan dasar logam adalah jinggaran 

coin (Kerajaan Gowa), mata uang kerajaan Majapatih, koin VOC, dan kursi antik asal Jawa 

Tengah. 

Selain untuk dipamerkan, benda-benda di D’topeng ini juga dimanfaatkan sebagai 

media pelestarian budaya. Selanjutnya, D’topeng berfungsi pula sebagai museum, yaitu 

sebagai konservasi benda-benda langka agar terhindar dari perdagangan illegal. 

 
Sumber: http://istiqomahalmaky.blogspot.co.id 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://istiqomahalmaky.blogspot.co.id/
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…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

……………………………. 

…………………………….. 

……………………………. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

……………………………. 

 
Benda paling diminati pengunjung untuk diamati dan 

paling mendominasi tempat ini adalah topeng. Ada 

beragam jenis topeng di museum ini. Topeng-topeng 

tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua bagian 

berdasarkan bahan dasarnya, yaitu yang berbahan dasar 

kayu dan batu. Topeng berbahan kayu sebagian besar 

berasal dari daerah Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, 

Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Barat. Sementara itu, 

topeng yang berbahan batu berasal dari daerah sekitar 

Sulawesi dan Maluku. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

……………………………. 

…………………………….. 

……………………………. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

……………………………. 

 
Selain topeng, barang-barang tradisional juga 

dipamerkan di D’topeng. Barang-barang tradisional yang 

mengisi etalase-etalase museum ini adalah senjata 

tradisional, perhiasan wanita zaman dahulu yang berbahan 

dasar logam, batik-batik motif lama, dan hiasan rumah 

kuno. Berdasarkan bahan dasarnya, barang-barang tersebut 

juga dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu berbahan 

dasar kayu seperti hiasan rumah berupa kepala kerbau asal 

Toraja, berbahan dasar batu seperti alat penusuk jeruk asal 

Batak, berbahan dasar logam seperti pisau sunat dan 

perhiasan logam asal Sumba, dan yang berbahan dasar 

kain seperti batik berbagai motif asal Yogyakarta dan Jawa 
Tengah. 

Gagasan Pokok Paragraf 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

……………………………. 

…………………………….. 

……………………………. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

……………………………. 

 
D’topeng adalah salah satu tempat wisata yang terletak 

di Kota Batu, Jawa Timur. Keberadaan D’topeng tidak 

dapat dipisahkan dengan Museum Angkut karena kedua 

tempat ini berada di satu tempat yang sama. Tempat wisata 

ini seringkali disebut pula sebagai museum topeng karena 

memang berisi topeng dengan berbagai model dan bentuk. 

Namun, D’topeng tidak hanya berisi topeng, tetapi juga 

berisi pameran benda-benda berupa barang tradisional dan 

barang antik. Topeng, barang tradisional, dan barang antik 

dalam museum ini dapat dikelompokkan menjadi lima 

jenis berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu berbahan 
kayu, batu, logam, kain, dan keramik. 
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…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

……………………………. 

…………………………….. 

……………………………. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

……………………………. 

 
Benda terakhir yang mengisi museum ini adalah 

barang kuno yang sampai saat ini masih dianggap bernilai 

seni tinggi atau biasa kita sebut barang antik. Barang- 

barang antik seperti guci tua, kursi antik, bantal arwah, 

mata uang zaman kerajaan-kerajaan, dan benda-benda lain 

dapat dijumpai di dalam museum D’topeng. Barang- 

barang tersebut dapat pula digolongkan menjadi dua jenis 

berdasarkan bahan pembuatannya, yaitu keramik dan 

logam. Barang antik berbahan dasar keramik di museum 

ini adalah guci-guci tua peninggalan salah satu dinasti di 

China dan bantal yang digunakan untuk bangsawan 

Dinasti Yuan (China) yang sudah meninggal. Sementara 

itu, barang antik yang berbahan dasar logam adalah 

jinggaran coin (Kerajaan Gowa), mata uang kerajaan 

majapatih, koin VOC, dan kursi antik asal jawa Tengah. 

……………………………. 

…………………………….. 

…………………………….. 

…………………………….. 

……………………………. 

 
Selain untuk dipamerkan, benda-benda di D’topeng ini 

juga dimanfaatkan sebagai media pelestarian budaya. 

Selanjutnya, D’topeng berfungsi pula sebagai museum, 

yaitu sebagai konservasi benda-benda langka agar 

terhindar dari perdagangan illegal. 
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3. Setelah memahami gagasan pokok laporan hasil observasi seperti di atas, tugasmu berikutnya 

adalah menyusun ringkas. Caranya, rangkaikanlah gagasan-gagasan pokok setiap paragraf 

hasil kerjamu di atas dengan menggunakan kata penghubung (konjungsi) yang tepat. 

 
Paragraf Gagasan Pokok Ringkasan 

1 ……………………..... 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………... 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

2 ……………………..... 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………... 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

3 ……………………..... 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………... 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

4 ……………………..... 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………... 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

5 ……………………..... 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

………………………. 

…………………………………………………… 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………... 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
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Penskoran Penilaian Ketrampilan Proses 
 

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Proses 75 

 Menentukan ide pokok  

 Membuat Ringkasan  

2 Hasil 15 
 Kesesuaian menentukan ide pokok  

 Kesesuaian membuat ringkasan  

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/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 

 
 

 

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

berkaitan dengan bidang pekerjaan 

4.2 Mengonstruksikan teks laporan hasil observasi berkaitan bidang pekerjaan dengan 

memerhatikan isi dan aspek kebahasaan baik lisan maupun tulis 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

Menganalisis Kebahasaan Teks Laporan Hasil Observasi 

1. Kata dan Frasa Verba serta Nomina 

Jenis kata dan kelompok kata (frasa) yang dominan digunakan dalam sebuah teks laporan 

hasil observasi adalah verba (kata kerja) dan nomina (kata benda). Pahami dahulu perbedaan 

antara kata dan frasa. 

 Kata berbentuk morfem atau morfem bebas, yaitu satuan bahasa terkecil (dapat memiliki 

arti maupun tidak) yang bersifat bebas. 

 Frasa merupakan gabungan beberapa unsur namun tidak melebihi batas fungsi. Artinya, 

sekalipun terdiri atas beberapa unsur namun hanya memiliki satu fungsi dalam sebuah 

kalimat.. Selain itu, frasa merupakan kelompok kata yang nonpredikatif, atau tidak 

menduduki subjek dan predikat. 

 

a. Nomina 
 
 

Paragraf Kata Frasa 

1 Wayang  
seni pertunjukkan yang telah ditetapkan 

sebagai warisan budaya asli Indonesia 

  
sebagai pertunjukan bayangan boneka 

tersohor dari Indonesia 

  
sebuah warisan mahakarya dunia yang 

tidak ternilai dalam seni bertutur 

 UNESCO  
lembaga yang mengurusi kebudayaan dari 

PBB 

   

para wali songo 
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penyebar agama Islam di Jawa 

   

wayang kulit 

   

wayang wong atau wayang orang 
 

 

b. verba 

Paragraf Kata Frasa 

1  

adalah 
 

sudah membagi 

 menetapkan  

 disesuaikan  

 dibuat  

 mengembangkan  

 
Berdasarkan analisis kata dan frasa dapat dinyatakan bahwa pada paragraf pertama 

teks di atas banyak digunakan frasa nomina. Sementara itu, frasa verba pada paragraf pertama 

teks di atas hanya ada satu, sedangkan yang lainnya berupa kata. Dengan demikian, nomina 

yang berfungsi sebagai subjek atau objek pada paragraf pertama teks di atas banyak 

menggunakan frasa, sedangkan predikat banyak menggunakan kata. 
 

Afiksasi 

Dalam kegiatan berbahasa, kata yang digunakan dapat berupa kata dasar atau kata 

bentukan. Kata dasar adalah kata yang belum mendapat imbuhan, pemajemukan, atau 

pengulangan. Kata bentukan adalah kata yang telah mendapat imbuhan (afiksasi), 

pengulangan (reduplikasi), dan pemajemukan ketika digunakan. 

Kata yang mendapat proses pengimbuhan dapat berubah jenis. Misalnya, kata berjenis 

verba dapat berubah menjadi nomina jika mendapat imbuhan. Contoh, kata “minum” (verba) 

mendapat imbuhan “–an” menjadi “minuman” (nomina). 

Suatu kata dasar dapat berubah menjadi verba jika mendapat imbuhan me(N)-, be(R)-, di-, 

bahkan terkadang ter- atau ke-an. Sementara itu, kata dasar yang sama dapat berubah menjadi 

nomina jika diberi imbuhan pe(N)-, pe(R)-, -an, atau terkadang ke-an. 
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3 . Kalimat Definisi dan Kalimat Deskripsi 

a. Kalimat definisi 

 

Setelah mengidentifikasi verba di atas, kamu menemukan beberapa verba yang digunakan 

untuk mendefinisikan dan mendeskripsikan objek. Tulislah masing-masing 5 contoh kalimat 

definisi, yaitu kalimat yang menggunakan verba definitif dan 5 contoh kalimat deskripsi, yaitu 

kalimat yang menggunakan verba sebagai deskriptif. 

Contoh kalimat definisi yang terdapat dalam teks laporan hasil observasi berjudul 

Wayang adalah sebagai berikut: 

(a) Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli 

Indonesia. 

(b) Wayang golek adalah wayang yang menggunakan boneka kayu sebagai pemeran tokoh. 

(c) Wayang wong (bahasa Jawa yang berarti ‘orang’) adalah salah satu pertunjukan wayang 

yang diperankan langsung oleh orang. 

(d) Wayang suket merupakan tiruan dari berbagai figur wayang kulit yang terbuat dari rumput 

(bahasa Jawa: suket). 

 

 
Kalimat deskripsi yang terdapat dalam teks tersebut adalah sebagai berikut: 

(a) Wayang ini terbuat dari kulit kerbau yang ditatah, dan diberi warna sesuai kaidah pulasan 

wayang pendalangan, diberi tangkai dari bahan tanduk kerbau bule yang diolah 

sedemikian rupa dengan nama cempurit yang terdiri dari: tuding dan gapit. 

(b)  Wayang purwa terdiri atas beberapa gaya atau gagrak seperti, gagrak Kasunanan, 

Mangkunegaraan; Ngayogyakarta, Banyumasan, Jawatimuran, Kedu, Cirebon dan 

sebagainya. 

(c) Wayang topeng dimainkan oleh orang yang menggunakan topeng. 

(d) Selain wayang golek Sunda yang terbuat dari kayu ada juga wayang menak atau sering 

juga disebut wayang golek menak karena cirinya mirip dengan wayang golek. 

 
4.   Kalimat Simpleks dan Kompleks 

Kalimat dalam sebuah teks dapat dibentuk hanya oleh satu klausa, yaitu bagian kalimat 

yang memiliki subjek dan predikat (predikatif). Kalimat yang hanya memiliki satu klausa 

disebut sebagai kalimat simpleks atau biasa disebut pula sebagai kalimat tunggal. 

Berikut adalah contoh kalimat simpleks dengan bermacam pola: 

a. Ada beragam jenis topeng di museum ini. 

P S K 
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b. Kelelawar merupakan hewan unik. 

S P Pel 

c. Wayang tersebut berbentuk pipih seperti wayang kulit. 

S P O K 

Kalimat kompleks atau kalimat majemuk adalah kalimat yang memiliki dua atau lebih 

klausa. Kalimat kompleks dibagi menjadi dua macam, yaitu kalimat kompleks atau majemuk 

setara dan kalimat kompleks atau majemuk bertingkat. Kalimat majemuk setara memiliki dua 

klausa yang setara dalam suatu kalimat, sedangkan kalimat majemuk bertingkat memiliki 

klausa ganda yang tidak sama atau berada di bawah fungsi utama suatu kalimat. Fungsi-fungsi 

utama dalam dalam kalimat majemuk setara membentuk induk kalimat atau klausa atasan. 

Fungsi-fungsi yang membentuk tingkat, yaitu yang mengikuti konjungsi subordinatif disebut 

klausa bawahan atau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

k.Superordinatif S P K 

 

S P O 
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PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 

 

 

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) 

B. Penilaian pengetahuan 

Tugas 1 

1. Selanjutnya, lakukan analisis kebahasaan pada teks “ D’topeng Musium Angkut “. Tulislah 

hasil analisis kamu dalam tabel seperti dalam contoh berikut! Kamu dapat menuliskannya 

pada buku kerjamu. 

 

Kata Nomina Frasa Nomina Paragraf 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
 

Kata verba Frasa verba Paragraf 
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2. Analisislah afiksasi yang terjadi pada kata berimbuhan di bawah ini ! 

 
No Kata 

Berimbuhan 

Jenis Imbuhan Kata Dasar 

1  

Pertunjukan 

 

Nomina 

 

pe(-R)-an 

 

tunjuk 

2 Menguasai    

3 berbeda    

4 bereproduksi    

5 dikenal    

6 membantu    

7 menjauhkan    

8 menunjukkan    

9 mengobati    

10 disaring    

11 bagian    

12 keunikan    

13 keadaan    

14 makanan    

15 penglihatan    

16 mengeluarkan    

17 pendengaran    

18 penciuman    

19 pemakan    

20 perdesaan    
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3. Bacalah teks di bawah ini, kemudian kerjakan tugas-tugasnya ! 

 
Taman Nasional Baluran 

 
Taman Nasional Baluran merupakan perwakilan ekosistem hutan spesifik kering di 

Pulau Jawa. Hutan di taman ini terdiri dari tipe vegetasi savana, hutan mangrove, hutan 

musim, hutan pantai, hutan pegunungan bawah, hutan rawa dan hutan yang selalu hijau 

sepanjang tahun. Taman Nasional Baluran memiliki berbagai macam flora dan fauna dan 

ekosistem. 

Tumbuhan di taman nasional ini sebanyak 444 jenis. Di antara jenis tumbuhan di sini 

terdapat tumbuhan asli yang khas dan menarik yaitu widoro bukol (Ziziphus rotundifolia), 

mimba (Azadirachta indica), dan pilang (Acacia leucophloea). Widoro bukol, mimba, dan 

pilang merupakan tumbuhan yang mampu beradaptasi dalam kondisi yang sangat kering 

(masih kelihatan hijau), walaupun tumbuhan lainnya sudah layu dan mengering. 

Tumbuhan yang lain seperti asam (Tamarindus indica), gadung (Dioscorea hispida), 

kemiri (Aleurites moluccana), gebang (Corypha utan), api-api (Avicennia sp.), kendal (Cordia 

obliqua), manting (Syzygium polyanthum), dan kepuh (Sterculia foetida). 

Di taman ini juga terdapat 26 jenis mamalia diantaranya banteng (Bos javanicus 

javanicus), kerbau liar (Bubalus bubalis), ajag (Cuon alpinus javanicus), kijang (Muntiacus 

muntjak muntjak), rusa (Cervus timorensis russa), macan tutul (Panthera pardus melas), 

kancil (Tragulus javanicus pelandoc), dan kucing bakau (Prionailurus viverrinus). Satwa 

banteng merupakan maskot/ciri khas Taman Nasional Baluran. 

Selain itu, terdapat sekitar 155 jenis burung di antaranya termasuk yang langka seperti 

layang-layang api (Hirundo rustica), tuwuk/tuwur asia (Eudynamys scolopacea), burung 

merak (Pavo muticus), ayam hutan merah (Gallus gallus), kangkareng (Anthracoceros 

convecus), rangkong (Buceros rhinoceros), dan bangau tong-tong (Leptoptilos javanicus). 

Taman nasional mmemiliki beragam manfaat berupa produk jasa lingkungan, seperti 

udara bersih dan pemandangan alam. Kedua manfaat tersebut berada pada suatu ruang dan 

waktu yang sama. Diperlukan suatu bentuk kebijakan yang mampu mengatur pengalokasian 

sumberdaya dalam kaitannya dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan tetap 

memperhatikan daya dukung lingkungan dan aspek sosial ekonomi masyarakat sekitarnya. 

Sumber: http://www.mikirbae.com 
 

(a) Temukan 2 contoh kalimat simpleks dalam teks di atas ! 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………….. 

(b) Temukan 2 kalimat majemuk setara ! 

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

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

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

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

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

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

(c) Temukan 2 kalimat majemuk bertingkat ! 

http://www.mikirbae.com/


21 Rev : 02 No : F.02.55 

Kur Terintegrasi Iduka  MODUL ELEKTRONIK BAHASA INDONESIA KELAS X 
 

 

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

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

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

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

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

(d) Presentasikan hasil kerjamu di depan kelas ! 

 
4. Benahilah penggunaan huruf kapital yang masih salah pada teks “ Sampah “ sehingga 

sesuai dengan Pedoman Ejaan! 

 
Sampah 

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

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

Sampah dibumi ini akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh 

manusia maupun alam. Berdasarkan sifat dan bentuknya, sampah dibagi menjadi dua yaitu 

sampah Organik dan sampah Anorganik. 

Sampah organik adalah sampah yang dapat diuraikan dan biasanya mudah membusuk. 

Contoh sampah organik adalah sisa makanan, sayuran, dan daun-daunan. Sampah ini dapat di 

olah menjadi kompos. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan 

atau undegradable. Contoh sampah Anorganik adalah plastik, kayu, kaca, dan kaleng. 

Dewasa ini sampah semakin bertambah terutama di Kota-Kota besar seperti Jakarta dan 

Surabaya. Perlu disadari bahwa pelestarian lingkungan hidup bukanlah tanggung jawab 

Pemerintah saja, tetapi tanggung jawab kita semua. 

 

 

 
Jawab :…………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Penskoran penilain pengetahuan 

No Soal Skor 

Penilaian 

Jumlah 
Nilai 

1 20  Nilai perolehan KD Pengetahuan = Skor Essay 

2 20  

100 

 

Nilai siswa 
 

Paraf Guru 3 30 

4 20 
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C. Penilaian Keterampilan 

 
1. 

 
 

No Gagasan Umum Gagasan Penjelas 

1  
Merpati dan dara adalah 

burung yang berbadan 

gempal dengan leher 

pendek, paruh ramping 

pendek, dan cere berair  

 

2  
Merpati dan dara memiliki 

spesies yang bermacam. 

 

3  
Berbagai spesies merpati 

dan dara dimanfaatkan 

sebagai burung hias  
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Penskoran Penilaian Ketrampilan Proses 
 

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Proses 75 

 Mengembangkan ide pokok dengan kalimat 
penjelas 

 

   

2 Hasil 15 

 Kesesuaian mengembangkan ide pokok dengan 
kalimat penjelas 

 

   

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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TUGAS PRODUK 

 

Kamu sudah berlatih mengembangkan gagasan menjadi paragraf. Untuk menambah 

pemahaman kamu tentang teks laporan hasil observasi, buatlah sebuah teks laporan hasil 

observasi secara individu! Kamu bisa mengonsultasikan tema yang akan kamu 

kembangkan dengan guru di kelasmu. 

 Ikutilah langkah-langkah berikut. 

a. Tentukan objek yang akan kamu amati! 

b. Susunlah jadwal observasi yang akan kamu lakukan! 

c. Lakukanlah observasi terhadap objek tersebut dengan menyiapkan pertanyaan atau 

poin-poin pengamatan terlebih dahulu! 

d. Catatlah hasil observasi kamu! Bila memungkinkan ambil foto dan videokan 

observasimu. 

e. Susunlah teks laporan hasil observasimu dengan memperhatikan ketepatan isi, 

struktur, dan kaidah kebahasaannya. 

f. Presentasikn teks laporan hasil observasimu di hadapan teman-temanmu. 

g. Berilah tanggapan (kritik dan saran) terhadap teks eksposisi yang disajikan 

temanmu. 

h. Publikasikan teks laporan hasil observasimu di majalah dinding, majalah sekolah, 

blog, atau di media cetak. 

 

 

 

 

KESIMPULAN HASIL BELAJAR 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………… 
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Teks laporan hasil observasi disusun dengan struktur 

(a) pernyataan umum atau klasifikasi, 

(b) deskripsi bagian, dan 

(c) deskripsi manfaat. 

2 Pernyataan umum berisi pembuka atau pengantar hal yang akan disampaikan. Bagian ini 

berisi hal umum tentang objek yang akan dikaji, menjelaskan secara garis besar 

pemahaman tentang hal tersebut. 

3 Deskripsi bagian, bagian ini berisi uraian detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. 

Deskripsi manfaat menunjukkan bahwa setiap objek yang diamati memiliki manfaat atau 

fungsi dalam kehidupan. 

4 Kaidah kebahasaan teks laporan hasil observasi antara lain 

(a) Penggunaan kata/ frasa nomina, 

(b) Pembentukan nomina dan verba turunan dengan afiksasi, 

(c) Penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripisi, 

(d) Kalimat simpleks dan kompleks. 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 

 

 

 
 

BAB 2 

TEKS EKSPOSISI 
 

 

 
3.3 Mendeskripsikan (permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi) teks 

eksposisis berkaiatan dengan bidang pekerjaan 

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

eksposisi berkaiatan dengan bidang pekerjaan secara lisan dan tulis. 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

 Tulisan eksposisi bertujuan untuk memberikan informasi, pengarang atau penulis 

berusaha memaparkan kejadian atau masalah agar pembaca dan pengemar 

memahaminya. Pada teks eksposisi juga terdapat sebuah argumentasi dari si penulis. 

Argumentasi artinya alasan untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat/topik. 

 

 

 

 

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 

Kegiatan 1 

Mengidentifikasi Tesis, Argumen, dan Rekomendsi dalam Teks Eksposisi 

 Bacalah teks eksposisi berikut ! 

 
Pembangunan dan Bencana Lingkungan 

 
 

 

 
Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Enam masalah 

lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya 

alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta 

peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan 

alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam dan polusi 

yang 

Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik 

pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian alam, atau disebut pembangunan yang 

tidak berkelanjutan. Seharusnya, konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia 

saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam memenuhi 

kebutuhannya. 

Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari 

harapan. Kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang, salah satunya 

Indonesia. Sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan 

seluas 3.180.243 ha (atau seluas 50 kali luas kota Jakarta). Hal ini juga diikuti oleh punahnya 

flora dan fauna langka. Kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang 

terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. 

Pada tahun 2005 - 2006 tercatat, telah terjadi 330 bencana banjir, 69 bencana tanah longsor, 7 

bencana letusan gunung berapi, 241 gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Bencana longsor 

dan banjir itu disebabkan oleh perusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi 

alam. 

Bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena praktik 

pembangunan yang dilakukan tanpa memerhatikan potensi bencana. Misalnya, banjir yang 

terjadi di Jakarta pada Februari 2007, dapat dipahami sebagai dampak pembangunan kota 

yang mengabaikan pelestarian lingkungan. 
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Menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Air, penyebab utama 

banjir di Jakarta ialah pembangunan kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan air dan 

tampungan air. Hal ini diperparah dengan saluran drainase kota yang tidak terencana dan 

tidak terawat serta tumpukan sampah dan limbah di sungai. Akhirnya debit air hujan yang 

tinggi menyebabkan bencana banjir yang tidak terelakkan. 

Masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. 

Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya 

harus dicari solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. 

Sumber: www.buletinpilar.com dengan penyesuaian 

 
 Selanjutnya, diskusikanlah dengan teman-temanmu hal-hal berikut ini. 

1. Apakah gagasan atau pendapat yang disampaikan penulis dalam teks tersebut? 

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

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

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

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

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

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

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

2. Argumen apa yang disampaikan oleh penulis untuk mendukung pendapatnya? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Apakah rekomendasi yang disampaikan oleh penulis? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Kegiatan 2 

http://www.buletinpilar.com/


29 Rev : 02 No : F.02.55 

Kur Terintegrasi Iduka  MODUL ELEKTRONIK BAHASA INDONESIA KELAS X 
 

 

 
 

 Bacalah kembali teks eksposisi berjudul Pembangunan dan Bencana Lingkungan”, 

kemudian datalah 3 kalimat fakta dan tiga kalimat opini. 

Kerjakan di buku tugasmu dengan menggunakan tabel berikut ini 
 
 

Kalimat Fakta Kalimat Opini 

  

  

  

 
 

Penskoran penilain pengetahuan 

No Soal Skor 

Penilaian 

Jumlah 
Nilai 

1 25  Nilai perolehan KD Pengetahuan = Skor Essay 

2 25  

100 

 

Nilai siswa 

 

Paraf Guru 3 25 

4 25 
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C. Penilaian Keterampilan 

 
 Bacalah teks berikut dengan saksama ! 

 

 
Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup 

 

 
 

 

 
Permasalahan seputar lingkungan hidup selalu terdengar mengemuka. Kejadian demi 

kejadian yang dialami di dalam negeri telah memberi dampak yang sangat besar. Tidak 

sedikit kerugian yang dialami, termasuk nyawa manusia. Namun, hal yang perlu 

dipertanyakan, apakah pengalaman tersebut sudah cukup menyadarkan manusia untuk melihat 

kesalahan dalam dirinya? Ataukah manusia justru merasa lebih nyaman dengan sikap 

menghindar dan menyelamatkan diri dengan tidak memberikan solusi yang lebih baik dan 

lebih tepat lagi? 

Banyak usaha yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam upaya pelestarian 

lingkungan hidup. Upaya yang dimaksud adalah upaya rekonsiliasi, perubahan konsep atau 

pemahaman tentang alam dan menanamkan budaya pelestari. 

a. Upaya Rekonsiliasi 

Kerusakan lingkungan hidup dan efeknya terus berlangsung dan terjadi. Manusia 

cenderung untuk menangisi nasibnya. Lama-kelamaan tangisan terhadap nasib itu terlupakan 

dan dianggap sebagai embusan angin yang berlalu. Bekas tangisan karena efek dari kerusakan 

lingkungan yang dialaminya hanya tinggal menjadi suatu memori untuk dikisahkan. Namun, 

perlu diingat bahwa tidaklah cukup jika manusia hanya sebatas menangisi nasibnya, tetapi 

pada kenyataannya tidak pernah sadar bahwa semua kejadian tersebut adalah hasil dari 

perilaku dan tindakan yang patut diperbaiki dan diubah. 

Setiap peristiwa dan kejadian alam yang diakibatkan oleh kerusakan lingkungan hidup 

merupakan suatu pertanda bahwa manusia mesti sadar dan berubah. Upaya rekonsiliasi 

menjadi suatu sumbangan positif yang perlu disadari. Tanpa sikap rekonsiliasi, kejadian- 

kejadian alam sebagai akibat kerusakan lingkungan hidup hanya akan menjadi langganan 

yang terus-menerus dialami. 

Lalu, usaha manusia untuk selalu menghindarkan diri dari akibat kerusakan lingkungan 

hidup tersebut hendaknya bukan dipahami sebagai suatu kenyamanan saja. Akan tetapi, justru 
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kesempatan itu menjadi titik tolak untuk memulai suatu perubahan. Perubahan untuk dapat 

mencegah dan meminimalisasi efek yang lebih besar. Jadi, sikap rekonsiliasi dari pihak 

manusia dapat memungkinkannya melakukan perubahan demi kenyamanan di tengah-tengah 

lingkungan hidupnya. 

Perubahan Konsep atau Pemahaman Manusia Tentang Alam 

Salah satu akar permasalahan seputar kerusakan lingkungan hidup adalah terjadinya 

pergeseran pemahaman manusia tentang alam. Berbagai fakta kerusakan lingkungan hidup 

yang terjadi di tanah air adalah hasil dari suatu pergeseran pemahaman manusia tentang alam. 

Cara pandang tersebut melahirkan tindakan yang salah dan membahayakan. Misalnya, konsep 

tentang alam sebagai objek. Konsep ini memberi indikasi bahwa manusia cenderung untuk 

mempergunakan alam seenaknya. Tindakan dan perilaku manusia dalam mengeksplorasi alam 

terus terjadi tanpa disertai suatu pertanggungjawaban bahwa alam perlu dijaga keutuhan dan 

kelestariannya. 

Banyak binatang yang seharusnya dilindungi justru menjadi korban perburuan manusia 

yang tidak bertanggung jawab. Pembalakan liar yang terjadi pun tak dapat dibendung lagi. 

Pencemaran tanah dan air sudah menjadi kebiasaan yang terus dilakukan. Polusi udara sudah 

tidak disadari bahwa di dalamnya terdapat kandungan toksin yang membahayakan. Jadi, alam 

merupakan objek yang terus menerus dieksploitasi dan dipergunakan manusia. 

Berdasarkan kenyatan demikian, diperlukan suatu perubahan konsep baru. Konsep yang 

dimaksud adalah melihat alam sebagai subjek. Konsep alam sebagai subjek berarti manusia 

dalam mempergunakan alam membutuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab. Di sini 

seharusnya manusia dalam hidupnya dapat menghargai dan mempergunakan alam secara 

efektif dan bijaksana. Misalnya, orang Papua memahami alam sebagai ibu yang memberi 

kehidupan. Artinya alam dilihat sebagai ibu yang darinya manusia dapat memperoleh 

kehidupan. Oleh karena itu, tindakan merusak lingkungan secara tidak langsung telah 

merusak kehidupan itu sendiri. 
 

 

 

 
 

1. 
 

 

 

Paragraf ke- Gagasan pokok Gagasan penjelas 

1   

2   
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3   

4   

5   

6   

7   
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8   

 

2. Setelah membaca teks “ Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup “ ceritakanlah kembali 

teks tersebut dengan menggunakan bahasa sendiri ! 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Proses 
 

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Proses 75 

 Menentukan ide pokok dan kalimat penjelas  

 Menceritakan kembali teks yang sudah dibaca  

2 Hasil 15 

 Kesesuaian menentukan ide pokok dan kalimat 
penjelas 

 

 Kesesuaian menceritakan kembali teks yang 
sudah dibaca dengan isi teks 

 

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/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 
 

 

 

3.4 Menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi yang berkaiatan dengan bidang 

pekerjaan 

4.4 Mengonstruksi teks eksposisi berkaiatan bidang pekerjaan dengan memerhatikan isi 

(permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi), struktur dan kebahasaan 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 

 Struktur Teks Eksposisi 

Teks eksposisi merupakan teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Sejalan dengan 

isi teks eksposisi, struktur teks eksposisi meliputi (a) tesis atau penyataan pendapat, (b) 

argumentasi, dan (c) penegasan ulang. 

Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian 

tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang 

diangkat dalam teks eksposisi. Bagian terakhir adalah penegasan ulang, yaitu bagian yang 

bertujuan menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap 

permasalahan yang diangkat. 

Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. 

Argumentsi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para 

ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau 

pembicara. Bagian terakhir adalah penegasan ulang, yaitu bagian yang bertujuan menegaskan 

pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran terhadap permasalahan 

 

 
 Kebahasaan teks eksposisi 

1. Menggunakan istilah sulit 

2. Menggunakan kata sifat ( adjektiva) 

3. Menggunakan afiksasi/kata turunan 

4. Menggunakan kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif 
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PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 

 

 

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 
 

 

Tesis/pernyataan 

pendapat 

 

Argumentasi  
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Argumentasi  

Argumentasi  

Argumentasi  

Argumentasi  

Penegasan ulang  
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  Analisislah teks “ Upaya Melestarikan Lingkungan Hidup “ dari segi kebahasaannya ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Penskoran penilain pengetahuan 

No Soal Skor 

Penilaian 

Jumlah 
Nilai 

1 25  Nilai perolehan KD Pengetahuan = Skor Essay 

2 25  

100 

 

Nilai siswa 
 

Paraf Guru 3 25 

4 25 
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C. Penilaian Keterampilan 
 

1. Susunlah gagasan utama berikut menjadi teks eksposisi yang utuh ! 

 

No Gagasan utama Gagasan Penjelas 

1  
Bencana kabut asap 

merupakan bencana 

memilukan. 

 

Gagasan Pokok: kabut 

asap sebagi bencana yang 

memilukan 

 
Sudah sebulan ini sebagian negeri berselimut 

asap putih. 

 

Langit Sumatera dan langit Kalimantan tak 

lagi tampak biru. 
 

Sejalan pernyataan Zulkifli Hasan, mantan 

Menteri Kehutanan di beberapa media bahwa 

untuk menghentikan kebakaran lahan dan 

hutan yang menimbulkan bencana asap 

memang tak mudah 

2  

Penyebab bencana adalah 

karena perilaku manusia 
 

 

 

 

 

3  
Pendidikan dapat berperan 

dalam menyadarkan 

masyarakat tentang 

pentingnya menjaga 

kelestarian alam. 

 

 

 

 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Proses 
 

 
 

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Proses 75 

 Menyususn gagasan utama menjadi teks eksposisi 
yang utuh 

 

   

2 Hasil 15 

 Kesesuaian menyususn gagasan utama menjadi 
teks eksposisi yang utuh 

 

   

3 Waktu 10 

 Ketepatan waktu kerja  
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SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai 

Siswa 
Paraf Guru 

    Maks/Pe 

rolehan 

 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. 
……… 

… 

 

 

 

 

KESIMPULAN HASIL BELAJAR 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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 Penilaian produk 

 

Menyusun Teks Eksposisi 

Setelah menganalisis teks eksposisi dari segi isi, struktur, dan kebahasaannya, sekarang 

kamu akan berlatih menulis teks eksposisi . Pilihlah salah satu di antara topik berikut 

sebagai gagasan pokok yang akan kamu kembangkan ke dalam eksposisi. Kamu boleh 

juga memilih topik lain. 

