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Puji syukur ke hadirat Allah Swt. karena atas limpahan rahmat-Nya, kami dapat 

melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Sekolah Menengah Pertama (SMP), antara lain 

“penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) di bidang penilaian pada 

Sekolah Menengah Pertama” dan “fasilitasi penyelenggaraan di bidang penilaian pada 

Sekolah Menengah Pertama”. 


Bentuk-bentuk dokumen NSPK yang telah berhasil disusun antara lain berupa manual, 

pedoman, panduan, dan inspirasi di bidang pembelajaran dan penilaian. Penyiapan 

dokumen-dokumen NSPK tersebut dilakukan dalam rangka memberikan fasilitasi layanan 

dan penjaminan mutu pendidikan, khususnya pada jenjang SMP. 


Pada tahun 2021, Direktorat SMP menyusun sejumlah dokumen NSPK, di antaranya 

Inspirasi Pembelajaran yang Menguatkan Literasi dan Numerasi. Dokumen ini diharapkan 

dapat membantu sekolah dalam meningkatkan kecakapan literasi dan numerasi peserta 

didik melalui proses pembelajaran, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kompetensi 

peserta didik dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan kehidupan dengan 

menggunakan sintesis informasi yang diperolehnya.


Besar harapan kami, dokumen-dokumen yang telah dihasilkan oleh Direktorat SMP 

bersama tim penulis yang berasal dari unsur akademisi dan praktisi pendidikan tersebut, 

dapat dimanfaatkan secara optimal oleh semua pihak terkait, baik dari unsur dinas 

pendidikan kabupaten/kota, para pendidik, dan tenaga kependidikan, sehingga pada 

akhirnya dapat membantu meningkatkan mutu pendidikan khususnya jenjang SMP.


Kami menyadari bahwa dokumen yang dihasilkan ini masih terdapat banyak 

kekurangan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran dari berbagai 

pihak, untuk perbaikan dan penyempurnaan lebih lanjut. 


Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya 

atas peran serta aktif dari berbagai pihak dalam penyusunan dokumen-dokumen NSPK dari 

Direktorat SMP tahun 2021 ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih dan penghargaan 

kepada tim penyusun yang telah bekerja keras dalam menuntaskan penyusunan dokumen 

ini. 


Kata Pengantar

Jakarta, Mei 2021


Direktur Sekolah Menengah Pertama, 





Drs. Mulyatsyah, M.M. 


NIP 19640714 199304 1 001
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Kecakapan literasi menjadi esensial pada abad ke-21 ini. Pada era teknologi ini, 

ketersediaan informasi memberikan ruang bagi tiap orang untuk meningkatkan kualitas 

hidupnya. Namun, untuk dapat memanfaatkan informasi tersebut dengan baik, seseorang 

tentunya perlu menjadi 'subjek' atas informasi tersebut. Dengan kata lain, ia perlu dapat 

memilih informasi yang baik dan bermanfaat secara kritis untuk dapat menerapkannya 

dalam kehidupannya. 


	Kecakapan berpikir kritis, kreatif, kemampuan berkomunikasi efektif serta bekerja 

secara kolaboratif menjadi tuntutan global dalam pendidikan. Kecakapan ini perlu 

ditumbuhkan di kelas melalui strategi untuk meningkatkan kecakapan peserta didik dalam 

memaknai teks yang dibaca serta untuk mengaitkan teks tersebut dengan pengalaman, teks 

lain yang pernah dibaca, dan permasalahan dunia di sekitarnya. 


Panduan ini memberikan inspirasi kepada guru untuk meningkatkan kecakapan literasi 

peserta didik melalui beragam strategi membaca dan menganalisis bacaan. Panduan ini 

juga menyediakan contoh pemanfaatan beragam teks dengan berbagai tema yang relevan 

dengan materi pembelajaran. 


Penulis berharap guru dapat memberikan alternatif beragam teks bacaan fiksi dan 

nonfiksi agar peserta didik dapat memahami materi dengan lebih mudah. Melalui ragam 

teks bacaan fiksi dan nonfiksi ini, peserta didik dapat mengaitkan materi pembelajaran 

dengan pengetahuan awal dan pengalamannya. Proses pembelajaran pun menjadi lebih 

menyenangkan. 


