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BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA  

TEKS DESKRIPSI 

 

Tujuan pembelajaran: 

1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian teks deskripsi dengan benar. 

2. Peserta didik mampu mendata ciri umum teks deskripsi dengan tepat. 

3. Peserta didik mampu menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan dengan tepat. 

4. Peserta didik mampu menentukan jenis teks deskripsi dengan benar. 

5. Peserta didik mampu memetakan isi teks deskripsi dengan tepat. 

6. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan berkaitan dengan isi teks deskripsi dengan benar. 

 

A. Menganalisis Teks Deskripsi 

Teks 1 

Bacalah teks berikut dengan cermat! 

Di sudut dekat pintu, duduk seorang laki-laki. Namanya Paijo. Dia memakai celana pendek 

dan baju kaos yang telah sobek-sobek, yang melukiskan kemelaratan dan kemiskinan yang sehari- 

hari dideritanya. Pada dadanya yang bidang dan berisi, lengannya yang kukuh penuh urat dapat 

dilihat betapa berat pekerjaan sehari-harinya. Air mukanya yang keruh, pipinya yang kempis, dan 

matanya yang cekung menyatakan bahwa jalan hidup yang telah ditempuhnya penuh rintangan dan 

duri. 

 

Setelah membaca teks 1 tersebut, jawablah pertanyaan berikut! 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Hal apakah yang dijelaskan pada teks tersebut?  

 

 

 

 

Teks 2 

Bacalah teks berikut dengan cermat! 

Ayah, Panutanku 

 

Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya 

putih beruban. Nampak bekas jenggot cukur didagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah 

tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam 

dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. 

Meskipun kelihatannya mengerikan, ayahku orang yang sabar. Mukanya sejuk dan senantiasa 
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sumringah menghadapi masalah apa pun. Iya, ayahku manusia tersabar yang pernah aku kenal. Tidak 

pernah terlihat marah-marah atau membentak. Ia sering memperlihatkan perasaanya melalui gerakan 

bermakna di wajahnya. Jika melihat anaknya membandel, ayah hanya menggeleng sambil berkata 

lirih untuk membujuknya. 

Tak seumpama warga Batak yang logatnya agak keras, ayahku sangat kalem. Ia hemat dalam 

berkata-kata, lebih suka memberi contoh langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air 

yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam. Beliau adalah teladan bagi anak-anaknya. 

 

Setelah membaca teks 2 tersebut, jawablah pertanyaan berikut! 

No. Pertanyaan Jawaban 

1. Hal apa yang dijelaskan pada 

paragraf pertama? 

 

 

 

2. Hal apa yang dijelaskan pada 

paragraf kedua? 

 

 

 

3. Hal apa yang dijelaskan pada 

paragraf ketiga? 

 

 

 

4. Hal apa yang dijelaskan pada 

paragraf keempat? 

 

 

 

5. Hal apakah yang dijelaskan oleh 

teks 1 tersebut? 

 

 

 

 

Berdasarkan teks 1 dan teks 2 dapat disimpulkan bahwa: 

No. Aspek Simpulan 

1. Pengertian teks deskripsi  

 

 

2. Ciri-ciri teks deskripsi  
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3. Struktur teks deskripsi  

 

 

 

 

 

4. Tujuan teks deskripsi  

 

 

B. Kaidah Bahasa Teks Deskripsi 

Berikut ini adalah kaidah bahasa teks deskripsi. 

1. Menggunakan kata-kata khusus 

Kata umum adalah kata-kata yang pemakaian dan maknanya bersifat umum dan mencakup 

bidang yang luas. Kata umum cakupannya lebih luas dan abstrak. 

Kata khusus adalah kata-kata yang pemakaian dan maknanya terbatas pada suatu bidang 

tertentu. Kata khusus cakupannya lebih sempit dan kongkret. 

Contoh 

Berikut ini adalah contoh kata umum dan kata khusus. 

1. Kata umum : bunga 

 Kata khusus : mawar, melati, anggrek, kamboja, kenanga, sepatu, dll 

2. Kata umum : hari 

 Kata khusus : Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 

3. Kata umum : indikasi 

 Kata khusus : ciri-ciri, tanda-tanda, petunjuk 

4. Kata umum : harmonis  

 Kata khusus : cocok, sesuai, selaras, sesuai 

Tugas 1! 

Kerjakan tugas ini secara berpasangan! 

1. Lengkapilah kata umum atau kata khusus di bawah ini! 

a. Kata umum : memeriksa 

 Kata khusus : menggeledah, merazia, ..................., ......................... 

b. Kata umum : ..................... 

 Kata khusus : menatap, memandang, mengerling, ..............., ..................... 

c. Kata umum : Buku 

 Kata khusus : ................, ..................., ...................... 

d. Kata umum : Bencana 

 Kata khusus : ................, ..................., ...................... 

e. Kata umum : umbi-umbian 
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 Kata khusus : ................, ..................., ...................... 

f. Kata umum : hobi 

 Kata khusus : ................, ..................., ...................... 

2. Bacalah teks berikut kemudian carilah pasangan kata umum dan khusus! 

Lalu lintas di kotaku sangat padat. Pada jam-jam kantor, kendaraan yang lewat bukan 

main banyaknya. Ada mobil, sepeda motor, sepeda, bahkan becak lalu-lalang ke sana 

kemari. Aku hanya termangu melihat keadaan itu. Dengan jeli, aku mengamati kendaraan 

yang lewat satu per satu. 
 

a.  Kata umum pada teks tersebut adalah .... 

b.  Kata khusus pada teks tersebut adalah .... 

 

2. Menggunakan kalimat rincian 

Kalimat rincian adalah kalimat yang berisi perincian untuk mengongkretkan sesuatu. 

Contoh 

Kalimat Kalimat Rincian 

Tak seumpama warga Batak yang 

logatnya agak keras, ayahku sangat 

kalem. 

Ia hemat dalam berkata-kata, lebih suka memberi contoh 

langsung kepada anaknya tanpa perlu menggurui. Bagai air 

yang mengalir tenang, tetapi sangat dalam. Beliau adalah 

teladan bagi anak-anaknya. 

Tiang bendera sekolahku terletak di 

pinggir lapangan upacara. 

Tiang bendera tersebut terbuat dari besi. Tingginya sekitar 7 

meter. Tiang tersebut dicat putih. Di ujung tiang tersebut, 

terlihat sang merah putih berkibar.  

 

Tugas 2! 

Kalimat Kalimat Rincian 

Kantin sekolahku sangat 

bersih dan memenuhi 

syarat kantin sehat. 

 

 

 

 

 

Yogyakarta adalah kota 

pelajar. 

 

 

 

Ruang kelasku sangat 

besar. 
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3. Menggunakan kata sinonim  

Sinonim berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu “Syn” berarti dengan dan “Onoma” berarti 

nama. Jadi, sinonim adalah kata yang berbeda namun memiliki arti yang mirip atau sama. 

Contoh kalimat yang menggunakan kata sinonim sebagai berikut. 

1. Rambut mama hitam bergelombang dan tetap legam tanpa dicat. 

Sinonim dari hitam adalah legam. 

2. Kemolekan pantai serasa sempurna di sore hari. Saat senja, terlihat matahari terbenam yang 

merupakan saat sangat istimewa. 

Sinonim dari sore adalah senja. 

Tugas 3! 

Carilah sinonim kata berikut! 

1) tembok =      6)   pakaian = 

2) dosis =      7)   getir = 

3) tewas =      8)   teliti =  

4) binatang =     9)   gagah = 

5) tumbuhan =     10)  kampiun = 

 

4. Menggunakan kata ganti 

Kata ganti atau pronominal ialah kata yang dipergunakan sebagai pengganti subjek atau objek 

yang berupa benda dan orang. Kata ganti berfungsi untuk efisiensi dan efektifitas kalimat dalam 

wacana atau paragraf.  

Berikut ini adalah jenis-jenis kata ganti. 

a. Kata ganti orang 

Kata ganti orang dapat diturunkan kembali ke dalam beberapa bagian, yaitu: 

Kata Ganti Tunggal Jamak 

Orang pertama saya, aku, daku, gue, -ku kami, kita 

Orang kedua anda, kamu, dikau, engkau, -mu kalian, anda sekalian, kamu sekalian 

Orang ketiga beliau, ia, dia, -nya mereka 

 

b. Kata ganti penunjuk 

Kata ganti penunjuk dapat diturunkan kembali ke dalam beberapa bagian, yaitu: 

Kata ganti penunjuk umum : ini, itu 

Kata ganti penunjuk tempat : situ, sini, sana, ke sini, ke sana 

Kata ganti penunjuk ikhwal : begini, begitu 

 

c. Kata ganti penanya 

Kata ganti penanya dapat diturunkan kembali ke dalam beberapa bagian, yaitu: 

Kata ganti penanya orang atau benda : siapa, apa, yang mana 
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Kata ganti penanya waktu : kapan 

Kata ganti penanya tempat : dimana, kemana, dari mana 

 

d. Kata ganti kepunyaan atau kepemilikan 

Pronomina posesiva merupakan sebutan lain untuk kata ganti pemilik. Kata ganti ini 

digunakan untuk menyatakan suatu pengganti kepemilikan. Kata ganti yang tergolong dalam 

kata ganti pemilik adalah -ku, -mu, -nya, kami, mereka. Kata ganti ini diletakkan di bagian 

belakang kata. 

Contoh kata ganti pemilik/kepunyaan. 

• Bukuku hilang entah kemana semenjak dipinjam Doni. 

• Tulisanmu seperti tulisan seorang calon dokter. 

• Sumbangan kami raib dirampok sekawanan begal di tengah hutan. 

• Tangisan mereka ternyata belum membuahkan hasil. 

• Kerja kerasnya dipandang remeh oleh semua warga desa. 

 

e. Kata ganti penghubung 

Pronomina relativa atau kata ganti penghubung digunakan sebagai penghubung antara 

induk kalimat dan anak kalimat. Contoh dari kata ganti penghubung adalah yang.  