1. Air sungai bermanfaat bagi pengairan sawah dan ladang; 

2. Sampah yang dibuang ke sungai akan menyumbat aliran air sungai; 

3. Pentingnya pendidikan tentang pelestarian lingkungan hidup. 

4. Penyebab utama kerusakan alam adalah perilaku manusia. 

 
 

RINGKASAN 

 
1. Eksposisi merupakan genre teks berisi gagasan yang bertujuan agar orang lain 

memahami pendapatnya yang disampaikan. Gagasan tersebut disampaikan oleh 

penulis atau pembicara berdasarkan sudut pandang tertentu. Untuk menguatkan 

gagasan yang disampaikan, penulis atau pembicara harus menyertakan alasan-alasan 

logis. 

2. Sruktur teks eksposisi meliputi:(a) tesis atau pernyataan pendapat, (b) argumentasi, 

dan (c) penegasan ulang. 

3.  Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks eksposisi. Bagian 

tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis terhadap permasalahan yang 

diangkat dalam teks eksposisi. 

4. Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis yang disampaikan. 

Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil temuan, fakta-fakta, bahkan 

pernyataan para ahli. Argumen yang baik harus mampu mendukung pendapat yang 

disampaikan penulis atau pembicara. 

5.  Penegasan ulang bertujuan untuk menegaskan pendapat awal serta menambah 

rekomendasi atau saran terhadap permasalahan yang diangkat. 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 

BAB 3 

 

 
TEKS ANEKDOT 

 

 

3.5 Menganalisis teks anekdot dari aspek makna tersirat 

4.5 Mengontruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot baik lisan maupun tulisan 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

 Anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik 

melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku 

tokoh publik. 

 Isi anekdot adalah sindiran dan kritikan terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak 

atau perilaku tokoh publik. 

 Fungsi komunikasi teks anekdot adalah untuk menyampaikan kritik terhadap kejadian 

yang menyangkut orang banyak atau perilaku tokoh publik. 

 Struktur teks anekdot adalah abstraksi, orientasi, krisis, reaksi dan koda. 

 Ciri kebahasaan teks anekdot adalah 

(a) menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu; 

(b) menggunakan kalimat retoris; 

(c) menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu dan konjungsi yang 

menyatakan hubungan sebab-akibat; 

(d) menggunakan kata kerja aksi; dan 

(e) menggunakan kalimat seru. 
 

 

 

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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A. Penilaian Pengetahuan 

1. Bacalah teks anekdot berikut dengan saksama ! 

 
Cara Keledai Membaca Buku 

Alkisah, seorang raja bernama Timur Lenk menghadiahi Nasrudin seekor keledai. 

Nasrudin menerimanya dengan senang hati. Namun, Timur Lenk memberi syarat, agar 

Nasrudin mengajari terlebih dahulu keledai itu agar dapat membaca. Timur Lenk memberi 

waktu dua minggu sejak sekarang kepada Nasrudin. 

Nasrudin menerima syarat itu dan berlalu. Sambil menuntun keledai itu ia memikirkan 

apa yang akan diperbuat. Jika ia dapat mengajari keledai itu untuk membaca, tentu ia akan 

menerima hadiah, namun jika tidak maka hukuman pasti akan ditimpakan kepadanya. 

Dua minggu kemudian ia kembali ke istana. Tanpa banyak bicara, Timur Lenk menunjuk 

ke sebuah buku besar agar Nasrudin segera mempraktikkan apa yang telah ia ajarkan kepada 

keledai. Nasrudin lalu menggiring keledainya menghadap ke arah buku tersebut, dan 

membuka sampulnya. 

Si keledai menatap buku itu. Kemudian, sangat ajaib! Tak lama kemudian Si Keledai 

mulai membuka-buka buku itu dengan lidahnya. Terus menerus, lembar demi lembar hingga 

halaman terakhir. Setelah itu, si keledai menatap Nasrudin seolah berkata ia telah membaca 

seluruh isi bukunya. 

“Demikianlah, keledaiku sudah membaca semua lembar bukunya”, kata Nasrudin. Timur 

Lenk merasa ada yang tidak beres dan ia mulai menginterogasi. Ia kagum dan memberi 

hadiah kepada Nasrudin. Namun, ia minta jawaban “Bagaimana cara mengajari keledai 

membaca?” 

Nasrudin berkisah, “Sesampainya di rumah, aku siapkan lembaran-lembaran besar mirip 

buku. Aku sisipkan biji-biji gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik 

halaman untuk bisa makan biji-biji itu, kalau tidak ditemukan biji gandumnya ia harus 

membalik halaman berikutnya. Itulah yang ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik - 

balik halaman buku itu”. 

Namun, bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya?” tukas Timur Lenk. 

Nasrudin menjawab, Memang demikianlah cara keledai membaca, hanya membalik-balik 

halaman tanpa mengerti isinya”. Jadi kalau kita juga membuka-buka buku tanpa mengerti 

isinya, berarti kita sebodoh keledai, bukan?” kata Nashrudin dengan mimik serius. 

 

Dari dua contoh anekdot di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. ! 

a. Siapa yang diceritakan dalam anekdot? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

b. Masalah apa yang diceritakan dalam anekdot? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 
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c. Temukan unsur humor dalam anekdot tersebut! 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

d.  Menurut pendapatmu, selain menceritakan hal yang lucu, adakah pesan tersirat yang 

hendak disampaikan pencerita dalam sanekdot tersebut? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

e. Mengapa cerita lucu tersebut disebut anekdot? 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… 

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

Penskoran penilain pengetahuan 

No Soal Skor 
Penilaian 

Jumlah 
Nilai 

1 25  Nilai perolehan KD Pengetahuan = Skor Essay 

 

2 

 

25 

 

100 

Nilai siswa Paraf Guru 

B. Penilaian Keterampilan 
 

 Bacalah teks anekdot berikut dengan saksama ! 
 

Dosen yang juga menjadi Pejabat 

 
Di kantin sebuah universitas, Udin dan Tono dua orang mahasiswa sedang berbincang- 

bincang. 

Tono : “Saya heran dosen ilmu politik, kalau mengajar selalu duduk, tidak pernah mau 

berdiri.” 

Udin : “Ah, begitu saja diperhatikan sih Ton.” 

Tono : “Ya, Udin tahu sebabnya.” 
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Udin : “Barangkali saja, beliau capek atau kakinya tidak kuat berdiri.” 

Tono : “Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat.” 

Udin : “Loh, apa hubungannya.” 

Tono : “Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain.” 

 

 

Nangka Impor 

 
Seorang teman diplomat yang baru ditempatkan di Belanda bercerita, 

Saya pernah makan siang di sebuah restoran Indonesia sederhana di Amsterdam. Saya kaget 

ternyata salah satu menunya ada masakan gudeg Yogya. 

Saya penasaran. Maka langsung saya pesan satu porsi. Setelah saya ciicipi, percaya atau 

tidak, ternyata rasanya lebih enak daripada gudeg di Yogya yang asli! 

Karena penasaran, maka saya bertanya: 

“Mas, apa rahasianya kok gudeg di sini rasanya lebih enak dibandingkan dengan di 

tempat aslinya?” 

“Oh, itu karena nangkanya, Mas. Di Yogya kan pakai nangka lokal. Nah kalau kami di 

sini memakai nangka impor,” jawabnya. 

“Emang nangkanya impor dari mana?” 

“Dari Yogya, Mas...” 

 

2. Tentukan makna tersiratnya dengan menggunakan tabel berikut ! 
 

Judul Anekdot Kritikan/ sindiran Makna tersirat 
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Penskoran Penilaian Ketrampilan Proses 
 

 
 

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Proses 75 

 Menentukan makna tersirat dari teks anekdot  

2 Hasil 15 

 Kesesuaian menentukan makna tersirat dari teks 
anekdot 

 

   

3 Waktu 10 
 Ketepatan waktu kerja  

 
 

 

SKOR/BOBOT 

 

Proses 

 

Hasil 

 

Waktu 

Nilai 

Siswa 

Maks/Pe 

rolehan 

 

Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. 
……… 

… 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 

 

 

 
 

 

3.6 Mengevaluasi struktur dan kebahasaan teks anekdot 

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

lisan maupun tulisan 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

 

 Struktur teks anekdot adalah abstraksi, orientasi, krisis, reaksi dan koda. 

 Ciri kebahasaan teks anekdot adalah 

(a) menggunakan kalimat yang menyatakan masa lalu; 

(b) menggunakan kalimat retoris; 

(c) menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu dan konjungsi yang 

menyatakan hubungan sebab-akibat; menggunakan kata kerja aksi; dan 

(d) menggunakan kalimat seru 

(e) menggunakan kalimat perintah 
 
 

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. Analisislah struktur teks anekdot yang berjudul “ Cara Keledai Membaca Buku “ 

 
 

Struktur Isi 
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Abstrak  

Orientasi  

Krisis  

Reaksi  

Koda  

 

2. Analisislah teks “ Cara Keledai Membaca Buku “ dari segi kebahasaannya ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………….. 
 

 

SKOR/BOBOT 

 

Proses 

 

Hasil 

 

Waktu 

Nilai 

Siswa 

Maks/Pe 

rolehan 

 

Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. 
……… 

… 

 

 

 

 
 

KESIMPULAN HASIL BELAJAR 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

BAB 4 

HIKAYAT 
 
 

 

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

lisan maupun tulis 

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

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

Hikayat, berasal dari India dan Arab, berisikan cerita kehidupan para dewi, peri, pangeran, 

putri kerajaan, serta raja-raja yang memiliki kekuatan gaib. Kesaktian dan kekuatan luar biasa 

yang dimiliki seseorang, yang diceritakan dalam hikayat kadang tidak masuk akal. Namun 

dalam hikayat banyak mengambil tokoh-tokoh dalam sejarah.Dan salah satu bentuk sastra 

karya prosa lama yang isinya berupa cerita, kisah, dongeng maupun sejarah. Umumnya 

mengisahkan tentang kephalawanan seseorang, lengkap dengan keanehan, kekuatan/ 

kesaktian, dan mukjizat sang tokoh utama 

Contoh: Hikayat Hang Tuah, Kabayan, Si Pitung, Hikayat Si Miskin, Hikayat Indra 

Bangsawan, Hikayat Sang Boma, Hikayat Panji Semirang, Hikayat Raja Budiman. 

 
Ciri-ciri hikayat ada18 adalah sebagai berikut ini 

1. Berisi kisah - kisah kehidupan lingkungan istana (istana sentris) 

2. Banyak peristiwa yang berhubungan dengan nilai - nilai Islam 

3. Nama nama tokoh dipengaruhi oleh nama - nama Arab 

4. Ditemukan tokoh dengan karakter diluar batas kewajaran karakter manusia pada umumnya 

5. Tidak ada`pembagian bab atau judul 

6. Juru cerita tidak pernah disebuntak secara eksplisit (anonim) 

7. Sulit membedakan peristiwa yang nyata dan peristiwa yang imajinatif 

8. Banyak menggunaka kosakata yang kini tidak lazim digunakan dalam komunikasi sehari - 

hari 

9. Seringkali menggunakan pernyataan yang berulang - ulang 

10. Peristiwa seringkali tidak logis 

11. Sulit memahami jalan ceritanya 

12.Bersifat istana centris 

13.anonim(nama pengarang tidak di cantumkan) 

14.berkembang secara stetis 

15.bersifat imajinatif,hanya bersifat khayal 

16.Lisan,karena di sebarkan lewat mulut ke mulut 

17.berbahasa klise,meniru bahasa penutur sebelumnya 

18. bersifat logis,menggunakan logika sendiri tidak sesuai dengan logika sendiri 
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UNSUR-UNSUR DALAM HIKAYAT 

 
A. Unsur Intrinsik 

 
1. Tema, adalah pokok pikiran yang menjadi dasar cerita yang dicetuskan oleh pengarang. 

Biasanya, tema hikayat berupa kehidupan kerajaan, hal-hal di luar akal pikiran (ajaib), 

petualangan, ketuhanan, dan lain-lain. Tema dominan dalam hikayat adalah petualangan 

 

2.  Penokohan adalah cara pengarang menggambarkan dan mengembangkan karakter tokoh- 

tokoh dalam cerita. Untuk menggambarkan karakter seorang tokoh tersebut, pengarang dapat 

menggunakan teknik sebagai berikut. 

a. Penggambaran fisik dan perilaku tokoh. 

b. Penggambaran oleh tokoh lain. 

 
3.  Alur, adalah rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadi 

satu kesatuan yang padu bulat dan utuh. Dalam hikayat, terdapat beberapa peristiwa yang 

pada dasarnya merupakan wadah pertentangan antara tokoh utama yang baik dan tokoh utama 

yang jahat. Biasanya yang baiklah yang mendapatkan kemenangan gemilang, sedangkan yang 

jahat dapat dikalahkan. Pada umumnya tokoh utama berada di pihak yang benar, berwatak 

baik, dan dengan kehebatan dan kesaktiannya dia unggul dalam suatu perkelahian atau 

pertentangan. 

 
4.  Latar, yaitu tempat, hubungan waktu, suasana, dan lingkungan sosial tempat terjadinya 

peristiwa secara konkret dan jelas. Unsur latar dibagi empat, yaitu: 

a.  Latar tempat, merujuk pada lokasi berupa tempat-tempat dengan nama tertentu terjadinya 

peristiwa. 

b. Latar waktu, berhubungan dengan ‘kapan’ terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. 

c. Latar suasana, berhubungan dengan keadaan yang tergambar dalam hikayat. Misalkan 

ketakutan, romantisme, dan lain-lain. 

 

5.  Gaya bahasa, adalah cara khas penyusunan dan penyampaian dalam bentuk tulisan dan lisan. 

Ruang lingkup dalam tulisan meliputi penggunaan kalimat, pemilihan diksi, penggunaan 

majas, dan penghematan kata. Dalam hikayat, yang digunakan yaitu bahasa Melayu dengan 

berbagai macam diksi, majas, dan penggunaan katanya cenderung tidak efektif, sehingga kita 

sulit memahaminya. Namun, ada beberapa hikayat yang telah diterjemahkan dalam bahasa 

Indonesia sehingga kita tidak kesulitan dalm membacanya. 

 
6.  Sudut pandang, adalah cara pengarang menempatkan dirinya dalam bercerita. Pencerita 

biasanya menempatkan diri ebagai orang ketiga, dengan menggunakan teknik ‘diaan’, 

menempatkan pencerita sebagai orang pertama hanya terdapat dalam hikayat Abdullah. 

 

7. Amanat, merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. 

Biasanya berisi petuah kehidupan, dan sebagainya 

 
b. Unsur Ekstrinsik 

 

➢  Nilai adalah sesuatu yang berharga, bermutu, menunjukkan kualitas, dan berguna 

bagi manusia. Dalam karya sastra, nilai berwujud makna di balik apa yang dituliskan 

melalui unsur intrinsik seperti perilaku, dialog, peristiwa, latar, dan sebagainya. Ada 

yang berpendapat bahwa nilai adalah nasihat kebaikan yang disampaikan secara 

tersirat. Nilai berbeda dengan amanat yang disampaikan secara tersurat. 
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PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 

Beberapa jenis nilai dalam karya sastra antara lain nilai religi, moral, sosial, 

budaya, estetika, dan edukasi. 

a. Nilai religi adalah nilai yang dikaitkan dengan ajaran agama. Nilai religi biasanya 

ditandai dengan penggunaan kata dan konsep Tuhan, mahluk gaib, dosa-pahala, 

serta surga-neraka. 

b. Nilai-nilai moral merupakan nasihat-nasihat yang berkaitan dengan budi pekerti, perilaku, 

atau tata susila yang dapat diperoleh pembaca dari cerita yang dibaca atau dinikmatinya. 

c. Nilai sosial adalah nasihat-nasihat yang berkaitan dengan kemasyarakatan. Indikasi 

nilai sosial biasanya dikaitkan dengan kepatutan dan kepantasan bila diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

d. Nilai budaya adalah nilai yang diambil dari budaya yang berkembang secara turun 

menurun di masyarakat. Ciri khas nilai budaya dibandingkan nilai lainnya adalah 

masyarakat takut meninggalkan atau menentang nilai tersebut karena ‘takut’ 

sesuatu yang buruk akan menimpanya. 

e. Nilai estetika berkaitan dengan keindahan dan seni. 

f. Nilai edukasi adalah nilai yang berkaitan dengan pendidikan. 
 

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     

 

 

Kegiatan 1 

1. Bacalah hikayat berikut! 

 
HIKAYAT BAYAN BUDIMAN 

 
Sebermula ada saudagar di negara Ajam. 

Khojan Mubarok namanya, terlalu amat kaya, 

akan tetapi ia tiada beranak. Tak seberapa lama 

setelah ia berdoa kepada Tuhan, maka saudagar 

Mubarok pun beranaklah istrinya seorang anak 

laki-laki yang diberi nama Khojan Maimun. 

Setelah umurnya Khojan Maimun lima tahun, 

maka   di serahkan oleh bapaknya mengaji 

kepada banyak guru sehingga sampai umur 
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Khojan Maimun lima belas tahun. Ia dipinangkan dengan anak saudagar yang kaya, amat elok 

parasnya, namanya Bibi Zainab. Hatta beberapa lamanya Khojan Maimun beristri itu, ia 

membeli seekor burung bayan jantan. Maka beberapa di antara itu ia juga membeli seekor 

tiung betina, lalu di bawanya ke rumah dan di taruhnya hampir sangkaran bayan juga. 

Pada suatu hari Khojan Maimun tertarik akan perniagaan di laut, lalu minta izinlah dia 

kepada istrinya. Sebelum dia pergi, berpesanlah dia pada istrinya itu, jika ada barang suatu 

pekerjaan, mufakatlah dengan dua ekor unggas itu, hubaya-hubaya jangan tiada, karena fitnah 

di dunia amat besar lagi tajam daripada senjata. Hatta beberapa lama di tinggal suaminya, ada 

anak Raja Ajam berkuda lalu melihatnya rupa Bibi Zainab yang terlalu elok. Berkencanlah 

mereka untuk bertemu melalui seorang perempuan tua. Maka pada suatu malam, pamitlah 

Bibi Zainab kepada burung tiung itu hendak menemui anak raja itu. Maka bernasihatlah 

ditentang perbuatannya yang melanggar aturan Allah Swt. Maka marahlah istri Khojan 

Maimun dan disentakkannya tiung itu dari sangkarnya dan dihempaskannya sampai mati. 
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2. Tentukan nilai-nilai yang terdapat dalam “Hikayat Bayan Budiman” ? 

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

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

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

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

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

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

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

3. Analisislah nilai-nilai yang ada dalam “ Hikayat Bayan Budiman” ? 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

……………………………………………………………………………………………….. 

4. Analisislah “ Hikayat Bayan Budiman” dari unsur intrinsiknya ( tema, tokoh, 

penokohan, latar, seting, sudut pandang, amanat) ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

………………………………………………………………………………………………. 

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

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

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

………………………………………………………………………………………………. 
 

 

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 

 

 
C. Penilaian Keterampilan 

 

 Kegiatan 2 

 

1. Bacalah hikayat berikut ! 

 

Hikayat Indera Bangsawan 
 

 
 

 
Tersebutlah perkataan seorang raja yang bernama Indera Bungsu dari Negeri Kobat 

Syahrial. Setelah berapa lama di atas kerajaan, tiada juga beroleh putra. Maka pada suatu hari, 

ia pun menyuruh orang membaca doa qunut dan sedekah kepada fakir dan miskin. Hatta 

beberapa lamanya, Tuan Puteri Sitti Kendi pun hamillah dan bersalin dua orang putra laki- 
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laki. Adapun yang tua keluarnya dengan panah dan yang muda dengan pedang. Maka baginda 

pun terlalu amat sukacita dan menamai anaknya yang tua Syah Peri dan anaknya yang muda 

Indera Bangsawan. 

Maka anakanda baginda yang dua orang itu pun sampailah usia tujuh tahun dan 

dititahkan pergi mengaji kepada Mualim Sufian. Sesudah tahu mengaji, mereka dititah pula 

mengaji kitab usul, fikih, hingga saraf, tafsir sekaliannya diketahuinya. Setelah beberapa 

lamanya, mereka belajar pula ilmu senjata, ilmu hikmat, dan isyarat tipu peperangan. Maka 

baginda pun bimbanglah, tidak tahu siapa yang patut dirayakan dalam negeri karena anaknya 

kedua orang itu sama-sama gagah. Jikalau baginda pun mencari muslihat; ia menceritakan 

kepada kedua anaknya bahwa ia bermimpi bertemu dengan seorang pemuda yang berkata 

kepadanya: barang siapa yang dapat mencari buluh perindu yang dipegangnya, ialah yang 

patut menjadi raja di dalam negeri. Setelah mendengar kata-kata baginda, Syah Peri dan 

Indera Bangsawan pun bermohon pergi mencari buluh perindu itu. Mereka masuk hutan 

keluar hutan, naik gunung turun gunung, masuk rimba keluar rimba, menuju ke arah matahari 

hidup. 

Maka datang pada suatu hari, hujan pun turunlah dengan angin ribut, taufan, kelam 

kabut, gelap gulita dan tiada kelihatan barang suatu pun. Maka Syah Peri dan Indera 

Bangsawan pun bercerailah. Setelah teduh hujan ribut, mereka pun pergi saling cari mencari. 

Tersebut pula perkataan Syah Peri yang sudah bercerai dengan saudaranya Indera 

Bangsawan. Maka ia pun menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahuwata’ala dan berjalan 

dengan sekuat-kuatnya. 

Beberapa lama di jalan, sampailah ia kepada suatu taman, dan bertemu sebuah mahligai. Ia 

naik ke atas mahligai itu dan melihat sebuah gendang tergantung. Gendang itu dibukanya dan 

dipukulnya. Tiba-tiba ia terdengar orang yang melarangnya memukul gendang itu. Lalu 

diambilnya pisau dan ditorehnya gendang itu, maka Puteri Ratna Sari pun keluarlah dari 

gendang itu. Puteri Ratna Sari menerangkan bahwa negerinya telah dikalahkan oleh Garuda. 

Itulah sebabnya ia ditaruh orangtuanya dalam gendang itu dengan suatu cembul. Di dalam 

cembul yang lain ialah perkakas dan dayang-dayangnya. Dengan segera Syah Peri 

mengeluarkan dayang-dayang itu. Tatkala Garuda itu datang, Garuda itu dibunuhnya. Maka 

Syah Peri pun duduklah berkasih-kasihan dengan Puteri Ratna Sari sebagai suami istri 

dihadap oleh segala dayang-dayang dan inang pengasuhnya. 

Tersebut pula perkataan Indera Bangsawan pergi mencari saudaranya. Ia sampai di 

suatu padang yang terlalu luas. Ia masuk di sebuah gua yang ada di padang itu dan bertemu 

dengan seorang raksasa. Raksasa itu menjadi neneknya dan menceritakan bahwa Indera 

Bangsawan sedang berada di negeri Antah Berantah yang diperintah oleh Raja Kabir. 

Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Puteri Kemala 

Sari sebagai upeti. Kalau tiada demikian, negeri itu akan dibinasakan oleh Buraksa. 

Ditambahkannya bahwa Raja Kabir sudah mencanangkan bahwa barang siapa yang dapat 

menangkap Buraksa itu akan dinikahkan dengan anak perempuannya yang terlalu elok 

parasnya itu. Hatta berapa lamanya Puteri Kemala Sari pun sakit mata, terlalu sangat. Para 

ahli nujum mengatakan hanya air susu harimau yang beranak mudalah yang dapat 

menyembuhkan penyakit itu. Baginda bertitah lagi. “Barang siapa yang dapat susu harimau 

beranak muda, ialah yang akan menjadi suami tuan puteri.” 

Setelah mendengar kata-kata baginda Si Hutan pun pergi mengambil seruas buluh 

yang berisi susu kambing serta menyangkutkannya pada pohon kayu.Maka ia pun duduk 
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menunggui pohon itu. Sarung kesaktiannya dikeluarkannya, dan rupanya pun kembali seperti 

dahulu kala. 

Hatta datanglah kesembilan orang anak raja meminta susu kambing yang disangkanya 

susu harimau beranak muda itu. Indera Bangsawan berkata susu itu tidak akan dijual dan 

hanya akan diberikan kepada orang yang menyediakan pahanya diselit besi hangat. Maka 

anak raja yang sembilan orang itu pun menyingsingkan kainnya untuk diselit Indera 

Bangsawan dengan besi panas. Dengan hati yang gembira, mereka mempersembahkan susu 

kepada raja, tetapi tabib berkata bahwa susu itu bukan susu harimau melainkan susu kambing. 

Sementara itu Indera Bangsawan sudah mendapat susu harimau dari raksasa (neneknya) dan 

menunjukkannya kepada raja. 

Tabib berkata itulah susu harimau yang sebenarnya. Diperaskannya susu harimau 

ke mata Tuan Puteri. Setelah genap tiga kali diperaskan oleh tabib, maka Tuan Puteri pun 

sembuhlah. Adapun setelah Tuan Puteri sembuh, baginda tetap bersedih. Baginda harus 

menyerahkan tuan puteri kepada Buraksa, raksasa laki-laki apabila ingin seluruh rakyat 

selamat dari amarahnya. Baginda sudah kehilangan daya upaya. 

Hatta sampailah masa menyerahkan Tuan Puteri kepada Buraksa. Baginda berkata 

kepada sembilan anak raja bahwa yang mendapat jubah Buraksa akan menjadi suami Puteri. 

Untuk itu, nenek Raksasa mengajari Indrra Bangsawan. Indera Bangsawan diberi kuda hijau 

dan diajari cara mengambil jubah Buraksa yaitu dengan memasukkan ramuan daun-daunan ke 

dalam gentong minum Buraksa. Saat Buraksa datang hendak mengambil Puteri, Puteri 

menyuguhkan makanan, buah-buahan, dan minuman pada Buraksa. Tergoda sajian yang lezat 

itu tanpa pikir panjang Buraksa menghabiskan semuanya lalu meneguk habis air minum 

dalam gentong. 

Tak lama kemudian Buraksa tertidur. Indera Bangsawan segera membawa lari 

Puteri dan mengambil jubah Buraksa. Hatta Buraksa terbangun, Buraksa menjadi lumpuh 

akibat ramuan daun-daunan dalam air minumnya. 

Kemudian sembilan anak raja datang. Melihat Buraksa tak berdaya, mereka 

mengambil selimut Buraksa dan segera menghadap Raja. Mereka hendak mengatakan kepada 

Raja bahwa selimut Buraksa sebagai jubah Buraksa. Sesampainya di istana, Indera 

Bangsawan segera menyerahkan Puteri dan jubah Buraksa. Hata Raja mengumumkan hari 

pernikahan Indera Bangsawan dan Puteri. Saat itu sembilan anak raja datang. Mendengar 

pengumuman itu akhirnya mereka memilih untuk pergi. Mereka malu kalau sampai niat 

buruknya berbohong diketahui raja dan rakyatnya. 

 
Sumber: Buku Kesusastraan Melayu Klasik 

 
2. Ceritakan kembali “Hikayat Indera Begawan “ dengan menggunakan bahasa sendiri ! 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………….. 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Proses 
 

 
 

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Proses 75 

 Menceritakan kembali secara tulisan hikaayat 
Indera Begawan 

 

   

2 Hasil 15 

 Kesesuaian menulis abstraksi berdasarkan unsur- 
unsur pemabangunnya 

 

   

3 Waktu 10 

 Ketepatan waktu kerja  

 

 

SKOR/BOBOT 

 

Proses 

 

Hasil 

 

Waktu 

Nilai 

Siswa 

Maks/Pe 

rolehan 

 

Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. 
……… 

… 

 

 

KESIMPULAN HASIL BELAJAR 

 

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

……………………………………………………………………………………………… 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 
 
 

 

3.8 Membandingkan nilai-nilai dan kebahasaan cerita rakyat dan cerpen 

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

dan nilai-nilai 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 

 

 Hikayat disajikan dengan menggunakan bahasa Melayu klasik. Ciri bahasa yang dominan 

dalam hikayat adalah pengguna konjungsi hampir pada setiap awalkalimat. Selain banyak 

menggunakan konjungsi, hikayat menggunakan kata-kata arkais. Hikayat merupakan karya 

sastra klasik. Artinya, usia hikayat jauh lebih tua dibandingkan usia Negara Indonesia. 

Meskipun bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia (berasal dari bahasa Melayu), 

tidak semua kata dalam hikayat kita jumpai dalam bahasa Indonesia sekarang. Kata-kata 

yang sudah jarang digunakan atau bahkan sudah asing tersebut disebut sebagai kata-kata 

arkais. Contoh kata arkais beroleh, titah. 

 Hikayat dan cerpen sama-sama merupakan teks narasi fiksi. Keduanya mempunyai unsur 

intrik yang sama yaitu tema, tokoh dan penokohan, sudut pandang, latar, gaya bahasa, dan 

alur. Kaidah bahasa yang dominan dalam cerpen adalah penggunaan gaya bahasa (majas) 

dan penggunaan konjungsi yang menyatakan urutan waktu dan urutan kejadian. Hikayat 

juga banyak menggunakan gaya bahasa untuk memperindah cerita yang disampaikan. 

Majas 

Penggunaan majas dalam cerpen dan hikayat berfungsi untuk membuat cerita lebih menarik 

dibandingkan menggunakan bahasa yang bermakna lugas. Ada berbagai jenis majas yang 

digunakan baik dalam cerpen dan hikayat. Di antara majas yang sering digunakan dalam 

cerpen maupun hikayat adalah majas antonomasia, personifikasi, metafora, hiperbola, dan 

majas perbandingan (simile) . Meskipun sama-sama menggunakan gaya bahasa, tetapi gaya 

bahasa yangdigunakan dalam hikayat berbeda penyajiannya dengan gaya bahasa dalam 

cerpen. 

❖ Majas personifikasi adalah majas yang seolah-olah benda mati dapat hidup seperti 

manusia. Contoh : daun itu melambai-lambai. 

❖ Majas antonomasia yaiitu majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifat 

yang menonjol. Contoh : si cantik, si kurus. 

❖ Majas simile yaitu majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya 

menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Seperti, laksana, bak, bagaikan. 
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PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 

❖ Majas metafora yaitu majas yang menggunakan kata yang bukan arti sebenarnya. 

Contoh : pemuda itu menjadi tulangpunggung keluarga. 

❖ Majas hiperbola yaitu majas yang melebih-lebihkan. Contoh: air mata ani jatuh 

membanjiri pipi. 

❖ Majas ironi yaitu majas yang menggunakan sindiran halus. Contoh : bagus benar 

tulisanmu sehingga tidak dapat di baca. 

 

 
 

 

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     

 

 

Kegiatan 1 

1. Bacalah kembali teks hikayat “ Indera Bangsawan “ dan cerpen “ Tukang Pijit 

Keliling berikut ini” ! 

 

Tukang Pijat Keliling 

oleh Sulung Pamangguh 

 
Sebenarnya tidak ada keistimewaan khusus mengenai keahlian Darko dalam memijat. 

Standar tukang pijat pada layaknya. Namun, keramahannya yang mengalir menambah daya 

pikat tersendiri. Kami menemukan ketenangan di wajahnya yang membuat kami senantiasa 

merasa dekat. Mungkin oleh sebab itu kami terus membicarakannya. 

Entah darimana asalnya, tiada seorang warga pun yang tahu. Tiba-tiba saja datang ke 

kampung kami dengan pakaian tampak lusuh. Kami sempat menganggap dia adalah pengemis 

yang diutus kitab suci. Dia bertubuh jangkung tetapi terkesan membungkuk, barangkali 

karena usia. Peci melingkar di kepala. Jenggot lebat mengitari wajah. Tanpa mengenakan 

kacamata, membuat matanya yang hampa terlihat lebih suram, dia menawarkan pijatan dari 

rumah ke rumah. Kami melihat mata yang bagai selalu ingin memejam, hanya selapis putih 

yang terlihat. 

Kami pun penasaran ingin merasakan pijatannya. Maklum, tak ada tukang pijat di 

kampung kami, apalagi yang keliling. Biasanya kami saling pijat memijat dengan istri di 

rumah masing-masing, itu pun hanya sekadarnya. Kami harusmenuju ke dukun pijat di 
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kampung sebelah bila ingin merasakan pijatan yang sungguh-sungguh atau mengurut tangan 

kaki kami yang terkilir. 

Hampir kebanyakan warga di kampung kami ini adalah buruh tani. Hanya beberapa 

orang yang memiliki sawah, dapat dihitung dengan ingatan. Setiap hari kami harus 

menumpahkan tenaga di ladang. Dapat dibayangkan keletihan kami bila malam menjelang. 

Tentulah kehadiran Darko membuat kampung kami lebih menggeliat, makin bergairah. 

Setiap malam, dengan membawa minyak urut, dia menyusur dari gang ke gang 

kampung guna menjemput pelanggan. Kakinya bagai digerakkan tanah, dia begitu saja 

melangkah tanpa bantuan tongkat. Tidak pernah menabrak pohon atau jatuh ke sungai. 

