
TEKS EKSPOSISI 

 

Bacalah kutipan kedua teks berikut! 

Teks 1 

Manfaat Mengonsumsi Alpukat Setiap Hari untuk Menjaga Kesehatan 

Beberapa orang takut makan alpukat karena menganggap buah tersebut membuat gemuk 

karena kandungan lemaknya. Padahal menurut riset, alpukat adalah buah yang bermanfaat 

bagi kesehatan. Sebuah studi dalam Journal of Nutrition menyebutkan, makan satu alpukat 

setiap hari dapat menurunkan kadar LDL atau kolesterol jahat pada orang dewasa yang 

memiliki kelebihan berat badan atau obesitas.  

Selain itu, makan satu alpukat setiap hari akan memenuhi setengah kebutuhan serat dalam 

tubuh yang diperlukan untuk menangkal penyakit jantung. Mengkonsumsi alpukat juga 

meningkatkan lebih dari 68% kadar lutein, sejenis antioksidan yang berhubungan dengan 

kesehatan jantung.  

Peneliti Penn State menemukan, memakan satu alpukat setiap hari dapat mengurangi kadar 

kolesterol jahat. Dalam hal ini, kolesterol jahat mengacu pada low-density lipoprotein (LDL) 

yang secara signifikan dapat meningkatkan risiko aterosklerosis atau penumpukan plak di 

dalam pembuluh darah sehingga meningkatkan risiko serangan jantung dan stroke.  

Para peneliti merekrut 45 orang dengan rentang usia 21 tahun hingga 70 tahun, yang memiliki 

masalah kelebihan berat badan atau obesitas. Mereka diminta untuk mengikuti diet khas 

Amerika selama dua minggu. Setelah itu selama 15 minggu ke depannya, para relawan dipilih 

secara acak untuk melakukan tiga diet berbeda yang dirancang guna menurunkan kolesterol.  

Diet pertama yaitu mengonsumsi makanan rendah lemak, yang terdiri dari 24% lemak (7% 

lemak jenuh, 11% lemak tak jenuh tunggal, dan 6% lemak tak jenuh ganda), 59% karbohidrat, 

dan 16% protein. Yang kedua, dengan cara mengonsumsi diet lemak sedang yang terdiri dari 

34% lemak (6% lemak jenuh, 17% lemak tak jenuh tunggal, dan 9% lemak tak jenuh ganda), 

49% karbohidrat, dan 16% protein. Terakhir, dengan diet alpukat, yakni serupa dengan diet 

lemak sedang, namun menjadikan alpukat segar sebagai sumber lemak utama.  

Hasilnya, diet alpukat ternyata bekerja paling baik. Setelah lima minggu rutin mengonsumsi 

buah alpukat yang dihaluskan, secara signifikan, kadar kolesterol LDL para relawan menjadi 

lebih rendah dibandingkan sebelum melakukan diet, atau setelah mencoba dua diet 

lainnya. Mereka dapat menurunkan level kadar kolesterol LDL hingga 9%. Para relawan juga 

mengalami peningkatan kadar lutein lebih dari 68% setelah diet alpukat. Lutein adalah 

antioksidan yang dikaitkan dengan penurunan risiko serangan jantung dan stroke.  

Perlu diketahui, partikel LDL yang teroksidasi dapat menimbulkan reaksi berantai yang 

memicu aterosklerosis akibat penumpukan plak di dinding arteri. Dengan adanya antioksidan 

yang didapat dari alpukat, kita dapat melindungi tubuh dari hal tersebut.  

Pada tahun 2015, tim peneliti yang sama menerbitkan hasil riset dalam Journal of American 

Heart Association, yang menunjukkan bahwa orang dewasa yang mengonsumsi alpukat setiap 

hari mampu menurunkan kadar kolesterol LDL sebesar 13,5 poin. Ini hampir dua kali lipat 



dari mereka yang mengonsumsi makanan rendah lemak atau melakukan diet lemak, yang 

hanya berhasil menurunkan kadar kolesterol sebesar 7 poin.  

Selain itu banyak penelitian independen membahas komponen untuk menjaga kesehatan 

jantung dengan cara mengonsumsi makanan kaya serat, lemak tak jenuh tunggal, dan zat gizi 

mikro (kalium dan magnesium). Semua hal ini dapat ditemukan dalam buah alpukat.  

Menurut American Heart Association, satu buah alpukat mengandung 13 gram serat atau 

setara dengan setengah kebutuhan harian tubuh yang berkisar antara 25 gram hingga 30 gram. 

Makanan yang mengandung lebih banyak serat menjadi salah satu cara yang tepat untuk 

mengurangi risiko penyakit jantung, stroke, dan diabetes.  

Satu buah alpukat juga menghasilkan 975 miligram kalium, elektrolit yang penting untuk 

fungsi jantung. Jumlah ini sebanding dengan sepertiga dari kebutuhan harian yang 

direkomendasikan. Kadar kalium rendah juga dikaitkan dengan tekanan darah tinggi, penyakit 

jantung, dan stroke.  

Akhirnya, lemak sehat yang ditemukan dalam alpukat dapat membantu kamu merasa 

kenyang, mengelola gula darah, dan mengurangi kadar kolesterol jahat sambil 

mempertahankan kadar kolesterol HDL yang baik. Lewat penelitian ini, kamu sebaiknya 

mempertimbangkan untuk menambahkan alpukat ke dalam menu harian untuk hidup yang 

lebih sehat. Dengan catatan, alpukat sebaiknya dimakan tanpa gula atau susu kental manis 

yang biasanya kita temukan bersama buah tersebut. 