	Panduan ini ditulis untuk melengkapi Modul Pembelajaran Jarak Jauh yang telah dibuat 

oleh Direktorat Pengembangan SMP Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

teknologi. Kiranya panduan ini memberikan inspirasi kepada guru untuk menguatkan 

pembelajaran melalui strategi literasi sehingga kecakapan literasi peserta didik dapat 

ditumbuhkan dengan lebih optimal.

Prakata Penulis

Jakarta, 5 Mei 2021


Tim Penulis

ii



Daftar Isi
Kata Pengantar i

Prakata Penulis ii

Daftar Isi iii

Daftar Gambar iv

Daftar Tabel v

Bab I Pendahuluan 1

Bab II Berbagi Kisah, Bertukar Pesan: Inspirasi 
Penguatan di Kelas VII

17

Bab III Persuasi dalam Kata dan Gambar: Inspirasi 
Penguatan di Kelas VIII

57

Bab IV Dunia Kita dalam Cerita: Inspirasi Penguatan 
di Kelas IX

85

Daftar Pustaka 130

Lampiran 131

iii



Gambar 1.1   Jenjang Kemampuan Membaca


Gambar 1.2   Taksonomi Barrett


Gambar 1.3   Keterkaitan Antara Penalaran Teks dan Kecakapan Hidup Abad Ke-21 (DECD,    


                        2019)


Gambar 1.4   Aspek yang Membangun Membaca dengan Pemahaman


Gambar 1.5   Contoh Pengatur Grafis untuk Memetakan Kerangka Cerita


Gambar 1.6   Contoh Curah Gagasan untuk Menganalisis Teks Iklan


Gambar 1.7   Mengklarifikasi Prediksi untuk Teks Cerpen


Gambar 1.8   Skema Berpikir Nyaring


Gambar 1.9   Langkah-Langkah Menguatkan Literasi


Gambar 2.1   Peta Kompetensi


Gambar 2.2   Perbedaan Surat Pribadi dan Surat Dinas


Gambar 2.3   Bahaya Jejak Digital


Gambar 3.1   Peta Kompetensi


Gambar 3.2   Iklan Pajak


Gambar 3.3   Iklan Kementerian Kesehatan RI


Gambar 3.4   Iklan PLN Mobile


Gambar 3.5   Peta Gagasan Iklan Dadang


Gambar 4.1   Peta Kompetensi


Gambar 4.2   Tari Gandrung


Gambar 4.3   Infografik Topeng Media Sosial


Gambar 4.4   Topeng dan Media Sosial

Daftar Gambar

iv



Tabel 1.1   Proses Kognitif pada AKM


Tabel 1.2   Jenis Teks pada AKM


Tabel 2.1   Penilaian Kegiatan Mendiskusikan Isi Surat Pribadi


Tabel 2.2   Unsur Kebahasaan Surat Pribadi dan Surat Dinas


Tabel 2.3   Jajak Pendapat


Tabel 2.4   Berburu Jejak Digital


Tabel 2.5   Penilaian Kegiatan Menulis Surat


Tabel 2.6   Contoh Jawaban Peserta Didik


Tabel 3.1   Unsur Iklan Rempeyek Dadang


Tabel 3.2   Contoh Skor Penilaian


Tabel 3.3   Analisis Iklan Dadang yang Kedua


Tabel 3.4   Analisis Iklan 1 dan 2


Tabel 3.5   Pernyataan Iklan Dadang dan Iklan Wacana 3


Tabel 3.6   Skor Penilaian Kegiatan 1, 2, dan 3


Tabel 3.7   Rubrik Pengamatan Analisis Efktivitas Iklan


Tabel 4.1   Prediksi Cerpen

Daftar Tabel

v



01 PENDAHULUAN



Melimpahnya informasi di era teknologi ini menuntut peserta didik untuk 
menguasai kecakapan membaca. Kecakapan membaca di era teknologi informasi ini 
tentu tak hanya dimaknai sebagai merangkai bunyi huruf menjadi kata-kata yang 
memiliki makna, namun juga kecakapan untuk memahami makna yang tersirat dan 
tersurat dari kalimat, paragraf, dan keseluruhan teks sebagai satu kesatuan. 