Memang, tangannya kerap meraba-raba udara ketika melangkah, seperti sedang menatap 

keadaan. Barangkali penglihatan Darko terletak di telapak tangannya. 

Dia akan berhenti ketika seseorang memanggilnya. Melayani pelanggannya dengan tulus dan 

sama rata, tanpa pernah memandang suatu apa pun. Serta yang membuat kami semakin 

hormat, tidak pernah sekali pun dia mematok harga. Dengan biaya murah, bahkan terkadang 

hanya dengan mengganti sepiring nasi 

dan teh panas, kami bisa mendapatkan kenikmatan pijat yang tiada tara. Kami menikmati 

bagaimana tangannya menekan lembut tiap jengkal tubuh kami. Kami merasakan urat syaraf 

kami yang perlahan melepaskan kepenatan bagai menemukan kesegaran baru setelah seharian 

ditimpa kelelahan. Pantaslah bila terkadang ada pelanggan yang tertidur saat sedang dipijat. 

Selain itu, Darko memiliki pembawaan sikap yang ramah, tidak mengherankan bila 

orang- orang kampung segera merasa akrab dengan dirinya. Dia suka pula menceritakan kisah 

lucu di sela pijatannya. Meskipun begitu, kami tetap tidak tahu asal usulnya dengan jelas. Bila 

kami menanyakannya, dia selalu mengatakan bahwa dirinya berasal dari kampung yang jauh 

di kaki gunung. 

Kemudian kami ketahui, bila malam hampir tandas, Darko kembali ke tempat 

pemakaman di ujung kampung. Di antara sawah-sawah melintang. Sebuah tempat 

pemakaman yang muram, menegaskan keterasingan. Di sana terdapat sebuah gubuk yang 

menyimpan keranda, gentong, serta peralatan penguburan lain yang tentu saja kotor sebab 

hanya diperlukan bila ada warga meninggal. Di keranda itulah Darko tidur, memimpikan apa 

saja. Dia selalu mensyukuri mimpi, meskipun percaya mimpi tak akan mengubah apa-apa. 

Sudah berhari-hari dia tinggal di sana. Tak dapat kami bayangkan bagaimana aroma mayit 

yang membubung ke udara lewat tengah malam, menggenang di dadanya, menyesakkan 

pernapasan. Kami lantas menyarankan supaya menginap di masjid saja. Namun dia tolak. 

Katanya kini masjid sedang berada di ujung tanduk. Entahlah, dia lebih memilih tinggal di 

pemakaman, membersihkan kuburan siapa saja. Seminggu kemudian orang-orang kampung 

gusar. Pak Lurah mengumumkan bahwa masjid kampung satu-satunya yang berada di jalan 

utama, akan segera dipindah ke permukiman berimpitan rumah-rumah warga dengan alasan 

agar kami lebih dekat menjangkaunya. Supaya masjid senantiasa dipenuhi jemaah. 

Namun, berhamburan kabar Pak Lurah akan mengorbankan tanah masjid dan sekitarnya ini 

kepada orang kota untuk sebuah proyek pasar masuk kampung. Tentu saja merupakan tempat 

yang strategis daripada di pelosok permukiman, harus melewati gang yang meliuk-liuk dan 

becek seperti garis nasib kami. 

Di saat seperti itu kami justru teringat Darko. Ucapannya terngiang kembali, 

mengendap ke telinga kami bagai datang dari keterasingan yang kelam. Kami mulai bertanya- 

tanya. Adakah Darko memang sudah mengetahui segala yang akan terjadi? Sejauh ini kami 
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hanya saling memendam di dalam hati masing-masing tentang dugaan bahwa Darko memiliki 

kejelian menangkap hari lusa. 

Namun diam-diam ketika sedang dipijat, Kurit, seorang warga kampung yang terkenal 

suka ceplas-ceplos, meminta Darko meramalkan nasibnya. Darko hanya tersenyum sambil 

gelengkan kepala berkali-kali isyarat kerendahan hati, seakan berkata bahwa dia tidak bisa 

melakukan apa-apa selain memijat. Namun Kurit terus mendesak. Akhirnya seusai memijat, 

Darko pun menuruti permintaannya. 

Dengan sikap yang tenang dia mulai mengusap telapak tangan Kurit, menatapnya 

dengan mata terpejam, kemudian berkata,” Telapak tangan adalah pertemuan antara 

kesedihan dan kebahagiaan.” Entahlah apa maksudnya, Kurit kali ini hanya diam saja, 

mendengarkan dengan takzim. 

”Ada kekuatan tersimpan di telapak tanganmu.” 

Kurit serius menyimaknya masih dalam keadaan berbaring. 

”Tetap dirawat pertanianmu, rezeki akan terus membuntuti,” tambahnya. 

Kurit mengangguk, masih tanpa ucap. 

Setelah merasa tak ada lagi sesuatu yang harus dikerjakan, Darko permisi. Berjalan 

kembali menapaki malam yang lengang. Langkahnya begitu jelas terdengar, gesekan telapak 

kakinya pada tanah menimbulkan bunyi yang gemetar. Sementara Kurit terus menyimpan 

ucapan Darko, berharap akan menjadi kenyataan. 

Siang hari. Darko selalu duduk berlama-lama di celah gundukan-gundukan tanah yang 

berjajar. Seperti sedang merasakan udara yang semilir di bawah pohonpohon tua. Menangkap 

suara burung-burung yang melengking di kejauhan. Menikmati aroma semak-semak. 

Mulutnya bergerak, seperti sedang merapalkan doa. Mungkin dia mendoakan mereka yang di 

alam kubur sana. Dan bila ada warga meninggal, Darko kerap membantu para penggali kubur. 

Meski sekadar mengambil air dari sumur, supaya tanah lebih mudah digali. 

Begitulah, saat siang hari kami tak pernah melihat Darko keliling kampung. 

Barangkali dia lebih memilih menyepi dalam hening pemakaman. Ada saja sesuatu yang dia 

kerjakan. Bahkan yang mungkin tidak begitu penting sekalipun. Mencabuti rerumputan liar di 

permukaan tanah makam, mengumpulkan dedaunan yang berserakan dengan sapu lidi lalu 

membakarnya. Padahal, lihatlah betapa daundaun tidak akan pernah berhenti menciumi bumi. 

Dia begitu tangkas melakukan itu semua, seakan memang tak pernah ada masalah dengan 

penglihatannya. 

Kurit membenarkan ucapan Darko. Bawang merah yang dipanennya kini lebih 

besar dan segar daripada hasil panen sebelumnya. Bertepatan dengan naiknya harga 

bawang yang memang tak menentu. Dengan meluap-luap Kurit menceritakan kejelian Darko 

membaca nasib seseorang kepada siapa saja yang dijumpainya. Kabar tentang ramalannya 

pun bagai udara, beredar di perkampungan. 

Kini hampir setiap malam selalu saja ada yang membutuhkan jasanya. Para 

perempuan, yang biasanya lebih menyukai pijatan suami, mulai menunggu giliran. Entah 

karena memang butuh mengendorkan otot yang tegang atau sekadar ingin mengetahui 

ramalannya. Mungkin dua-duanya. Bila kebetulan kami menjumpainya di jalan dan minta 

diramal tanpa pijat sebelumnya, Darko tidak akan bersedia melakukannya. Katanya, dia hanya 

menawarkan jasa pijat, bukan ramalan. Di warung wedang jahe, orang-orang terus 

membicarakannya. Mereka saling menceritakan ramalan masing-masing. 
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”Akan datang kepadaku putri kecil pembawa rezeki. ”Eh, dia juga bilang, sebentar lagi akan 

habis masa penantianku,” kata perempuan pemilik warung dengan nada berbunga-bunga. Ia 

hampir layu menunggu lamaran. 

”Dia menyarankan supaya aku beternak ayam saja,” seseorang menambahi. 

Begitulah, dengan sangat berkobar-kobar kami menceritakan ramalan masingmasing. Setiap 

lamunan kami habiskan untuk berharap. Menunggu dengan keyakinan mengucur seperti curah 

keringat kami yang terus menetes sepanjang hari. 

Sungguh tak dapat kami pungkiri. Tak dapat kami sangkal, segalanya benarbenar 

terjadi. Talim dianugerahi bayi perempuan yang sehat dari rahim istrinya. Tak lama jelang itu, 

Surtini si perawan tua menerima lamaran seorang duda dari kampung sebelah. Sementara 

Tasrip bergembira mendapati ternak ayamnya gemuk dan lincah. Disusul dengan kejadian- 

kejadian serupa. Kejelian Darko dalam meramal semakin diyakini orang- orang kampung. 

Ketepatannya membaca nasib seperti seorang petani memahami gerak musim-musim. Pak 

Lurah pun merasa terusik mendengar kabar yang dari hari ke hari semakin meluap itu. Ia 

sebelumnya memang belum pernah merasakan pijatan Darko. Ia lebih memilih pijat ke 

kampung sebelah yang bersertifikat, menurutnya lebih pantas dipercayai. 

Malam itu diam-diam Pak Lurah memanggil Darko ke rumahnya. Seusai dipijat, 

dengan suara penuh wibawa ia meminta diramalkannya nomer togel yang akan keluar besok 

malam. Seperti biasa, Darko hanya menggeleng sambil tersenyum. Namun Pak Lurah terus 

mendesak, bahkan sedikit memohon. Darko diam beberapa jenak. Kemudian, dengan sangat 

terang dia pun menyebutkan angka sejumlah empat kali diikuti gerak jari-jari tangannya. Kali 

ini Pak Lurah yang tersenyum, gembira melintasi raut mukanya. Seperti biasa, setelah merasa 

tidak ada sesuatu yang harus dikerjakan, Darko permisi. Membiarkan tubuhnya diterpa angin 

malam yang lembab. 

Orang-orang kampung kini mulai gelisah. Sudah dua malam kami tidak menjumpai 

Darko keliling kampung. Kami hanya bisa menduga dengan kemungkinan-kemungkinan. 

Sementara Pak Lurah kian geram, merasa dilecehkan. Mendapati nomer togel pemberiannya 

tak kunjung tembus. Esoknya, di suatu Jumat yang cerah, Pak Lurah mengumpulkan beberapa 

warga—terutama yang lelaki—guna memindahkan perlengkapan penguburan ke tengah 

permukiman. Katanya, tanah kuburan semakin sesak, membutuhkan lahan luang yang lebih. 

Sesampainya di sana, kami tetap tidak menjumpai Darko. Di gubuk itu, kami tidak juga 

menemukan jejak peninggalannya. Dengan memendam perasaan getir kami merobohkan 

tempat tinggalnya. Dalam hati kami masih sempat bertanya. Adakah Darko memang sudah 

mengetahui segala yang akan terjadi? 

 
2. Bandingkan dan tentukan kebahasaan ( majas dan konjungsi ) dalam hikayat “ Indera 

Bangsawan “ dan cerpen “ Tukang Pijit Keliling” ? 

 
Jenis Majas Kutipan Hikayat Kutipan Cerpen 

   

   



MODUL ELEKTRONIK BAHASA INDONESIA KELAS X Kur Terintegrasi 
 

 

 

   

   

   

   

   

Konjungsi Kutipan Hikayat Kutipan Cerpen 
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3. Bandingkan nilai-nilai yang terdapat dalam hikayat “ Indera Bangsawan “ dan cerpen 

“ Tukang Pijit Keliling” ? 

 
Nilai Hikayat Cerpen 

   

   

   

   

   

 
 

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 
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C. Penilaian Keterampilan 

 Kegiatan 2 

 
1. Bacalah kembali teks hikayat “ Bayan Budiman” ! 

2. Analisislah gagasan-gagasan yang ada dalam teks hikayat “ Bayan Budiman” ! 

3. Susunlah gagasan-gagasan tersebut menjadi sebuah sinopsis ! 

4. Kembangkan dan ubahlah hikayat “ Bayan Budiman “ ke bentuk cerpen dengan 

memerhatikan isi,  nilai-nilainya, alur, seting dan tokohnya ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Penskoran Penilaian Ketrampilan Proses 
 

 
 

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Proses 75 

 mengubah teks hikayat “ Bayan Budiman” 
menjadi cerpen 

B 

   

2 Hasil 15 

 Kesesuaian menulis hikayat menjadi cerpen 
berdasarkan dan tokohtema, nilai, alur, seting 

 

   

3 Waktu 10 
 Ketepatan waktu kerja  

 

 

SKOR/BOBOT 

 

Proses 

 

Hasil 

 

Waktu 

Nilai 

Siswa 

Maks/Pe 

rolehan 

 

Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100 ………….. 
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Skor Perolehan ……. ……. ……. 
……… 

… 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN HASIL BELAJAR 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 

 
 

 
 

 
 

 

3.9 Menguraikan butir-butir penting dari dua buku nonfiksi (buku pengayaan) dan satu novel 

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

yang dibaca 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 
 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

 

 Ikhtisar merupakan kesimpulan terakhir yang mengandung informasi berdasarkan uraian 

sebelumnya, ikhtisar dapat berupa fakta, pendapat atau alasan terhadap sebuah objek. 

Secara umum ikhtisar berupa rangkaian kalimat berisi fakta yang diberi pendapat. Pada 

dasarnya ikhtisar sama dengan ringkasan dilihat dari tujuannya, keduanya mengambil 

bentuk kecil dari karangan panjang. Perbedaannya ikhtisar tidak mempertahankan 

urutan gagasan yang membangun karangan itu, terserah pada pembuat ikhtisar. Untuk 

mengambil inti bebs dalam pemilihan kata, asalkan tetap menunjukkan inti dari bacaan. 

 Ringkasan merupakan bentuk ringkas dari karangan yang masih memperlihtkan sosok 

dasar dari aslinya. Ringkasan tidak meninggalkan urutan dasar yang melandasinya. 

 

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 

 Kegiatan 1 (projek) 

 
1. Buatlah kelompok yang terdiri dari 4 siswa ! 

2. Tentukan butir-butir penting dari buku nonfiksi dan novel yang sudah dibaca ! 
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SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 

 

C. Penilaian Keterampilan 

 Kegiatan 2 ( Produk) 

 
1. Secara berkelompok, buatlah ikhtisar dari buku nonfiksi dan novel yang sudah dibaca ! 

2. Secara berkelompok buatlah ringkasan dari buku nonfiksi dan novel yang sudah 

dibaca! 

 
Penskoran Penilaian Ketrampilan 

 

 
 

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Proses 75 

 Menulis ikhisar dan ringkasan dari buku nonfiksi 
dan novel 

B 

   

2 Hasil 15 

 Kesesuaian menulis ikhisar dan ringkasan dari 
buku nonfiksi dan novel 

 

   

3 Waktu 10 

 Ketepatan waktu kerja  

 

 

SKOR/BOBOT 

 

Proses 

 

Hasil 

 

Waktu 

Nilai 

Siswa 

Maks/Pe 

rolehan 

 

Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. 
……… 

… 

 

KESIMPULAN HASIL BELAJAR 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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Tanah sangat vital peranannya bagi semua kehidupan di bumi. Karena tanah 

mendukung kehidupan tumbuhan dengan menyediakan hara, air dan sebagai 

penopang akar. Struktur tanah yang berongga-rongga juga menjadi tempat yang 

baik bagi akar untuk bernapas dan tumbuh. Tanah juga menjadi habitat hidup 

berbagai mikroorganisme. Bagi sebagian besar hewan darat, tanah menjadi lahan 

untuk hidup dan bergerak. 

(1) Kelinci tergolong hewan mamalia dari family Leporidae. (2) Kelinci dapat 

ditemui dengan mudah diberbagai belahan bumi. (3) Dahulu kelinci adalah 

hewan liar yang hidup di Afrika hingga ke daratan Eropa. (4) berdasarkan jenis 

bulu, kelinci dibagi menjadi dua jenis yaitu, berbulu panjang dan berbulu 

pendek. (5) Penelitian membuktikan bahwa daging kelinci dapat digunakan 

sebagai obat yang mampu menyembuhkan penyakit asma. 

Tomat mempunyai siklus hidup yang singkat. Tomat dapat tumbuh setinggi 

satu sampai tiga meter. Tumbuhan ini memiliki buah berwarna hijau, kuning 

dan merah. Buah tomat banyak mengandung vitamin A, B dan C. Buah ini 

dapat digunakan untuk sayur dalam masakan. selain itu juga dapat digunakan 

sebagai jus yang berguna bagi kesehatan . 

 

 
 

LATIHAN SOAL TKM SEMESTER GANJIL 

 
1. Bacalah teks laporan hasil observasi berikut ! 

 

Gagasan pokok teks tersebut adalah… 
 

A. Peran tanah bagi kehidupan. 

B. Struktur tanah yang berongga-rongga. 

C. Unsur-unsur vital tanah bagi kehidupan. 

D. Tanah menjadi habitat hidup mikroorganisme. 

E. Tanah mendukukung kehidupan tumbuhan dan hewan. 

 
2. Bacalah teks laporan hasil observasi berikut ! 

 

Deskripsi manfaat pada teks tersebut ditandai pada kalimat nomor…. 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 
3. Cermati teks laporan hasil observasi berikut ! 
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Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alamnya. 

Berbagai jenis tumbuhan hidup di Indonesia. Hal ini dikarenakan Indonesia 

dikenal sebagai negara yang subur karena berada pada iklim tropis. Walau 

demikian, masih terdapat spesies tumbuhan yang terancam punah . hal ini 

disebabkan karena aktivitas manusia dalam menebang hutan secara liar, 

perubahan iklim, dan lain sebagainya. 

 
Benda paling diminati pengunjung untuk diamati di D’topeng adalah topeng. Ada 

beragam jenis topeng di museum ini. Topeng-topeng tersebut dapat 

dikelompokkan menjadi dua bagian berdasarkan bahan dasarnya, yaitu yang 

berbahan dasar kayu dan batu. Topeng berbahan kayu sebagian besar berasal dari 

daerah Bali, Jawa Timur, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Barat. 

Sementara itu, topeng yang berbahan batu berasal dari daerah sekitar Sulawesi dan 

Maluku. 

Simpulan teks tersebut adalah… 

A. Tomat mempunyai siklus hidup yang singkat . 

B. Kandungan buah tomat berguna untuk kesehatan. 

C. Tomat mengandung vitamin A, B dan C yang berguna untuk tubuh. 

D. Buah tomat memiliki buah yang berwarna hijau, kuning dan merah. 

E. Tomat selain dapat digunakan untuk sayur juga bermanfaat bagi kesehatan. 

 
4. Cermati teks laporan hasil observasi berikut ! 

 

 

Pernyataan yang sesuai dengan teks tersebut adalah… 

A. Indonesia kaya akan suber daya alam dan manusia. 

B. Bergai jenis flora dan fauna hidup subur di Indonesia. 

C. Berbagai macam spesies hewan dan tumbuhan terancam punah. 

D. Indonesia beriklim tropis sehingga kaya akan sumber daya alam. 

E. Penebangan hutan secara liar menyebabkan punahnya hewan dan tumbuhan. 

 
5. Cermati teks laporan hasil observasi berikut ! 

 

 
Ringkasan teks di atas adalah… 

 

A. Pengelompokan topeng nenjadi dua bagian yaitu berbahan kayu dan batu. 

B. Beragam jenis topeng di museum iniyaitu yang berbahan dasar kayu dan batu. 

C. Topeng adalah benda yang diminati pengunjung di D’topengkarena terletak di Batu. 

D. Topeng menjadi benda yang diminati di D’topeng dan topeng berdasarkan bahanya 

berasal dari bahan kayu dan batu. 

E. Topeng berbahan kayu sebagian besar berasal dari daerah Bali, Jawa Timur, Jawa 

Tengah, Yogyakarta, Jakarta, dan Jawa Barat. 
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(1) Kupu-kupu masuk ke dalam kingdomAnimalia. (2) Artinya kupu-kupu 

adalah hewan. (3) Di dunia ini ada berbagai kingdom makhluk hidup. (3) 

Kigdom Animalia adalah kingdom yang anggota-anggotanya dari bermacam 

hewan , dan kupu-kupu dari kingdom Animalia masuk ke dalam 

filumAnthropoda. (4) Anthropoda adalah filum yang anggotanya hewan yang 

kakinya berbuku-buku. 

(1) Pemanasan global atau biasa disebut dengan istilah global warming, 

merupakan proses meningginya suhu bumi setiap tahunnya yang diakibatkan 

oleh meningkatnya gas buang karbon yang berasal dari kegiatan industri, 

pembakaran bahan bakar, penggunaan listrik dan lain-lain. (2) Pemanasan 

global juga terjadi akibat adanya efek gas rumah kaca yang berupa gas 

karbondioksida ( CO2), karbon monoksida (CO), gas metan dan lain-lain. (3) 

Gas-gas inilah yang menimbulkan Grenhouse effect atau efek gas rumah kaca 

pada atmosfer bumi sehingga sinar UV matahari sebagian besar tertahan dalam 

atmosfer. (4) Hal ini yang menyebabkan kenaikan suhu rata-rata di bumi. (5) 

Dalam jangka pendek hal tersebut dapat mengakibatkan kenaikan permukaan 

air laut, akibat mencairnya es di kutub utara dan kutub selatan. 

 

 

 

 
 

6. Cermati teks laporan hasil observasi berikut ! 
 

Kalimat smpleks (tunggal) ditandai dengan nomor…. 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 
7. Cermati teks laporan hasil observasi berikut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalimat kompleks (kalimat majemuk) ditandai dengan nomor…. 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 
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Simpulan teks tersebut adalah… 

A. 

B. 

C. 

D. 

E. 

Hujan merupakan proses turunya air dari langit menuju permukaan bumi. Di 

Indonesia terdapat tiga macam jenis hujan yakni, hujan frontal, hujan orografis 

dan hujan zenit. Hujan frontal adalah hujan yang disebabkan oleh bertemunya 

angin musim panas yang [….] uap air yang lembab dengan udara dingin yang 

bersuhu rendah. Hujan orografis adalah hujan yang diakibatkan oleh uap air 

yang tertiup angin hingga naik ke pegunungan dan [….] awan. Hujan zenit 

disebabkan suhu yang panas pada garis katulistiwa sehingga memicu penguapan 

air ke atas langit bertemu bertemu dengan udara dingi sehingga menjadi hujan. 

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah 

berakhirnya suatu proses. Berdasarkan sifatnya sampah dibagi menjadi 

dua, yaitu sampah organik dan anorganik . sampah organik adalah 

sampah yang dapat diraikan, seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun 

kering dan sebagainya. Sedangkan sampah anorganik merupakan sampah 

yang tidak mudah diuraiakan, seperti plastik, kayu, kaca, kaleng dan lain 

sebagainya. 

Lingkungan hidup adalah kesatuan yang terbentuk dari hubungan ruang, benda dan 

makhluk hidup didalamnya termasuk manusia. Oleh karena itu lingkungan harus 

dijaga agar keberlangsungan hidup tetap berjalan sebagaimana mestinya. Lingkungan 

hidup terdapat dua ekosistem. [….]. Diantara kedunya, ekosistem airlah yang 

mempunyai peran yang lebih penting dari pada ekosistem darat. 

8. Cermati teks laporan hasil observasi berikut ! 
 

 

Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi bagian yang dirumpangkan adalah…. 
 

A. dibawa, membentuk 

B. terbawa, membentuk 

C. membawa, terbentuk 

D. membawa, dibentuk 

E. membawa, membentuk 
 

9. Bacalah teks laporan hasil observasi berikut ! 
 

Makna istilah organik pada teks di atas adalah…. 
 

A. Zat mati 

B. Zat yang susah terurai 

C. Benda mati yang mudah terurai 

D. Zat yang berasal dari makhluk hidup 

E. Zat yang berasal dari benda mati dan hidup 

 
10. Cermati teks laporan hasil observasi berikut ! 

 

Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks yang dirumpangkan (kosongkan)adalah… 
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(1) Energi nuklir dipandang semakin penting berperan sebagai energy alternatif 

di kawasan Asia Tenggara. (2) Hal ini mengemuka dalam Koferensi Tenaga 

Nuklir Asia ke-6 yang berlangsung di Kuala Lumpur, Malaysia. (3) Rosatom 

(ahi nuklir asal Rusia) mengajak pemerintah dan badan nuklir msing-asing 

Negara di Asia Tenggara untuk meningkatkan edukasi dan pengetahuan tentang 

manfaat nuklir guna meningkatkan kualias hidup manusia kepada masyarakat 

umum. (4) Dukungan publik menjadi penting jika negara ingin 

mempertahankan program nuklir. (5) Untuk itu, kita dukung program ini dengan 

mempertimbangkan segi positif dan manfaatnya. 

Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. 

Enam masalah lingkungan yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk, 

penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan 

hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal 

itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah 

populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam dan polusi yang 

A. Ekosistem darat dan ekosistem udara. 

B. Ekosistem darat dan ekosistem perairan. 

C. Ekosistem perairan dan ekosistem udara 

D. Kedua ekosistem tersebut sangat bermanfaat 

E. Ekosistem merupakan tempat hidup makhluk hidup. 

 
11. Bacalah teks eksposisi berikut ! 

 

 
Informasi yang sesuai dengan teks tersebut adalah... 

 

A. Ledakan penduduk yang banyak menjadi masalah utama. 

B. Lima masalah utama menjadi penyebab masalah lingkungan. 

C. Kesusakan habitat alam dan perubahan iklim menjasi meningkat. 

D. Kemajuan teknologi belum dapat menyelesaikan masalah lingkungan. 

E. Bumi mengalami masalah kelestarian dan kebersihan lingkungan yang serius. 

 
12. Bacalah teks eksposisi berikut ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Argumentasi pada teks tersebut ditandai dengan nomor…. 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 
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(1) Sebelum beranjak ke masa dewasa tentunya anak-anak harus melewati masa 

remaja terlebih dahulu. (2) Masa remaja adalah masa dimana usia kita berumur 

kisaran 11 sampai dengan 20 tahun. (3) ….(4) Pada masa ini remaja bisa 

dikatakan remaja berada dalam fase rawan karena pengaruh baik maupun buruk 

dapat masuk dengan mudah. (5) oleh karena itu fase inilah yang nantinya akan 

menentukan sifat remaja setelah dewasa. 

Pendidikan adalah hal yang paling efektif dalam memperbarui dunia. Hal 

tersebut dikarenakan pendidikan dapat digunakan sebagai batu loncatan untuk 

mengetahui segala informasi serta ilmu yang ada. Ada beberapa upaya yang 

dilakukan oleh pihak pemerintah untuk memajukan pendidikan, seperti melakukan 

pembangunan gedung sekolah dan melakukan kegiatan bebas biaya sekolah atau 

sekolah gratis untuk sekolah negeri. Dari hasil survei tercatat, tahun 2015 

peningkatan upaya pendidikan di Indonesia tergolong lumayan baik,yakni 

meningkat 25%. Selain itu hal paling utama untuk meningkatkan pendidikan ialah 

harus adanya minat siswa untuk berprestasi dan belajar. Hal tersebut akan 

mempermudah pemerintah agar tingkat pendidikan pada siswa semakin 

meningkat. Sehingga para penerus bangsa dapat memberikan yang terbaik bagi 

bangsa dan negaranya. 

Jika peserta didik semakin aktif serta didukung oleh fasilitas dan guru yang 

baik pula maka dipastikan kualitas pendidikan di Indonsia akan meningkat dan 

martabat Indonesia di kalangan negara-negara di dunia pun akan ikut meningkat. 

13. Cermati penggalan teks eksposisi rumpang berikut! 
 
 

 
Kalimat yang tepat untuk mengisi paragraf rumpang di atas adalah …. 

A. Remaja saat ini sangat berbeda dengan remaja zaman dulu. 

B. Pada masa inilah remaja akan mencari jati diri mereka. 

C. Kisaran ini terbilang tidak terlalu jauh rentangannya. 

D. Pada usia ini remaja sangat labil dalam bertindak. 

E. Masa remaja adalah masa yang paling dinanti. 

14. Bacalah teks eksposisi berikut dengan cermat! 
 
 

Struktur teks eksposisi yang termasuk tesis adalah … 

A. Pendidikan adalah hal yang paling efektif dalam memperbarui dunia karena dapat 

digunakan untuk mengetahui segala informasi. 

B. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk memajukan 

pendidikan di Indonesia. 

C. Pembangunan gedung sekolah dan melakukan kegiatan bebas biaya sekolah untuk 

sekolah negeri telah dilakukan pemerintah. 
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Hasil produksi rotan sekarang ini melimpah, namun tidak diimbangi dengan 

pembangunan industri pengolahan rotan seperti industri-industri mebel atau furnitur 

yang memadai. Akibatnya, hasil rotan menumpuk dan terpaksa diekspor. … ada 

wacana bahwa pemerintah akan mengeluarkan peraturan larangan ekspor. Jika 

ekspor rotan benar-benar dilarang, hal ini akan menimbulkan terjadinya 

pengangguran di kalangan petani dan pengumpul rotan. 

(1) Pemakaian bahasa Indonesia di seluruh daerah di Indonesia dewasa ini belum 

dapat dikatakan seragam. (2) Perbedaan dalam struktur kalimat, lagu kalimat, ucapan terlihat 

dengan mudah. (3) Pemakaian bahasa Indonesia sebagai bahasa pergaulan sering dikalahkan 

oleh bahasa daerah. (4) Para pemuka kita pun pada umumnya juga belum memperlihatkan 

penggunaan bahasa Indonesia yang baik. (5) Pakta-pakta di atas menunjukkan bahwa 

pengajaran bahasa Indonesia perlu ditingkatkan, 

D. Dari hasil survei tercatat, tahun 2015 upaya peningkatan pendidikan di Indonesia 

meningkat 25 %. 

E. Jika peserta didik semakin aktif serta didukung oleh fasilitas dan guru yang baik 

pula maka kualitas pendidikan di Indonsia akan meningkat. 

15. Bacalah teks eksposisi rumpang berikut dengan cermat! 
 
 

Konjungsi temporal yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas adalah …. 

A. Maka 

B. Jadi 

C. Saat ini 

D. Selanjutnya 

E. Sehingga 

16. Cermati penggalan teks eksposisi berikut! 
 

Penulisan kata tidak baku pada paragraf di atas terdapat pada kalimat nomor…. 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 
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(1) Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah pengangguran di Indonesia pada 

Agustus 2015 sebanyak 7,56 juta orang. (2) Jumlah ini bertambah 320 ribu orang 

dibandingkan dengan priode yang sama tahun sebelumnya sebanyak 7,24 juta jiwa. 

(3) Pada Agustus 2015, tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan 

didominasi oleh SMK 12,65 persen, disusul SMA sebesar 10,32 persen, Diploma 

7,54 persen, Sarjana 6,40 persen, SMP 6,22 persen, dan Sekolah Dasar ke bawah 

2,74 persen. (4) Bahkan di level megister dan doktoral pun, mencari kerja dengan 

pendapatan layak pun tidak mudah. (5) Ini terbukti , hanya 37,35 persen saja yang 

pendapatannya dikatakan layak. 

Indonesia menjadi buah bibir pada waktu pelaksanaan Sidang Tahunan IMF, 

14 Oktober 2012. Newsletter resmi yang dibagikan IMF pada seluruh peserta sidang 

mengambil satu tipok khusus berkaitan dengan Indonesia. Media itu mengangkat 

hasil riset dari McKinsey dan Standart Chartered yang berpendapat bahwa ekonomi 

negara Indonesia akan … Jerman dan Inggris pada tahun 2030. 

17. Cermati penggalan teks eksposisi berikut! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

\ 

Kalimat fakta paragraf di atas terpadat pada nomor …. 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

18. Cermati penggalan teks eksposisi berikut! 
 
 

 
Kalimat opini paragraf di atas terdapat pada nomor …. 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

19. Bacalah penggalan teks eksposisi berikut dengan cermat! 
 
 

(1)     Kita tahu bahwa kehidupan di dunia ini memerlukan keseimbangan yang 

tepat antara gas oksigen dengan gas karbon dioksida. (2) Namun, keseimbangan itu 

berpotensi terganggu oleh idustri. (3) Apabila keseimbangan itu terganggu, akan 

kacaulah keberlangsungan semua bentuk kehidupan. (4) Padahal, dunia tumbuhan 

setiap tahun menghasilkan 94 miliar ton gas oksigen. (5) Hal itu bukan jumlah yang 

sedikit. 
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(1) Meskipun begitu, realitanya acapkali sering terealisasikan ketidakadilan 

hukum. 

(2) Itulah yang terjadi saat sekarang ini . 

(3) Seharusnya hukum di Indonesia seperti yang sudah ditetapkan pada Undang- 

Undang harus tegas dan tidak memandang bulu. 

(4) Hukum mungkin dapat saja tegas, tetapi berubah sekejab menjadi tumpul 

pada saat dilaksanakan pada para koruptor. 