Contoh kata ganti penghubung. 

• Rumah yang berwarna hijau itu selalu ramai oleh anak-anak. 

• Ibu membuat masakan yang sangat lezat. 

• Seseorang yang bersandar di tiang listrik adalah ketua RT di wilayah ini.  

 

f. Kata ganti tak tentu  

Kata tak tentu ini digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang informasinya masih belum 

diketahui dengan jelas, baik wujud atau jumlahnya. Kata ganti tak tentu diantara sesuatu, 

seseorang, barang siapa, masing-masing, para. 

Contoh kata ganti tak tentu. 

• Tunggulah di sini, Ani akan membawa sesuatu untukmu. 

• Ada seseorang yang selalu mengamatimu sepanjang hari ini. 

• Para wali murid diminta selalu mengawasi putra-putri mereka selama di rumah. 

• Barang siapa menemukan dompet berwana ungu tolong serahkan ke kantor polisi. 

• Masing-masing siswa mengambil jatah makan siang di kantin sekolah. 
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Tugas 4! 

1. Saya, Tia, dan Tuti akan pergi ke Jakarta. 

Kata ganti yang tepat untuk mengganti kata bergaris bawah tersebut adalah .... 

 

2. Santi, Lala, dan Lulu akan berangkat sekolah bersama. 

Kata ganti yang tepat untuk mengganti kata bergaris bawah tersebut adalah .... 

 

3. Mari, ... menjenguk Ali yang sedang sakit. 

Kata ganti yang tepat untuk mengganti kata bergaris bawah tersebut adalah .... 

 

4. Daku akan selalu mengasihimu selamanya. 

Kata ganti yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah .... 

 

5. Sebaiknya, kamu mengakui kesalahanmu. 

Kata ganti yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah .... 

 

6. Sebagai sahabat, kita harus saling terbuka. 

Kata ganti yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah .... 

 

7. Papa pulang saat aku sudah tidur. 

Kata ganti yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah .... 

 

8. Nia, Nana, Nita, dan Nurul sangat kompak. Mereka adalah siswa kelas 7. 

Kata ganti yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah .... 

 

9. Bu Ani adalah guruku. Beliau sangat ramah. 

Kata ganti yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah .... 

 

10. Kami mengharapkan kehadiran Anda. 

Kata ganti yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah .... 

 

11. Kau harus tahu pengorbanan orang tua. 

Kata ganti yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah .... 

 

12. Aku tahu kamu baik. Oleh karena itu, engkau harus mengampuni orang itu. 

Kata ganti yang digunakan dalam kalimat tersebut adalah .... 

 

13. Pensilku hilang antah kemana. 

Kata ganti yang dicetak miring pada kalimat tersebut termasuk kata ganti .... 

 

14. Rumahnya lebih besar dari rumah Ana. 

Kata ganti yang dicetak miring pada kalimat tersebut termasuk kata ganti .... 

 

15. Sisi sangat menyukai masakan buatanmu. 

Kata ganti yang dicetak miring pada kalimat tersebut termasuk kata ganti .... 

 

16. Pergilah ke sana saat mama pergi! 

Kata ganti yang dicetak miring pada kalimat tersebut termasuk kata ganti .... 
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17. Di sana, banyak pemandangan bagus. 

Kata ganti yang dicetak miring pada kalimat tersebut termasuk kata ganti .... 

 

18. Talenan berfungsi ... alas memotong sayuran atau daging. 

Konjungsi untuk melengkapi kalimat tersebut adalah .... 

 

19. Diantara semua siswa ... bersekolah di SMP Jaya, Lia dan Analah yang memiliki nilai paling 

tinggi. 

Konjungsi untuk melengkapi kalimat tersebut adalah .... 

 

20. Gadis ... berponi itu bernama Abel. 

Konjungsi untuk melengkapi kalimat tersebut adalah .... 

 

5. Menggunakan kata depan 

Kata depan atau preposisi adalah kata-kata yang diletakkan sebelum kata benda, kata kerja, 

atau kata keterangan yang menandakan berbagai hubungan makna antar kata depan dan kata 

yang di belakangnya. Contoh kata depan adalah di, ke, dari, pada, terhadap, oleh, untuk, atas, 

bagi, guna. 

 

6. Menggunakan kata dan kata dasar (k, t, s, p) 

Imbuhan me- jika bertemu dengan kata yang diawali huruf k, t, s, p maka akan lebur. 

Contoh: 

me- + kaca = mengaca 

me- + tulis = menuis 

me- + sapu = menyapu 

me- + paku = memaku 

 

7. Menggunakan majas 

Gaya Bahasa (majas) adalah cara khas dalam menyatakan pikiran dan perasaan dalam bentuk 

tulis atau lisan. Berikut ini adalah jenis-jenis majas yang dipelajari dalam teks deskripsi. 

a. Asosiasi atau Perumpamaan 

Majas asosiasi atau perumpamaan adalah perbandingan terhadap dua hal yang pada 

hakikatnya berbeda tetapi sengaja dianggap sama. Majas ini ditandai oleh penggunaan kata 

bagai, bagaikan, seumpama, seperti, dan laksana.  

Contoh: 

1) Semangatnya keras bagaikan baja. 

2) Mukanya pucat bagai mayat. 

3) Wajahnya kuning bersinar bagai bulan purnama 
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b. Metafora 

Metafora adalah majas yang mengungkapkan ungkapan secara langsung berupa 

perbandingan analogis. Pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya 

melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan. 

Contoh: 

1) Engkau belahan jantung hatiku sayang. 

2) Raja siang keluar dari ufuk timur. 

3) Jonathan adalah bintang kelas. 

4) Dia dianggap anak emas majikannya. 

5) Perpustakaan adalah gudang ilmu. 

c. Personifikasi 

Personifikasi adalah majas yang mengumpamakan benda mati seperti manusia. Benda-

benda mati dalam gaya bahasa personifikasi, yaitu semua benda kecuali   manusia, seperti; 

pohon, burung, matahari, air, dll. 

Contoh: 

1) Burung bernyanyi pada pagi hari dengan suara merdu. 

2) Sinar matahari mencubit kulitku. 

3) Angin berbisik di sela-sela dedaunan. 

4) Pucuk cemara menari dengan anggunnya. 

d. Simbolik 

Simbolik adalah majas yang melukiskan sesuatu dengan memergunakan benda, binatang, 

atau tumbuhan sebagai simbol atau lambang. 

Contoh: 

1) Ia terkenal sebagai buaya darat. 

2) Rumah itu hangus dilalap si jago merah. 

3) Tika adalah seorang bunga desa. 

4) Bunglon, lambang orang yang tak berpendirian. 

5) Melati adalah lambang kesucian. 

6) Teratai adalah lambang pengabdian. 

e. Metonimia 

Metonimia adalah majas yang menggunakan ciri atau label dari sebuah benda untuk 

menggantikan benda tersebut. Penggunaan tersebut berupa penggunaan nama untuk benda lain 

yang menjadi merk, ciri khas, atau atribut. 

Contoh: 

a) Setiap pagi, ayah selalu meneguk secangkir kapal api. 

b) Ayah pulang dari luar kota menggunakan Garuda. 
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f. Sinekdok 

Sinekdok adalah majas yang menyebutkan bagian untuk menggantikan benda secara 

keseluruhan atau sebaliknya. Majas sinekdoke terdiri atas sinekdoke pars pro toto dan sinekdoke 

totem pro parte. 

Contoh: 

1) Sinekdoke pars pro toto, yaitu majas yang menyebutkan bagian untuk menggantikan benda 

secara keseluruhan. 

Contoh: 

a) Hingga detik ini, Dani belum kelihatan batang hidungnya. 

b) Per kepala mendapat Rp300.000,00. 

2) Sinekdoke totem pro parte, yaitu majas yang menyebutkan keseluruhan untuk sebagian. 

Contoh: 

a) Dalam pertandingan final bulutangkis, RT 08 akan melawan RT 12. 

b) Indonesia akan memilih idolanya malam nanti. 

g. Hiperbola 

Hiperbola adalah majas yang menbesar-besarkan keadaan. 

Contoh: 

1) Suaru petir membelah angkasa. 

2) Berita itu menggemparkan dunia. 

h. Litotes 

Litotes adalah majas yang mengecil-ngecilkan keadaan dengan maksud merendahkan diri. 

 Contoh: 

1) Silahkan dicicipi makanannya meskipun hanya berupa air dan garam saja! 

2) Mampirlah sebentar ke gubuk saya ini! 

i. Ironi 

Ironi adalah majas yang mengungkapkan sesuatu yang berbeda dari kenyataan dengan 

maksud mengolok-olok. 

Contoh: 

1) Pagi sekali kamu bangun, baru jam sepuluh. 

2) Bersih sekali kamarmu, pantas sampah ada dimana-mana. 

  



SMPN8-2019-SM1-KELAS 7-BAHAN AJAR-BINDO Page 11 
 

C. Menentukan Jenis Teks Deskripsi 

Teks 1 

Gedung Olahraga 

 

Gedung Olahraga yang baru tersebut dibangun di permukaan tanah yang luasnya hingga 

sampai setengah hektar. Bangunan tersebut berupa lingkaran yang mempunyai keliling 500 m. 

Apabila diperhatikan dari luar, gedung tersebut nampak seperti bola setengah yang diletakkan 

di lantai. Satu buah patung dengan bentuk orang yang lagi memanah berdiri dengan tegak di depan 

gedung yang warnanya putih serta biru. 

Di gedung itu juga ada jogging route yang jalurnya mengelilingi bangunan utama gedung. 

Sementara di dalam gedung ada lapangan yang bisa dipakai untuk tempat olahraga bulu tangkis, 

futsal, dan hoop, dan juga dilengkapi pencahayaan yang sangat maksimal dengan 100 lampu tembak 

ukuran besar ditempatkan di atasnya. 