Sumber: Kompas.com 

 

Teks 2 

5 Efek Samping Makan Alpukat yang Tidak Anda Sadari 

Hampir semua orang tahu kalau makan alpukat itu menyehatkan. Tapi, bagaimana dengan 

efek sampingnya? Ya, mengonsumsi alpukat secara berlebihan juga dapat menimbulkan efek 

samping. Inilah yang tidak banyak orang sadari, dan Anda harus tahu mulai hari ini. 

Berikut efek samping terlalu banyak mengonsumsi alpukat seperti dilansir dari 

laman Stylecraze, Sabtu (1/4/2017): 

Menyebabkan alergi kulit 
Efek alpukat pada kulit yang merugikan adalah alergi. Gejala alergi bisa berupa gatal-gatal, 

kemerahan di kulit atau eksim. Jadi, jangan terlalu banyak mengonsumsi alpukat. 

Kerusakan liver 
Ada beberapa jenis minyak alpukat yang dapat menyebabkan kerusakan pada liver. Cobalah 

untuk menghindari alpukat Meksiko yang terdiri dari estragole dan anethole. Unsur-unsur ini 

telah diuji untuk reaksi karsinogenik. Dengan demikian, mengonsumsi alpukat jenis ini dapat 

menyebabkan kerusakan liver. Jika Anda menderita fungsi liver dan untuk menghindari efek 

sampingnya, berhentilah mengonsumsi buah ini. 

Penyebab alergi mulut 
Jika alpukat dikonsumsi dalam jumlah yang berlebihan, maka dapat menyebabkan alergi 

mulut. Gejala alergi dapat berupa gatal di mulut dan pembengkakan di lidah. 

Mengurangi kolesterol 



Mungkin Anda senang membacanya jika alpukat dapat mengurangi kolesterol. Ya itu benar, 

tetapi jika mengonsumsinya berlebihan, maka akan membahayakan tubuh, karena alpukat 

juga kaya akan beta-sitosterol di mana akan menyerap kolesterol baik (HDL) yang diperlukan 

dari tubuh. 

Iritasi saluran pencernaan 
Jika Anda mengonsumsi alpukat dalam jumlah besar, maka dapat mengalami sakit perut. 

Bahkan, kadang-kadang juga menyebabkan iritasi saluran pencernaan. 

Sumber: lifestyle.okezone.com  

 

 

 

1. Perhatikan teks “Manfaat Mengonsumsi Alpukat Setiap Hari untuk Menjaga Kesehatan” di atas! 

Berdasarkan teks tersebut, yang manakah di antara pernyataan berikut ini yang merupakan 

hasil studi tentang alpukat dalam Journal of Nutrition? 

 

 Mengonsumsi satu alpukat setiap hari dapat menaikkan kadar kolesterol dalam tubuh. 

 Mengonsumsi alpukat dalam jumlah besar setiap hari dapat menurunkan kadar LDL 

atau kolesterol jahat pada orang dewasa yang memiliki kelebihan berat badan atau 

obesitas.  

 Makan satu alpukat setiap hari dapat menurunkan kadar kolesterol jahat pada orang 

dewasa yang mengalami obesitas. 

 Makan satu alpukat setiap hari dapat menurunkan kadar kolesterol baik pada orang 

dewasa yang mengalami obesitas. 

 

2. Perhatikan teks “5 Efek Samping Makan Alpukat yang Tidak Anda Sadari” di samping! 

Centang (√) Ya atau Tidak pada setiap pernyataan berikut! 

Apakah pernyataan dalam tabel berikut didukung oleh bacaan? 

Pernyataan Ya Tidak 

Alpukat dapat menurunkan kolesterol jahat dan 

meningkatkan kolesterol baik dalam tubuh 

  

Alpukat yang dikonsumsi secara berlebihan menjadi 

penyebab alergi mulut. 

  

Alpukat meksiko dapat menyebabkan kerusakan liver   

 

 

Soal Level Access and Retrieve 
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3. Dua orang sedang membicarakan kedua bacaan di atas. 

Orang 1: Kita bisa mengonsumsi lebih dari satu setiap hari kalau memang kita suka. 

Alpukat adalah jenis buah-buahan dan semua buah itu pasti baik untuk kesehatan. 

Buah mengandung lebih banyak vitamin dan tidak menyebabkan gemuk 

dibanding jenis makanan lain. 

Orang 2: semua buah memang baik untuk Kesehatan. Namun, segala sesuatu yang 

dikonsumsi secara berlebihan tidaklah baik. Jadi, kita harus memperhatikan porsi 

dan kandungan setiap buah yang kita makan, termasuk alpukat. 

 

Bagaimana pendapatmu terhadap kedua orang tersebut? Manakah yang sesuai dengan 

pendapatmu, orang 1 atau orang ke-2? Jelaskan jawabanmu! Tunjukkan informasi 

pendukung sikapmu tersebut yang bersumber dari bacaan!  

 

Sumber: 

Tim MGMP Bahasa Indonesia Kota Surabaya 

Tim Penyusun SMPN 25 Surabaya 

 (dilakukan pengeditan seperlunya) 

 

Soal Level Integrate and Interprete 

 