Cara Keledai Membaca Buku 
 

Alkisah, Sang Raja Babilonia menghadiahi Abunawas seekor keledai. Abunawas 

menerimanya dengan berat hati, karena Sang Raja memberi syarat, “Ajari keledai itu 

membaca.”Apabila dalam dua minggu keledai tersebut tidak bisa, maka Abunawas 

akan dihukum gantung. Singkat cerita, waktu yang ditunggu tiba. Ternyata ajaib! Si 

keledai dengan lidah nya mulai membuka halaman demi halaman buku yang ada di 

depannya sampai habis. Raja pun kaget. Beliau pun bertanya bagaimana cara 

Abunawas mengajarkannya? Abunawas pun berkisah, “Sesampainya di rumah, 

hamba siapkan lembaran-lembaran besar mirip buku dan hamba sisipkan biji-biji 

gandum di dalamnya. Keledai itu harus belajar membalik-balik halamannya untuk 

bisa makan biji-biji itu, kalau tidak ditemukan biji gandumnya ia harus membalik 

halaman berikutnya. Dan itu ia lakukan terus sampai ia terlatih membalik-balik 

halaman buku itu.” Tapi bukankah ia tidak mengerti apa yang dibacanya? Tukas 

Sang Raja ? Abunawas menjawab, “Memang demikianlah cara keledai membaca, 

hanya membalik-balik halaman tanpa memahami isinya.” Tapi bukankah kita 

(manusia) juga seperti itu ? “ jawabab Abunawas dengan mimik serius. Sang Raja 

pun manggut-manggut, sambil berkata “Baiklah, keledai itu milikmu dan kau 

terbebas dari hukuman gantung.” Jadi kalau kita membaca buku tanpa mengerti 

isinya, apa bedanya dengan keledai ?” 

Diksi yang tepat untuk mengisi kalimat rumpang pada paragraf di atas adalah …. 

A. mengungguli 

B. melampaui 

C. mengejar 

D. menyusul 

E. melebihi 

20. Cermati kalimat berikut! 
 
 

Kalimat di atas dapat disusun menjadi paragraf yang baik dengan dengan urutan … 

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

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

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

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

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

21. Bacalah teks anekdot berikut dengan cermat! 
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Dosen yang Juga Menjadi Pejabat 
 

Di sebuah Universitas, dua orang mahasiswa sedang asik duduk sambil berbincang- 

bincang. 

Toni : “Saya heran deh Jon, melihat dosen Hukum kita kalau mengajar pasti tidak 

mau berdiri.” 

Joni : “Alah kamu Ton, begitu aja kamu fikirkan.” 

Toni : “Tapi kamu tahu tidak alasannya ?” 

Joni : “Yah, mungkin saja beliau sakit kakinya kalau berdiri.” 

Toni : “Bukan itu masalahnya, beliaukan juga seorang pejabat.” 

Joni : “Lantas, kenapa kalau beliau seorang pejabat ?” 

Toni : “ Yah, mungkin saja kalau beliau berdiri nanti takut kursinya diambil orang.” 

Joni : “???” 

\Interpretasi yang sesuai dengan isi teks di atas adalah …. 
 

A. Kepandaian keledai dalam membaca buku sama dengan kepandaian manusia 

membaca buku. 

B. Sang Raja menghadiahi Abunawas seekor keledai yang harus dilatih agar pandai 

membaca. 

C. Karena kepandaian keledai dalam membaca buku, Abunawas selamat dari 

hukuman gantung. 

D. Abunawas adalah orang yang pintar dan cerdik ukarena mampu mengajari keledai 

membaca. 

E. Jika kita membaca buku maka harus memahami isinya karena jika tidak ,sama 

halnya dengan keledai. 

22. Cermati isi dialog anekdot berikut! 
 
 

Pesan yang terdapat dalam dialog anekdot di atas adalah …. 

A. Mahasiswa seharusnya tidak boleh usil dengan kebiasaan dosennya. 

B. Sebaiknya seorang dosen tidak perlu membawa kursi kemana pun ia pergi. 

C. Sebagai manusia kita tidak boleh berburuk sangka , terlebih dengan dosen kita. 

D. Sebaiknya seorang dosen kalau mengajar harus selalu berdiri atau tidak duduk. 

E. Sebagai pejabat, kita tidak perlu takut apabila jabatan kita digantikan orang lain. 
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Konsesi Hutan 
 

Di negeri anatah brantah seorang 

Wedenanya ingin mengonversi hutannya. 

Dari yang semula hutan gundul menjadi 

kebun kelapa sawit agar bisa produktif. 

Beliau pun memanggil para pengusaha 

untuk bicara empat mata. 

 

Wedena :”Saudara saya beri izin 

pengelolaan hutan, tapi apa yang akan 

saudara berikan pada saya ?” 

 

Pengusaha 1 : “Terserapnya tenaga kerja 

lokal dan bagi hasil 10 M pertahun. Mulai 

tahun ke lima pasti sudah bisa 

menghasilkan.” 

 

Wedana :”Itu terlalu lama, masa jabatan 

saya keburu habis sehingga saya tidak 

bisa menikmatinya, maka proposal Tuan 

saya tolak!” 

 

Wedana pun kembali bertanya hal yang 

sama kepada pengusaha 2 

Pengusaha 2 :”Terserapnya tenaga lokal 

dan bagi hasil 1 M pertahun. Mulai detik 

ini kalau Tuan acc, seperlima bagi hasil 

itu akan saya berikan kepada Tuan. Tidak 

ada yang secepat itu Tuan, percayalah!” 

 

Wedena :”Bagus bagus, proposal Tuan 

saya terima.” 

 

Wedena pun kemudian merogoh pulpen 

keemasan dari saku jasnya untuk 

membubuhkan tanda tangan di surat 

perjanjian yang bermaterai Rp6.000,00 

itu.” 

Lelang Proyek 
 

Di negeri beruang Hitam banyak petingi 

yang disebut sebagi tikus berdasi. 

Dinegeri itu pula terdapat Dinas Prasarana 

Publik (DPP). 

 

DPP : “Dari dana 500 M, berapa proposal 

yang Anda ajukan untuk pembangunan 

jalan ?” 

 

Kontraktor 1 : “Saya ajukan 400 M. Dana 

tersebut seluruhnya akan dihabiskan 

untuk renovasi pembangunan dan saya 

jamin hasilnya pasti memuaskan.” 

 

Kontraktor 2 :”Saya ajukan 499 M. 

Rinciannya 300 M untuk renovasi, 99 M 

keuntungan perusahaan dan 100 M untuk 

biaya lain-lain.” 

 

DPP : “Baiklah saya putuskan yang 

menang lelah adalah kontraktor 2.” 

 

Kontraktor 1 : “Tuan, apakah Anda tidak 

keliru memutuskan ,?bukankah 

perusahaan saya jauh lebih murah ?” 

DPP : “Tidak keliru, Tuan. Perusahaan 

Tuan boros sehingga kalah. Untuk 

renovasi Anda menghabiskan 400 M. 

coba bandingkan dengan perusahaan yang 

menang hanya 300 M.” 

 

Kontraktor 1 : “O, begitu ? ya kelak kami 

akan mengajukan penawaran yang lebih 

efisien” 

 

Dengan wajah kesal kontarkor pun 

mengumpat “Dasar tikus berdasi, ada-ada 

saja modus operandi untuk mencatut!” 

23. Bacalah teks anekdot berikut dengan cermat! 

 

 
Persamaan dari kedua teks anekdot di atas adalah …. 

 

A. Membicarakan tentang renovasi pembangunan di suatu daerah. 

B. Membicarakan tentang penggunaan lahan tandus di suatu daerah. 

C. Jumlah keuntungan yang diperoleh sama banyak yakni 1 milliar. 

D. Terjadinya tindak ketidak adilan bagi rakyat kecil di suatu daerah. 

E. Sikap aparat yang ingin memperkaya diri sendiri dengan cara korupsi. 
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PTS 
 

Rendi dan Idris sedang bercakap-cakap tentang rencana masa depan mereka. 

Rendi : “Akhirnya kita bisa lulus ujian.” 

Idris : “Iya, tidak sia-sia kita belajar Ren.” 

Rendi : “Kamu mau lanjut kemana ?” 

Idris : “Kalau aku sih sudah daftar SNMPTN dan sudah diterima. Kalau 

kamu?” 

Rendi : “Waktu SNMPTN kemarin aku tidak lolos. Kayaknya aku harus ikut 

SBMPTN. Tapi aku tak yakin akan lolos.” 

Idris : “Jangan putus harapan begitu. Kamu ingin tetap kuliah kan ?” 

Rendi : “Iya. Kalau tidak diterima di PTN, mungkin aku akan daftar ke PTS. 

Idris : “Usahakan PTN dulu.” 

Rendi : Kalau tidak berhasil juga, PTS juga tidak apa. PTS, Pokoknya Tetap 

Sekolah. 

Idris : “Hahahah” 

24. Cermati teks anekdot berikut! 
 
 

Ungkapan yang sesuai untuk menggambarkan kata yang digaris bawah adalah…. 

A. Patah arang 

B. Patah hati 

C. Putus asa 

D. Jalan buntu 

E. Jalan tengah 
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Di sebuah desa banyak warga yang kehilangan ayam ternak mereka. Setiap malam 

mereka selalu berjaga untuk menangkap pencuri ayam. Tapi suatu hari, ada warga yang 

melihat tetangganya sedang mengurung ayam miliknya. 

Pemilik ayam : Kau pencuri, ya? 

Tetangga : Aku tidak mencuri ayammu. Ayammu yang datang kepadaku. Ayammu 

selalu buang kotoran di terasku. Ayam siapa pun yang mengganggu kenyamananku, 

pasti akan aku kurung dan kujual. 

Pemilik ayam: Padahal, aku sudah peringatkan kepada ayam-ayamku, jangan buang 

kotoran di teras tetangga kita. Bertelur sajalah di sana, pasti tetangga kita akan senang. 

Tapi ayam-ayamku tidak ada yang mau mendengar. Ternyata di desa kita ini ada yang 

pandai bersilat lidah. 

Teman Nasrudin : Aku ingin mengajukan pertanyaan kepadamu wahai Nasrudin. 

Bolehkah? 

Nasrudin : Tentu saja boleh. Pertanyaan apakah itu? 

Teman Nasrudin : Jika engkau meninggal, engkau ingin dikubur seperti apa? 

Nasrudin : Dengan posisi kepala di bawah. 

Teman Nasrudin : Mengapa demikian? 

Nasrudin : Bukankah ketika di dunia, kita sudah terbiasa dengan kepala di atas? 

25. Bacalah kutipan teks anekdot berikut! 
 
 

Makna ungkapan bersilat lidah yang terdapat pada teks anekdot tersebut adalah .... 

A. pandai memutarbalikkan perkataan 

B. lembut tutur katanya 

C. mudah mengucapkan kata-kata 

D. suka mengomel 

E. apa yang dikatakannya terbukti benar 

26. Bacalah teks berikut dengan cermat! 
 
 

Kalimat tanya retoris yang terdapat pada teks anekdot tersebut adalah .... 

A. Bolehkah? 

B. Pertanyaan apakah itu? 

C. Jika engkau meninggal, engkau ingin dikubur seperti apa? 

D. Mengapa demikian? 

E. Bukankah ketika di dunia, kita sudah terbiasa dengan kepala di atas? 
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Pada puncak pengadilan korupsi, jaksa penuntut umum mengajukan pertanyaan kepada 

saksi. 

Jaksa : Apakah benar Anda menerima lima ribu dolar untuk berkompromi dalam kasus 

ini? 

Saksi : (menatap keluar jendela seolah-olah tidak mendengar pertanyaan) 

Jaksa : Bukankah benar Anda menrima lima ribu dolar untuk berkompomi dalamkasus 

ini 

Saksi : (masih tidak menanggapi) 

Hakim : Pak, tolong jawab pertanyaan Jaksa 

Saksi : Oh, maaf (saksi terkejut sambil berkata kepada hakim), saya pikir dia tadi 

berbicara dengan Anda 

“dari hari ke hari,” kata Nasrudin kepada istrinya, “[...] merasa semakin kagum akan 

penciptaan alam; dan segalanya yang ada di dunia ini dibuat demi kesejahteraan 

manusia.” Istrinya meminta Nasrudin memberi sebuah contoh. ”Misalnya saja, bahwa 

dengan rahmat Allah, unta-unta itu tidak punya sayap.” Bagaimana hal itu bisa 

dikatakan membantu menyejahterakan [...]?” 

“Bayangkan! Kalau saja unta-unta itu punya sayap betapa [...] akan senang 

bertengger di atas rumah dan merusakkan atap, kemudian tidak peduli terhadap 

keributan yang mereka ciptakan itu. 

27. Bacalah teks berikut ! 
 
 

Watak tokoh saksi dalam teks anekdot tersebut adalah ... 

A. pandai 

B. cerdas 

C. cerdik 

D. bodoh 

E. sombong 

28. Cermati teks berikut! 
 
 

Pronomina yang tepat untukmengisi bagian rumpang pada teks tersebut adalah ... 

A. kita, aku, mereka 

B. kita, aku, kami 

C. aku, kita, mereka 

D. aku, aku, mereka 

E. kita, kita, mereka 
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(1) Cepat bawakan kacamataku. 

(2) Suatu malam, Nasrudin terjaga, 

(3) Dia kemudian cepat-cepat membangunkan istrinya sambil berkata: 

(4) Aku harus memakai kacamata agar lebih jelas lagi. 

(5) Aku sedang mimpi bagus sekali. 

Melihatkan Kendi dan Buyung telah mendapat makanan, Awang semakin pantas 

meredah semak. Ketika Awang menyelak daun kelembak, dia ternampak sepinggan 

nasi berlauk yang terhidang. Awang tersenyum dan mengucapkan syukur kerana 

mendapat rezeki. Dia makan dengan tenang. 

Selepas makan, Awang rasa segar. Dia berehat semula di bawah pokok ara sambil 

memerhatikan Kendi dan Buyung yang sedang meratah makanannya. 

“Urgh!” Kendi sendawa. Perutnya amat kenyang. Nasi di dalam kawah masih banyak. 

Dia tidak mampu menghabiskan nasi itu. “Kenapa kamu tidak habiskan kami?” tiba- 

tiba nasi di dalam kawah itu bertanya kepada Kendi. 

“Aku sudah kenyang,” jawab Kendi. 

“Bukankah kamu telah berjanji akan menghabiskan kami sekawah?” Tanya nasi itu 

lagi. 

“Tapi perut aku sudah kenyang,” jawab Kendi. 

Tiba-tiba nasi itu berkumpul dan mengejar Kendi. Kawah itu menyerkup kepala 

Kendi dan nasi-nasi itu menggigit tubuh Kendi. Kendi menjerit meminta tolong. 

29. Perhatikan lima kalimat acak berikut! 
 

 
 

Susunan yang tepat agar menjadi teks anekdot yang tepat adalah ... 

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

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

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

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

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

 
 

30. Bacalah penggalan teks hikayat berikut! 
 
 

Amanat yang terkandung dalam penggalan teks hikayat tersebut adalah .... 

A. Habiskan makanan yang kita makan agar tidak mubazir. 

B. Berbagilah dengan teman saat kita makan. 

C. Janganlah serakah dan tamak. 

D. Bersyukurlah dengan rezeki yang kita dapat. 
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... 

Suatu hari, ia sedang duduk di tempat kerjanya. Tangan kanannya memegang tasbih 

yang senantiasa berputar setiap waktu di tangannya. Tiba-tiba seekor ular besar 

menghampirinya dengan tergopoh-gopoh. Rupanya, ular itu sedang mencoba 

menghindar dari kejaran seorang laki-laki yang (kemudian datang menyusulnya) 

membawa tongkat."Kek," panggil ular itu benar-benar memelas, "kakek kan terkenal 

suka menolong. Tolonglah saya, selamatkanlah saya agar tidak dibunuh oleh laki-laki 

yang sedang mengejar saya itu. Ia pasti membunuh saya begitu berhasil menangkap 

saya. Tentunya, kamu baik sekali jika mau membuka mulut lebar-lebar supaya saya 

dapat bersembunyi di dalamnya. Demi Allah dan demi ayah kakek, saya mohon, 

kabulkanlah permintaan saya ini." 

"Ulangi sumpahmu sekali lagi," pinta si kakek. "Takutnya, setelah mulutku kubuka, 

kamu masuk ke dalamnya dan selamat, budi baikku kamu balas dengan keculasan. 

Setelah selamat, jangan-jangan kamu malah mencelakai saya." 

Ular mengucapkan sumpah atas nama Allah bahwa ia takkan melakukan itu sekali lagi. 

Usai ular mengucapkan sumpahnya, kakek pun membuka mulutnya sekira-kira dapat 

untuk ular itu masuk. 

... 

Ditambahnya juga kalau anaknya tiada mau menjadi kadi, dia harus mencari helah 

melepaskan diri. Hatta bapa Abu Nawas pun berpulanglah dan Sultan Harun Ar-rasyid 

mencari Abu Nawas untuk menggantikan bapanya. Maka Abu Nawas pun membuat 

gila dan tidak tentu kelakuannya. Pada suatu hari, Abu Nawas berkata kepada seorang 

yang dekatnya, ”Hai, gembala kuda, pergilah engkau memberi makan rumput kuda 

itu.” Maka si polan itu pergi menghadap sultan dan meminta dijadikan kadi. 

E. Jangan dengki dengan rezeki yang didapat orang lain. 

31. Cermati dengan saksama penggalan teks hikayat berikut! 
 
 

Nilai yang terkandung dalam teks hikayat tersebut adalah ... 

A. agama 

B. pendidikan 

C. budaya 

D. moral 

E. sosial 

32. Bacalah dengan saksama teks berikut! 
 
 

 

Isi yang sesuai dengan teks tersebut adalah ... 

A. Ayah Abu Nawas yang menderita sakit telinga. 
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Singkat cerita, Ibnu Hasan yang akan berangkat ke pesantren, berpisah dengan kedua 

orangtuanya. Hatinya sangat sedih. Ibunya tidak tahan menangis terisak-isak, harus 

berpisah dengan putranya, yang masih kecil,belum cukup usia. 

Lalu ibunya berpesan pada Ibnu Hasan, “Kelak, apabila Ananda sudah sampai ke 

tempat merantau, pandai-pandailah menjaga diri, karena jauh dari orang tua, harus tahu 

ilmunya hidup, jangan keras kepala, angkuh dan menyombongkan diri. 

Teks 1 

Sahibul hikayat telah diriwayatkan dalam Kitab Tajul Muluk, mengisahkan seekor 

burung yang bergelar burung cenderawasih. Adapun asal usulnya bermula dari 

kayangan. Menurut kebanyakan orang lama yang arif mengatakan ianya berasal dari 

syurga dan selalu berdamping dengan para wali. 

Teks 2 

Hatta antara dua bulan lamanya, maka negeri itu pun sudahlah. Maka baginda pun 

pindah hilir duduk pada negeri yang diperbuat itu, dan negeri itu pun dinamakannya 

Patani Darussalam (negeri yang sejahtera). 

B. Ayah Abu Nawas, yang berprofesi sebagai kadi, meninggal dunia. 

C. Abu nawas yang ingin menjadi kadi seperti ayahnya. 

D. Abu nawas berpura-pura gila agar tidak dijadikan kadi. 

E. Sultan Harun Ar-rasyid meminta Abu NAwas menjadi kadi menggantikan ayahnya. 

33. Cermati teks hikayat berikut! 
 
 

Ringkasan teks hikayat tersebut adalah ... 

A. Orang tua yang tidak rela berpisah dengan anaknya. Sesampainya di tempat rantau, sorang tua 

meminta sang anakuntuk member kabar. 

B. Orang tua yang bersedih karena anaknya akan menuntut ilmu di pesantren. Pesan-pesan orang 

tua kepada anaknya apabila telah sampai di tempat rantau. 

C. Kesedihan orang tua yang akan ditinggal anaknya menuntut ilmu di pesantren. Pesan orang 

tua kepada anaknya yang akan menuntut ilmu di pesantren. 

D. Ibnu Hasan akan berangkat ke pesantren dan berpamitan kepada orang tuanya. Ibnu Hasan 

diharapkan menjalankan pesan-pesan dari ibunya selama menuntut ilmu. 

E. Ibnu Hasan seorang anak yang patuh pada nasihat orang tua. Ibnu Hasan mendapatkan banyak 

nasihat dari ibunya sebagai bekal selama  menuntut ilmu di pesantren. 

34. Bacalah dua penggalan teks hikayat berikut! 
 
 

Persamaan kedua teks tersebut adalah ... 

A. Kedua teks tersebut memiliki watak tokoh yang sama. 

B. Kedua teks tersebut memliki latar tempat yang sama 

C. Kedua teks tersebut memiliki alur cerita yang sama. 
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... 

Dosa hamba seberat bukit, kesalahan sebesar bumi, bagaimana hamba akan menurut, 

bagaimana hamba akan pulang, menentang kakak, hamba malu. 

“Sekarang cobalah Guru ceritakan pula,” titah Raja Dabsyalim kepada Baidaba.”Yang 

manakah di antara sifat-sifat ini, berani, pemurah, pengasih,penyantun, yang harus 

dipilih raja untuk sendi kekuasaannya memerintah hamba rakyatnya?” 

“Ampun, Tuanku,” jawab Baidaba.:Sifat pengasih penyayang itulah terutama harus 

dipilih raja untuk sendi kebesaran dan kekuasaannya. Belumkah Tuanku mendengar 

cerita Raja Balad dengan Permaisuri Irah?” 

Syahdan, maka adalah raja di dalam negeri itu telah kembali ke rahmatullah. Maka ia pun 

tiada beranak seorang pun jua.maka segala menteri dan hulubalangnya dan orang-orang 

besar dan orang-orang membicarakan, siapa juga yang patut dijadikan raja menggantikan 

raja yang telah kembalike rahmatullah.makadidalam antaramenteri yang tuadaripada tuan 

hamba sekalian. Maka ia pun berkata, “Adapun hamba ini tua daripada tuan hamba sekalian 

itu. Jikalau ada gerangan bicara,mengapa segala Saudaraku ini tiada hendak berkata?” 

D. Kedua teks tersebut memiliki tema yang sama. 

E. Kedua teks tersebut memiliki amanat yang sama. 

35. Bacalah penggalan hikayat berikut! 
 
 

Majas yang terdapat pada teks hikayat tersebut adalah ... 

A. personifikasi 

B. hiperbola 

C. metafora 

D. anafora 

E. retoris 

36. Bacalah penggalan hikayat berikut! 
 
 

Watak tokoh Baidaba dalam penggalan teks tersebut adalah ... 

A. penyabar 

B. pemurah 

C. penyayang 

D. bijaksana 

E. santun 

37. Cermati penggalan teks hikayat berikut! 
 

 

 
Tema penggalan teks hikayat tersebut adalah .... 
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Tersebutlah kisah tiga orang sahabat, Kendi, Buyung dan Awang yang sedang 

mengembara. Mereka membawa bekalan makanan seperti beras, daging, susu dan buah- 

buahan. Apabila penat berjalan mereka berhenti dan memasak makanan. Jika bertemu 

kampung, mereka akan singgah membeli makanan untuk dibuat bekal dalam perjalanan. 

Pada suatu hari, mereka tiba di kawasan hutan tebal. Di kawasan itu mereka tidak 

bertemu dusun atau kampung. Mereka berhenti dan berehat di bawah sebatang pokok ara 

yang rendang. Bekalan makanan pula telah habis. Ketiga-tiga sahabat ini berasa sangat 

lapar, 

“Hai, kalau ada nasi sekawah, aku akan habiskan seorang,” tiba-tiba Kendi 

mengeluh. Dia mengurut-ngurut perutnya yang lapar. Badannya disandarkan ke perdu 

pokok ara. 

“Kalau lapar begini, ayam panggang sepuluh ekor pun sanggup aku habiskan,” kata 

Buyung pula. 

“Janganlah kamu berdua tamak sangat dan bercakap besar pula. Aku pun lapar juga. 

Bagi aku, kalau ada nasi sepinggan sudah cukup,” Awang bersuara. 

Malim deman adalah putra raja dari bandan muar yang sangat bijaksana, lagi sangat elok 

rupanya. Setelah besar, malim deman bermimpi seorang wali Allah menyuruhnya pergi 

kerumah nenek kebayan untuk mendapatkan puteri bungsu dari kayangan sebagai 

istrinya. Dengan pengiring yang banyak, pergilah malim Deman ke rumah nenek 

kebayan. Dengan bantuan nenek kebayan juga, ia berhasil mencuri baju layang 

putri bungsu, sehingga puteri Bungsu tidak dapat kembali ke kayangan. Nenek kebayan 

lalu mengawinkan mereka. 

A. Seorang raja yang telah meninggal dunia dan rakyatnya kebingungan mencari penggantinya 

karena sang raja tidak memiliki keturunan. 

B. Suasana berkabung sebuah kerajaan yang ditinggal wafat oleh sang raja. 

C. Seorang menteri yang berusia paling tua di antara yang lain mengajukan pendapatnya dalam 

musyawarah. 

D. Kesedihan rakyat, para menteri, dan hulubalang setelah sang raja meninggal dunia. 

E. Menteri kerajaan dan hulubalang memusyawarahkan siapa yang berhak menggantikan sang 

raja yang telah meninggal dunia. 

38. Bacalah Kutipan dialog teks hikayat berikut! 
 

Parafrase dari dialog dalam teks hikayat tersebut adalah ... 
 

A. Meskipun kekurangan janganlah tamak, nikmatilah 

B. Ada 3 tiga orang sahabat yang kelaparan setelah menempuh perjalanan yang jauh 

C. Awang mengingatkan Kendi dan Buyung yang menyebut keinginannya dengan tamak. 

D. Kendi dan Buyung menyebut keinginannya dengan tamak karena lapar 

E. Awang memiliki sifat yang bijaksana karena meskipun ia juga lapar tetapi tidak 

menyebutkan keinginan secara berlebihan 

39. Bacalah Kutipan teks hikayat berikut! 
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Dahulu kala di Sumatra, hiduplah seorang saudagar yang bernama Syah Alam. 

Syah Alam mempunyai seorang anak bernama Amir. Amir tidak memafaatkan uangnya 

dengan baik. Setiap hari dia membelanjakan uang yang diberi ayahnya. Karena 

sayangnya pada Amir, Syah Alam tidak pernah memarahinya. Syah Alam hanya bisa 

mengelus dada. 

Lama-kelamaan Syah Alam jatuh sakit. Semakin hari sakitnya semakin parah. 

Banyak uang yang dikeluarkan untuk pengobatan, tetapi tidak kunjung sembuh. 

Akhirnya mereka jatuh miskin. 

Penyakit Syah Alam semakin parah. Sebelum meninggal, Syah Alam 

berkata”Amir, Ayah tidak bisa memberikan apa-apa lagi padamu. Engkau harus bisa 

membangun usaha lagi seperti Ayah dulu. Jangan kau gunakan waktumu sia-sia. 

Bekerjalah yang giat, pergi dari rumah.Usahakan engkau terlihat oleh bulan, jangan 

terlihat oleh matahari.” 

Teks 1 

Kesuksesan berangkat dari keluarga. Dari keluargalah seseorang dibentuk 

karakternya. Namun dalam perjalanannya, banyak orang tua yang 

menemui berbagai kesulitan dalam mendidik anak. Anak malas belajar, 

tidak suka makan, kurang percaya diri, anak yang nakal, dan masih banyak 

lagi. Hypnoparenting adalah salah satu solusi bagi para orang tua yang 

menemui kesulitan tersebut. 

Teks 2 

Hypnoparenting berasal dari hipnosis dan parenting. Hipnosis bukan sihir, 

hipnosis adalah pengetahuan dan teknik berkomunikasi dengan sistem 

kerja otak. Sedangkan parenting adalah segala sesuatu yang berurusan 

dengan tugas-tugas orang tua dalam mendidik anak. Hypnoparenting 

menggunakan prinsip kerja hypnosis (komunikasi dengan otak) dengan 

pengetahuan tentang bagaimana mendidik anak dan menjadi orang tua 

yang mampu memahami perkembangan anak untuk menuju kehidupan 

yang baik, sukses dan bahagia. 

Sudut pandang dalam kutipan hikayat tersebut adalah ... 

A. orang pertama sebagai pelaku utama 

B. orang pertama sebagai pelaku sampingan 

C. orang ketiga pengamat 

D. Orang ketiga serba tahu 

E. Orang kedua 

 
40. Bacalah Kutipan teks hikayat berikut! 

 

Maksud yang terkandung pada kalimat terakhir teks hikayat tersebut adalah ... 
 

A. Jika Amir merasa kasihan terhadap ayahnya hendaknya bekerjalah 

B. Pergilah sebelum matahari terbit dan pulanglah sebelum malam 

C. Bekerjalah cukup di malam hari saja supaya tidak kena sinar matahari 

D. Jangan bekerja di siang hari karena ada matahari 

E. Membangun tempat usahanya di malam hari supaya tidak terkena sinar matahari 

41. Bacalah kutipan dua buku nonfiksi berikut! 

 

 



MODUL ELEKTRONIK BAHASA INDONESIA KELAS X Kur Terintegrasi Iduka 

87 Rev : 02 No : F.02.55 

 

 

Bu Mus mendekati setiap orang tua murid di bangku panjang tadi, berdialog sebentar dengan 

ramah, dan mengabsen kami. Semua telah masuk kedalam kelas, telah mendapatkan teman 

sebangkunya masing- masing, kecuali aku dan anak laki laki kotor berambut keriitng merah 

yang tak terkenal tadi. Ia tak bisa tenang. Anak itu berbau hangus seperti karet terbakar. 

“Anak Pak Cik akan sebangku dengan Lintang”. Kata Bu Mus pada ayahku. 

Sudah beberapa sore Wati datang ke pondokanku. Sore ini ia datang juga. Aku mulai 

curiga padanya. Yang dibicarakannya sudah bukan pelajaran melulu. Dulu terhadap 

Marwan pun diawali dengan hal-hal seputar pelajaran. Dugaanku tidak meleset, dia 

datang tidak sebagai murid. Sebagai gurunya, aku sering mengelakkan pertemuan- 

pertemuan dengan dia. Tetapi memang Wati gadis yang agresif. Aku makin jengkel. 

. . . . 

 

 

 

Perbedaan kedua kutipan tersebut adalah ... 
 

A. teks 1 membahas tentang peran orang tua dalam pembentukan karakter anak, teks 2 

membahas tentang pengertian hypnoparenting 

B. teks 1 banyak orang tua yang menemui berbagai kesulitan dalam mendidik anak, teks 

2 Hypnoparenting menggunakan prinsip kerja hypnosis 

C. teks 1 tentang anak anak yang sulit dididik, teks 2 tentang prinsip kerja hynotis 

D. teks 1 tentang kesulitan orang tua dalam mendidik anak, teks 2 pengertian hynotis 

E. teks 1 tentang kesuksesan yang berasal dari keluarga, teks 2 tentang pengetahuan 

bagaimana mendidik anak 

 
42. Bacalah kutipan novel berikut! 

 

Unsur intrinsik yang dominan dari kutipan novel di atas adalah ... 

A. Tema 

B. Amanat 

C. Penokohan 

D. Latar 

E. Sudut pandang 

 

 

43. Bacalah kutipan novel berikut! 
 

 
Latar yang menonjol pada kutipan tersebut adalah ... 

A. Tidak jauh dari The Capitol 

B. Di dekat jendela 

C. The Capitol 

D. Di Amerika Serikat 

E. Permukaan kaca 

44. Bacalah kutipan novel berikut ! 
 

Iseng saja, aku mendekat ke jendela kaca dan menyentuh permukaannya dengan ujung 

telunjuk kananku. Tidak jauh, tampak The Capitol, gedung parlemen Amerika Serikat 

yang anggun putih gading, bergaya klasik dengan tonggak-tonggak besar. Aku 

tersenyum. Pikiranku langsung terbangun jauh ke masa lalu. Masa yang sangat kuat 

terpatri dalam hatiku. 
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(1) Seperti teman-temannya yang lain, sebenarnya Andi ingin sekali memberi hadiah 

untuk Tommy, tetapi ia tidak enak hati meminta uang pada ibunya. (2)Apalagi, ibu 

hanya diam ketika ia menyodorkan undangan pesta ulang tahun Tommy kemarin. (3) 

Saat itu, ibu sedang duduk-duduk di beranda sambil memandangi matahari yang mulai 

tenggelam. (4) Diamnya ibu merupakan pertanda ibu belum punya uang untuk membeli 

hadiah. (5) Andi sadar, sejak ayahnya meninggal tiga tahun yang lalu, ia dan ibunya 

memang harus hidup hemat. 

 

 

Watak tokoh Aku dalam kutipan teks tersebut adalah 

A. sombong 

B. tidak mudah tergoda 

C. penuh perhatian 

D. pemalu 

E. bijaksana 

45. Bacalah kutipan novel berikut ! 
 

Bukti bahwa peristiwa tersebut terjadi pada senja hari terdapat pada kalimat nomor … 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

46. Bacalah teks biografi berikut! 

 

 
 

Informasi yang sesuai dengan isi teks biografi tersebut adalah ... 