Gedung ini pula terdapat 10000 jumlah kursi buat penonton. Tidak cuma itu, gedung olahraga 

itu lengkap dengan fasilitas lain misalnya kamar ganti, lavatory, ruang formalised, serta ruang medis. 

 

 

Teks 2 

Keindahan Pantai Kapuk 

 

Bagi beberapa orang, pantai kapuk termasuk daerah yang kurang menarik didatangi sebab 

kurangnya pengunjung. Akan tetapi, bagiku pantai yang berada di Kecamatan Suka Jaya tersebut 

amatlah nyaman serta tenang. 

Pantai Kapuk pada akhirnya menjadi sangat bersih. Malahan tidak terdapat sampah 

sedikitpun, yang adanya hanya hamparan pasir yang sangat luas. Bagiku, pemandangan alam di sana 

begitu menarik. 

Untuk sisi selatan pantai, ada tumpukan batu yang ukuran besar dan dipercantik dengan 

deburan ombak yang menghantam pinggirannya. Efek itulah yang benar-benar pas untuk berfoto. 

Itulah mengapa pantai kapuk tersebut termasuk pantai yang amat indah dan nyaman bagiku. 

Meski sampai saat ini masih sepi, Pantai Kapuk tidak kalah jauh indah jika dibandingkan 

dengan pantai-pantai lain yang berada di Pulau Bali. 

 

 

Teks 3 

Pantai Kapuk 

 

Pantai Kapuk ada di Kecamatan Suka Jaya, Kabupaten Mekar Sari, Provinsi Bandar 

Lampung. Dalam mendapat pantai tersebut membutuhkan waktu berkisar 7 jam secara jarak 15 Km 

oleh pusat kota. Pantai tersebut terbebas oleh limbah serta relatif terawat. Pasir putih halus terhampar 

luas di penjuru pantai. 

Ombaknya yang gede serta lumayan tinggi bikin pengunjung tak dianjurkan pada berenang di 

pantai. Ke komponen selatan pantai ada tumpukan batu yang tinggi serta besar, sementara di sisi 

timur adalah hutan yang tetap alami. 

Di sisi barat pantai ada sungai kecil yang mengalir ke laut lepas. Hampir di sepanjang pantai 

ada pohon kelapa yang berbaris dengan rapi. 

Keberadaan pantai serta jalan utama jaraknya 2 kilometer, jadi lumayan mengharuskan kita 

untuk memarkirkan kendaraan di tempat yang sudah disediakan dan mesti jalan kaki menembus 

hutan yang cukup lebat supaya dapat melihat panorama kecantikan Pantai Kapuk. 
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Berdasarkan 3 teks tersebut, lengkapilah tabel berikut! 

Aspek Teks 1 Teks 2 Teks 3 

Hal yang 

dideskripsikan 

 

 

 

 

 

  

Jenis teks 

deskripsi 

 

 

 

  

 

Kesimpulan 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa ada ... jenis teks deskripsi, yaitu: 

No. Jenis Teks Deskripsi Pengertian 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

D. Menulis Teks Deskripsi 

Petunjuk: 

1. Berpasanganlah dengan teman sebangkumu! 

2. Ikutilah instruksi guru dalam melakukan game “Kenali Aku”! 

 

TUGAS (PRODUK) 

Petunjuk: 

1. Peserta didik mengambil undian untuk menentukan jenis teks deskripsi yang akan ditulis. 

2. Peserta didik mulai mengamati objek yang akan dideskripsikan. 

3. Peserta didik membuat teks deskripsi berdasarkan dengan jenis teks yang diambil pada nomor 1. 



SMPN8-2019-SM1-KELAS 7-BAHAN AJAR-BINDO Page 13 
 

BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA  

TEKS CERITA FANTASI 

 

Tujuan pembelajaran: 

1. Peserta didik mampu menjelaskan karakter tokoh, latar, alur, dan tema pada teks narasi (cerita 

fantasi) secara benar. 

2. Peserta didik mampu menunjukkan bukti karakter tokoh, alur, latar, dan tema pada teks narasi 

(cerita fantasi) secara cermat. 

3. Peserta didik mampu menentukan ciri umum cerita fantasi yang dibaca/didengar secara benar. 

4. Peserta didik mampu menentukan jenis cerita fantasi dan menunjukkan bukti pada teks yang 

dibaca/didengar dengan cermat. 

5. Peserta didik mampu menentukan tokoh, dan  latar teks narasi (cerita fantasi) yang 

dibaca/didengar  secara tepat. 

6. Peserta didik mampu mendata kejadian yang mungkin terjadi pada dunia nyata dan yang 

mungkin tidak terjadi pada dunia nyata pada teks narasi dengan tepat. 

7. Peserta didik mampu meringkas urutan peristiwa pada teks narasi secara benar. 

8. Peserta didik mampu menceritakan kembali cerita fantasi dengan rasa percaya diri. 

 

A. Pengertian Teks Cerita Fantasi 

Cerita fantasi merupakan cerita fiksi yang berisi perkembangan kejadian/peristiwa. 

Rangkaian peristiwa dalam cerita disebut alur. Rangkaian peristiwa  dalam cerita digerakkan 

dengan hukum sebab-akibat. Cerita berkembang dari tahap pengenalan (apa, siapa, dan di mana 

kejadian terjadi), timbulnya pertentangan, dan penyelesaian/akhir cerita. 

 

B. Ciri Umum Cerita Fantasi 

Berikut ini adalah ciri-ciri umum teks cerita fantasi. 

1. Ada keajaiban 

2. Ide cerita. 

3. Menggunakan berbagai latar (lintas ruang dan waktu) 

4. Tokoh unik (memiliki kesaktian). 

5. Bersifat fiksi (bukan kejadian nyata). 

6. Menggunakan bahasa yang variatif, ekspresif, dan ragam percakapan (bukan bahasa formal). 
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C. Unsur-unsur Teks Cerita Fantasi  

Teks cerita fantasi mempunyai unsur intrinsik sebagai berikut: 

1. Tema 

Tema (theme) adalah makna yang terkandung dalam sebuah cerita. Tema bersifat mengikat 

keseluruhan masalah yang ada dalam cerita. 

 

2. Tokoh dan Penokohan 

Tokoh dalam cerita dimaksudkan untuk orang yang ditampilkan dalam suatu karya naratif 

yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu yang 

diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Penokohan merujuk pada 

gambaran yang jelas tentang seseorang yang ditampilkan dalam sebuah cerita. Penokohan yang 

sering disebut sebagai karakter adalah sikap, ketertarikan, keinginan, emosi, dan prinsip moral yang 

dimiliki tokoh cerita. Jadi, tokoh adalah orang yang melakukan perbuatan dan mengalami peristiwa 

dalam sebuah karya rekaan, sementara penokohan lebih mnegacu pada pandangan, sifat, sikap, dan 

emosi yang dipunyai oleh tokoh dalam karya rekaan tersebut. 

Jenis tokoh menurut Nurgiyantoro (2002: 176-190). 

a. Berdasarkan peranannya dalam cerita, tokoh dibagi menjadi tokoh utama dan tokoh 

tambahan. 

b. Berdasarkan fungsi penampilan, tokoh dibedakan menjadi tokoh protagonis, tritagonis, dan 

tokoh antagonis. 

 

3. Latar 

Latar atau setting yang disebut juga sebagai landas tumpu, menyaran pada pengertian tempat, 

hubungan waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan 

(Abrams dalam Nurgiyantoro, 2002:216).  

 

4. Alur 

Alur merupakan keseluruhan bagian peristiwa yang terdapat dalam cerita. Alur adalah 

peristiwa yang terbentuk karena proses sebab akibat (kausal) dari peristiwa lainnya, yang membentuk 

rangkaian peristiwa dalam cerita, dan berbagai peristiwa yang ada dalam cerita memiliki hubungan 

yang erat karena kehadiran satu peristiwa menyebabkan hadirnya peristiwa yang lain. Alur itulah 

yang menjadi struktur pembangun teks cerita pendek yang didalamnya terdapat abstrak, orientasi, 

komplikasi, evaluasi, resolusi, dan koda. 

 

5. Sudut Pandang 

Sudut pandang merupakan posisi pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita. 

Macam sudut pandang dalam cerita fantasi. 

a. Orang pertama pelaku utama 

Pengarang menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu aku, saya, gue. Tokoh berperan 

sebagai tokoh utama. 
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Contoh: 

Aku datang ke rumahnya dengan tergopoh-gopoh. Begitu sampai, Pamanku memarahiku. 

Ia kecewa karena aku datang terlambat. Tak apalah, kemarahannya aku terima karena aku 

memang salah. 

b. Orang pertama pelaku tambahan 

Pengarang menggunakan kata ganti orang pertama, yaitu aku, saya, gue. Tokoh hanya 

berperan sebagai tokoh tambahan. 

Contoh: 

Temanku, Adri memang layak menjadi juara kelas. Ia selalu mendapat nilai tinggi di 

kelasnya. Ia pun aktif dalam beberapa kegiatan ekstrakurukuler. Beberapa kegiatan di luar 

sekolah ia ikuti pula. Namun, mengapa piala itu malah diberikan kepada Anita? Aku kira itu tak 

adil. Seharusnya, Adrilah yang harus menjadi juara. 

c. Orang ketiga sertatahu 

Dalam cerpen jenis ini, pengarang menggunakan kata ganti orang etiga tunggal. Pengarang 

berada di luar cerita, yaitu berperan seperti dalang yang serbatahu akan berbagai hal isi hati 

tokoh, masa depan, dll. 

Contoh: 

Anita hanya bisa termenung ketika mendengar adiknya sudah tidak ada lagi di rumah. 