A. BJ Habibie mulai bekerja setelah selesai dari tingkat doktoral 

B. BJ Habibie bekerja di Messerschmitt-Bölkow-Blohm atau MBB Hamburg setelah 

lulus dari tingkat doktoral 

C. BJ Habibie dipercaya sebagai Vice President pada periode 1969 - 1973 

D. BJ Habibie menjabat Direktur Teknologi di MBB periode 1965-1969 

E. BJ Habibie menjabat Kepala Divisi Metode dan Teknologi pada industri pesawat 

terbang komersial dan militer di MBB pada 1978 

 

 

 

Selama menjadi mahasiswa tingkat doktoral, BJ Habibie sudah mulai bekerja untuk menghidupi 

keluarganya dan biaya studinya. Setelah lulus, BJ Habibie bekerja di Messerschmitt-Bölkow- 

Blohm atau MBB Hamburg (1965-1969 sebagai Kepala Penelitian dan Pengembangan pada 

Analisis Struktrur Pesawat Terbang, dan kemudian menjabat Kepala Divisi Metode dan 

Teknologi pada industri pesawat terbang komersial dan militer di MBB (1969-1973). Atas 

kinerja dan kebriliannya, 4 tahun kemudian, ia dipercaya sebagai Vice President sekaligus 

Direktur Teknologi di MBB periode 1973-1978 serta menjadi Penasihast Senior bidang 

teknologi untuk Dewan Direktur MBB (1978 ). Dialah menjadi satu-satunya orang Asia yang 

berhasil menduduki jabatan nomor dua di perusahaan pesawat terbang Jerman ini. 
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Setelah putus sekolah, Kartini menghabiskan waktu nya di rumah belajar sendiri, 

membaca buku, dan menulis surat kepada sahabat-sahabat penanya yang berasal dari 

Belanda. Dari buku-buku yang ia baca, salah satunya Minnebrieven karya Multatuli, ia 

pun sadar akan penindasan kolonialisme yang berdampak buruk bagi Indonesia, 

terutama keterbelakangan kaum wanita pribumi yang berada pada status sosial rendah. 

Kartini pun sering mengungkapkan ide dan pikirannya kepada sahabat penanya yang 

mendukung beliau, Rosa Abendanon. Keinginan Kartini melanjutkan studi hampir 

tercapai saat dia mendapat beasiswa sebesar 4.800 gulden dari Belanda, namun 

kesempatan itu tidak diambil oleh Kartini karena ia dijodohkan oleh Bupati 

Rembang, K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat. 

Siapapun Anda, apapun profesi Anda, Anda harus memperhatikan sifat jangan mudah 

menyerah. Karena harus Anda sadari bahwa dalam setiap perjalanan hidup, pasti kita 

akan dihadapkan dengan berbagai masalah, yang kadang-kadang memang sangat berat. 

Namun, yakinlah bahwa di dalam sebuah masalah yang berat tersebut pasti ada hikmah 

yang kadang kita tidak akan mengerti sebelum kita menghadapi masalah tersebut. Maka 

dari itu, hadapi masalah tersebut dengan lapang dan penuh semangat, jangan menjadi 

orang yang mudah menyerah. 

 

47. Bacalah teks biografi berikut! 
 

Hal yang dapat diteladani dari tokoh kartini adalah ... 
 

A. Walaupun sudah putus sekolah keinginan belajar Kartini tetap tetap tinggi 

B. Kartini memiliki keinginan untuk belajar yang tinggi 

C. Kartini menghabiskan waktunya di rumah belajar sendiri, membaca buku, dan menulis 

surat 

D. Keinginan Kartini melanjutkan studi hampir tercapai saat dia mendapat beasiswa 

E. Kartini pun sering mengungkapkan ide dan pikirannya kepada sahabat penanya 

48. Bacalah penggalan teks nonfiksi berikut! 
 

Ringkasan yang tepat dari teks tersebut adalah ... 

A. Dalam menghadapi masalah seseorang harus memiliki keyakinan dan tidak mudah 

menyerah karena pasti ada hikmah yang akan dimengerti, hanya setelah kita 

menghadapi masalah tersebut 

B. Anda tidak boleh menyerah karena harus Anda sadari bahwa dalam setiap perjalanan 

hidup, pasti kita akan dihadapkan dengan berbagai masalah. 

C. Kita harus yakin bahwa di dalam sebuah masalah yang berat tersebut pasti ada hikmah 

D. Jangan menjadi orang yang mudah menyerah, hadapi masalah tersebut dengan lapang 

dan penuh semangat 

E. Anda menyadari bahwa dalam setiap perjalanan hidup, pasti kita akan dihadapkan 

dengan berbagai masalah. 
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1. Selain itu, malakukan aktivitas tidur siang dapat menurunkan tingkat stress. Hal ini 

dikarenakan hormon stress akan menurun setelah anda bangun dari tidur siang, 

sehingga pikiran akan kembali fres dan bersemangat kembali untuk menjalankan 

aktivitas. 

2. Menjalankan kebiasaan tidur siang secara teratur dapat bermanfaat untuk mencegah 

terjadinya risiko penyakit jantung, ini dikarenakan melakukan aktivitas tidur siang 

yang pendek selama 20-30 menit setiap harinya dapat membantu menurunkan 

tekanan darah tinggi sehingga dapat mencegah risiko terkena penyakit jantung dan 

stroke. 

3. Tidur siang yang teratur juga dapat mencegah anemia, sehingga kesehatan tubuh 

akan tetap terjaga dan aktivitas pun menjadi lancar. 

4. Bagi anda yang bekerja di depan computer seharian, sangat disarankan agar 

melakukan aktivitas tidur siang karena cara ini dapat membantu dalam menjaga 

kesehatan mata anda. Sehingga daya penglihatan pun akan kembali pulih dan dapat 

melanjutkan aktivitas kembali. 

5. Nah, itulah beberapa manfaat tidur siang bagi kesehatan, semoga informasi diatas 

dapat bermanfaat. 

(1) Tidur adalah salah satu aktifitas yang penting untuk kesehatan. (2) Tidur yang cukup 

dapat membantu mengontrol nafsu makan dan berat badan. (3)Tidur juga membantu 

mencegah terjadinya penyakit kronis seperti diabetes dan penyakit jantung.(4) Lebih 

dari 35% orang dewasa memiliki waktu tidur kurang dari 7 jam ketika malam. (5) 

Orang yang tidak memiliki waktu tidur yang berkualitas memiliki resiko untuk masalah 

kesehatan seperti kanker dan akan mengalami penurunan kualitas hidup. 

 
49. Bacalah kalimat di bawah ini! 

 

Agar menjadi paragraf yang baik susunan kalimat yang tepat ... 
 

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

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

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

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

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

50. Bacalah penggalan teks nonfiksi berikut! 
 

Kesalahan penggunaan ejaan yang salah terdapat pada kalimat nomor ... 
 

A. (1) dan (2) 

B. (2) dan (3) 

C. (3) dan (4) 

D. (4) dan (5) 

E. (1) dan (5) 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 

 

 
 

BAB 5  

TEKS NEGOSIASI 

3.10 Menganalisis pengajuan, penawaran dan persetujuan dalam teks negosiasi berkaitan 

dengan bidang pekerjaan lisan maupun tertulis 

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

berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan atau tulis 
 

➢ Negosiasi adalah sebuah komunikasi yang dipergunakan ketika ada perbedaan 

kebutuhan/kepentingan yang mengakibatkan sebuah pertentangan. 

➢ Tujuan negosiasi adalah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berbeda 

kepentingan. Untuk itu diperlukan cara yang tepat agar perbedaan-perbedaan tersebut 

dapat terselesaikan tanpa menyebabkan kerugian satu pihak, baik pihak yang 

menyampaikan pengajuan maupun penawaran harus melakukan dengan cara yang 

tepat. Perhatikan penggalan teks negosiasi berikut ini. 

Penjual : “Tiga puluh ribu, Bu. Murah.” 

Pembeli : “Boleh kurang kan, Bang?” 

Penjual : “Belum boleh, Bu. Barangnya bagus lho, Bu. Ini bukan karbitan. 

Masak pohon.” 

Pembeli : “Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, 

Bang. Dua puluh ribu saja ya?” 

Baik pembeli maupun pedagang dalam menyampaikan pengajuan maupun 

penawaran bersikap sopan, tidak menekan pihak lain, serta disertai dengan alasan. 

Dalam negosiasi, menyampaikan alasan ini merupakan cara halus membujuk pihak 

lain. 

➢ Dalam mencapai kesepakatan, selain menerima alasan yang disampaika pihak yang 

mennyajikan pengajuan, penawar biasanya juga mengajukan tuntutan. Ketika 

pengajuan dan penawaran mencapai titik temu, terjadilah kesepakatan. 

➢ Faktor penentu keberhasilan negosiasi 

a. Kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain 

b. Tidak ada pihk yang dirugikan 

c. Kesepakatan yang dicapai bersifat praktis, dapat dilakukan 

d. Alasan yang disertakan mampu memengaruhi pihak lain 

 

 
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. Kegiatan 1 

 

1. Bacalah teks negosiasi berikut ! 

 

 

Ayah : “Nak, ke sini. Ayah mau bicara.” 

Anak : “Ada apa, Yah?” 

Ayah : “Apa rencanamu ke depan setelah lulus SMP, Nak?” 

Anak : “Oh, aku ingin masuk sekolah kejuruan, Yah.” 

Ayah : “Kejuruan? Gak salah Nak? Kenapa gak ke SMA saja? Nanti kamu 

bisa kuliah dengan pilihan yang terbaik.” 

Anak : “Aku ingin segera mengembangkan bakat mekanikku, Yah. Lagian 

setelah tamat SMK kan bisa kuliah juga.” 

Ayah : “Iya, tapi nanti kamu akan kesulitan kalau mau kuliah karena 

jurusannya terbatas dan kemampuan akademiknya juga kurang 

siap. Jadi, ayah sarankan ke SMA saja, ya!” 

Anak : “Waduh, ayah gimana sih. Emangnya Ayah yang mau sekolah? 

Lagian kalo nanti gak kuliah, aku langsung bisa kerja di perusahaan 

otomotif.” 

Ayah : “Masa, zaman sekarang tidak kuliah? Apa kata orang?” 

Anak : “Ayah tenang saja, semuanya sudah aku pikirkan. Ayah doakan saja 

biar aku mudah meraih cita-cita.” 

Ayah : “Ya, sudahlah kalau itu mau kamu, tapi nanti malam kamu pikirkan 

lagi, ya.” 

Anak : “Iya, yah.” 

 
2. Apa isi teks negosiasi tersebut ? 

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

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

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

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

3. Tuliskan kalimat pengajuan pada teks negosiasi tersebut ! 

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

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

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

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

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

4. Tuliskan kalimat penawaran pada teks negosiasi tersebut ! 

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

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

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

5. Apakah teks negosiasi tersebut berakhir dengan kesepakatan/persetujuan ? buktikan 

disertai dengan kutipan teks! 

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

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

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

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

C. Penilaian Keterampilan 

 Kegitan 2 
 

1. Bacalah teks negosiasi berikut ! 

Penjual dan Pembeli 
 

 

Pembeli : “Berapa harga sekilo 

mangga ini, Bang?” 

Penjual : “Tiga puluh ribu, Bu. 

Murah.” 

Pembeli : “Boleh kurang kan, 

bang?” 

Penjual : “Belum boleh, Bu. 

Barangnya bagus lho, 

Bu. Ini bukan karbitan. 

Masak pohon.” 

Pembeli : “Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan? Kan lagi musim, Bang. 

Dua puluh ribu saja ya?” 

Penjual : “Belum boleh, Bu. Dua puluh delapan ribu, ya, Bu. Biar saya dapat 

untung, Bu.” 

Pembeli : “Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri, kan Bang?” 

Penjual : “Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti saya bisa rugi.” 
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Pembeli : “Iya, Bang. Yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk.” 

Penjual : “Saya jamin, Bu. Kalau ada yang busuk boleh ditukarkan.” 

Pembeli : “Baiklah, saya ambil 3 kilo ya Pak.” 

Akhirnya, penjual mempersilakan pembeli untuk memilih dan menimbang sendiri mangga 

yang dibelinya. 

 

2. Analisislah alasan-alasan yang dikemukakan partisipan (tokoh) untuk meyakinkan pihak 

lain (kalimat persuasif) ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. Tentukan alasan-alasan yang tepat untuk menyampaikan pengajuan atau penawaran 

pada teks “ Penjual dan Pembeli “ ! 

 

Pengajuan Alasan 

  

  

  

Penawaran Alasan 

  

  

  

 

 
Penskoran Penilaian Ketrampilan Proses 
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1 Proses 

No Kompo n/Sub mpone 

75 

Skor/Bobot Penilaian 

 

 

SKOR/BOBOT 

 
Proses n 

 
e Hasil K 

 
oWaktu n 

Nilai 

Siswa 

Maks/Pe 

rolehan 

 

Paraf Guru 

Skor Ma Menjelask ksimal an alasan 75 pengajuan 15 dan pen 10 awaran 100  

      

………….. 
Skor P erolehan ……. ……. ……. ……… 

2 Hasil    … 15 
 Kesesuaian menuliskan alasan dengan teks  

   

3 Waktu 10 
 Ketepatan waktu kerja  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KESIMPULAN HASIL BELAJAR 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 
 

 

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

kebahasaan teks  negosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan 

4.11 Mengonstruksikan teksnegosiasi berkaitan dengan bidang pekerjaan dengan 

memerhatikanisi,struktur (orientasi, pengajuan, penawaran, persetujuan, penutup) dan 

kebahasaan 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 
 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

 

 Seperti genre teks lainnya, teks negosiasi juga mempunyai struktur teks 

yang khas. Struktur teks negosiasi adalah orientasi, pengajuan, penawaran, dan 

persetujuan. 

 mencermati contoh analisis struktur teks negosiasi berikut ini. 

Pembeli : “Berapa harga sekilo mangga ini, Bang?” 

(sambil menunjuk ke arah mangga gedong 

gincu) 

Orientasi 

Penjual : “Tiga puluh ribu, Bu. Murah.” 

Pembeli : “Boleh kurang kan, bang?” Pengajuan 

Penjual : “Belum boleh, Bu. Barangnya bagus lho, Bu. 

Ini bukan karbitan. Masak pohon.” 

Penawaran 

Pembeli : “Iya, Bang, tapi harganya boleh kurang kan? 

Kan lagi musim, Bang. Dua puluh ribu saja 

ya?” 

Pengajuan 

Penjual : “Belum boleh, Bu. Dua puluh delapan ribu, ya, 

Bu. Biar saya dapat untung, Bu.” 

Penawaran 

Pembeli : “Baiklah, tapi saya boleh milih sendiri, kan 

Bang?” 

Pengajuan 

Penjual : “Asal jangan pilih yang besar-besar, Bu. Nanti 

saya bisa rugi.” 

Penawaran 

Pembeli : “Iya, Bang. Yang penting saya dapat mangga 

yang bagus dan tidak busuk.” 
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PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 

Persetujuan 

Penjual : “Saya jamin, Bu. Kalau ada yang busuk boleh 

ditukarkan.” 

Pembeli : “Baiklah, saya ambil 3 kilo ya Pak.” 

 

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 

 Kegiatan 1 

 

1. Bacalah teks negosiasi berikut ! 

 

Negosiasi Warga dengan Investor 

 
Sudah tiga tahun lebih warga Susun Sejahtera berjuang untuk menyelamatkan sumber mata 

air yang terletak di desanya. Perjuangan panjang tersebut bermula ketika sebuah perusahaan 

properti mulai membangun hotel di kawasan sumber mata air tersebut. Sumber air 

“Panguripan” menjadi tumpuan hidup tidak hanya bagi enam ribu warga Desa Sejahtera, 

tetapi juga bagi puluhan ribu warga desa sekitarnya. Sumber Panguripan menjadi penyedia air 

berih untuk dikonsumsi sekaligus untuk memenuhi pengairan sawah bagi puluhan hektar 

sawah. Bila pembangunan hotel itu diteruskan, sumber Panguripan akan mati. Meskipun 

beberapa kali didemo warga, pihak pengembang tetap bersikukuh melanjutkan 

pembangunannya. Akhirnya, Pak Lurah membentuk tim yang akan mewakili warga untuk 

menuntut pengembang hotel PT Mulya Jaya, menghentikan pembangunan hotel tersebut. Tim 

Penyelamat Panguripan diterima Direktur PT Mulya Jaya, Edy, di ruangannya. 

Edy : Silakan duduk Bapak dan Ibu. Selamat pagi. Boleh saya tahu bapak dan ibu ini berasal 

darimana? 

Kepala Desa : Saya Arifin, Pak. Kepala Desa Sejahtera. Ini Bu Suci, sekretaris desa, 

dan satu lagi Pak Rahmat, salah satu tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh mewakili 

warga desa kami. 

Edy : Terima kasih atas kedatangan Bapak dan Ibu ke kantor saya. Dengan 

senang hati, sebagai direktur saya akan mendengarkan aspirasi warga demi kebaikan 

bersama. 

Edy : Begini Bapak dan Ibu. Dalam pertemuan dengan warga desa beberapa waktu lalu, 

bukankah sudah disepakati bahwa pihak investor akan tetap melanjutkan pembangunan 
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hotel dan berjanji akan tetap menjaga kelestarian sumber air Gemulo. Jadi, ada masalah 

apa lagi? 

Wrga I : Bagaimana mungkin kelestarian sumber airnya dapat dijaga, Pak? Pembangunan 

hotel tepat di atas mata air tersebut pasti akan mematikan mata airnya. Awalnya, karena 

pembangunan hotel tersebut akan menuntut ditebangnya pepohonan di sana, maka 

daerah resapan air akan berkurang. Hal ini mengancam kelestarian mata air kami. 

Warga II : Sekali lagi saya tegaskan, Pak. Kami tidak akan pernah menyetujui 

pembangunan hotel atau apa pun di atas sumber mata air, sumber penghidupan kami 

itu! 

Kepala Desa : Sabar dulu, Pak Rahmat. (Sambil memegang pundak Pak rahmat). Benar Pak 

kami belum pernah menyetujui dan tidak akan pernah menyetujui kesepakatan itu, Pak. 

Bagi kami, sumber mata air Panguripan adalah gantungan kehidupan kami. Tak hanya 

untuk makan dan minum, sawah kami juga membutuhkan air. 

Warga II : Kami selamanya akan terus menolak pembangunan hotel tersebut! Bahkan kami 

akan bertindak lebih keras bila tuntutan kami tidak segera dipenuhi! 

Edy : Bapak dan Ibu jangan khawatir. Sebenarnya, Wali Kota sudah mengeluarkan surat 

perintah penghentian pembangunan hotel. 

Warga I : Kalau begitu tunggu apalagi? 

Edy : Masalahnya, saya masih mencari lahan pengganti. Bagaimana pun saya tidak mau 

kehilangan kesempatan bisnis di kota ini. 

Kepala desa : Bila benar demikian, sebagai kepala desa saya akan membantu Bapak 

menemukan lahan baru yang tidak terlalu jauh dari sumber Panguripan. 

Edy : Kalau memang Pak Lurah bisa mengusahakannya, saya akan sangat berterima kasih. 

Hari ini juga saya akan memerintahkan anak buah saya menghentikan pembangunan 

hotelnya. 

Kepala desa : Terima kasih atas kerja sama ini. 

Edy : Saya juga berterima kasih karena Pak Lurah berhasil menghentikan demo warga. 

Terima kasih, Pak. 

 
2. Tentukan dan analisislah struktur teks negosiasi pada teks “ Negosiasi Warga dengan 

Investor “ ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................ 
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3. Apa isi yang dibicarakan pada teks negosiasi tersebut ! 

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

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

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

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

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

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

4. Apa saja pengajuan dan penawaran pada teks negosiasi tersebut ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Analisislah kebahasaan teks negosiasi tersebut ! 

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

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

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

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

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

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

6. Tentukan kalimat persuasif pada teks negosiasi tersebut ! 

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

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

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

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

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

 

 

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 
C. Penilaian Keterampilan 

 

 Kegiatan 2 

Tugas produk 

 

➢ Buatlah teks negosiasi ( dengan tema bebas ) dengan memperhatikan struktur dan 

kebahsaan teks negosiasi ! 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 
 

 
 
 

BAB 6 

DEBAT 
 
 

3.12 Menganalisis permasalahan/ isu, sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan 

simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan untuk menemukan esensi dari 

debat 

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

simpulan dari debat berkaitan dengan bidang pekerjaan secara lisan untuk menunjukkan 

esensi dari debat 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 

 

 

 Debat adalah proses saling bertukar pendapat untuk membahas suatu isu dengan masing- 

masing pihak yang berdebat memberi alasan, bila perlu ditambah dengan informasi, bukti, 

dan data untuk mempertahankan pendapat masing-masing. Dari hasil debat biasanya 

diperoleh sudut pandang baru yang bisa diterima kedua belah pihak. Meskipun demikian, 

tidak jarang debat berakhir dengan keduanya tetap pada posisi awal, berbeda pendapat, 

tetapi dengan wawasan baru. 

 unsur-unsur debat (a) mosi, (b) tim afirmasi, (c) tim oposisi, (d) tim netral, (e) 

penonton/juri yang dipanggil, (f) moderator, dan (g) penulis. 

 Seperti juga diskusi, debat mempunyai tata cara agar pertukaran pendapat antara 

pihak-pihak yang berbeda pendapat tersebut dapat berjalan lancar. Tata cara debat secara 

umum, bergantung pada berapa anggota tim, waktu yang disediakan, dan berapa putaran 

diskusi yang disediakan. 

Kegiatan dalam debat secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Pembuka oleh moderator. Dalam bagian pembuka ini, moderator membuka 

debat, menjelaskan mosi, memperkenalkan tim dan angggota tim debat, serta 

membacakan tata tertib debat. 

2. Penyampaian pernyataan topik. Pada bagian ini juru bicara tiap tim 

menyampaikan pendapatnya terhadap mosi. Pernyataan topik ini dilakukan 

secara bergantian tanpa ada tanya jawab atau interupsi dari tim lain. 

3. Pelaksanaan debat. Pada bagian ini setiap tim diberi kesempatan memberikan 

komentar atau mendebat pendapat tim lain. Tim yang didebat harus 
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PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 

mempertahankan pendapatnya dengan menyampaikan argumen yang 

mendukung. 

4. Simpulan. Pada bagian ini setiap tim menyampaikan simpulannya terkait mosi 

setelah mendengar pendapat dan menerima sanggahan dari tim lain. 

5. Penutup. Pada bagian ini moderator menutup kegiatan diskusi. Biasanya berisi 

ringkasan, bukan simpulan karena dalam debat seringkali tidak terjadi titik temu untuk 

menyepakati suatu permasalahan. 

 Pada dasarnya debat termasuk teks eksposisi karena di dalamnya terdapat pernyataan 

pendapat disertai argumen untuk mendukung pendapat. Debat dikenal sebagai eksposisi 

dua sisi yaitu sisi yang mendukung dan sisi yang menolak isu (mosi, atau permasalahan) 

yang didebatkan  

 Tujuan debat adalah agar masing-masing pihak yang berdebat dapat membalikkan 

pendapat lawan untuk menyetujui pendapat lawan untuk menyetujui pendapat 

kelompoknya, dengan cara memberikan argumen dan bukti-bukti yang relevan. 

 Pada dasarnya debat termasuk teks eksposisi karena di dalamnya terdapat pernyataan 

pendapat disertai argumen untuk mendukung pendapat. Debat dikenal sebagai eksposisi 

dua sisi yaitu sisi yang mendukung dan sisi yang menolak isu (mosi, atau permasalahan) 

yang didebatkan 

 Pernyataan topik (mosi) adalah isu atau permasalahan tertentu yang akan didebatkan oleh 

tiga pihak, yaitu tim pendukung (tim afirmasi), tim penyanggah (tim oposisi), dan tim 

netral. Pernyataan topik dapat bersifat positif dan negatif. 
 

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 

 Kegiatan 1 

1. Bacalah teks debat berikut ! 

 

Penyerapan Kosakata Bahasa Asing Bukti Ketidakmampuan 

Bahasa Indonesia dalam Interaksi dengan Bahasa Lain 
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Moderator 

Selamat siang, 

Siang ini kita akan mengikuti kegiatan 

debat antara Tim Afirmasi dari SMA 

Pembangunan Jaya, Tim Oposisi dari 

SMK Nusantara, serta Tim Netral dari MA 

Al-Ikhlas. 

Pagi ini kedua tim akan berdebat tentang “Bahasa Indonesia tergantung pada bahasa asing.” 

Sebelum melaksanakan debat, saya akan membacakan tata tertib debat sebagai berikut. 

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

Selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada juru bicara setiap tim untuk 

memperkenalkan diri. 

Tim Afirmasi : (memperkenalkan diri) 

Tim Oposisi : (memperkenalkan diri) 

Tim Netral : (memperkenalkan diri) 

 
Moderator : 

Dewasa   ini   bahasa   Indonesia   terus   berkembang   dan   mulai   diakui   sebagai bahasa 

internasional. Namun, dalam perkembangannya terbukti bahwa bahasa Indonesia banyak 

menyerap kosakata asing. Untuk berkembang, bahasa Indonesia sangat tergantung pada 

bahasa asing. Bahkan, ada yang beranggapan bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam 

penggunaan bahasa Indonesia karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi 

antarbahasa. Anggapan inilah yang akan kita bahas dalam debat kali ini. Untuk putaran 

pertama, saya persilakan secara bergantian Tim Afirmasi, Tim Oposisi, dan Tim Netral untuk 

menyampaikan pendapatnya. 

 

Tim Afirmasi 

 

Saya setuju bahwa kosakata bahasa asing masuk ke dalam penggunaan bahasa Indonesia 

karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antarbahasa. Bahasa Indonesia 

tidak dapat dilepaskan dari bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing. 
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Peranan bahasa asing dalam bahasa Indonesia membuktikan adanya kontak atau hubungan 

antarbahasa sehingga timbul penyerapan bahasa-bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. 

Bahasa Indonesia mengandalkan kosakata asing yang kemudian dibakukan menjadi bahasa 

Indonesia. Hal tersebut membuktikan bahwa bahasa Indonesia tergantung pada bahasa asing, 

juga menjadi bukti bahwa bahasa Indonesia sulit untuk dipakai berkomunikasi tanpa bantuan 

kosakata asing. 

 
Dengan masuknya kosakata bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia semakin banyak orang 

yang mampu berkomunikasi dengan baik sehingga proses transfer ilmu pengetahuan berjalan 

dengan cepat. Bukti bahwa bahasa Indonesia tidak berdaya untuk berinteraksi antarbahasa 

dapat kita lihat pada penggunaan kata vitamin, yang diserap dari kosakata bahasa asing yang 

jika dijelaskan dengan bahasa Indonesia belum tentu para pelaku bahasa mengerti. Namun 

dengan adanya kosakata serapan dari bahasa asing hal tersebut mempermudah kita dalam 

pelafalan, pemahaman sekaligus menjadikan interaksi antarbahasa menjadi lebih mudah. 

Tanpa bantuan bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa Indonesia, bahasa Indonesia belum 

mampu menunjukkan eksistensinya dalam interaksi antarbahasa. Banyak kosakata serapan 

dari bahasa asing sehingga peran bahasa Indonesia masih diragukan. Banyak orang yang lebih 

familiar dengan kosakata serapan dari bahasa asing dibandingkan dengan bahasa Indonesia. 

Oleh karena itu, saya tetap setuju bahwa kosakata bahasa asing yang masuk ke dalam bahasa 

Indonesia membuktikan ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalan interaksi antarbahasa  

 

 
Tim Oposisi 

 
Saya tidak setuju jika kosakata bahasa asing yang masuk  ke  dalam penggunaan bahasa 

Indonesia terjadi karena ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antarbahasa. 

Kosakata bahasa asing masuk ke dalam bahasa Indonesia hanya digunakan sebagai persamaan 

kata yang bagi sebagian orang lebih mudah dipahami. Namun, pada intinya dalam bahasa 

Indonesia itu sendiri, telah ada kosakata yang berkaitan dengan kosakata asing tersebut. 

Misalnya, kata snack yang lebih sering kita dengar di kalangan masyarakat. Dalam bahasa 

Indonesia, snack berarti makanan ringan, sehingga masuknya kosakata asing hanya sebagai 

variasi kata bagi sebagian kalangan. Bahasa Indonesia mampu untuk berinteraksi antarbahasa 

karena memiliki banyak variasi kosakata. Kosakata bahasa asing hanya digunakan dan 

dimengerti bagi kalangan tertentu saja. Namun, bahasa Indonesia dimengerti dan digunakan di 

hampir semua kalangan. Itu artinya, meskipun banyak kosakata bahasa asing yang masuk ke 

dalam bahasa Indonesia, eksistensi dari bahasa Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan 

kosakata bahasa asing yang telah dibakukan maupun yang belum dibakukan ke dalam bahasa 

Indonesia. Bahasa Indonesia mampu berinteraksi dengan bahasa lain tanpa bantuan dari 

kosakata bahasa asing dan masuknya kosakata bahasa asing bukan terjadi karena 

ketidakberdayaan bahasa Indonesia dalam interaksi antarbahasa. Namun, hal ini terjadi lebih 

karena masyarakat yang ingin selalu merasa berpendidikan tinggi dan merasa terhormat jika 

menggunakan kosakata bahasa asing. Oleh karena itu, saya tetap tidak setuju jika kosakata 

bahasa asing yang masuk ke dalam penggunaan bahasa asing menunjukkan ketidakberdayaan 

bahasa Indonesia dalam interaksi antarbahasa. 
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Tim Netral : 

Saya sebagai pihak netral berpendapat bahwa kemampuan bahasa Indonesia dalam interaksi 

antarbahasa dapat diwujudkan jika porsi penggunaan bahasa Indonesia seimbang dengan 

kosakata bahasa asing. Apabila seseorang menggunakan bahasa asing yang telah dibakukan 

seperti pada kata atom, vitamin, dan unit. Tentunya ini bukan merupakan masalah karena 

bahasa asing itu sudah menjadi padanan dalam bahasa Indonesia. Akan tetapi, apabila 

pengguna bahasa Indonesia menggunakan bahasa asing yang belum dibakukan, ini menjadi 

suatu ancaman terhadap bahasa kita tercinta ini. Penggunaan kosakata asing dalam bahasa 

Indonesia tidak selalu diidentikkan dengan dampak negatif karena terselip hal positif, yakni 

dapat mempermudah kegiatan berkomunikasi, khususnya dalam tuturan yang di dalamnya 

terdapat bahasa asing yang terasa lebih akrab di telinga dibandingkan dengan padanan bahasa 

Indonesianya. Namun, diharapkan adanya sosialisasi terhadap padanan bahasa Indonesia 

secara intensif agar identitas kosakata pada bahasa Indonesia tidak terkikis oleh kosakata 

dari bahasa asing. Kelak, diharapkan tidak lagi terdapat wacana bahwa kosakata bahasa asing 

lebih akrab di telinga para pengguna bahasa Indonesia dibandingkan dengan bahasa Indonesia 

sendiri 

 

 

 

 

 

 

2. Sebutkan unsur-unsur manusia (siapa saja) yang terdapat dalam debat! 

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

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

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

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

 
3. Jelaskan peran masing-masing unsur manusia dalam debat! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

..................................................................................................................................................... 
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4. Pada teks debat di atas ada tim Netral. Dalam kegiatan debat, seringkali tidak ada Tim 

Netral. Bagaimana pendapatmu? 

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

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

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

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

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

5. Debat pada dasarnya hampir sama dengan diskusi membutuhkan moderator dan sekretaris. 

Dalam teks debat di atas, tidak tampak adanya peran sekretaris. Menurut pendapatmu, 

apakah dalam debat dipelukan seorang sekretaris? Jelaskan pendapatmu! 

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

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

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

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

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

 

 

 

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 

 
C. Penilaian Keterampilan 

 Kegiatan 2 

 

1. Bacalah kembali teks debat “ Penyerapan Kosakata Bahasa Asing Bukti 

Ketidakmampu Bahasa Indonesia dalam Interaksi dengan Bahasa Lain “ ! 

2. Tentukan mosi pada teks tersebut ! 

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

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

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

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

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

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

3. Berikan argumenmu (pendapatmu) terhadap mosi pada teks tersebut ! 

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

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

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

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

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

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

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

4. Buatlah simpulan pada teks debat “ Penyerapan Kosakata Bahasa Asing Bukti 

Ketidakmampu Bahasa Indonesia dalam Interaksi dengan Bahasa Lain “ ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 
 

3.13 Menganalisis isi debatberkaitan dengan bidang pekerjaan (permasalahan/isu, sudut 

pandang dan argument beberapa pihak, dan simpulan) 

4.13 Mengembangkan permasalahan/ isu dari berbagai sudut pandang yang dilengkapi 

argumen dalam berdebat berkaitan dengan bidang pekerjaan 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 
 

 

❖ Dalam subbab ini, siswa akan belajar menganalisis isi debat (permasalahan/ isu, 

sudut pandang dan argumen beberapa pihak dan simpulan). Isi debat, secara garis besar terdiri 

atas tiga hal beriku ini. 

Mosi/topik permasalahan yang diperdebatkan. Mosi bisa berupa berita panas yang tengah banyak 

dibicarakan oleh umum. Bisa pula isu-isu global yang mempengaruhi kehidupan banyak orang. 

1. Pernyataan sikap, baik itu mendukung (afirmasi/pro) atau menolak (oposisi/ kontra). Dalam 

banyak hal, setiap orang memiliki sudut pandang yang berbeda, dipengaruhi oleh gaya hidup, 

pengetahuan dan lingkungan masing-masing. Umumnya, masing-masing pihak berusaha agar 

pihak yang berseberangan bisa memahami pandangan dan pilihan sikap mereka. 

2. Argumentasi untuk mendukung sikap yang diambil. Argumentasi digunakan untuk 

mengemukakan alasan, ditambah dengan berbagai informasi, data dan bukti 

atas sikap yang diambil. Adanya argumentasi memungkinkan pihak yang berbeda sikap dapat 

setidaknya memaklumi sikap seseorang dan tidak saling mengganggu. Bila memungkinkan, 

antara pihak yang berdebat pada akhirnya bisa mengambil sikap yang sama. 

 
❖ Debat yang dipelajari dalam pembelajaran ini adalah debat ilmiah, bukan debat kusir 

seperti yang biasa kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Dalam debat kusir, hal itu 

bertujuan untuk mengalahkan pendapat pihak lain dan seringkali dilakukan tanpa 

memedulikan kesahihan argumen yang disampaikan. Sebagai sebuah kegiatan ilmiah, 

debat dilakukan dengan menggunakan ragam bahasa baku sekaligus ilmiah. Pemilihan 

ragam bahasa ini dilakukan untuk menghindari salah tafsir, baik dalam penggunaan ragam 

bahasa tulis maupun lisan, kelengkapan, kecermatan, dan kejelasan pengungkapan ide 

harus diperhatikan. Berikut ini adalah ciri ragam bahasa ilmiah. 

1. Kaidah bahasa Indonesia yang digunakan harus benar sesuai dengan kaidah bahasa baku 

baku, baik kaidah tata ejaan maupun tata bahasa (pembentukkan kata, frasa, klausa, 

kalimat, dan paragraf). 

2. Ide yang diungkapkan harus benar sesuai dengan fakta dan dapat diterima akal sehat 
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(logis), harus tepat, dan hanya mengandung satu makna, padat, langsung menuju sasaran, 

runtun, dan sistematis. Hal ini tergantung pada ketepatan pemilihan kata (diksi) dan 

menyusun struktur kalimat sehingga kalimat yang digunakan efektif. 

3. Kata yang dipilih memiliki makna sebenarnya (denotatif) 

❖ Bahasa baku adalah ragam bahasa yang telah ditetapkan, dapat diterima dan 

berfungsi sebagai model untuk suatu masyarakat. Jadi, ada tiga aspek dalam 

bahasa baku yang saling menyatu yaitu kodifikasi, keberterimaan, dan difungsikan 

sebagai model 

❖ Membicarakan kalimat baku tidak bisa dilepaskan dengan pembicaraan 

kalimat efektif. Kalimat baku selalu efektif, meskipun kalimat efektif belum 

selalu baku. 

Kalimat Efektif 

Kalimat efektif adalah kalimat yang mampu menyampaikan pesan pembicara atau penulis 

sama seperti yang dipahami oleh pembaca atau pendengar. Kalimat baku selalu berwujud 

kalimat efektif, meskipun kalimat efektif tidak selalu berwujud kalimat baku. Kalimat efektif 

yang tidak baku digunakan dalam bahasa pergaulan (ragam lisan). Kalimat efektif yang 

dibahas dalam bab ini adalah kalimat efektif yang memenuhi kaidah bahasa baku. Oleh 

karena itu, kalimat efektif harus memenuhi kaidah struktur, diksi, maupun logikanya. 

Beberapa penyebab ketidakefektifan kalimat sebagai berikut. 

1. Menyalahi Kaidah Tata Bahasa 

a. Menyalahi kaidah fonologi (ejaan) 

Kaidah fonologi dalam bahasa lisan terlihat dari penggunaan ejaan. Kalimat 

tidak efektif karena menyalahi kaidah EYD (lihat bab Ejaan). Contoh: 

1. Harga B.B.M semakin tak terjangkau rakyat kecil. (B.B.M seharusnya BBM). 

2. Pelayanan kesehatan di Puskesmas sekarang ini sudah memenuhi 

standart. (Puskesmas seharusnya puskesmas sebab tidak diikuti nama 

wilayahnya, standart seharusnya standar). 

3. Jangan menyalah gunakan jabatanmu! (penulisan menyalah gunakan 

seharusnya dirangkai menjadi menyalahgunakan sebab kata majemuk 

yang mendapat konfiks/afiks gabung harus ditulis menjadi satu). 

b. Menyalahi kaidah morfologi (pembentukan kata) 

Contoh: 

1. Anissa memakai pakaian yang menyolok mata. (menyolok seharusnya mencolok, sebab 

kaidah morfofonemis meN- + c,d,t, j » men-.) 

2. Para siswa mendiskusikan hasil analisa mereka. (analisa seharusnya analisis). 

3.  Ketua menyampaikan pertanggungan jawab di depan anggota. (pembentukan kata 

pertanggungan jawab salah sebab gabungan kata tersebut berasal dari bentuk dasar 

tanggung jawab mendapat konfiks per-an. Jadi,seharusnya menjadi pertanggungjawaban). 

4. Pemerintah akan memperlebarkan jalan provinsi ini tahun depan. (Kata memperlebarkan 

seharusnya memperlebar yang mengandung arti menjadi lebih lebar. 

c. Menyalahi kaidah sintaksis/tata kalimat. 

Contoh: 

1. Sehingga ia harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. (Kalimat tunggal ini tidak 

efektif didahului oleh konjungsi. Agar lebih efektif, hilangkan kongjungsi “sehingga” 

tersebut). 

2. Mereka yang bertanggung jawab dalam masalah ini. (Pola kalimat tidak jelas sebab P 
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didahului oleh “yang“) 

Yang efektif: Mereka bertanggung jawab dalam masalah ini 

3. Pada rapat itu membahas upaya pemberantasan virus H5N1. (S kalimat aktif tidak jelas 

sebab didahului oleh kata depan). 

Pembetulan: Rapat itu membahas upaya pemberantasan virus H5N1. Atau Pada rapat itu 

dibahas upaya pemberantasan virus H5N1. 

4. Ia sangat suka bermain sepak bola, basket, dan ayam goreng. 

(Mengandung ketidaksejajaran makna sebab sepak bola, basket, dan ayam goreng sama-sama 

berfungsi sebagai pelengkap dengan P yang sama yaitu suka bermain.) 

Pembetulan: Ia sangat suka bermain sepak bola dan basket serta makan ayam goreng. 

5.Dengan mengucap syukur Alhamdulillah maka selesailah pembangunan musala Ma’al 

Abror ini. (Mengandung ketidaksejajaran makna. Apakah mungkin hanya dengan mengucap 

Alhamdulillah maka pembangunan mushola Maal Abror bisa langsung selesai?). 

Pembetulan: Marilah kita mengucapkan Alhamdulillah atas selesainya pembangunan 

musala Ma’al Abror ini. 

6. Pekerjaannya menangani peminjaman, pengembalian, dan menata buku di perpustakaan. 

(Mengandung ketidaksejajaran bentuk kata. Seharusnya jika setelah kata menangani (P) 

berwujud KB (peminjaman, pengembalian) maka menata seharusnya penataaan atau 

semuanya dijadikan KK menjadi meminjamkan, mengembalikan, dan menata). 

d. Kalimatnya tidak logis/tidak masuk akal 

Contoh: 

1. Pencuri berhasil ditangkap polisi. (Yang berhasil bukan pencurinya, tetapi 

polisinya sebab pencuri yang berhasil seharusnya tidak tertanggkap, tetapi 

mampu melarikan diri). 

Pembetulan: Polisi berhasil menangkap pencuri. 

2. Yang merasa kehilangan dompet dapat diambil di kantor tata usaha. (Yang 

diambil dalam kalimat tersebut adalah yang kehilangan (orangnya), bukan 

dompetnya). 

Pembetulan: Yang merasa kehilangan dompet dapat mengambilnya di 

kantor tata usaha. 

e. Tidak mengandung unsur mubadzir 

Contoh: 

1. Kedua orang itu saling berpandang-pandangan. (kata ulang berpandang-pandangan sudah 

bermakna ’saling’). 

Pembetulan: 

Kedua orang itu berpandang-pandangan. 

Kedua orang itu saling berpandangan. 

2. Penjelasan petugas dari Dinas Kesehatan Kota Batu amat sangat jelas bagi kami. 

Pembetulan: Penjelasan petugas Dinas Kesehatan Kota Batu sangat jelas bagi kami. 

3. Pilihan kata tidak tepat. 

Contoh: Selesai belajar bunuhlah lampunya. 

Pembetulan: Selesai belajar padamkan lampunya. 

4. Mengandung unsur kedaerahan/asing. 

Contoh: Gue nggak mau ngurusin soal itu lagi. 

Demi kepuasan para kustomer kami akan meningkatkan pelayanan. (kata kustomer 

seharusnya pelanggan). 
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PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 

5. Bermakna ambigu atau ganda. 

Contoh: Istri pak lurah yang baru itu meninggal dunia. (yang baru ‘pak lurah’ atau ‘istrinya’). 

Pesawat Fokker baru mendarat di lapangan terbang Adi Sucipto Malang. (pesawat fokker 

baru atau baru mendarat?) 

 

 

 

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 

 Kegiatan 1 

1. Bacalah kembali teks debat “ Penyerapan Kosakata Bahasa Asing Bukti 

Ketidakmampu Bahasa Indonesia dalam Interaksi dengan Bahasa Lain “ ! 

2. Identifikasilah pendapat dan argument masing-masing tim ! 
 
 

TIM PENDAPAT ARGUMEN 

 
Afirmasi 

  

Oposisi   

Netral   
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3. Analisislah kekuatan dan kelemaham pihak yang terlibat ! 

 

Pendapat pihak afirmasi Analisis 

kekeuatan kelemahan 

   

Pendapat pihak oposisi kekuatan kelemahan 

   

Pendapat pihak netral kekuatan kelemahan 

   

4. Temukan penggunaan bahasa tidak baku pada teks tersebut ! 
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........................................................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

5. Perbaikilah penggunaan bahasa baku menjadi ragam bahasa baku ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 
 

. 

C. Penilaian Keterampilan 

 Kegiatan 2 (tugas prktik) 

1. Buatlah kelopok yang terdiri dari 5 siswa ! 

2. Buatlah mosi dengan tema bebas (tema yang sedang marak dimasyarakat) ! 

3. Buatlah teks debat, kemuadian tampilkan secara bergantian ! 
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Penskoran Penilaian Ketrampilan Proses 
 

 
 

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Proses 75 

 Menulis mosi dan teks debat  

   

2 Hasil 15 

 Memraktikan debat  

   

3 Waktu 10 

 Ketepatan waktu kerja  

 

 

 

 

SKOR/BOBOT 

 

Proses 

 

Hasil 

 

Waktu 

Nilai 

Siswa 

Maks/Pe 

rolehan 

 

Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. 
……… 

… 

 

 

 
 

KESIMPULAN HASIL BELAJAR 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 
 

 
 

BAB 7 

TEKS BIOGRAFI 
 

 
 

3.14 Menganalisisbutir-butir penting yang dapat diteladani dari teks biografi berkaitan dengan 

bidang pekerjaan 

4.14 Menyajikanhal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi 

berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca secara tertulis 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 

 

 
 

❖ Biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis orang lain, menggunakan kata 

ganti orang ketiga dia, ia,-nya, nama orang, beliau. 

❖ Teks biografi termasuk teks narasi. Struktur teks biografi adalah sebagai berikut. 

1. Orientasi atau setting (aim), berisi informasi mengenai latar belakang kisah atau 

peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pendengar/ pembaca. 

Informasi yang dimaksud berkenaan dengan ihwal siapa, kapan, di mana, dan 

mengapa. 

2. Kejadian penting (important event, record of events), berisi rangkaian peristiwa yang 

disusun secara kronologis, menurut urutan waktu, yang meliputi kejadian-kejadian 

utama yang dialami tokoh. Dalam bagian ini mungkin pula disertakan 

komentarkomentar pencerita pada beberapa bagiannya. 

Reorientasi, berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian 

peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional, yang 

mungkin ada atau tidak ada di dalam suatu cerita ulang. Reorientasi, berisi komentar 

evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah 

diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional, yang mungkin ada atau tidak ada 

di dalam suatu cerita ulang 

. 
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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 

 Kegiatan 1 

1. Bacalah teks biografi berikut ! 
 

 

 

 

B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan 

menjadi kebanggaan bagi banyak orang di Indonesia. 

Beliau adalah Presiden ketiga Republik Indonesia. Nama 

dan gelar lengkapnya Prof. DR (HC). Ing. Dr. Sc. Mult. 

Bacharuddin Jusuf Habibie. Beliau dilahirkan di Pare- 

Pare, Sulawesi Selatan, pada tanggal 25 Juni 1936. 

Beliau merupakan anak keempat dari delapan bersaudara, 

pasangan Alwi Abdul Jalil Habibie dan RA.Tuti Marini 

Puspowardojo. Habibie menikah dengan Hasri Ainun 

Habibie pada tanggal 12 Mei 1962 dan dikaruniai dua 

orang putra yaitu Ilham Akbar dan Thareq Kemal. 

Habibi menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal 

dunia pada 3 September 1950 karena terkena serangan jantung. Setelah ayahnya meninggal, 

ibunya menjual rumah dan kendaraannya kemudian pindah ke Bandung bersama anak- 

anaknya. Ibunya membanting tulang membiayai kehidupan anak-anaknya. Masa kecil Habibie 

dilalui bersama saudara-saudaranya di Pare-Pare, Sulawesi Selatan. Sifat tegas dan selalu 

memgang prinsip yang diyakini telah ditunjukkan Habibie sejak kanak-kanak. Habibie yang 

punya kegemaran menunggang kuda dan membaca ini dikenal sangat cerdas sejak masih 

menduduki Sekolah Dasar. Habibie kemudian menuntut ilmu di Gouvernments Middlebare 

School. Di SMA, beliau kecerdasan dan prestasinya tampak menonjol, terutama dalam 

pelajaran-pelajaran eksakta. Habibie menjadi sosok favorit di sekolahnya. 

Karena kecerdasannya, setelah tamat SMA di Bandung tahun 1954, beliau masuk 

di ITB (Institut Teknologi Bandung). Namun, ia tidak menyelesaikan S-1 nya di sana karena 

mendapatkan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan 

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 
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kuliahnya di Jerman. Habibie terinspirasi pesan Bung Karno tentang pentingnya dirgantara 

dan penerbangan bagi Indonesia. Oleh karena itu,ia memilih jurusan teknik penerbangan 

dengan spesialisasi konstruksi pesawat terbang di Rhein Westfalen Aachen Technische 

Hochschule (RWTH). 

Demi ibunya yang telah bersusah payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie 

belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya ia harus jadi orang sukses. Pada saat ia kuliah di 

Jerman itu, tahun 1955, di Aachean, 99% mahasiswa Indonesia yang belajar di sana diberi 

beasiswa penuh. Hanya beliaulah yang memiliki paspor hijau. 

Ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan 

bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus belajar. Gaya hidupnya ini sangat berbeda 

dibandingkan teman-temannya yang memilih menggunakan waktu liburan musim 

panas untuk bekerja, mencari pengalaman, tanpa mengikuti ujian. 

Tahun 1960, Habibie berhasil mendapat gelar Diploma Ing, dari Technische 

Hochschule Jerman dengan predikat cumlaude (sempurna) dan nilai rata-rata 9.5. Dengan 

gelar insinyurnya itu,Habibie mendaftar diri untuk bekerja di Firma Talbot, sebuah industri 

kereta api di Jerman. Pada saat itu Firma Talbot membutuhkan sebuah wagon yang bervolume 

besar untuk mengangkut barang-barang yang ringan tapi volumenya besar. 

Talbot membutuhkan 1000 wagon. Mendapat tantangan seperti itu, Habibie mencoba 

mengaplikasikan cara-cara konstruksi membuat sayap pesawat terbang. Metode itu ia 

terapkan pada wagon dan akhirnya berhasil. 

Habibie kemudian melanjutkan studinya di Technische Hochschule Die Facultaet 

Fuer Maschinenwesen Aschean. Habibie menikah dengan Hasri Ainun, Habibie yang 

kemudian diboyongnya ke Jerman. Hidupnya makin keras. Pada pagi hari Habibie terkadang 

harus berjalan kaki cepat ke tempat kerjanya yang jauh untuk menghemat biaya hidup. Ia 

pulang pada malam hari dan belajar untuk kuliahnya. Demi menghemat, istrinya harus 

mengantrie di tempat pencucian umum untuk mencuci  

Pada tahun 1965, Habibie mendapatkan gelar Dr. Ingenieur dengan penilaian summa 

cumlaude (sangat sempurna) dengan nilai ratarata 10 dari Technische Hochschule Die 

Facultaet Fuer Maschinenwesen Aschean. Habibie mendapatkan gelar Doktor setelah 

menemukan rumus yang ia namai “Faktor Habibie” karena bisa menghitung keretakan atau 

krack propagation on random sampai ke atom-atom pesawat terbang. Habibie dijuluki 

sebagai Mr. Crack. Pada tahun 1967, Habibie menjadi Profesor Kehormatan (Guru Besar) 

pada Institut Teknologi bandung. Kejeniusan dan prestasi mengantarkan Habibie diakui 

lembaga internasional, diantaranya Gesselschaft fuer Luft und Raumfahrt (Lembaga 

Penerbangan dan Angkasa Luar) Jerman, The Royal Aeronautical Society Londong (Inggris), 

The Royal Swedish Academy of Engineering Sciences (Swedia), The Academie Nationale de 

l’Air et de l’Espace (Perancis), dan The US Academy of Engineering (Amerika Serikat). 

Penghargaan bergengsi yang pernah diraih Habibie adalah Edward Warner Award dan 

Award von Karman yang hampir setara dengan hadiah Nobel. Di dalam negeri, Habibie 

mendapat penghargaan tertinggi dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Ganesha Praja 

Manggala Bhakti Kencana. 

Di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek/Kepala BPPT selama 20 tahun, 

ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI), memimpin perusahaan BUMN 

strategis, dipilih menjadi Wakil Presiden RI dan menjadi Presiden RI ke-3 setelah Soeharto 

mundur pada tahun 1998. Pada masa jabatan Habibie, terjadi referendum di Timor Timur, 

sampai akhirnya Timor Timur memisahkan diri dari Indonesia. Dalam masa jabatannya yang 
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singkat, B.J. Habibie telah meletakkan dasar bagi kehidupan demokrasi dan persatuan wilayah 

di Indonesia dengan disahkannya undang-undang tentang otonomi daerah dan undang-undang 

tentang partai politik, UU tentang Pemilu dan UU tentang susunan kedudukan DPR/MPR. 

Turun dari jabatan sebagai Presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. 

Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker. Sebagai terapi atas kehilangan orang 

yang dicintai, Habibie membuat tulisan tentang kisah kasih dengan Ainun, yang kemudian 

dibukukan dengan judul “Ainun dan Habibie”. Buku ini telah difilmkan dengan judul yang 

sama. 

 

 

 
2. Siapakah tokoh yang dibicarakan dalam teks tersebut ! 

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

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

3. Tuliskan hal-hal penting dalam teks tersebut ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Apa yang menarik dari tokoh tersebut ! 

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

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

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

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

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

5. Hal apa yang dapat diteladani dari tokoh tersebut ! 

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

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

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

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

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

6. Identifikasilah struktur teks biografi tersebut ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 

C. Penilaian Keterampilan 

 
 Kegiatan 2 

Setelah menemukan hal yang dapat diteladani dari tokoh, presentasikan hasil kerjamu 

secara bergantian. 

 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Proses 
 

 
 

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Proses 75 

 Menemukan hal-hal yang dapat diteladani  

   

2 Hasil 15 

 Menampilkan / presentasi  

   

3 Waktu 10 
 Ketepatan waktu kerja  

 

 

 

 
SKOR/BOBOT 

 
Proses 

 
Hasil 

 
Waktu 

Nilai 

Siswa 

Maks/Pe 

 
Paraf Guru 
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    rolehan  

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. 
……… 

… 

 

 

 
 

KESIMPULAN HASIL BELAJAR 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 

 

 

3.15 Menganalisis aspek makna dan kebahasaan dalam teks biografi berkaitan dengan 

bidang pekerjaan 

4.15 Membuat teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan baik lisan maupun tulis 

 
 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 

 

 

❖ Teks biografi menggunakan beberapa kaidah kebahasaan yang dominan sebagai 

berikut. 

1. Menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal ia atau dia atau beliau. Kata ganti ini 

digunakan secara bervarisi dengan penyebutan nama tokoh atau panggilan tokoh. 

Contoh: 

George Saa, putra Papua sangat menyukai pelajaran fisika. Ia berasal dari keluarga yang 

kurang mampu secara ekonomi. Berkat ketekunannya, Si Genius dari Papua ini mendapatkan 

beasiswa hingga ke luar negeri. Meski kini telah sukses, Oge, begitu biasanya dia dipanggil, 

tetap menjadi pribadi yang ramah dan tidak sombong. 

2. Banyak menggunakan kata kerja tindakan untuk menjelaskan peristiwa peristiwa atau 

perbuatan fisik yang dilakukan oleh tokoh. Contoh: belajar, membaca, berjalan, melempar. 

Banyak menggunakan kata deskriptif untuk memberikan informasi secara rinci tentang sifat-

sifat tokoh. Contoh: kata sifat untuk mendeskripsikan watak tokoh antara lain genius, rajin, 

ulet. Dalam melakukan deskripsi, seringkali penggunaan kata sifat didahului oleh kopulatif 

adalah, merupakan. 

4. Banyak menggunakan kata kerja pasif untuk menjelaskan peristiwa yang dialami tokoh 

sebagai suB.J.ek yang diceritakan. Contoh: diberi, ditugaskan, dipilih. 

5. Banyak menggunakan kata kerja mental dalam rangka penggambaran peran tokoh. Contoh: 

memahami, menyetujui, menginspirasi, mencintai. 

6. Banyak menggunakan kata sambung, kata depan, ataupun nomina yang berkenaan urutan 

dengan waktu. Contoh: sebelum, sudah, pada saat, kemudian, selanjutnya, sampai, hingga, 

pada tanggal, nantinya, selama, saat itu. 
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PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 

 
 

A. Penilaian Silap 

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 

 Kegiatan 1 

1. Bacalah kembali teks biografi “ BJ. Habibie” ! 

2. Tentukan hal-hal penting teks biografi “ BJ. Habibie” 

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

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

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

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

Tentukan kebahasan pada teks tersebut ! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

. 

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 

C. Penilaian Keterampilan 

 Kegiatan 2 (produk) 

Buatlah teks biografi tentang tokoh terkenal dengan meerhatikan struktur dan 

kebahasaannya ! 
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Penskoran Penilaian Ketrampilan Proses 
 

 
 

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Proses 75 

 Menulis teks biografi  

   

2 Hasil 15 
 Kesesuaian dengan kebahasaanya  

   

3 Waktu 10 
 Ketepatan waktu kerja  

 

 
 

 

SKOR/BOBOT 

 

Proses 

 

Hasil 

 

Waktu 

Nilai 

Siswa 

Maks/Pe 

rolehan 

 

Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. 
……… 

… 

 

 

 

KESIMPULAN HASIL BELAJAR 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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MATERI PEMBELAJARAN 

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 

 

 

BAB 8  

TEKS PUISI 

 

 

 

 

3.16 Menganalisis suasana, tema, dan makna beberapa puisi yang terkandung dalam antologi 

puisi yang diperdengarkan atau dibaca 

4.16 Mendemonstrasikan (M embacakan atau memusikalisasikan) satu puisi dari antologi 

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

dinamik dan tekanan tempo) 

KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

1. Suasana adalah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. 

2. Tema puisi menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyair dalam 

puisinya. 

3. Makna puisi adalah pesan yang ingin disampaikan penyair lewat puisinya. 

4. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membacakan dan memusikalisasikan puisi adalah 

vokal, intonasi, dan ekspresi. Untuk musikalisasi puisi ditambah unsur musiknya. 

5. Pengimajian adalah kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman sensoris, 

seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. 

6. Kata kongkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap 

indera. 

7. Rima (persajakan) adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam 

larik dan bait. Sedangkan irama (ritme) adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, 

dan keras lembut ucapan bunyi. 

 

 

 

 

 

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

Literasi dan lain sebagainyabaik terintegrasi dalam KBM maupun observasi tidak 

langsung diluar KBM) 

KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 



MODUL ELEKTRONIK BAHASA INDONESIA KELAS X Kur Terintegrasi Iduka 

125 Rev : 02 No : F.02.55 

 

 

 

No Hari/Tanggal Nama Peserta Didik 
Nama 

Kejadian/Perilaku 
Tindak Lanjut 

1     

2     

3     

4     

 

 

 

 

Kegiatan 1 

 Menentukan Suasana dalam Puisi 

Pernahkah kamu membaca sebuah puisi yang meninggalkan kesan mendalam bagi 

perasaanmu? Misalnya, sebuah puisi cinta yang membuat hatimu menjadi berbunga-bunga 

atau puisi kritik sosial yang membuat perasaan kemanusiaanmu tersentuh? 

Itulah yang disebut dengan suasana, yaitu keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. 

Dengan kata lain, suasana merupakan akibat psikologis yang ditimbulkan puisi itu terhadap 

pembaca. Suasana ialah keadaan jiwa pembaca setelah membaca puisi itu. 

Bacalah puisi berikut ini kemudian jelaskanlah suasana dalam puisi tersebut. 

 

 
Aku Ingin 

Sapardi Djoko Damono 

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana 

dengan kata yang tak sempat diucapkankayu kepada api yang menjadikannya abu 

Aku ingin mencintaimu dengan sederhana dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan 

kepada hujan yang menjadikannya tiada 

 

Puisi di atas merupakan ungkapan cinta seseorang kepada kekasihnya. Dapatkah kamu 

merasakan bagaimana perasaan seseorang ketika kekasihnya menyatakan kerelaannya untuk 

berkorban, seperti pengorbanan kayu kepada api? Dapat jugakah kamu membayangkan 

bagaimana perasaan seseorang ketika sahabatnya menyatakan kesediaannya berkorban seperti 

pengorbanan awan yang musnah demi menjadi hujan? 

Benar. Siapa pun perempuan yang menjadi wanita dari lelaki itu akan merasakan perasaan 

yang romantis, merasa disayangi, dan terlindungi. Perasaanmu setelah membaca puisi di atas 

itulah yang dinamakan suasana. 

1. Bacalah Puisi berikut dengan saksama ! 

 
 

Doa 

Karya: Chairil Anwar 

Tuhanku 

Dalam termangu 

Aku masih menyebut nama-Mu 

Biar susah sungguh 

Mengingat Kau penuh seluruh 

CayaMu panas suci 
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Tinggal kerlip lilin di kelam sunyi 

 

Tuhanku 

Aku hilang bentuk 

Remuk 

Tuhanku 

Aku mengembara di negeri asing 

Tuhanku 

Di pintu-Mu aku mengetuk 

Aku tidak bisa berpaling. 
 

2. Tentukan suasana pada puisi “ Doa “ karya Chairil Anwar, gunakan tabel berikut untuk 

memermudah ! 
 

Suasana Larik yang mendukung suasana 

  

  

  

  

 
 

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 
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 Kegiatan 2 

Menemukan Tema Puisi 

Tema adalah ide dasar yang mendasari sebuah tulisan, termasuk puisi. Tema puisi 

menjadi inti dari makna atau pesan yang ingin disampaikan penyaitr dalam puisinya. 

Meskipun bahasa yang digunakan dalam puisi cenderung bermakna konotatif, tetapi tema 

puisi salah satunya dapat dirunut dengan menggunakan kata-kata kunci dalam puisi tersebut. 

Tema puisi akan sangat menentukan penyair dalam memiih kata-kata yang digunakan dalam 

puisinya. 

 

 
1. Tentukan tema puisi “ Doa “ karya Chairil Anwar ! 

Judul puisi Tema Alasan 

   

 
 

SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 

 Kegiatan 3 

Menemukan Makna Puisi 
 

1. Baca kembali puisi ‘ ‘Doa’ ! 

2. Identifikasikanlah makna (pesan) yang ingin disampaikan penyair melalui puisi tersebut. 

3. Sertakan larik puisi yang mendukung jawabanmu. 
 

 
Judul puisi Makna/pesan yang disampaikan Larik puisi 
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SKOR/BOBOT Proses Hasil Waktu 
Nilai Siswa 

Maks/Perolehan 
Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. ………… 

 
 

C. Penilaian Keterampilan 
 

 Membacakan Puisi 

Beberapa hal yang harus dipahami ketika akan membacakan puisi, yaitu 

mengetahui cara membacanya. Berikut adalah hal-hal yang harus diperhatikan. 

1. Rima dan irama, artinya dalam membaca puisi tidak terlalu cepat ataupun terlalu 

lambat. Membaca puisi berbeda dengan membaca sebuah teks biasa karena puisi 

terikat oleh rima dan irama sehingga dalam membaca puisi tidak terlalu cepat 

ataupun juga terlalu lambat. 

2.  Artikulasi atau kejelasan suara, artinya suara kita dalam membaca puisi harus 

jelas,misalnya saja dalam mengucapkan huruf-huruf vokal /a/, /i/, /u/, /e/, /o/, /ai/, 

/au/. 

3.  Ekspresi mimik wajah, artinya ekspresi wajah kita harus bisa disesuaikan dengan 

isi puisi. Ketika puisi yang kita bacakan adalah puisi sedih, maka ekspresi mimik 

wajah kitapun harus bisa menggambarkan isi puisi sedih tersebut. 

4.  Mengatur pernapasan, artinya pernapasan harus diatur jangan tergesa-gesa. 

Sehingga tidak akan mengganggu ketika membaca puisi. 

5. Penampilan, artinya kepribadian atau sikap kita saat di panggung usahakan harus 

tenang, tak gelisah, tak gugup, berwibawa, dan meyakinkan (tidak demam 

panggung). 

6. Selain hal-hal di atas, ada beberapa hal yang harus  

Suara yang dihasilkan harus benar. Salah satu unsur dalam vokal ialah 

artikulasi (kejelasan pengucapan). Kejelasan artikulasi dalam mendemonstrasikan 

puisi sangat perlu. Bunyi vokal seperti /a/, /i/, /u/, /e/, /o/, /ai/, /au/, dan sebagainya 

harus jelas terdengar. Demikian pula dengan bunyi-bunyi konsonan. 
 

 

Ekspresi ialah pengungkapan atau proses menyatakan yang memperlihatkan 

atau menyatakan maksud, gagasan, dan perasaan. Ekspresi mimik atau perubahan raut 

muka harus ada, namun harus proporsional, sesuai dengan kebutuhan menampilkan 

gagasan puisi secara tepat. 

(c)Intonasi (tekanan dinamik dan tekanan tempo) 

Intonasi ialah ketepatan penyajian dalam menentukan keras-lemahnya 

pengucapan suatu kata. Intonasi terbagi menjadi dua yaitu tekanan dinamik (tekanan 
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pada kata-kata yang dianggap penting) dan teknanan tempo (cepat lambat pengucapan 

suku kata atau kata). 

 Setelah kamu memahami langkah-langkah di atas dalam mendemonstrasikan puisi, 

dan untuk mendukung cara pembacaaannya, kita dapat menggunakan teknik-teknik 

sebagai berikut. 

1. Membaca dalam hati puisi tersebut berulang-ulang. 

2. Memberikan ciri pada bagian-bagian tertentu, misalnya tanda jeda. Jeda pendek 

dengan tanda (/) dan jeda panjang dengan tanda (//). Penjedaan panjang diberikan pada frasa, 

sedang penjedaan panjang diberikan pada akhir klausa atau kalimat. 

3. Memahami suasana dan menghayati, tema, dan makna puisinya. 

4. Menghayati suasana, tema, dan makna puisi untuk meengekspresikan puisi yang kita 

baca. 

 

Tugas 

Petunjuk: 

1. Bacalah puisi berjudul “Ibu” karya D. Zamawi Imron berikut ini! 

2. Pahamilah suasana, tema, dan maknanya! 

3. Berlatihlah membacakan puisi tersebut dengan memperhatikan vokal, ekspresi, dan 

intonasi! 

4. Secara bergantian, kamu berlatih membacakan puisi tersebut di depan kelas! 

5. Pada saat temanmu membacakan puisi, berikanlah penilain dengan menggunakan 

tabel peniaian yang telah disediakan gurumu! 

Ibu 

Karya: D. Zamawi Imron 

Kalau aku merantau 

lalu datang musim kemarau 

sumur-sumur kering, 

daunan pun gugur bersama reranting 

hanya mata air air matamu ibu, 

yang tetap lancar mengalir 

bila aku merantau 

sedap kopyor susumu 

dan ronta kenakalanku 

di hati ada mayang siwalan 

memutikkan sari-sari kerinduan 

lantaran hutangku padamu 

tak kuasa kubayar 

ibu adalah gua pertapaanku 

dan ibulah yang meletakkan aku di sini 

saat bunga kembang menyemerbak bau sayang 

ibu menunjuk ke langit, kemundian ke bumi 

aku mengangguk meskipun kurang mengerti 

bila kasihmu ibarat samudera 

sempit lautan teduh 

tempatku mandi, mencuci lumut pada diri 

tempatku berlayar, menebar pukat dan melempar sauh 
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lokan-lokan, mutiara dan kembang laut semua bagiku 

kalau aku ikut ujian lalu ditanya tentang pahlawan 

namamu, ibu, yang kan kusebut paling dahulu 

lantaran aku tahu 

engkau ibu dan aku anakmu 

bila aku berlayar lalu datang angin sakal 

Tuhan yang ibu tunjukkan telah kukenal 

ibulah itu bidadari yang berselendang bianglala 

sesekali datang padaku 

menyuruhku menulis langit biru 

dengan sajakku. 