Hatinya begitu gelisah. Ia begitu sibuk memikirkan nasib adiknya seandainya ia jauh dari 

keluarganya.  

d. Orang ketiga sebagai pengamat 

Dalam cerpen jenis ini, pengarang menggunakan kata ganti orang etiga tunggal. Pengarang 

berada di luar cerita dan menjaga jarak dengan tokoh-tokoh yang diceritakannya. Hal-hal seperti 

isi hati tokoh tidak diceritakan. 

Contoh: 

Orang-orang berteriak. Entah masalah apa yang mereka inginkan. Yang jelas mereka 

berhamburan menuju rumah yang sudah banyak terkepung massa. Menurut ketua RT setempat, 

pemilik rumah itu memang sering didatangi orang-orang asing. Yang jelas pemilik rumah itu 

pun tidak begitu dekat dengan ketua RT dan pengurus lingkungan setempat. Sikap mereka 

sangat tertutup. 

6.   Amanat 

Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang baik secara tersurat 

maupun tersirat. 
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D. Struktur Teks Cerita Fantasi 

Berikut ini adalah struktur teks cerita fantasi. 

1. Orientasi, berisi pengenalan tokoh, latar, watak tokoh, dan awal konflik. 

2. Komplikasi, berisi hubungan sebab akibat sehingga masalah itu memuncak. 

3. Resolusi, berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi. 

 

E. Jenis Teks Cerita Fantasi 

1. Cerita Fantasi Total dan Irisan 

Jenis cerita fantasi berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata ada dua kategori 

fantasi total dan fantasi sebagian (irisan).  

a. Cerita fantasi total berisi fantasi pengarang terhadap objek tertentu. Pada cerita kategori 

ini semua yang terdapat pada cerita semua tidak terjadi dalam dunia nyata.  

b. Cerita fantasi irisan, yaitu cerita fantasi yang mengungkapkan fantasi tetapi masih 

menggunakan nama-nama dalam kehidupan nyata, menggunakan nama tempat yang ada 

dalam dunia nyata, atau peristiwa pernah terjadi pada dunia nyata 

2. Cerita Fantasi Sezaman dan Lintas Waktu 

Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibedakan menjadi dua kategori, yaitu latar lintas 

waktu dan latar waktu sezaman.  

a. Cerita fantasi sezaman berarti latar yang digunakan satu masa (fantasi masa kini, fantasi 

masa lampau, atau fantasi masa yang akan datang/ futuristik).  

b. Cerita fantasi latar lintas waktu berarti cerita fantasi menggunakan dua latar waktu yang 

berbeda (misalnya, masa kini dengan zaman prasejarah, masa kini dan 40 tahun 

mendatang/ futuristik) . 

 

F. Tugas 

Bacalah teks berikut dengan teliti untuk menjaab soal nomor 1, 2, 3, 4, dan 5! 

KEKUATAN EKOR BIRU NATAGA 

oleh: Ugi Agustono 

 

Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima 

dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di Tana Modo tampak gagah 

dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan milik mereka. Hari itu, sejarah besar Tana modo 

akan terukir di hati seluruh binatang.. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk 

membela tanah air tercinta.  

Saat yang ditunggu pun tiba. Mulai terlihat bayangan serigala-serigala yang hendak keluar 

dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak 

panik. 

Pasukan siluman serigala mulai menginjak Pulau Tana Modo, susulmenyusul bagai air. 

Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara 

murka dan kesombongan, disertai lolongan panjang saling bersahutan di bawah air hujan. Mereka 

tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba 



SMPN8-2019-SM1-KELAS 7-BAHAN AJAR-BINDO Page 17 
 

dari Nataga.  

Serbuuuu …!” teriak Nataga sambung-menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan 

terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api.  

Pasukan serigala sempat kaget, tak percaya. Cukup banyak korban yang jatuh di pihak  

lemparan bola api. Namun, pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali 

anak buahnya pada posisi siap menyerang. Mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika 

banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka, 

mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. 

“Hai ....! Tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami!” Seru serigala dengan 

sorot mata merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa. Namun, pasukan serigala 

dalamjumlah dua kali lipat bahkan lebih dari pasukan binatang, mulai bergerak maju, seolah hendak 

menelan binatang-binatang yang mengepung.  

Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. 

“Gunakan kekuatan ekormu, Nataga!” bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat 

bingung dengan kata-kata Dewi Kabut. Karena banyak bola api yang padam, Nataga segera memberi 

aba-aba berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan.  

Tiba-tiba, Nataga,mepemimpin perang seluruh binatang di Tana Modo, segera melesat 

menyeret ekor birunya. Mendadak, ekor Nataga mengeluarkan api besar.Nataga mengibaskan api 

pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para 

tikus. Lalu, ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin 

luas. Serigala-serigala tak berdaya menghadapi kekuatan si ekor biru. Teriakan panik dan kesakitan 

terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. 

Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Selesai pertempuran Nataga 

segera menuju ke atas bukit, bergabung dengan seluruh panglima. Levo, Goros, Lamia, Sikka, dan 

Mora memandang Nataga dengan haru dan tersenyum mengisyaratkan hormat dan bahagia. 

 

Ugi Agustono The Little Dragon 

 

Tes Uraian 

1. Analisislah struktur teks cerita fantasi berjudul “Kekuatan Ekor Biru Nagata” tersebut! 

 

2. Analisislah unsur (intrinsik) teks cerita fantasi berjudul “Kekuatan Ekor Biru Nagata” tersebut! 

 

3. Carilah kutipan yang menunjukkan bukti tentang karakter tokoh, latar, dan tema pada teks cerita 

fantasi yang berjudul “Kekuatan Ekor Biru Nataga”! 

 

4. Tentukan jenis cerita fantasi tersebut! 

 

 

5. Ringkaslah teks cerita fantasi berjudul “Kekuatan Ekor Biru Nagata” tersebut! 
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Bacalah teks berikut dengan teliti untuk menjaab soal nomor 6, 7, 8, 9, dan 10! 

Ruang Dimensi Alpha 

Karya: Ratna Juwita 

 

“Kau harus membawanya kembali!” Erza berteriak kalang kabut. Aku gugup. Bingung. Tak tau 

apa yang harus kuperbuat, sedangkan manusia dengan wajah setengah kera itu memandang 

sekeliling. Manusia purba itu menemukanku ketika aku memasuki dimensi alpha. Tanpa kusadari ia 

mengikutiku. Manusia purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam. 

“Aku harus membawa dia kembali!” teriakku. 

Erza menghempaskan tubuhnya pada meja kontrol laboratoriumdengan kesal. 

Ardi berteriak lantang ”Jangan main-main Don!” Ardi menatapku dengan tajam. 

“Padahal..,” Erza tercekat, “Aku tahu Er kita tinggal punya waktu 8 jam”. Aku terus berusaha 

meyakinkan sabahat-sahabatku. 

“Jika kamu mengembalikan manusia purba melebihi 8 jam, berartitamat riwayatmu.”  

Kembali Erza dan Ardi menatapku tajam. Aku mengotak-atik komputer Luminaku dengan 

cepat. Aku memutuskan untuk tetap mengembalikan manusia purba itu. 

“Sistem oke!” 

Manusia purba itu harus hidup. Setiap mahkluk berhak untuk hidup.Aku yang membawanya, 

aku juga yang harus mengembalikannya. Orang tuaku tak pernah mengajarkanku untuk melarikan 

diri sesulit apapun masalah yang kuhadapi. 

Ku klik tombol ‘run’ pada layar monitor Lumina di depanku dan diikutigelombang biru mirip 

Aurora memenuhi ruangan. Pagar Asteroid terbukalebar, memberikan ruang cukup untuk kulewati 

bersama manusia purba itu. Ruangan penuh asap dengan pohon-pohon yang meranggas. Hampir 8 

jam, manusia purba tetap memegang tanganku. Kurang 10 menit aku lepaskan tangan manusia purba. 

Kujabat erat dan aku lari menuju lorong dimensi alpha. Kurang 10 menit lagi waktu yang tersisa dan 

aku masih di lorong dimensi alpha. Aku berpikir ini takdir akhir hidupku. Tiba-tiba kudengar 

teriakan keras dan goncangan hebat. Aku terlemapar kembali ke laboratoriumku. 

Alarm berbunyi. Gelombang dimensi alpha semakin mengecil Badanku lemas seakan rontok 

semua sendiku. Aku menengadah dankulihat sahabat-sahabatku mengelilingiku. Semua alat di 

laboratorium ini pecah berantakan. Tinggal laptop Luminaku yang masih menyala. 

“Ardi maafkan aku! Maaf telah merusak labolatorium untuk penelitianini,” kataku mengiba. 

“Gak apa-apa asalkan dirimu bisa selamat,”  

Ardi memelukku denganerat. Kulihat Erza membawa air minum untukku. Tidak  

menyangka akubisa berhasil dikembalikan dan hidup lagi secara biasa. Manusia purba itu juga 

berhasil kembali ke habitatnya pada 500 tahun sebelum masehi. Aku dapat melihatnya dengan jelas 

di layar laptop. Manusia purba itu tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. 
 

Tes Uraian 

6. Analisislah struktur teks cerita fantasi berjudul “Kekuatan Ekor Biru Nagata” tersebut! 

 

7. Analisislah unsur (intrinsik) teks cerita fantasi berjudul “Kekuatan Ekor Biru Nagata” tersebut! 

 

8. Carilah kutipan yang menunjukkan bukti tentang karakter tokoh, latar, dan tema pada teks cerita 

fantasi yang berjudul “Kekuatan Ekor Biru Nataga”! 

 

9. Tentukan jenis cerita fantasi tersebut! 

 

10. Ringkaslah teks cerita fantasi berjudul “Kekuatan Ekor Biru Nagata” tersebut! 
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G. Menulis Teks Cerita Fantasi 

Petunjuk: 

1. Buatlah kerangka teks cerita fantasi yang akan kalian buat dengan melengkapi tabel berikut! 

Tema :  

 

Judul :  

 

Ide Pengembangan Cerita :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Kembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah cerita fantasi dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. tulis tangan pada kertas folio bergaris 

b. ditulis dengan rapi 

c. minimal 16 paragraf 

 

H. Menceritakan Kembali Teks Cerita Fantasi 

1. Latihan 

Petunjuk: 

a. Buatlah sebuah kelompok dengan anggota 5-6 peserta didik! 

b. Ikutilah instruksi guru dalam melakukan game “Cerita Berantai”! 