 
 

 Setelah kalian mendengarkan pembacaan puisi oleh temanmu, tentukan mana pembacaan 

yang baik dan mana yang kurang baik beserta alasannya! Tulislah jawabanmu pada 

lembar terpisah atau buku kerjamu dengan format seperti di bawah ini ! 
 

No Nama Nilai Jumlah 

Vokal Ekspresi Intonasi 

1    

2    

3    

 

Keterangan: Rentang nilai 

50 – 60 : kurang bagus. 

61 – 70 : cukup bagus 

71 - 80 : bagus 

81 – 90 : sangat bagus 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 

 

 
 

 

3.17 Menganalisis unsur pembangun puisi 

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

imaji, struktur perwajahan 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 

 

 
(a). Makna Kias (konotatif) 

Contoh: 

 
AKU 

Karya: Chairil Anwar 

Aku ini binatang jalang 

Dari kumpulannya terbuang 

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

Luka dan bisa kubawa berlari 

Berlari 

Hingga hilang pedih perih 

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

Larik binatang jalang dari kumpulannya terbuang dapat diartikan orang yang selalu bersikap 

memberontak dan berada di luar organisasi formal Penyair memilih kata ‘binatang jalang’ 

untuk menggambarkan bahwa ‘aku’ adalah orang yang tidak bisa mengikuti aturan atau 

norma sosial yang berlaku. Dalam kehidupan nyata orang-orang seperti ini menjadi orang 

terbuang, tidak diakui keberadaannya. Oleh karena itu, Chairil memilih kata ‘terbuang . 

(b). Lambang (simbol) 

 
Dalam puisi banyak digunakan lambang yaitu penggantian suatu hal/benda dengan benda 

lain. Ada lambang yang bersifat lokal, kedaerahan, nasional, ada juga yang bersifat universal 

(berlaku untuk semua manusia), misalnya bendera adalah lambang identitas negara, dan 

bersalaman adalah lambang persahabatan, pertemuan, atau perpisahan. 

Contoh: 

Surat kepada Bunda tentang Calon Menantunya 
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Karya: W.S. Rendra 

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

Burung dara jantan yang nakal 

Yang sejak dulu kau piara 

Kini terbang dan telah menemui jodohnya 

Ia telah meninggalkan kandang yang kau buatkan 

Dan tiada akan pulang 

Buat selama-lamanya 

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

Dalam puisi tersebut kata ‘kandang’ menjadi simbol rumah. Penyair memilih kata ‘kandang’ 

karena kandang merupakan simbol tempat tinggal bagi binatang piaraannya, dan di dalamnya 

tersedia kebutuhan pangan yang cukup bagi binatang piaraan tersebut. Sama seperti rumah 

orang tua yang menjadi tempat berlindung bagi anak-anak. Di dalam rumah tersebut anak- 

anak mendapatkan kasih sayang dan semua yang ia butuhkan. 

(c). Persamaan Bunyi atau Rima 

Pemilihan kata di dalam sebuah baris puisi maupun dari satu baris ke baris lain 

mempertimbangkan kata-kata yang mempunyai persamaan bunyi yang harmonis. Perhatikan 

contoh berikut. 

DOA 

Karya: Chairil Anwar 

Tuhanku 

Dalam termangu 

Aku masih menyebut nama-Mu 

Biar susah sungguh 

Mengingat kau penuh seluruh 

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

 
 

Dalam puisi di atas, Chairil Anwar dengan cermat memilih kata-kata yang secara bunyi 

menghasilkan persamaan bunyi. Persamaan bunyi itu membuat puisi tersebut semakin indah 

ketika dibacakan. 

Berdasarkan jenis-jenis rima, pertama dapat dilihat secara vertikal (persamaan bunyi pada 

akhir baris dalam satu bait). Jenis-jenisnya sebagai berikut. 

(a) Rima sejajar berpola : a-a-a-a 

(b) Rima kembar berpola : a-a-b-b 

(c) Rima berpeluk berpola : a-b-b-a 

(d) Rima bersilang berpola : a-b-a-b 

 
Kedua dapat dilihat secara horizontal (persamaan bunyi pada setiap kata dalam satu 

baris), yaitu sebagai berikut. 

(a) Aliterasi yaitu persamaan bunyi konsonan pada setiap kata dalam satu baris 

(b) Asonansi yaitu persamaan vokal pada akhir kata dalam satu baris. 
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PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 

 

 
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 

 

 Kegiatan 1 

1. Bacalah kembali puisi Ibu Karya Zawawi Imron di atas. 

2. Analisislah penggunaan diksi dalam puisi tersebut dengan menggunakan tabel berikut ini. 
 
 

No Aspek diksi Larik puisi Analisis 

1 Makna konotatif   

2 Makna simbol   

3 rima   
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 Kegiatan 2 

 
Menjelaskan Imaji dalam Puisi 

Pengimajian adalah kata atau susunan yang dapat mengungkapkan pengalaman 

sensoris, seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Terdapat hubungan erat antara diksi, 

pengimajian, dan kata konkret. Diksi yang dipilih harus menghasilkan pengimajian sehingga 

menjadi kata konkret, seperti kita hayati melalui penglihatan, pendengaran, atau cita rasa. 

Jenis-jenis imaji dalam puisi adalah sebagai berikut. 

a. Imaji visual (pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah- 

olah objek yang dicitrakan dapat dilihat). Berikut adalah contohnya: 

 
Gadis Peminta-minta 

Karya: Toto S. Bachtiar 

Setiap kita bertemu, gadis kecil berkaleng kecil 

Senyummu terlalu kekal untuk kenal duka 

Tengadah padaku, pada bulan merah jambu 

Tapi kotaku jadi hilang, tanpa jiwa 

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

  Imaji auditif (pengimajian dengan menggunakan kata-kata ungkapan seolah-olah 

objek yang dicitrakan sungguh-sungguh didengar oleh pembaca). Berikut adalah 

contohnya 

Asmaradana 

Karya: Goenawan Moehammad 

Ia dengar kepak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun 

karena angin pada kemuning. 

Ia dengar resah kuda serta langkah pedati 

Ketika langit bersih menampakkan bima sakti 

 
 

Yang Terampas dan Putus 

Karya: Chairil Anwar 

Kelam dan angin lalu mempesiang diriku 

Menggigit juga ruang di mana dia yang kuingin, 

Malam tambah merasuk, rimba jadi semati tugu 

Di karet, di karet (daerahku yang akan datang) 

sampai juga deru dingin 

Aku berbenah dalam kamar, 

dalam diriku jika kau datang 

dan aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu 

tapi kini hanya tangan yang bergerak lantang 

Tubuhku diam dan sendiri, 

cerita dan peristira berlalu beku 
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................................................................. 

Tugas 

 
1. Bacalah kembali puisi Ibu Karya Zawawi Imron di atas ! 

2. Analislah jenis imaji puisi tersebut ! 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………. 

 
 Kegiatan 3 

Mengidentifikasi kata konkrit dalam puisi 

 
Kata kongkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap 

indera. Ini berkaitan dengan kemampuan wujud fisik objek yang dimaksud dalam kata itu 

untuk membangkitkan imajinasi pembaca. Contoh kata ‘salju’ yng berwarna putih dan 

rasanya dingin bisa digunakan untuk menyampaikan makna kias tentang kesucian, 

kehampaan, dan rasa dingin. Dari konsep makna yang terdapat dalam kata salju tersebut, 

penyair bisa memilih kata salju untuk menggambarkan, misalnya, rasa rindu. Rasa rindu 

hanya tumbuh pada seseorang yang cintanya suci, tetapi menimbulkan kesedihan di hati yang 

mengalaminya. Contoh lainnya adalah kata ‘rawa-rawa’ yang melambangan tempat hidup, 

bumi, kehidupan yang kotor. 

Dengan kata konkret, pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau keadaan 

yang dilukiskan oleh penyair. Pengonkretan kata ini berhubungan erat dengan pengimajian, 

pelambangan, dan pengiasan. 

Ketiga hal itu juga memanfaatkan gaya bahasa untuk memperjelas apa yang ingin 

dikemukakan. 

 
TUGAS 

1. Bacalah kembali puisi “ Ibu” karya Zamawi Imron ! 

2. Analisislah analisislah penggunaan kata kongkret puisi tersebut ! 
 
 

No Kata kongktit Arti 

1   

2   

3   

4   

5   
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 Kegiatan 4 

 
Menjelaskan Rima/ Ritme dalam Puisi 

 Rima (persajakan) adalah bunyi-bunyi yang ditimbulkan oleh huruf atau kata-kata dalam 

larik dan bait. Sedangkan irama (ritme) adalah pergantian tinggi rendah, panjang pendek, 

dan keras lembut ucapan bunyi. Timbulnya irama disebabkan oleh perulangan bunyi secara 

berturut-turut dan bervariasi (misalnya karena adanya rima, perulangan kata, perulangan 

bait), tekanan-tekanan kata yang bergantian keras lemahnya (karena sifat-sifat konsonan 

dan vokal), atau panjang pendek kata. 

 Dengan kata lain rima adalah salah satu unsur pembentuk irama, namun irama tidak 

hanya dibentuk oleh rima. Baik rima maupun irama dapat menciptakan efek musikalisasi 

pada puisi, membuat puisi menjadi indah dan enak didengar meskipun tanpa dilagukan. 

 Berdasarkan jenis bunyi yang diulang, ada 8 jenis rima yaitu sebagai berikut. 

(a) Rima sempurna, yaitu persama bunyi pada suku-suku kata terakhir. 

(b) Rima tak sempurna, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada sebagian suku kata 

terakhir. 

(c) Rima mutlak, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada dua kata atau lebih secara 

mutlak (suku kata sebunyi). 

 

 

 
(d) Rima terbuka,  yaitu persamaan bunyi  yang terdapat pada suku akhir terbuka atau 

dengan vokal sama. 

(e) Rima tertutup, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada suku kata tertutup (konsonan). 

(f) Rima aliterasi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada bunyi awal kata pada baris 

yang sama atau baris yang berlainan. 

(g) Rima asonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada asonansi vokal tengah kata. 

(h) Rima disonansi, yaitu persamaan bunyi yang terdapat pada huruf-huruf mati/konsonan. 

 
TUGAS 

1. Bacalah puisi “ Doa” karya Zawaqi Imron ! 

2. Analisislah rima puisi tersebut, gunakan tabel berikut untuk memermudah ! 
 
 

No Rima Larik puisi 
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C. Penilaian Keterampilan 

 Tulislah sebuah puisi bebas yang berisi ungkapan perasaanmu terhadap sesuatu. 

Misalnya, rasa sayang pada kedua orang tua, rasa optimismu menghadapi masa depan, 

kebahagiaanmu menjadi satu keluarga besar dengan teman-temanmu sekelas, dan 

sebagainya ! 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 
Penskoran Penilaian Ketrampilan Proses 

 
 

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Proses 75 

 Menulis puisi berdasarkan unsur –unsur 
pembangunnya 

 

   

2 Hasil 15 

 Kesesuaian menulis puisi berdasarkan unsur- 
unsur pemabangunnya 

 

   

3 Waktu 10 
 Ketepatan waktu kerja  

 

 

SKOR/BOBOT 

 

Proses 

 

Hasil 

 

Waktu 

Nilai 

Siswa 

Maks/Pe 

rolehan 

 

Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. 
……… 

… 
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KESIMPULAN HASIL BELAJAR 

 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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KOMPETENSI DASAR/INDIKATOR : 

MATERI PEMBELAJARAN 

 

 
 

BAB 8 

Teks Fiksi, Non Fiksi dan Resensi 
 
 

3.18 Menganalisis isi dari minimal satu buku fiksi dan satu buku nonfiksi yang sudah 

dibaca 

4.18 Menyajikan replikasi isi buku ilmiah yang dibaca dalam bentuk resensi 

 
KD/INDIKATOR SKKNI 

- 

 

KD/INDIKATOR IDUKA 

- 
 
 

 
 Resensi atau ulasan tulisan yang menjelaskan kelebihan dan kekuragan dalam buku . 

 Struktur teks ulasan 

a. Orientasi, berisi gambaran umum suatu karya yang dibahas. 

b. Tafsiran berisi gagasan sendiri dari pengulas mengenai karya atau benda yang 

diulas. Pengulas akan memberikan perbandingan dengan karya yang lain. Pengulas 

juga memberikan penilaian tentang kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. 

c. Evluasi, berisi uraian tentang evaluasi pengulas terhadap karya. Bagian ini 

menjelaskan gambaran detail karya yang meliputi ciri-ciri dan kualitas karya. 

d. Rangkuman berisi ulasan akhir dari pengulas tentang simpulan terhadap karya 

yang diulas. 

 Ulasan buku dikatakan lengkap jika memiliki : 

a. Identitas buku, meliputi : judul, penulis, penerbit, jumlah halaman, tahun terbit, 

foto cover, jenis kertas yang dipakai 

b. Pendahuluan, berisi gambaran umum isi buku (intisari) dan tujuan pengarang 

c. Isi laporan meliputi, susunan penyajian buku, gaya bahasa, kelebihan dan 

kekurangan buku, perbandingan dengan buku sejenis. 

d. Penutup, meliputi manfaat buku ( buku diperuntukkan untuk siapa/kecocokan 

pembaca ) dan kesimpulan tentang keuntungan yang diperoleh dan kemungkinan 

kerugian. 

e. Biografi resentator 
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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 ulasan dari satu buku fiksi dan buku nonfiksi ( tema bebas ), kemudian 

tentukan struktur dari ulasan buku fiksi dan nonfiksi ! 

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

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

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

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

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

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

.........………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

PENILAIAN PROSES & HASIL BELAJAR 
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KESIMPULAN HASIL BELAJAR 

 

Penskoran penilain pengetahuan 

No 

So 

al 

Skor 

Penilaian 

Jumlah  

Nilai 

1   Nilai perolehan KD Pengetahuan = Skor Essay 

 

2 

  

100 

Nilai siswa Paraf Guru 

 
 

C. Penilaian Keterampilan 
 

1. Bacalah buku nonfiksi /buku ilmiah ! 
 

2. Buatlah resensi dari buku nonfiksi yang sudah dibaca ! 
 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………. 
 

Penskoran Penilaian Ketrampilan Proses 
 

 
 

No Komponen/Sub Komponen Skor/Bobot Penilaian 

1 Proses 75 

 Menulis resensi dari buku ilmiah  

   

2 Hasil 15 
 Kesesuaian menulis resensi dari buku ilmiah  

   

3 Waktu 10 

 Ketepatan waktu kerja  

 

 

 

 

SKOR/BOBOT 

 

Proses 

 

Hasil 

 

Waktu 

Nilai 

Siswa 

Maks/Pe 

rolehan 

 

Paraf Guru 

Skor Maksimal 75 15 10 100  
………….. 

Skor Perolehan ……. ……. ……. 
……… 

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

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

………………………………………………………………………………………………… 
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Pembeli : "Bu saya mau beli gitar ini, berapa harganya?" 

Penjual : "Kalau gitar yang itu harganya 750 ribu Nak." 

Pembeli : "Harganya boleh kurang Bu?" 

Penjual : " [….] “ 

Pembeli : " Saya tawar 600 ribu saja Bu, bagaimana?" 

Penjual : "Wah, harga segitu rasanya tidak bisa Nak." 

Pembeli : "Kalau 625 ribu?" 

Penjual : "Naikan sedikit nak, 650 ribu ibu lepas gitar ini." 

Pembeli : "Iya deh Bu, saya setuju, ini uangnya" 

Bu Eno 

Tini 

Jecky 

Rudi 

Bu Eno 

Tini 

Bu Eno 

: Anak-anak, tahun ini kalian akan perpisahan ke mana? 

: Ke Jogya, Bu! 

: Ke Pulau Seribu saja, Bu! Ke Jogya sudah bosan. 

: Kalau ke Jogya berapa biayanya, Bu! 

: Yah, sekitar tujuh ratus lima puluh ribu rupiah. 

: Kalau ke Pulau Seribu, Bu, Cuma empat ratus ribu rupiah. 

: Yah, semua itu bergantung dari kemauan kalian? Ibu hanya sekadar 

mengingatkan! Waktunya sudah dekat. Dan tolong dipertimbangkan 

untung-ruginya. Ibu minta akhir bulan ini anak-anak sudah ada 

keputusan mau ke Jogya atau ke Pulau Seribu. Bisa ‘kan? 

 

LATIHAN SOAL TKM SEMESTER 2 

 
 

1. Bacalah dengan saksama teks negosiasi berikut ! 

Dialog yang tepat untuk melengkapi teks yang dirumpangkan adalah... 

A. Boleh, tapi jangan terlalu murah? 

B. Boleh, mau menawar berapa Nak? 

C. Bukanya harga 750 sudah murah? 

D. Tidak boleh, harga segitu sudah murah? 

E. Maaf Nak, ini harga pas tidak bisa ditawar? 

 
2. Bacalah teks negosiasi berikut! 

 
Inti dari teks negosiasi tersebut adalah ... 

A. Siswa kelas III tidak setuju perpisahan ke Jogya. 

B. Biaya perpisahan ke Jogya lebih mahal daripada ke Pulau Seribu. 

C. Siswa kelas III sudah bosan jika perpisahan ke Jogya. 

D. Bu Eno meminta kepastian tentang tempat perpisahan yang disetujui siswa. 

E. Bu Eno mengingatkan agar mempertimbangkan tentang tempat perpisahan. 

 

 

 

3. Bacalah dialog negosiasi acak berikut! 

(1) Calon penumpang : “Bang, ke Pasar Baru berapa?” 
(2) Tukang bajaj : “Naikin dikit bu, jadi 8 ribu.” 
(3) Calon penumpang :  “Yah, kok mahal amat bang, 5 ribu saja.” 

1 (4) Tukang bajaj : “10 ribu, Mbak.” 

(5)   Calon penumpang : “Baiklah Bang, saya setuju, antar saya ke Pasar Baru.” 

o : F.02.55 
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Pengharum ruangan yang kami hasilkan juga mengandung vitamin udara sebagai 

sumber 02 dan juga dapat membunuh kuman-kuman dalam ruangan. 

Keterangan lebih lanjut dapat Saudara peroleh melalui brosur dan daftar harga 

yang kami lampirkan. 

(1) Ketua Osis : “Pak, sekolah kita sama sekali tidak memiliki ruang koperasi, bagaimana 

kalau di sekolah kita mendirikan sebuah unit koperasi ? “ 

(2) Pak Kepala Sekolah : “Boleh saja, tapi masalahnya sekolah kita tidak mempunyai dana 

untuk membuatnya, bagaimana pendapatmu, apakah kita harus meminta dana ke 

pemerintah ?” 

(3) Ketua Osis : “Kalau memang itu caranya, saya dan segenap perwakilan para osis setuju 

dengan usulan Bapak kepala sekolah, karena ini kepentingan pemerintah juga untuk 

memberikan fasilitas yang baik kepada rakyatnya dalam dunia pendidkan” 

(4) Pak Kepala Sekolah : “Oke, nanti bapak akan ajukan ini ke Pemerintah, terimakasih atas 

usulannya. 

(5) Ketua Osis : “Sama-sama pak” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urutan dialog negosiasi yang tepat ditandai dengan nomor ... 

A. (1), (4), (3), (6), (7), (2), (5) 

B. (2), (1), (5), (4), (3), (6), (7) 
C. (2), (3), (4), (5), (6), (7), (1) 

D. (3), (5), (2), (6), (7), (4), (1) 

E. (4), (6), (7), (2), (5), (1), (3) 

 

4. Bacalah penggalan surat niaga berikut ini! 
 

Penggalan isi surat di atas adalah bagian dari surat … 
 

A. permintaan penawaran 

B. penawaran 

C. pesanan 

D. pengiriman pesanan 

E. pesanan berdasarkan penawaran 

 
5. Bacalah dialog di bawah ini dengan saksama! 

 

Kalimat yang menunjukkan persetujuan terdapat pada dialog yang ditandai dengan nomor 

... 
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(1) Anak: "Ayah, setelah lulus nanti saya mau sekolah di SMA." 

(2) Ayah: "Kenapa di SMA, Nak? Padahal, ayah ingin kamu sekolah di SMK." 

(3) Anak: "Kok di SMK? Kenapa memangnya ayah ingin saya sekolah di sana?" 

(4) Ayah: "Begini, Nak, di SMK itu lulusannya bisa langsung bisa kerja.” 

(5) Anak: "Ohhh, gitu, Yah, iya deh saya setuju." 

(1)Untuk Saudara ketahui, bahwa persediaan barang untuk komputer merk yang Saudara 

pesan diperusahaan kami saat ini sedang tidak tersedia, (2) kemungkinan barang tersebut 

akan tersedia kembali pada tanggal 20 April 2018, (3) maka dengan sangat menyesal 

pesanan saudara tidak dapat kami penuhi.(4) Kami yakin Saudara dapat memahami alasan 

tersebut.(5) Atas penolakan ini kami mohon maaf dan atas perhatian Saudara kami 

ucapkan terima kasih. 

Ririn : Nisa, kita ke kantin yuk! 

Anisa : Aku tidak punya uang saku. Aku mau ke perpustakaan saja. 

Ririn : Nanti aku yang bayar. 

Anisa : Terima kasih. Tapi, aku mau baca buku di perpustakaan. 

Ririn : Aku ikut kamu deh ke perpustakaan. 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

6. Bacalah dialog negosiasi berikut! 

Kalimat persuasif dalam dialog negosiasi tersebut ditandai dengan nomor ... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 

7. Bacalah penggalan surat berikut! 
 

Kalimat penolakan yang santun pada penggalan surat di atas ditandai dengan nomor ... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 
8. Bacalah dialog berikut! 

 

Makna tersirat dari dialog di atas adalah ... 

A. Anisa tidak mau ke kantin karena ingin membaca buku di perpustakaan 

B. Anisa tidak mau ke kantin karena tidak mempunyai uang saku 

C. Anisa tidak mau diajak ke kantin karena tidak ingin merepotkan Ririn 

D. Ririn mengikuti anisa untuk membaca buku ke perpustakaan 
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.... 
 

Dengan ini kami beritahukan bahwa pada tanggal 22 Desember 2008, kami akan 

mengadakan resepsi pernikahan anak kami. Sehubungan dengan hal tersebut maka kami 

mohon agar Bapak mengizinkan untuk meminjam gedung yang Bapak kelola. 

.... 

Ada banyak barang-barang impor yang masuk dan memiliki harga yang mahal, namun 

E. Ririn mengajak anisa pergi ke kantin dan dia yang akan membayar 

 
9. Penulisan alamat surat yang tepat adalah .... 

A. Kepada 

Yth. Dr. IR. Erldinur Magna Pratama 

Jl. Jalur Dua Puluh, Blok VIII/9 

Jakarta Barat 

 

B. Yth: Dr. Ir. Erldinur magna Pratama 

Jl. Jalur Dua Puluh, Blok VIII/9 

Jakarta Barat 

 
 

C. Yth, Dr: Ir. Erldinur Magna Pratama 

Jl. Jalur Dua Puluh, blok VIII/9 

Jakarta Barat 

 

D. Yth. Dr. Ir. Erldinur Magna Pratama 

JalanJalur Dua Puluh, Blok VIII/9 

Jakarta Barat 

 

E. Kepada Yth. 

Dr. Ir. Erldinur Magna Pratama 

Jl. Jalur Duapuluh, Blok VIII/9 

Jakarta Barat 

 

10. Bacalah penggalan surat permohonan di bawah ini! 
 

Kalimat yang tepat untuk menutup surat permohonan adalah … 
 

A. Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih. 

B. Atas izinnya, diucapkan terima kasih. 

C. Atas izin dari Bapak, kami mengucapkan terima kasih. 

D. Atas kerja samanya, kami mengucapkan terima kasih. 

E. Atas kebijaksanaannya, kami haturkan terima kasih 

 

 

 

11. Bacalah teks berikut! 
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Kalimat sanggahan yang tepat untuk pernyataan di atas adalah ... . 

A. Menurut saya justru dengan globalisasi dapat membantu mengisi kas negara. 

B. Globalisasi tidak membantu perekonomian negara kita. 

C. Globalisasi menyebabkan banyak warga Indonesia semakin ekonomi. 

D. Akibat globalisasi barang-barang impor lebih diminati warga Indonesia. 

E. Globalisasi bukanlah jawaban bagi masalah ekonomi Indonesia. 

 

12. Bacalah teks berikut! 

 
 

Kalimat dukungan yang tepat untuk pernyataan di atas adalah ... . 

A. Saya setuju, hal itu merupakan kemajuan bagi pertelevisian Indonesia, dan dapat 

membantu Indonesia dalam menghadapi globalisasi. 

B. Pernyataan bahwa hal tersebut mematikan pribadi budaya Indonesia sangat tak dapat 

ditolerir. 

C. justru dengan kemajuan tersebut, budaya Indonesia dapat lebih mendunia, dikenal, dan 

dikagumi oleh orang-orang di luar negri. 

D. Seharusnya dengan kenyataan tersebut, maka budaya Indonesia juga akan terdorong 

untuk dikenal dunia Internasional. 

E. Saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut, karena untuk gaya hidup itu tergantung 

pada pribadi masing masing. 

 

 

13. Bacalah teks berikut! 

 

Alam adalah milik Tuhan yang diamanahkan kepada manusia untuk mengelolanya. 

Sumber daya alam yang merupakan milik umum harus dapat dinikmati oleh seluruh 

masyarakat. Berdasarkan hal ini, ada beberapa prinsip dalam pengelolaan sumber daya 

Sebenarnya baik jika bidang pertelevisian di Indonesia semakin berkembang, terlihat 

dari makin banyaknya acara dan makin kreatifnya topik-topik hiburan. Acara-acara 

seperti Reality Show sangat mendorong Indonesia untuk dikenal di dunia Internasional, 

hingga akhirnya membuat Indonesia siap dalam memasuki Era Globalisasi. Namun 

sayang sekali, kemajuan tersebut justru membuat kebudayaan asli Indonesia menjadi 

mati, sebab karena kemajuan tersebut, kini Indonesia mulai mengarah pada gaya hidup 

luar negri, sampai para generasi muda jaman sekarang tidak lagi menghargai 

kebudayaan asli Indonesia, seperti seni-seni tari, wayang, batik, patung-patung, ukiran- 

ukiran, dan lain sebagainya. 

lebih diminati warga Indonesia karena dianggap lebih bermutu dan lebih keren jika 

memakai produk dari luar negri. Sedangkan produk-produk asli Indonesia yang dijual di 

luar negri dapat memiliki nilai jual yang amat tinggi di negara lain, tetapi di negara 

Indonesia sendiri, produk-produk asli dalam negri justru memiliki nilai jual yang amat 

rendah. Globalisasi bukanlah jawaban bagi masalah ekonomi Indonesia, Globalisasi 

justru dapat mempersulit perekonomian negara kita. 
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Jika rakyat Indonesia mayoritas menonton acara-acara seperti sinetron, konser, iklan-iklan 

dan melihat artis idola mereka mengenakan pakaian-pakaian ber-merk yang mahal-mahal, 

hal itu akan mendorong banyak warga Indonesia menjadi pribadi yang konsumtif. Keinginan 

untuk selalu membeli ini tidak baik, bahkan bukan tidak mungkin warga perekonomian 

rendah tergoda untuk berdandan layaknya artis yang sering mereka lihat di televisi. Pribadi 

konsumtif ini jelas dapat memperbanyak jumlah rakyat miskin, hingga memperparah 

masalah ekonomi negara kita, yang pada akhirnya akan menjadi penghalang terbesar bagi 

Pembangunan Nasional. 

(1) William Wongso sangat bersemangat mempromosikan kuliner Indonesia di 

mancanegara, meskipun ia belajar kuliner di Perancis.(2) Kalau disuruh memasak yang 

paling enak, ia akan memilih menu masakan Indonesia.(3) Dia bisa membuat masakan 

Indonesia dengan metode kuliner ala Perancis.(4) Misalnya, memasak daging dengan 

temperatur rendah dan dalam waktu lama.(5)Teknik ini bisa membuat tekstur makanan 

sangat bagus sekali. dan nutrisinya tetap terjaga. 

Rakyat Indonesia bukanlah rakyat yang bodoh. Mereka yang masih memiliki masalah 

ekonomi, dililit hutang, kebingungan untuk membiayai sekolah anak-anak mereka, tidak 

 

 
 

Kalimat yang tepat  untuk melengkapi paragraf argumentasi tersebut adalah ... 

A. Pemerintah harus mengevaluasi pengelolaan sumber daya alam. 

B. Oleh karena itu, masyarakat harus memahami kata amanah. 

C. Sumber daya alam milik umum merupakan milik bersama dan untuk bersama. 

D. Atas dasar itu rakyat mencari kekayaan alam karena alam adalah milik bersama. 

E. Masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ini untuk menikmati sumber daya alam. 

 
14. Bacalah teks berikut 

Masalah yang diungkapkan dalam teks tersebut adalah... . 
 

A. Keinginan untuk selalu membeli barang 

B. Ketakutan akan banyaknya jumlah rakyat miskin 

C. Kekhawatiran terhadap dorongan untuk konsumtif 

D. Parahnya masalah ekonomi di negara kita 

E. Pribadi yang selelu mengikuti artis idola 
 

15. Bacalah paragraf berikut! 

Kalimat yang tidak efektif dalam paragraf tersebut terdapat pada nomor.... 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

 
 

16. Bacalah penggalan teks berikut! 

 

alam. [...] Oleh karena itu, sumber daya alam tidak boleh dikuasai oleh individu atau 

kelompok. 
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… 
 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perajin dipandang memiliki status sosial lebih tinggi 

daripada petani. Hal ini disebabkan adanya anggapan bahwa seorang perajin biasanya 

bekerja di dalam rumah, terlindung dari terik matahari sehingga suasananya tampak 

nyaman. Sebaliknya, petani harus bekerja di sawah, di bawah sengatan sinar matahari, dan 

kadang harus bergumul dengan kotoran-kotoran yang berbau tak sedap. 

... 

 

 
Inti dari penggalan teks tersebut adalah ... . 

 

A. Rakyat Indonesia bukanlah rakyat yang bodoh 

B. Masih banyak warga yang mengenakan pakaian murah. 

C. Pribadi konsumtif hanya terjadi pada orang-orang kaya. 

D. Seseorang konsumtif atau tidak tergantung pribadinya. 

E. Orang miskin tidak mungkin konsumtif 

 
17. Bacalah paragraf berikut ini! 

 

Simpulan penggalan teks di atas adalah .... 
 

A. Pekerjaan perajin lebih berprestise daripada pekerjaan petani. 

B. Petani bekerja di sawah, sedangkan perajin bekerja di rumah. 

C. Perajin adalah priyayi, sedangkan petani adalah buruh kasar. 

D. Pekerjaan perajin terilindung dari terik matahari dan derasnya hujan. 

E. Pekerjaan petani di bawah sengatan matahari dan kotor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Perhatikan penggalan dialog berikut! 

 
(1)Merokok amat sangat berbahaya, ga baik untuk kesehatan, dan banyak orang yang 

ga suka. (2)Bahkan di kemasan rokok-pun dituliskan bahaya merokok seperti kanker, 

impotensi, serangan jantung, gangguan kehamilan dan janin. (3) Jadi apabila seorang 

 

 

1 

akan tergoda untuk pergi ke mall dan membeli pakaian-pakaian mahal layaknya yang 

dikenakan oleh artis idola mereka. Buktinya dalam kehidupan sehari-hari, kita menemui 

banyak warga yang mengenakan pakaian murah, seperti kaos biasa, bahkan orang 

dengan perekonomian menengah pun pasti akan memilih pakaian yang nyaman dan 

semurah mungkin. Hanya orang-orang kaya yang akan meresponi pribadi konsumtif 

mereka, itu karena mereka memang mampu. Apabila rakyat miskin memiliki pribadi 

konsumtif, mereka tidak akan meladeninya, itu karena mereka memang tidak mampu. 
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Menjelang puasa dan Idul Fitri semua kebutuhan daripada barang-barang pokok 

melambung tinggi sehingga masyarakat terbebani dengan kondisi tersebut. 

Kalau kita berbicara tentang preman, asosiasi kita langsung terbayang pada anak-anak 

jalanan yang tingkah lakunya kurang baik. Padahal tidak semua preman seperti itu. Kata 

preman ternyata maknanya luas. Polisi yang tidak mengenakan pakaian dinas pun 

disebut preman. 