 

2. Tugas 

Petunjuk: 

a. Berkelompoklah dengan kelompok saat latihan! 

b. Pilihlah salah satu teks cerita fantasi dari anggota kelompokmu! 

c. Rancanglah sebuah pementasan sederhana teks cerita fantasi tersebut! 
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BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA 

TEKS PROSEDUR 

 

Tujuan pembelajaran: 

1. Peserta didik mampu menentukan ciri umum/tujuan dan jenis teks prosedur. 

2. Peserta didik mampu menjelaskan struktur, ciri bahasa, dan ciri isi teks prosedur. 

3. Peserta didik mampu menjawab pertanyaan tentang isi teks prosedur. 

4. Peserta didik mampu menyimpulkan isi teks prosedur. 

5. Peserta didik mampu menyampaikan dengan bahasa sendiri suatu kegiatan berdasarkan pokok-

pokok isi teks prosedur. 

6. Peserta didik mampu menyimpulkan prinsip penggunaan kata/kalimat/paragraf pada teks 

prosedur dengan benar. 

7. Peserta didik mampu melengkapi teks prosedur dari segi struktur dan kaidah bahasa. 

8. Peserta didik mampu menyunting penggunaan kata, kalimat, ejaan dan tanda baca. 

9. Peserta didik mampu membuat   teks prosedur dengan memperhatikan pilihan kata, kelengkapan 

struktur, dan kaidah penggunaan kata kalimat/tanda baca/ejaan. 

10. Peserta didik mampu memeragakan secara lisan cara melakukan/membuat dengan memerhatikan 

dengan baik teks prosedur. 

 

A. Materi Teks Prosedur 

Teks prosedur adalah teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan dan terdapat penjelasan/keterangan dalam langkah tersebut. Tujuan teks 

prosedur menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca/pemirsa dapat secara tepat dan 

akurat mengikuti sebuah proses membuat sesuatu, melakukan suatu pekerjaan, atau menggunakan 

suatu alat.  

Berikut ini adalah jenis teks prosedur berdasarkan tujuannya. 

1. Teks prosedur untuk memandu cara menggunakan/memainkan suatu alat (cara memainkan suatu 

alat musik, cara menggunakan alat). 

2. Teks prosedur untuk memandu cara membuat (ada bahan, cara, dan langkah). 

3. Teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan (cara menari, cara melakukan 

senam). 

Berikut ini adalah ciri bahasa teks prosedur. 

1. Kalimat perintah karena pada teks prosedur pembaca berfokus untuk melakukan suatu kegiatan. 

2. Kalimat saran dan larangan agar diperoleh hasil maksimal pada waktu menggunakan ataupun 

membuat.  

3. Penggunaan kata dengan ukuran akurat (¼ tepung, 5 buah rimpang kunyit). 
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4. Menggunakan kelompok kalimat dengan batasan yang jelas (rebus hingga menjadi bubur, lipat 

bagian ujung kanan sehingga membentuk segitiga sama kaki).  

Struktur teks prosedur ada dua. tergantung bentuk atau jenis teks yang dibuat. Berikut ini 

adalah struktur teks prosedur. Berikut ini adalah struktur teks prosedur.  

3. Struktur teks prosedur membuat sesuatu: 

a. Pernyataan tujuan/pendahuluan 

b. Bahan/alat  

c. Langkah-langkah 

d. Kesimpulan/penutup 

4. Struktur teks prosedur melakukan sesuatu: 

a. Pernyataan tujuan/pendahuluan 

b. Langkah  

c. Kesimpulan/penutup 

 

B. Kebahasaan dalam Teks Prosedur 

1. Penggunaan Kalimat perintah 

Kalimat perintah merupakan kalimat yang mengandung makna memerintah atau meminta 

seseorang untuk melakukan sesuatu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penutur atau 

penulisnya. 

Ciri-Ciri Kalimat Perintah 

a. Intonasi pada bagian tengah kalimat naik atau meninggi. 

b. Diakhiri dengan tanda baca seru (!). 

c. Kalimat perintah menggunakan pola inversi. 

d. Biasanya menggunakan partikel -lah ataupun -kan. 

Perbedaan antara kalimat pernyataan dan kalimat perintah dapat dicontohkan sebagai berikut. 

Kalimat pernyataan : Anda perlu memosisikan tubuh sejajar dengan monitor. 

 Kalimat perintah    :   Posisikan tubuh sejajar dengan monitor! 

 

2. Penggunaan Bentuk Pasif (untuk proses) 

Instruksi/panduan dapat diberikan dalam bentuk pasif jika kita ingin berbicara tentang proses, 

yaitu bagaimana sesuatu dibuat atau dilaksanakan, bukan tentang bagaimana membuat atau 

melakukan sesuatu. Penggunaan bentuk pasif dalam teks prosedur biasanya untuk memberi saran 

tambahan atau peringatan supaya tidak terjadi kesalahan fatal/membahayakan. 

Contoh: 

Kalimat aktif : Anda sebaiknya menekan tombol keyboard dengan lembut. 

Kalimat  proses pasif : Tombol keyboard sebaiknya ditekan dengan lembut. 
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3. Menggunakan Kalimat Saran/ Larangan 

Teks prosedur memandu pembaca agar selamat, aman, dan dapat mencapai hasil maksimal. 

Oleh karena itu, bahasa teks prosedur juga menggunakan saran, keharusan, dan larangan agar 

tidak menimbulkan bahaya. Hal itu ditandai dengan digunakannya kata/frase hubung: sebaiknya, 

hindari, jangan, jika tidak …atau kecuali jika, sebaiknya. 

Penekanan untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam teks panduan/ instruksi sering 

diberikan dalam bentuk kata kerja perintah (imperatif), atau dengan anda sebaiknya (pilihan 

saran) atau kamu harus (pernyataan keharusan). 

Penekanan ini juga dapat dinyatakan dengan cara berikut: 

- Jika kamu tidak (kecuali jika kamu) melakukan secara perlahan akanmembahayakan otot 

leher. 

- Buatlah contoh dua kalimat tiap peserta didik untuk menyarankan pembaca untuk melakukan 

dan melarang melakukan langkah dalam teks prosedur. Buat seperti contoh berikut! 

- Perhatikan pula penggunaan tanda titik-koma (;) dan tanda koma (,). 

- Untuk mencapai hasil terbaik, gunakan bambu yang sudah dikeringkan minimal selama 1 

tahun. 

- Ingat jangan lakukan gerakan secara cepat. Jika terlalu keras Anda menggerakkan leher, otot 

leher akan rusak. 

 

4. Penggunaan kriteria/ batasan 

Teks prosedur dibuat agar orang bisa melakukan seperti apa yang ditulis. Oleh karena itu, 

kalimat pada teks prosedur harus rinci dan jelas batasannya. 

Kalimat tanpa batasan   : Angkat kaki kanan! 

Kalimat dengan batasan   : Angkat kaki kanan setinggi lutut! 

Contoh kalimat yang lain. 

- Langkahkan kaki kanan dua kali dan pada hitungan 4 bertepuk tangan! 

- Goreng hingga kecokelatan! 

- Masukkan santan setelah daging empuk! 

- Letakkan monitor sejajar dengan mata! 

- Gunting serong membentuk segitiga sama kaki! 

- Belah menjadi tiga bagian sama besar! 

 

5. Penggunaan kata keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan pada teks 

prosedur 

Adverbia atau kata keterangan adalah kelas kata yang memberikanketerangan kepada kata 

lain, seperti verba (kata kerja) atau adjektiva (kata sifat). Adverbia yang banyak digunakan pada 

teks prosedur adalah keterangan cara, keterangan alat, dan keterangan tujuan. 

Kata keterangan yang digunakan dalam teks prosedur adalah 
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a. Keterangan cara 

Adverbial ini menambah keterangan cara pada kegiatan atau peristiwa yang terjadi (dengan, 

dan secara). 

Contoh: 

- Bungkuslah adonan dengan rapat. 

- Talikan rafia dengan cara menyilang 

- Minum cairan tanpa diaduk. 

- Bunyikan secara serentak semua gendang 

- Buat isi kue dengan cara mencampur potongan buah denganselai. 

- Jahit bagian A secara zig zag sehingga membentuk kepala boneka. 

- Dengan sedikit meluangkan waktu, kita dapat membuat makanan sehat dan murah. 

- Dengan selalu mencuci tangan secara rutin, kita akan terhindardari beberapa penyakit. 

b. Keterangan alat 

Adverbial ini menjelaskan alat yang digunakan pada sebuah kegiatan atau peristiwa, misalnya 

dengan … , menggunakan … , dengan menggunakan … 

Contoh: 

- Para penebang kayu itu menebang pohon dengan gergaji mesin. 

- Lukis kain dengan menggunakan canting. 

- Penjahit itu membuat baju dengan alat jahit traditional. 

- Para perajin membatik menggunakan canting. 

c. Keterangan tujuan 

Adverbial ini menambahkan informasi tujuan pada kalimat, misalnya untuk,  supaya, dan, 

agar.  

Contoh: Malam jangan terlalu panas agar tidak merusak kain. 

d. Keterangan derajat / kuantitas 

Kata ini menambahkan keterangan kuantitas pada sebuah kalimat yang disertainya. 

Contoh: 

- Setelah dicelup, angkat kain secepatnya. 

- Langkahkan kaki dua langkah ke kanan dan hitungan keempat tepuk tangan satu kali. 

- Setidaknya tanaman dipupuk sebulan sekali. 

- Ulangi gerakan selama tiga kali. 

e. Keterangan syarat 

Kata keterangan ini menambahkan keterangan syarat terjadinya suatu peristiwa (jika). 

Contoh: 

- Jika malam yang digunakan pada canting terlalu panas akan merusak kain. 

- Jika gula terlalu banyakkan cepat gosong. 
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f. Keterangan akibat 

Kata keterangan ini menambah keterangan akibat yang ditimbulkan dari sebuah 

peristiwa/kegiatan (hingga, akibatnya, sehingga, sampai, menjadi). 

Contoh: 

- Goreng adonan hingga kecokelatan. 

- Ulangi kegiatan sampai bahan habis. 

 

6. Menggunakan Kata Penghubung, Pelesapan, Kata Acuan  

Langkah dalam panduan dapat dihubungkan dengan ungkapan seperti kemudian, sekarang, 

berikutnya, setelah ini. Kadang-kadang penulis menggunakan suatu penghubung yang diulang 

terlalu sering. Untuk itu diperlukan pelesapan. Pelesapan adalah penghilangan bagian tertentu 

yang sama dan sudah disebutkan sebelumnya. Pelesapan biasanya terdapat pada kalimat 

majemuk rapatan. Kalimat majemuk rapatan adalah gabungan beberapa kalimat tunggal yang 

karena subjek, predikat, atau objeknya sama sehingga bagian yang sama disebutkan hanya 

sekali. Pelesapan juga banyak dilakukan pada teks prosedur. 

Contoh: 

- Masak tepung ketan dan cairan santan selama 30 menit. 

- Aduk terus (tepung dan santan yang dimasak) hingga mengental dan berwarna 

kecokelatan. 

- Angkat adonan dan setelah dingin cetak (hasil tepung dan santanyang telah mengental) 

hingga membentuk persegi panjang. 

- Taburi wijen di atasnya (hasil tepung dicampur santan yangtelah mengental dan telah 

dibentuk menjadi persegi panjang) 

- Iris (hasil tepung dicampur santan yang telah mengental dantelah dibentuk menjadi 

persegi panjang serta ditaburi wijen)setebal 2 cm, kemudian bungkus dengan plastik. 

- Kemas pada kardus kecil. 
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C. Contoh Teks Prosedur 

Contoh 1 

 

Teks 2 

Cara Memilih Tempat Bimbel 

 

Akhir-akhir ini semakin banyak bimbingan belajar yang dibuka sehingga bisa membuat 

bingung orang yang akan memilih tempat bimbingan belajar. Agar kita dapat memilih tempat 

bimbel yang baik kita harus mengikuti beberapa langkah berikut ini.  

Pertama, carilah tempat bimbingan belajar yang memiliki gedung tersendiri untuk belajar 

agar tercipta kenyamanan dan suasana kondusif saat belajar.  

Kedua, sesuaikan dengan uang yang dimiliki dan carilah tempat bimbel yang lebih dekat 

yang mengenakan biaya les yang jauh lebih murah. 

Ketiga, sebaiknya jangan pilih yang baru buka karena masih tahap “coba-coba”. Pilihlah 

tempat bimbel yang minimal telah berdiri 2 tahun sehingga lebih berpengalaman menangani 

bimbingan belajar.  

Keempat, jangan lupa tanyakan ke beberapa orang supaya mewakili track record 

bimbingan belajar yang akan dipilih. Tanyakan berapa jumlah tentor (pengajar) yang dimiliki. 

Perlu diingat, sering terjadi kasus ketidakcocokan dengan “tentor yang mengajar pertemuan 

pertama les”, kalau mereka memiliki tentor di bawah 8 siswa akan menyulitkan saat pergantian 

tentor padahal kecocokan tentor sangat penting.  

Kelima, pilihlah tempat bimbel yang kredibel dan memiliki sistem yang baik karena jika 

Cara Membuat Bubur Manado 

 

Menu sarapan super sehat dan kaya serat. Penambahan singkong dan ubi ungu, selain untuk 

memperkaya warna dan gizinya, juga membuat tekstur bubur beras merah ini lebih pulen. 

Berikut ini adaalah bahan-bahan membuat bubur Manado. 

1. 400 gram  nasi merah  

2. 200 gram  singkong, cuci, potong dadu  

3. 200 gram  ubi ungu, cuci, kupas, potong dadu  

4. 2 batang  sereh digeprek  

5. 1 ikat   kangkung, cuci, petik  daunnya,    rajang kasar  

6. 1 ikat   bayam, cuci, petik daunnya  

7. 1 buah   jagung manis, dipipil  

8. 1500 ml  air  

Langkah-langkah membuat bubur Manado adalah sebagai berikut. 

1. Didihkan air, masukkan berurutan nasi merah, singkong, ubi, jagung pipil dan sereh.  

2. Aduk sampai bubur mengental.  

2. Tambahkan kangkung dan bayam, aduk beberapa saat, jangan sampai terlalu layu.  

3. Angkat dan hidangkan panas, ditemani ikan asin dan kerupuk. 

Mudah, murah, dan sekaligus sehat. Sarapan sehat dengan menu makanan tradisional yang 

telah dikreasikan. Selamat mencoba! 
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tentor yang mengajar banyak “salah-materi” bisa jadi salah saat menjawab soal-soal ujian nanti. 

Penting juga untuk diingat pilihlah tempat les yang peka terhadap perubahan kurikulum. 

Keenam, perhatikan fasilitas dan opini kakak kelas tentang bimbel tersebut, jangan 

memilih bimbel hanya karena bimbel tersebut ramah di facebook, ini bisa jadi jebakan atau trik 

marketing. 

Tips terakhir, kunjungi tiap bimbel yang “mungkin” akan dipilih, tanyalah sebanyak-

banyaknya agar tahu fasilitas dan keunggulan masing-masing dengan jelas! 

 

D. Tugas 

Untuk Pertemuan Kedua: 

Petunjuk: 

1. Guru akan membagi peserta didik menjadi 4 kelompok! 

2. Kelompok peserta didik membuat teks prosedur melakukan sesuatu dengan tema “Menu Sarapan 

Praktis dan Bergizi”! 

 

Untuk Pertemuan Ketiga: 

Petunjuk: 

1. Kelompok peserta didik merancang membuat teks prosedur, baik tulis maupun lisan! 

2. Kelompok peserta didik menuliskan teks prosedur melakukan sesuatu pada selembar kertas 

secara individu! 

 

Untuk Pertemuan Keempat: 

Petunjuk: 

1. Kelompok peserta didik mempraktikkan teks prosedur yang telah dibuat pada pertemuan 

sebelumnya! 

NB: peserta didik membawa alat dan bahan sesuai dengan kesepakatan kelompok masing-

masing. 
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BAHAN AJAR BAHASA INDONESIA  

TEKS LAPORAN HASIL OBSERVASI (LHO) 

 

Tujuan pembelajaran: 

1. Peserta didik mampu menjelaskan pengertian, struktur, ciri umum, dan ciri bahasa teks hasil 

observasi dengan jelas. 

2. Peserta didik mampu menjelaskan isi hasil observasi teks yang dibaca/didengar dengan tepat. 

3. Peserta didik mampu menganalisi teks laporan hasil observasi dengan tepat. 

4. Peserta didik mampu mampu meringkas teks laporan hasil observasi dengan tepat. 

5. Peserta didik mampu mampu menyusun teks laporan hasil observasi dengan tepat. 

6. Peserta didik mampu menyunting teks laporan hasil observasi dengan tepat. 

 

A. Materi Teks Laporan Hasil Observasi 

1. Pengertian Teks Laporan Hasil Observasi 

Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi 

tentang suatu objek atau situasi, setelah diadakannya investigasi/penelitian secara sistematis. 

Teks laporan hasil observasi dibangun melalui tiga unsur utama, yaitu struktur, bahasa, dan 

isi. Teks laporan hasil observasi bertujuan melaporkan hasil observasi secara sistematis dan 

objektif berupa hasil pengamatan untuk memecahkan suatu persoalan. 

 

2. Ciri Umum Teks Laporan Hasil Observasi 

Berikut ini adalah ciri umum teks laporan hasil observasi. 

a. Bersifat objektif dan tidak memihak. 

b. Harus ditulis berdasarkan fakta yang terjadi saat pengamatan. 

c. Ditulis secara lengkap dan sempurna. 

d. Sifatnya universal dan global. 

 

3. Ciri Kebahasaan Teks Laporan Hasil Observasi  

Berikut ini adalah ciri umum teks laporan hasil observasi. 

1. Adanya frasa/kelompok kata 

2. Adanya konjungsi dan, tetapi 

3. Menggunakan berbagai istilah 

4. Persamaan kata/sinonim 

5. Lawan kata/antonim 

6. Kalimat terdiri dari satu verba (kalimat simplek) 

7. Kalimat terdiri dari dua/lebih verba (kalimat kompleks) 
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4. Struktur umum Teks Laporan Hasil Observasi 

 Berikut ini adalah struktur umum teks laporan hasil observasi. 

a. Pernyataan umum/klasifikasi umum/definisi umum 

Pernyataan umum/definisi umum berisi definisi, kelas/ kelompok, keterangan umum, atau 

informasi tambahan tentang subjek yang dilaporkan. Pernyataan umum berisi informasi 

umum (nama latin, asal-usul, kelas, informasi tambahan tentang hal yang dilaporkan). 

 Ciri bahasa 

Teks Laporan Hasil Observasi adalah menggunakan istilah dalam bidang ilmu 

tertentu, definisi menggunakan adalah dan merupakan. Penggunaan kata yang sebagai 

pembeda pada kalimat definisi. 

b. Deskripsi bagian: berisi perincian bagian-bagian hal yang dilaporkan. Kalau binatang 

mencakup cirri fisik, habitat, makanan, perilaku. Kalau tumbuhan berupa perincian cirri fisik 

bunga, akar, buah atau perincian bagian yang lain. Perincian manfaat dan nutrisi juga 

dipaparkan pada bagian ini. Kalau yang dilaporkan berupa objek, deskripsi bagian berisi 

klasifikasi objek dari berbagai segi dan deskripsi manfaat suatu objek, sifat-sifat khusus 

objek. 