 
Indonesia memiliki kekayaan alam yang patut dibanggakan. Salah satu kekayaan alam 

warga Indonesia merupakan perokok berat, sudah pasti kualitas cara berpikirnya akan 

menurun, sebab merokok tidak baik untuk kesehatan. (4) Dengan menurunnya cara 

berpikir orang tersebut, otomatis hasil kerja orang tersebut tidak akan maksimal, (5) 

sehingga pada akhirnya dapat disimpulkan, bahwa semua perokok berat adalah anak 

bangsa dengan kualitas yang tidak maksmal. 

 
Kalimat yang menggunakan ragam tidak baku pada teks di atas ditandai dengan nomor… 

A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D.   (4) 

E. (5) 

 
19. Perhatikan kalimat di bawah ini! 

 

Perbaikan kalimat tidak efektif di atas menjadi kalimat efektif adalah…. 
 

A. Menjelang puasa dan Idul Fitri semua kebutuhan barang-barang pokok melambung 

tinggi sehingga masyarakat terbebani dengan kondisi tersebut. 

B. Menjelang puasa dan Idul Fitri kebutuhan barang pokok melambung sehingga 

masyarakat terbebani dengan kondisi tersebut. 

C. Manjelang puasa dan Idul Fitri semua kebutuhan barang-barang pokok melambung 

sehingga masyarakat terbebani dengan kondisi tersebut. 

D. Menjelang puasa dan Idul Fitri kebutuhan daripada barang-barang pokok melambung 

sehingga masyarakat terbebani dengan kondisi tersebut. 

E. Menjelang puasa dan Idul Fitri kebutuhan barang-barang pokok melambung tinggi 

sehingga masyarakat terbebani dengan kondisi tersebut. 

 

20. Cermati paragraf berikut ini! 
 

Kata dalam paragraf di atas yang bermakna konotasi negatif adalah .... 
A. asosiasi 

B. terbayang 

C. Tingkah 

D. Preman 

E. Jalanan 

 

21. Bacalah paragraf berikut! 
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Lulusan SMK diharapkan memiliki [...]  sesuai dengan bidang keahliannya. 

(1) Saat ini jalan menuju objek wisata Gunung Padang di Cianjur rusak parah. (2) Hujan 

memperparah kerusakan jalan. (3) Jeleknya kondisi jalan mempengaruhi minat 

pengunjung datang ke lokasi ini. (4) Sudah sepuluh tahun Gunung Padang menjadi objek 

penelitian tentang zaman neolitikum. (5) Akibatnya pengunjung kini berkurang ratusan 

bahkan ribuan pada libur akhir pekan, sehingga kini hanya tinggal belasan pengunjung 

saja. 

 

 
 

Tanggapan logis yang sesuai dengan isi paragraf tersebut adalah …. 

A. Kita tidak perlu khawatir dengan punahnya tanaman obat karena sekarang sudah 

banyak diproduksi obat-obatan kimia yang lebih praktis dan murah 

B. Pemerintah harus menggalakkan budi daya tanaman obat dan meningkatkan sumber 

daya manusia sehingga produksi obat dari tumbuhan dapat lestari 

C. Padahal, prosess pembuatan obat secara tradisonal lebih mudah daripada proses 

pembuatan obat secara kimia. 

D. Kita harus membantu pemerintah melestarikan alam agar udara di negeri kita tetap 

segar 

E. Biaya pembuatan obat dari tumbuh-tumbuhan sangat mahal sehingga banyak 

perusahaan yang beralih ke pembuatan obat secara kimia 

 

22. Cermatilah kalimat yang dirumpangkan berikut ini! 
 

 

Istilah yang tepat untuk melengkapi kalimat rumpang di atas adalah .... 

A. kompeten 

B. kompetensi 

C. Kapabilitas 

D. Fleksibelitas 

E. validitas 

 

23. Bacalah paragraf berikut! 
 

Kalimat penjelas yang sumbang ditandai dengan nomor .... 
A. (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D. (4) 

E. (5) 

tersebut adalah tumbuh-tumbuhan yang dapat berfungsi sebagai obat. Walaupun 

begitu, kekayaan alam tersebut kini tidak dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Hal 

ini disebabkan pengetahuan mengenai obat di berbagai daerah Indonesia sudah jarang 

dipelajari atau boleh dikatakan sudah banyak punah. Proses punahnya pengetahuan ini 

sering kali lebih cepat daripada proses punahnya tumbuh-tumbuhan itu sendiri akibat 

kegiatan eksploitasi hutan yang tidak terkontrol. 
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Sudah menjadi tradisi, sebelum ujian anak-anak kelas III SMK sibuk belajar. Ada 

yang kursus, ada yang mengikuti pendalaman materi, dan ada yang belajar kelompok. 

Tidak jarang pula sekolah mengadakan kegiatan malam muasabah (renungan suci) dan 

doa bersama. Boleh dikatakan, mereka bersiap-siap sebelum “bertempur”. Ketika ujian 

telah selesai dan dinyatakan lulus, mereka meluapkan kegembiraan dengan berbagai 

ben-tuk, seperti aksi corat-coret baju, konvoi di jalan, pesta air, dan tidak jarang pula 

yang melakukan syukuran. 

(1) Fenomena sosial yang satu ini tentu tidak asing lagi. (2) Negara yang kaya akan 

sumber daya alam ini ternyata menyimpan masalah yang mesti ditutupi dari hari ke hari. 

(3) Fenomena tersebut adalah kemiskinan. (4) Faktor motivasi, perilaku masyarakat, dan 

pendidikan menjadi penyebab utama kemiskinan, sehingga menyebabkan seseorang sulit 

untuk bertahan hidup yang lebih baik. (5) Pemerintah hanya menyediakan fasilitas dan 

pendidikan terpadu yang terbilang kurang memadai. 

Yan Gymnastiar lahir di Bandung, Jawa Barat, 29 Januari 1962, atau biasa di kenal 

dengan Aa Gym. Lahir sebagai salah satu anak dari empat bersaudara. Aa Gym telah 

menekuni banyak hal mulai dari menjual koran hingga menyetir angkutan umum untuk 

membiayai sekolahnya di teknik elektro, kemudian berubah haluan menjadi 

 

24. Bacalah paragraf berikut ini dengan cermat! 
 

 

Tanggapan positif terhadap teks di atas adalah .... 

A. Belajar sebelum ujian adalah hal biasa yang sering dilakukan oleh siswa kelas III. 

B. Corat-coret baju setelah lulus ujian hanyalah bentuk pelampiasan kegembiraan. 

C. Kegiatan renungan acapkali disalahtafsirkan sebagai kegiatan menentukan strategi 

kelulusan. 

D. Corat-corat baju dan konvoi di jalan sering dilakukan siswa yang setelah lulus ujian. 

E. Sebagai wujud rasa syukur kepada Allah, alangkah baiknya diadakan syukuran setelah 

mereka lulus ujian. 

 

25. Bacalah teks berikut! 
 

Kalimat yang menyatakan hubungan sebab-akibat ditandai nomor ... 
 

A.   (1) 

B. (2) 

C. (3) 

D.   (4) 

E. (5) 

 

 

 
 

26. Perhatikan teks biografi berikut dengan seksama! 
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Agnes Monica Muljoto atau biasa di sapa Agnes monica, dilahirkan di Jakarta pada 

tanggal 1 Juli 1986. Sejak kecil ia sudah pandai bernyanyi dan menjadi pembawa acara. 

Agnes berhasil meraih penghargaan Panasonic Awards untuk "Pembawa Acara Anak- 

Anak Terfavorit selama dua tahun berturut, 1999 dan 2000. Menginjak usia remaja, 

Agnes mulai terjun ke dunia seni peran, dimulai dengan penampilannya di sinetron Lupus 

Millenia dan Mr. Hologram pada tahun 1999. Pada tahun 2000, Agnes menjadi pemeran 

utama di sinetron Pernikahan Dini bersama Sahrul Gunawan. Sinetron inilah yang 

berhasil melambungkan nama Agnes dan menghapus citranya sebagai seorang artis cilik. 

Akting Agnes di sinetron tersebut berhasil meraih penghargaan "Aktris Terfavorit" pada 

Panasonic Awards pada tahun 2001 dan 2002, serta SCTV Awards sebagai "Aktris 

Ngetop" pada tahun 2002. 

 

 
 

Pernyataan yang sesuai dengan teks biografi tersebut adalah.... 
 

A. Aa Gym bernama lengkap Yan Gymnastiar, yang pernah menjadi Komandan Resimen 

Mahasiswa di Akedemi Teknik Jenderal Achmad Yani. 

B. Aa Gym merupakan putra kelahiran Jawa Barat yang dari kecilnya sudah pandai 

berdakwah dan berdebat, pernah merintis bidang tambang dan lain-lain. 

C. Aa Gym mempunyai 4 orang anak. Ia pernah mendalami ilmu spiritual laduni. Pada 

tahun ia merintis wirausaha besar-besaran. 

D. Aa Gym merupakan mahasiswa teknik elektro. Ia pernah mengajar pemahaman 

spiritual ilmu laduni dan membimbing ajengan Junaidi di Garut. 

E. Aa Gym merupakan komandan slah satu tentara di Indonesia. 

27. Perhatikan teks biografi di bawah ini dengan seksama! 

 

Hal yang dapat diteladani dari biografi tersebut adalah .... 

 
A. Agnes Monica sudah merilis karirnya semenjak remaja. 

B. Agnes Monica teramsuk siswa bermasalah di sekolahnya. 

C. Agnes Monica mendapatkan banyak penghargaan dari bakatnya. 

D. Agnes Monica mempunyai cita-cita yang belum tercapai semuanya. 

wirausahwan. Kemampuannya tampil di depan publik juga diasah saat menjadi pendebat 

di universitasnya. Pada tahun 1980an, di bawah bimbingan ajengan Junaedi di Garut, 

Jawa Barat mendalami pemahaman spiritual ilmu laduni (ilmu tanpa melalui proses 

belajar). Pada 1982, ia menjadi Komandan Resimen Mahasiswa di Akademi Teknik 

Jenderal Achmad Yani. Pada tahun 1987, ia bersama teman-temannya melalui lembaga 

Keluarga Mahasiswa Islam Wiraswasta (KMIW) merintis usaha wiraswasta pada bidang 

usaha kecil seperti pembuatan stiker, kaos, gantungan kunci, dan peralatan tulis kantor 

dengan slogan-slogan religius. 
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Chairil Anwar dilahirkan di Medan, 26 Juli 1922. Dia dibesarkan dalam keluarga 

yang cukup berantakan. Kedua ibu bapaknya bercerai, dan ayahnya menikah lagi. 

Semasa kecil ia tinggal di Medan dengan neneknya. Setelah lulus SMA, Chairil 

mengikuti ibunya ke Jakarta. saat neneknya meninggal dunia Chairil melukiskan 

kedukaan itu dalam sajak yang luar biasa pedih. Sesudah nenek, ibu adalah wanita kedua 

yang paling Chairil puja. Beberapa puisi Chairil tulis menunjukkan kecintaannya pada 

ibunya. 

Einstein lahir di Ulm, Jerman, 14 Maret 1879 dan meninggal 18 April 1955 pada umur 76 

tahun di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. Naluri Ilmuwan Einstein dimulai sejak 

umur lima tahun saat ayahnya menunjukkan kompas kantung. Ia menganggap ada sesuatu 

di ruang yang "kosong" bereaksi terhadap jarum di kompas tersebut. Sebagai seorang 

pelajar, Einstein dianggap sebagai pelajar yang lambat dalam mengikuti pelajaran, 

sifatnya pemalu. Namun kelambatanya berfikir tidak menghalangi minat, semangat, dan 

kerja kerasnya untuk belajar terus menerus, bereksperimen, dan menggali pengetahuan 

sampai akhirnya Ia berhasil menghasilkan karya spektakuler dan belum bisa ditandingi 

ilmuan lainnya.. Eisntein mendapat nobel fisika tahun 1921 justru karena kelambatanya. 

Dia kemudian diberikan penghargaan untuk teori relativitasnya karena kelambatannya 

ini. Setelah diadakan penelitian mengenai struktur otak Einstein (setelah ia meninggal) 

para ahli neuroologi berpendapat bahwa lambatnya perkembangan mental Eisntein 

diwaktu kecil disebabkan dia menderita Sindrom Asperger, sebuah kondisi yang 

berhubungan dengan autisme. 

E. Agnes Monica tidak menyukai olah raga. 

 
28. Perhatikan teks biografi berikut ! 

 

Hal penting dari teks biografi tersebut  adalah... 

A. Penyebab kematian Chairil Anwar. 

B. Sikap Chairil kepada ibu tirinya. 

C. Kehidupan Chairil Anwar sewaktu kecil. 

D. Kehidupan Chairil Anwar semasa orang tuanya belum bercerai. 

E. Chairil Anwar adalah penyair hebat 
 

29. Perhatikan teks biografi berikut ! 
 

Kelebihan teks biogafi tersebut adalah.... 

A. Menceritakan kisah keluarga tokoh secara detail 

B. Albert Einstein menjadi tokoh terkenal 
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Andrea Hirata Seman Said Harun lahir di pulau Belitung 24 Oktober 1982, Andrea Hirata 

sendiri merupakan anak keempat dari pasangan Seman Said Harunayah dan NA 

Masturah. Ia dilahirkan di sebuah desa yang termasuk desa miskin dan letaknya yang 

cukup terpelosok di pulau Belitong. Tinggal di sebuah desa dengan segala keterbatasan 

memang cukup mempengaruhi pribadi Andrea sedari kecil. Ia mengaku lebih banyak 

mendapatkan motivasi dari keadaan di sekelilingnya yang banyak memperlihatkan 

keperihatinan. Nama Andrea Hirata sebenarnya bukanlah nama pemberian dari kedua 

orang tuanya. Sejak lahir ia diberi nama Aqil Barraq Badruddin. Merasa tak cocok 

dengan nama tersebut, ia kembali mengganti namanya dengan Andrea Hirata Seman Said 

Harun sejak ia remaja. 

Pattimura, memiliki nama asli Thomas Matulessy (lahir di Hualoy, Hualoy,Seram 

Selatan, Maluku, 8 Juni 1783 – meninggal di Ambon, Maluku, 16 Desember 1817 pada 

umur 34 tahun). Ia adalah putra Frans Matulesi dengan Fransina Silahoi. Adapun dalam 

buku biografi Pattimura versi pemerintah yang pertama kali terbit, M Sapija menulis, 

"Bahwa pahlawan Pattimura tergolong turunan bangsawan dan berasal dari Nusa Ina 

(Seram). Ayah […. ] yang bernama Antoni Mattulessy adalah anak dari Kasimiliali 

Pattimura Mattulessy. Yang terakhir ini adalah putra raja Sahulau. Sahulau merupakan 

nama orang di negeri yang terletak dalam sebuah teluk di Seram Selatan". 

C. Menceritakan kisah hidup dan perjalanan karier Albert Einstein 

D. Albert Einstein dianggap sebagai pelajar yang lambat dalam mengikuti pelajaran. 

E. Albert Einstein mempunyai naluri ilmuwan sejak usia enam tahun. 

 

30. Perhatikan teks biografi berikut ! 
 

Sudut pandang yang digunakan teks tersebut adalah… 

A. Orang pertama pelaku utama 

B. Orang ketiga pelaku utama 

C. Orang ketiga serba tahu 

D. Orang pertama pelaku sampingan 

E. Orang kedua pelaku utama 

 
31. Perhatikan teks biografi berikut ! 

Pronomina yang tepat untuk melengkpi kalimat yang dirumpangkan adalah … 

A. Saya 

B. Ia 

C. Mereka 
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Edcoustic merupakan band duo asal Bandung yang mengusung konsep musik pop 

inspiratif. Lahir sejak 25 Mei 2002, dengan dua personilnya yakni Aden (Vokalis) dan 

Eggie (Gitaris). Album perdana “Masa Muda” dirilis Oktober 2004, telah menjadi satu 

fenomena diblantika musik religi Indonesia. Sejak kemunculannya yang menawarkan 

keunikkan tersendiri Edcoustic berhasil menarik perhatian pendengar pop religi. 

Keunikkannya dapat terlihat dari formasi duo personilnya, karakter vokal yang khas, 

warna musik, juga didukung lagu yang tematik & easy listening. Album pertama Edc 

telah terjual hampir 20.000 keping. 

Mario Teguh adalah seorang muslim yang menjadi motivator dan konsultan bisnis dan 

kepribadian asal Indonesia. Nama aslinya adalah Sis Maryono Teguh, [….] saat tampil di 

depan publik, ia menggunakan nama Mario Teguh. Ia meraih gelar Sarjana Pendidikan 

dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Malang. Mario Teguh sempat bekerja 

di Citibank, [….] mendirikan Bussiness Effectiveness Consultant, Exnal Corp. menjabat 

sebagai CEO (Chief Executive Officer) dan Senior Consultan. Beliau juga membentuk 

komunnitas Mario Teguh Super Club (MTSC). Pak Mario lahir di Makasar, 5 Maret 1956. 

D. Beliau 

E. Kami 

32. Perhatikan teks biografi berikut ! 

Ide pokok yang tepat dalam teks tersebut adalah … 

A. Edcoustic terkenal sampai ke mancanegara 

B. Album kedua Edcoustic sangat popular 

C. Edcoustic mengusung konsep pop inspiratif 

D. Karakter vocal Edcoustic sangat khas. 

E. Album Edcoustic terjual 20.000 kepinng 

 
33. Perhatikan teks biografi berikut ! 

 

Konjungsi atau kata penghubung yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang teks 

tersebut adalah … 

A. Yang, sehingga 

B. Namun, kemudian 

C. Lalu, tetapi 

D. Dan, namun 

E. Untuk, kemudian 

34. Perhatikan teks biografi berikut ! 
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Barack Hussein Obama lahir 4 Agustus 1961 adalah Presiden ke 44 Amerika Serikat. Dia 

adalah orang African American pertama yang memegang jabatan penting sebagai 

presiden Amerika Serikat. Obama adalah Senator dari Illinois Amerika yang menjabat 

dari 3 Januari 2005 hingga 16 November 2008, setelah itu maju ke pemilihan presiden 

Amerika Serikat. Dia di ambil sumpah sebagai Presiden pada tanggal 20 Januari 2009 

dalam sebuah upacara perdana di US Capitol. Obama adalah lulusan Columbia 

University dan Harvard Law School, di mana dia adalah yang orang pertama keturunan 

Afrika-Amerika yang menjadi presiden AS dari Harvard Law (Fakultas Hukum Harvard 

University). 

 

 
Diksi atau pilihan kata yang tepat untuk mengisi bagian yang rumpang teks tersebut 

adalah…. 

A. Dibebaskan 

B. Terbebas 

C. Terbebaskan 

D. Membebaskan 

E. Pembebasan 

35. Perhatikan teks biografi berikut ! 
 

Isi yang dibicarakan teks tersebut adalah.... 

A. Obama lahir 4 Agustus 1961 di Amerika Serikat. 

B. Kisah perjalanan hidup dan pendidikan Obama diceritakan secara detail. 

C. Obama menjadi Senator dari Illinois Amerika yang menjabat dari 3 Januari 2005 

hingga 16 November 2008. 

D. Obama merupakan orang African-American pertama yang menjadi presiden Amerika 

Serikat. 

E. Obama di ambil sumpah sebagai Presiden pada tanggal 20 Januari 2009 dalam sebuah 

upacara perdana di US Capitol. 

36. Perhatikan penggalan teks biografi berikut ! 

Sultan Mahmud Badaruddin adalah nama gelar Raja Palembang VII. Sedangkan nama 

aslinya adalah Raden Hasan. Lahir di Palembang 1 Rajab 1181. Pada tanggal 14 

September 1811, empat hari sebelum terjadi penyerahan di Tuntang, ia telah mengakhiri 

pengaruh kekuasaan Belanda di Palembang. Dalam peristiwa ini, ia telah membuktikan 

bahwa dirinya sebagai seorang pemimpin yang mempunyai pandangan jauh ke depan dan 

dapat mempergunakan kesempatan yang tepat untuk [….] kesultanan dan rakyat 

Palembang dari pengaruh kekuasaan asing. 
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Makna tersirat teks tersebut adalah … 

A. Raja Aisyah menulis sejak usia belasan tahun. 

B. Usia muda tidak menjadi alasan untuk menjadi seorang penulis 

C. Menulis sangat memerlukan pengalaman 

D. Tradisi menulis sangat diperlukan. 

E. Menulis hanya dapat dilakukan oleh seorang pejabat. 

37. Perhatikan dua teks biografi berikut ! 
 

Teks 1 Teks 2 

Sutomo lahir di Desa Ngapeh, Kabupaten 

Nganjuk, Jawa Timur, pada tanggal 30 Juli 

1888. Pada waktu kecil pemuda itu oleh 

ayahnya diberi nama Broto. Nama itu kemudian 

diganti menjadi Soetomo ketika dia mengikuti 

sekolah rendah Belanda (ELS) di Bangil. 

Setelah tamat dari ELS di Bangil, Soetomo 

melanjutkan studinya ke Jakarta. Ia masuk 

sekolah kedokteran Jawa yang bernama 

STOVIA pada tanggal 10 Januari 1903. Pada 

masa kemahasiswaannya inilah ia tampil sebagai 

penggerak utama berdirinya Boedi Utomo pada 

bulan Mei 1908. 

Bareack Obama bekerja sebagai organizer 

masyarakat, dan juga berkerja sebagai 

pengacara hak-hak sipil di Chicago sebelum 

melayani tiga istilah dalam Senat Illinois dari 

tahun 1997 hingga 2004. Dia juga mengajar 

Hukum Konstitusi di University of Chicago 

Law School dari 1992 sampai 2004. Setelah 

gagal membuat tawaran untuk kursi di DPR 

AS pada tahun 2000, Obama terpilih ke 

Senat pada November 2004 Fakultas Hukum 

Harvard University. Obama merupakan 

tokoh yang peduli tentang peningkatan dan 

kemajuan pendidikan 

 
Persamaan kedua teks tersebut adalah … 

A. menceritakan tentang keluarga tokoh 

B. menceritakan tentang sekolah tokoh 

C. menceritakan tentang pendidikn tokoh 

D. menceritakan tentang perjuangan hidup 

Raja Aisyah Sulaiman (selanjutnya ditulis Raja Aisyah) merupakan wanita asli Riau yang 

dilahirkan pada 1870-an di lingkungan istana di PulauPenyengat (Ding Choo Ming, 

2006:82). Raja Aisyah adalah cucu perempuan dari penulis besar, Raja Ali Haji. Sejak 

usia belasan Raja Aisyah telah mulai menulis, bahkan setelah kematian suaminya, Raja 

Khalid Hitam pada 11 Maret 1914 (Ding, 2006:82-83). Hanya saja karena tradisi kala itu 

menuntut penyembunyian jati diri seorang pengarang, maka sulit sekali untuk 

menemukan karya Raja Aisyah yang ditulis ketika masih berusia belasan tahun. 

http://www.rajaalihaji.com/id/opinion.php?a=Nmcvcw%3D%3D%3D
http://www.rajaalihaji.com/id/opinion.php?a=Nmcvcw%3D%3D%3D
http://melayuonline.com/ind/personage/dig/ind/personage/dig/257/raja-ali-haji
http://melayuonline.com/ind/personage/dig/ind/personage/dig/257/raja-ali-haji
http://melayuonline.com/ind/personage/dig/ind/personage/dig/257/raja-ali-haji


MODUL ELEKTRONIK BAHASA INDONESIA KELAS X Kur Terintegrasi 

159 Rev : 02 No : F.02.55 

 

 

SURAT DARI IBU 
 

Karya: Asrul Sani 

Pergi ke dunia luas, anakku sayang 

pergi ke hidup bebas! 

Selama angin masih angin buritan 
 

dan matahari pagi menyinari daun-daunan 

dalam rimba dan padang hijau 

E. menceritakan peran tokoh dalam bidang pendidikan 

 
 

38 . Perhatikan puisi berikut ! 

 

 

Tema kutipan puisi tersebut adalah... 

A. nasihat ibu pada anaknya 

B. kebebasan dalam hidup 

C. tanda cinta seorang ibu 

D. keindahan alam semesta 

E. pilihan hidup seseorang 

 

 

 

 
39. Perhatikan puisi berikut ! 

 

Puisi I Puisi II 

adakah yang lebih mengucap 

dibanding airmata 

adakah yang lebih nyata 

adakah yang lebih hakekat 

dibanding airmata 

adakah yang lebih lembut 

adakah yang lebih dahsyat 

dibanding airmata 

Hitam 

alam pucat 

pelangi hitam 

langit berkaca-kaca 

ubun-ubun mendidih 

dalam embun 

hati terapung di desir ombak 

jiwa gersang 

mulut beku 

hanya terucap kata: ibu, ibu 

nirwana menyongsongmu 

 
Persamaan makna dari dua puisi tersebut adalah … 
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Nyanyian Seorang Petani 

 
Benyanyilah yang terbaik 

Bagiku 

Tanah berlumpur dan kerbau pilihan 

Biji padi yang manis 

 
Berilah kiranya yang terbaik 

Air mengalir 

Hujan menyerbu tanah air 

Bila masanya buahnya kupetik 

Ranumnya kupetik 

Rahmat-Mu kuraih 

 

Ibu yang aku sayangi 

Ibu yang aku cintai 

Akan selalu kudoakan 

Agar hidupmu tenang 

Akan selalu kudoakan 

Agar hidupmu tentram 

A. kesedihan 

B. perjuangan hidup 

C. persahabatan 

D. penyesalan 

E. keagamaan 

40. Perhatikan puisi berikut ! 
 

Suasana dalam puisi tersebut adalah … 

A. Gembira 

B. Sedih 

C. Menyesal 

D. Kesal 

E. Berharap 

41. Perhatikan puisi berikut! 
 
 

 

Majas yang teradapat dalam puisi tersebut adalah .... 

A. personifikasi 

B. metafora 

C. asosiasi 
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Bising gergaji mengoyak sepi dari hutan 

Pohon-pohon tumbang 

Mobil-mobil besar menggendongnya 

Tergesa-gesa ke kota 

Gunung dan lembah luka parah 

Kulitnya terkelupas 

Erang sakitnya merambah ke mana-mana 

Burung dara jantang yang nakal 

Yang sejak dulu kau piara 

Kini terbang dan telah menemui jodohny 

Ia telah meninggalkan kandang yang telah kau buatkan 

Dan tiada akan pulang 

Untuk selama-lamanya 

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

(W.S. Rendra) 

(1) Buku dikemas dengan apik dan menarik. (2) Menggunakan bahasa yang mudah 

dipahami dan cocok untuk para kalangan anak muda. (3) Sampul buku juga sangat sesuai 

dengan isi bukunya. (4) Di dalamnya lengkap disertai gambar kunci nada dengan tabel 

accordnya. (5) Buku ini cocok untuk dibaca. 

D. pararelisme 

E. hiperbola 

 

42. Perhatikan puisi berikut ! 

 

Ungkapan yang terdapat dalam puisi tersebut adalah … 

A. pohon tumbang 

B. mobil besar 

C. bising gergaji 

D. hutan 

E. gunung dan lembah 

43. Perhatikan puisi berikut ! 

 

Makna simbolik puisi tersebut adalah … 

A. burung 

B. terbang 

C. kandang 

D. jantan 

E. pulang 

 
44. Perhatikan penggalan resensi berikut! 
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(1)Rubik merupakan permainan puzzle mekanik yang memiliki bentuk kubus dan enam 

warna pada setiap sisinya. (2)Permainan ini ditemukan pada tahun 1974, oleh Profesor 

Erno Rubik, yang merupakan seorang arsitek dan pemahat berasal dari Hungaria. (3) 

Dengan perkembangan pesat, rubik menciptakan sensasi dalam kancah internasional. (4) 

Popularitas permainan ini merambat ke mana-mana, baik pada kalangan anak-anak 

maupun kalangan dewasa. (5) Permainan yang perlu memiliki konsep sederhana, elegan, 

lalu dengan mengejutkan sulit untuk diselesaikan ini akan memiliki pengaruh kepada 

orang-orang . 

(1) Buku ini memiliki banyak manfaat, salah satunya adalah dapat menuntun remaja 

perempuan menuju jalan yang benar sesuai syariat Islam. (2) Bahasa dalam buku ini pun 

mudah dipahami dan juga tak terlalu baku. (3) Banyak nasihat dalam bentuk kata 

mutiara dalam buku ini.(4) Pada bukunya, banyak terdapat gambar ilustrasi yang hanya 

berwarna hitam putih sehingga kurang menarik. (5) Sebaliknya cover buku sangat 

menarik. 

 

 

Kalimat fakta dalam teks tersebut ditandai dengan nomor …. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 

45. Perhatikan penggalan resensi berikut! 

 

Kalimat opini dalam teks tersebut ditandai dengan nomor …. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 

 
 

46. Perhatikan resensi buku berikut! 

 

Kalimat yang menyatakan kekurangan buku dalam teks tersebut ditandai nomor …. 

A. 1 

B. 2 

C. 3 

D. 4 

E. 5 
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Hal-hal yang sederhana ini nyatanya dapat membuat Milea tersenyum, dan perlahan 

mulai menaruh perhatiannya kepada Dilan. Sampai-sampai, sebentar dia lupa, ada Beni 

yaitu pacarnya yang berada di Jakarta. Milea tak mau kehilangan Dilan. Baginya, Dilan 

seperti sesuatu yang selalu dapat membuat hari-harinya penuh warna. Tapi, dia tampak 

sangat jahat pada Dilan, karena dia mau untuk menerima perhatian dari Dilan, padahal 

dia sudah ada yang memiliki. 

Lintang rela menempuh perjalanan 80 Km untuk pulang dan pergi mulai rumahnya ke 

sekolahnya, selain itu ia juga harus melewati sebuah danau yang ada buaya di dalamnya. 

Lintang adalah seorang murid yang sangat cerdas. Terbukti pada waktu ia, ikal dan sahara 

tengah berada dalam perlombaan cedas cermat. Mereka dapat menantang sekaligus 

mengalahkan Drs. Zulfikar, yaitu guru sekolah kaya PN yang berijazah dan terkenal 

dengan jawabannya yang menghantarkan ia mereka menjadi pemenang lomba cerdas 

cermat. 

Pak Harfan memberi kami pelajaran pertama tentang teguh pendirian, tentang kerukunan, 

tentang keinginan kuat untuk mencapai cita-cita. Beliau meyakinkan bahwa hidup bisa 

demikian bahagia dalam keterbatasan jika dimaknai dengan keikhlasan berkorban untuk 

sesama. 

47. Perhatikan penggalan resensi buku berikut! 

 

Watak tokoh milea dalam teks tersebut adalah … 

A. Pendiam 

B. Perhatian 

C. Tidak punya pendirian 

D. Egois 

E. Penyayang 

48. Perhatikan penggalan resensi buku fiksi berikut! 
 

Unsur ekstrinsik yang terkandung dalam teks tersebut adalah …. 

A. Nilai agama 

B. NIlai budaya 

C. Nilai social 

D. Nilai pendidikan 

E. Nilai politik 

49. Bacalah penggalan resensi buku fiksi berikut! 

 

Amanat yang terdapat dalam kutipan novel tersebut adalah .... 

A. Bantulah orang lain dengan ikhlas maka kita akan mendapatkan kebahagiaan 

B. Bercita-citalah setinggi langit walau dalam keterbatasan ekonomi 
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C. Teguh pendirian dan keinginan yang kuat modal kita untuk mencapai kesuksesan 

D. Membina kerukunan terhadap sesama akan membuat kita sukses 

E. Belajarlah dengan sungguh-sunguh agar dapat membahagiakan orang tua 

 

50. Perhatikan kutipan novel berikut ! 

 
 

Ringkasan kutipan novel tersebut adalah …. 

A. Dokter memprediksi usia Novia tinggal sebulan lagi. 

B. Novia sedang sakit leukemia dan di rawat di RS Fatmawati. 

C. Ia sedang menunggu kekasihnya, untuk membawakannya sekuntum mawar biru. 

D. Novia mengiginkan mawar merah, putih, dan biru kepada kekasihnya sebagai 

permintaan terakhir. 

E. Novia menderita penyakit leukemia, ia menunggu sekuntum mawar biru dari 

kekasihnya. 

Udara seperti membeku di Adelweis Room, sebuah kamar rawat inap, di RS Fatmawati, 

Jakarta Selatan. Dan, di tempat tidur yang serba putih, Novia terbaring beku dalam waktu 

yang juga membeku. Ia tidak berhenti menghitung lagi berapa jarum jam di ruangan itu 

melewati angka dua belas, makin mendekati ajal yang bakal menjemputnya. Dokter telah 

memprediksi usianya tinggal sekitar sebulan karena leukemia yang akut, dan satu– 

satunya yang ia tunggu dari kekasihnya adalah sekuntum mawar biru, ya mawar biru, 

bukan mawar merah atau putih. Dan hanya sekuntum, bukan seikat atau sekeranjang. 
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     TS  : Tidak Setuju 

 

 

 

Mengetahui,      Jakarta , 8 Juli 2019  

Waka Bid. Kurikulum    Pengarang 

 

 

 

 

NOVI DWI INDARINI, S.Si, M.Pd  Syamzah Ayuningrum, M.Pd. 

NRP. 04.0805     NRP. 14.1120 