Ciribahasa: menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan (memerinci). 

Deskripsi bagian menggunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku, dan kalimat efektif. 

Kata sambung yang digunakan: yaitu, dan, selain itu, di samping itu, dari segi ...., rincian 

jenis kelompok pertama, kedua, dan lain-lain. 

c. Simpulan: berisi ringkasan umum hal yang dilaporkan (simpulan ini boleh ada dan boleh 

tidak ada). 

 

5.   Cara Mencari Gagasan Utama pada Teks Laporan Hasil Observasi 

Berikut ini adalah cara mencari gagasan utama teks laporan hasil observasi. 

1. Mendaftar kata-kata kunci pada teks 

2. Memetakan bagian-bagian pada teks hasil observasi 

3. Memetakan paragraf (memilah kalimat utama dan kalimat penjelas) 

4. Menentukan kalimat utama (kalimat yang dijelaskan kalimat lain) 

5. Merumuskan inti kalimat utama. 

 

6. Langkah-Langkah Menyusun Teks Hasil Observasi 

 Dalam menyusun teks hasil observasi terlebih dahulu kita harus mengamati objek yang akan 

kita observasi. Objek yang diamati haruslah objek tunggal. Setelah itu kita harus mencatat data yang 

diperlukan. Data yang dicatat haruslah data yang akurat sesuai pengamatan data yang disajikan hasil 

penelitian terkini. Jika diperlukan dapat melakukan wawancara dengan narasumber sebagai bukti 

penguat dan referensi. 

 Adapun langkah-langkahnya dalam menyusun teks hasil observasi adalah sebagai berikut: 
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a. Menentukan objek yang akan diamati/observasi 

b. Melakukan pengamatan/observasi 

c. Mencatat hasil pengamatan/observasi 

d. Membuat kerangka teks hasil observasi 

e. Mengembangkan kerangka dan menyusunnya menjadi teks hasil observasi 

 

B. Contoh Teks Laporan Hasil Observasi 

Teks 1 

Pupuk Organik 

 

 Pupuk organik merupakan pupuk yang sebagian berasal dari tanaman yang dan hewan yang 

telah melalui proses rekayasa. Teknologi pupuk organik berkembang pesat dewasa ini. 

Perkembangan ini tak lepas dari dampak pemakaian pupuk kimia yang menimbulkan berbagai 

masalah, mulai dari rusaknya ekosistem, hilangnya kesuburan tanah, masalah kesehatan, hingga 

masalah ketergantungan petani terhadap pupuk. 

Pupuk organik mempunyai beragam jenis varian. Jenis-jenis pupuk organik dibedakan 

berdasarkan bahan baku, metode pembuatan, dan wujudnya. Dari metode pembuatan, ada banyak 

ragamnya, seperti kompos dan bokashi. Adapun dari segi wujud serbuk, cair, maupun granual atau 

tablet.  

Dari sisi lingkungan ekosistem, pupuk organik memicu perkembangan organisme tanah. 

Tanah yang kaya akan organisme sanggup memberikan nutrisis secara berkelanjutan. 

Dilihat dari sisi kesehatan, pupuk organik lebih menyehatkan bagi manusia karena tersusun 

dari bahan-bahan organik yang sama dengan tubuh mnusia. Pupuk organik dapat berbentuk padat 

atau cair yang digunakan untuk menyuplai bahan organik guna memperbaiki sifat fisik, kimia, dan 

biologi tanah. 

 

Teks 2 

Pohon Kelapa 

 

Pohon kelapa (Cocos nucifera) atau disebut juga pohon nyiur adalah anggota tunggal dalam 

 marga cocos dari suku aren-arenan atau arecaceae. Tinggi pohon ini dapat mencapai 30 meter. 

Kelapa adalah sebutan dari nama buah yang dihasilkan tumbuhan ini.  Tumbuhan ini dimanfaatkan 

semua bagiannya oleh manusia sehingga dianggap sebagai tumbuhan serbaguna. Karena banyak 

manfaatnya tunas kelapa dijadikan sebagai lambang Pramuka di Indonesia.Tumbuhan ini 

diperkirakan berasal dari pesisir Samudera Hindia di sisi Asia.  

Bagian-bagian dari tumbuhan ini adalah buah kelapa, batang, pelepah dan akar. Buah kelapa 

terdiri dari kulit luar, sabut, tempurung, kulit daging (testa), daging buah, air kelapa dan lembaga. 

Pohon kelapa atau pohon nyiur banyak terdapat di bagian tepi pantai. 

Berdasarkan penelitian yang ada  kelapa diyakini  bermanfaat untuk  menyembuhkan penyakit 

seperti TBC, wasir, luka bernanah, disentri dan kolera. Selain itu buah kelapa sangat bagus untuk 

mengobati keracunan,karena buah ini dapat  menetralkan racun di dalam tubuh kita dan dapat 

dijadikan sebagai makanan atau minuman. Para dokter gigi juga meyakini bahwa kelapa dapat 

mencegah gigi berlubang. Sedangkan, batang pohon nya sangat bermanfaat untuk pembangunan dan 

pelepahnya bermanfaat untuk pembuatan janur, pembungkus ketupat dan masih banyak lagi.  
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C. Tugas 

Petunjuk: 

1. Analisislah struktur teks laporan hasil observasi berikut! (tuliskan nomor paragrafnya saja) 

Cinta Lingkungan 

 

1. Lingkungan hidup adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan berhubungan timbal 

balik. Lingkungan hidup ini mencakupi benda hidup dan benda mati. Benda hidup perlu 

makanan dan berkembang biak seperti manusia, binatang, dan tumbuhan. Benda mati antara lain 

tanah, air, api, batu, dan udara. Jika terpelihara dengan baik, lingkungan hidup itu dapat 

menciptakan masyarakat yang sehat, aman, tenteram, lahir dan batin. 

2. Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua. Indonesia memiliki hutan lebat yang memberikan 

banyak oksigen. Di negara ini terdapat tumbuh-tumbuhan dan hewan yang khas, seperti matoa, 

kayu cendana, burung cendrawasih, orang utan, dan komodo. 

3. Ekosistem di Indonesia yang masih terjaga, salah satunya, adalah kawasan Gunung Kidul. Di 

daerah itu sungai di bawah tanah airnya melimpah. Di gua dan sekitar sungai masih dihuni 

segerombolan kelelawar dan fitoplankton. Fitoplankton itu menjadi makanan ikan sehingga ikan 

berkembang biak dengan baik. Hewan-hewan melata atau reptil, seperti ular, kadal, dan tokek 

masih berkeliaran. Burung-burung kecil berkicau, musang berlari-larian, ayam berkokok, dan 

berbagai serangga hidup saling pengaruh. 

 
Menanam Bakau 

Sumber http://infopubli.org 

4. Alam yang indah ini harus dicintai, dijaga, dan dilestarikan. Kecintaan pada alam itu harus selalu 

kita tumbuhkan kepada seluruh warga Indonesia. Selain itu, rasa cinta itu juga harus terus 

ditanamkan agar alam Indonesia tetap menjadi paruparu dunia yang bermanfaat bagi kehidupan 

seluruh makhluk yang hidup dari masa ke masa.  

 

Diolah dari sumber “Lingkungan Hidup” Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Lingkungan 

Hidup, 27 April 2012 

 

Bacalah teks berikut dengan saksama untuk menjawab soal nomor 2-10! 

Teks 1 

Hutan Bakau 

 

Indonesia menjadi negara dengan hutan bakau paling luas di dunia. Menurut data 

Kementerian Negara Lingkungan Hidup, luas hutan bakau Indonesia mencapai 4,3 juta ha. Hutan 

bakau disebut juga dengan hutan mangrove. Hutan bakau merupakan bagian dari ekosistem pantai. 

Hutan bakau adalah hutan yangtumbuh di atas rawa-rawa berair payau dan terletak di garis pantai. 

Hutan bakau merupakan hutan yang tumbuh di wilayah pasang dan surut. Hutan bakau ini 

termasuk lingkup ekosistem pantai sebab terletak di kawasan perbatasan laut dan darat. Hutan bakau 

terletak di wilayah pantai dan muara sungai. Tepatnya, hutan bakau terletak di garis pantai. Dengan 

posisi hutan bakau yang berada digaris pantai, hutan ini dipengaruhi oleh keadaan air laut. Pasang 
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surut pasang dan akan bebas dari genangan air pada saat air surut.  

Habitat hutan bakau memiliki wilayah tanah yang tergenang secara berkala. Tempat tersebut 

juga mendapat aliran air tawar yang cukup dari daratan. Hutan bakau memiliki ciri yang khas. Hutan 

ini terlindung dari gelombang besar. Selain itu, hutan bakau juga terlindung dari arus pasang surut 

lautyang kuat. Hutan bakau yang terletak di perbatasan laut dan muara sungai memiliki kadar garam 

payau. Di samping itu, ciri khas lain hutan bakau adalah berawa-rawa.  

Hutan bakau memiliki beberapa fungsi dan manfaat. Secara fisik hutan bakau dapat menahan 

abrasi pantai. Pada saat datang badai, hutan bakauberfungsi sebagai penahan badai dan angin yang 

bermuatan garam. Di samping itu, hutan bakau dapat menahan intrusi (peresapan) air laut ke daratan. 

Hutan bakau juga menurunkan kandungan karbondioksida (CO2) di udara dan penambat bahan-

bahan pencemar (racun) di perairan pantai.  

Manfaat hutan bakau juga dapat dilihat dari segi biologi. Hutan bakau menjadi tempat hidup 

biota laut. Selain itu, masyarakat sekitar memanfaatkan hutan bakau sebagai sumber mata 

pencaharian. Hutan bakau juga menyediakan beberapa unsur penting bahan obat-obatan. Hutan 

bakau memiliki ciri khas. Hutan bakau memiliki manfaat untuk melindungi lingkungan laut, manfaat 

ekonomi, dan menyediakan sumbermakanan/ obat-obatan. 

                                                               (Sumber: www.pengenalan ekosistem bakaue.com) 

 

Teks 2 

Museum 

 

Museum merupakan salah satu tempat penting dalam upaya pelestariansejarah. Museum 

adalah lembaga yang berfungsi mengumpulkan,merawat, dan menyajikan serta melestarikan warisan 

budaya masyarakatuntuk tujuan studi, penelitian, dan kesenangan atau hiburan. Fungsi museum yang 

utama adalah menyimpan, merawat, mengamankan,dan memanfaatkan koleksi museum berupa 

benda cagar budaya. Dengan demikian, museum memiliki fungsi besar yaitu sebagai tempat 

pelestarian. Secara lebih rinci fungsi museum mencakup kegiatan penyimpanan,perawatan, dan 

pengamanan. 

Museum dibedakan berdasarkan koleksi dan kedudukannya. Jenis museum berdasarkan 

koleksi yang dimiliki dibedakan menjadi dua jenis, yaitu museum umum dan museum khusus. 

Museum Umum adalah museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan bukti material manusiadan 

atau lingkungannya yang berkaitan dengan berbagai cabang seni,disiplin ilmu, dan teknologi. 

Sementara Museum Khusus adalah museum yang koleksinya terdiri atas kumpulan bukti material 

manusia atau lingkungannya yang berkaitan dengan satu cabang seni, satu cabang ilmu, atau satu 

cabang teknologi. 

Berdasarkan kedudukannya, terdapat tiga jenis museum. Museum Nasional adalah museum 

yang koleksinya terdiri atas kumpulan bendayang berkaitan dengan bukti material manusia dan atau 

lingkungannya dari seluruh wilayah Indonesia yang bernilai nasional. Museum Provinsi adalah 

museum yang koleksinya terdiri dari kumpulan benda yangberkaitan dengan bukti material manusia 

dan atau lingkungannya dari wilayah provinsi. Museum Lokal, museum yang koleksinya terdiri atas 

kumpulan benda yang berkaitan dengan bukti material manusia dan atau lingkungannya dari wilayah 

kabupaten atau kotamadya.  

Benda-benda yang dikoleksi di museum mencakup benda-benda dari  berbagai disiplin ilmu. 

Dari disiplin ilmu geologi koleksi museum meliputi fosil, batuan, mineral, dan benda bentukan alam 

lainnya, seperti andesit dan granit. Dari disiplin ilmu biologi yang dijadikan koleksi adalah rangka 

manusia, tengkorak, hewan, dan tumbuhan baik fosil ataupunbukan. Koleksi dari disiplin ilmu 

antropologi merupakan hasil budaya atau identitas suatu etnis. Selain itu, benda koleksi juga 

merupakan peninggalan budaya sejak masa prasejarah sampai masuk pengaruh barat.  

Koleksi lain adalah benda-benda yang memiliki nilai sejarah dan menjadi objek penelitian 
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sejak masuknya pengaruh barat hingga sekarang (negara,tokoh, kelompok, dan sejenisnya). Koleksi 

museum yang lain berupa alat tukar atau mata uang yang sah. Heraldika adalah lambang, tanda 

jasadan tanda pangkat resmi (cap atau stempel). Koleksi keramonologi, yaitu koleksi barang pecah 

belah yang terbuat dari tanah liat yang dibakar. 

(Pedoman museum Indonesia Senayan, Jakarta : Direktorat Museum, Direktorat Jenderal 

Sejarah dan Purbakala, DepartemenKebudayaan dan Pariwisata, 2008) 

 

Teks 3 

KUNANG-KUNANG 

 

Kunang-kunang adalah sejenis serangga yang dapat mengeluarkancahaya yang jelas terlihat 

saat malam hari. Cahaya ini dihasilkan oleh “sinar dingin” yang tidak mengandung ultraviolet 

maupun sinarinframerah. Terdapat lebih dari 2000 spesies kunang-kunang yangtersebar di daerah 

tropis di seluruh dunia.Habitat kunang-kunang di tempat-tempat lembab, seperti rawa-rawadan 

daerah yang dipenuhi pepohonan. Kunang-kunang bertelur padasaat hari gelap, telur-telurnya yang 

berjumlah antara 100 dan 500butir diletakkan di tanah, ranting, rumput, di tempat berlumut atau 

dibawah dedaunan. Pekuburan yang tanahnya relatif gembur dan tidakbanyak terganggu merupakan 

lokasi ideal perteluran kunang-kunang. 

Pada umumnya, kunang-kunang keluar pada malam hari, namunada juga kunang-kunang 

yang beraktivitas di siang hari. Mereka yangkeluar siang hari ini umumnya tidak mengeluarkan 

cahaya.Seperti ciri-ciri serangga pada umumnya badan kunang-kunangdibagi menjadi tiga bagian: 

kepala, thorax, dan perut (abdomen).Serangga bercangkang keras (exoskeleton) untuk menutupi 

tubuhnya.Panjang badannya sekitar 2cm. Bagian tubuh kunang-kunanghampir seluruhnya berwarna 

gelap dan berwarna titik merah pada bagian penutup kepala. Warna kuning pada bagian penutup 

sayap,berkaki enam, dan bermata majemuk. Jenis kunang-kunang beragam. 

Pemeliharaan kunag-kunang dapat dilakukan dengan penangkaran.Dari sejarah asalnya, 

kunang-kunang berasal dari daratan Cina.Makanan kunang-kunang adalah cairan tumbuhan, siput-

siputankecil, cacing, atau serangga. Bahkan kunang-kunang memangsajenisnya sendiri. Kunang-

kunang betina sengaja berkelap-kelip seakanmengudang jenis pejantan. Setelah pejantan mendekat, 

sang betinamemangsanya. Makanan bagi hewan penting untuk pertumbuhan.Dengan makanan 

pertumbuhan akan maksimal. Asupan yangmaksimal dapat memberikan kebugaran bagi mahluk 

hidup.Cahaya yang dikeluarkan oleh kunang-kunang tidak berbahaya,malah tidak mengandung 

ultraviolet dan inframerah. Cahaya inidipergunakan kunang-kunang untuk memberi peringatan 

kepadapemangsa bahwa kuang-kunang tidak enak dimakan dan untukmenarik pasangannya. 

Keahlian mempertontonkan cahaya tidakhanya dimiliki oleh kunang-kunang dewasa, bahkan 

larva.Kunang-kunang salah satu jenis serangga unik bukti kebesaran SangPencipta. Species kunang-

kunang juga kekayaan yang dianugerahkankepada negara kita sebagai salah satu negara tropis. 

 

Setelah membaca teks 1, teks 2, dan teks 3 tersebut, jawablah pertanyaan di bawah ini! 

2. Jelaskan isi teks laporan hasil observasi berjudul “Hutan Bakau” dan “Museum”! 

3. Jelaskan tujuan dari teks laporan hasil observasi yang berjudul “Hutan Bakau” dan Museum”! 

4. Sebutkan ciri bahasa teks laporan hasil observasi! 

5. Sebutkan kata sambung yang digunakan pada teks laporan hasil observasi yang berjudul “Hutan 

Bakau” dan Museum”! 

6. Simpulkan ciri umum teks laporan hasil observasi! 

7. Sebutkan lima cara untuk mencari gagasan utama pada teks laporan hasil observasi! 
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8. Sebutkan kata kunci pada setiap paragrap teks laporan hasil observasi yang berjudul “Kunang-

Kunang” dengan jelas! 

9. Pilahlah kalimat utama dan kalimat penjelas dari teks laporan hasil observasi yang berjudul 

“Kunang-Kunang” dengan benar! 

10. Temukan gagasan pokok pada teks laporan hasil observasi berjudul “Kunang-Kunang”! 

 

Bacalah teks berikut dengan saksama untuk menjawab soal nomor 11-15! 

KUCING 

 

Kucing merupakan binatang peliharaan yang paling populer. Kucing merupakan hewan 

daripada kelas mamalia. Berdasarkan makannya kucing termasuk binatang karnivora karena 

pemakan daging. Ciri karnivora terlihat daripada struktur  gigi kucing yang tajam dan bertaring. 

Kucing Feliscatus merupakan kucing piaraan atau rumahan yang sering kita lihat berkeliaran. Kucing 

disebut juga kucing domestik atau kucing rumah (nama ilmiah felissilvestriscatus atau feliscatus). Kata 

“kucing” biasanya merujuk kepada “kucing” yang telah dijinakkan. 

Kucing dikelompokkan menjadi berbagai-bagai jenis. Berdasarkan asalnya di kenal adanya 

kucing kampung (Indonesia), kucing anggora, kucing persia, dan kucing hutan. Kucing berdasarkan 

garis keturunan  ada dua kelompok, yaitu kucing galur murni dan keturunan  campuran. Tercatat 

secara resmi sebagai kucing trah atau galur murni (purebreed), seperti persia, siam, manx, dan sphinx. 

Kucing seperti ini biasanya dibiakkan ditempat pemeliharaan hewan resmi .Jumlah kucing ras 

hanyalah 1% dari seluruh kucing di dunia, sisanya adalah kucing dengan keturunan campuran 

seperti kucing liar atau kucing kampung. 

 

 

Setelah membaca teks di atas jawablah pertanyaan di bawah ini! 

11. Tentukan kesalahan berbahasa yang terdapat dalam teks di atas! 

12. Berilah alasan mengapa bentuk tersebut salah! 

13. Perbaikilah kesalahan bahasa yang telah kamu temukan! 

14. Tentukan ide pokok tiap-tiap paragraf teks di atas!  

15. Bacalah teks berikut kemudian perbaikilah/suntinglah supaya menjadi teks yang benar! 
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