Membaca adalah proses yang kompleks dan menantang, terutama karena 
peserta didik di jenjang SMP dipajankan pada bacaan yang semakin tinggi 
kompleksitasnya dengan materi yang semakin kaya dan yang memiliki lebih banyak 
kosakata baru. Oleh karena itu, kecakapan membaca seharusnya tidak berhenti pada 
merangkai bunyi huruf menjadi kata di jenjang pendidikan dasar. Kegiatan membaca 
di jenjang SMP perlu meningkatkan kecakapan peserta didik untuk memahami dan 
menganalisis khazanah pengetahuan baru. Jeane Chall (1983) menjenjangkan 
kemampuan membaca sebagai berikut. 

Penjenjangan ini senada dengan taksonomi Barrett yang memetakan 
pemahaman membaca dalam lima jenjang, yaitu pemahaman literal, reorganisasi, 
pemahaman inferensial, evaluasi, dan apresiasi. Taksonomi ini digambarkan sebagai 
berikut.

Tahapan Kemampuan Membaca

(Chall, 1983)

0. Pramembaca (Prasekolah)

1. Membaca permulaan (Prasekolah)

2. Membaca dengan fasih dan memahami teks 
pada konteks yang diakrabi (Sekolah Dasar)

3. Membaca untuk mempelajari khazanah 
pengetahuan baru dan informasi yang lebih 
kaya (SMP). 

4. Membaca analitis mempertimbangkan 
perspektif yang berbeda.

5. Membaca analitis dan kritis untuk 
mengonstruksi dan mendekonstruksi 
pengetahuan (SMA). 

Gambar 1.1 Jenjang Kemampuan Membaca

A. Penguatan Literasi Bertumpu pada Keterampilan Membaca
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Penjenjangan kemampuan membaca ini menegaskan bahwa keterampilan 
membaca perlu diajarkan di jenjang SMP. Tanpa menguasai keterampilan membaca 
pada jenjangnya, peserta didik tidak akan mampu mengakses pengetahuan. Oleh 
karena itu, kemampuan membaca ini menjadi tolok ukur kompetensi global yang diuji 
dalam Programme for International Student Assesment (PISA) yang mengukur 
kecakapan literasi membaca peserta didik berusia 15 tahun di negara-negara yang 
berpartisipasi. Dalam tes ini, skor kemampuan membaca peserta didik Indonesia 
menurun nilainya dari 402 pada tahun 2009 ke 396 pada tahun 2012 dan titik 
terendah adalah 371 pada tahun 2018. 


Dalam kajian literasi yang diadakan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan 
Bahasa bekerja sama dengan Balitbang Kemendikbud menggunakan soal-soal 
setara PISA pada peserta didik kelas X di 34 provinsi, rerata kemampuan membaca 
peserta didik tersebut berada di level 3, yaitu mampu menyelesaikan tugas-tugas 
membaca dengan kompleksitas sedang, seperti menemukan beragam informasi, 
membuat tautan antara berbagai bagian teks, dan menghubungkannya dengan 
pengetahuan sehari-hari yang sudah dikenal. Hanya sedikit peserta didik (sekitar 
18,8 %) yang menunjukkan kemampuan membaca pada level 4 dan 5, yaitu mampu 
mengidentifikasi makna tersirat, menafsirkan makna dari gaya bahasa dan 
mengevaluasi teks secara kritis, mengelola informasi yang sulit ditemukan dalam 
teks, menyimpulkan informasi dalam teks yang relevan dengan pertanyaan, 
membangun hipotesis, memanfaatkan pengetahuan khusus, dan mengakomodasi 
konsep yang mungkin bertentangan dengan harapan. 

Gambar 1.2 Taksonomi Barrett

Reorganisasi

Pemahaman

Inferensial

Evaluasi

Apresiasi

Pemahaman Literal

Mengkritik, menilai

Mengklasifikasi, mengategorikan, 
menyusun kembali

Menyebutkan, mengingat, mengulangi, 
menceritakan kembali

Memprediksi, membuat asumsi, 
memperkirakan

Menganalisis, mengevaluasi, 
membenarkan
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Kecakapan berpikir aras tinggi tersebut juga menjadi materi yang diujikan dalam 
Asesmen Kompetensi Minimum (AKM). Sebagaimana tes PISA, AKM mengukur 
membaca sebagai proses kognitif. Level kognisi pada AKM adalah sebagai berikut. 

Sedangkan jenis teks yang digunakan pada AKM adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Proses Kognitif pada AKM

Proses 
Kognisi

Kerangka Literasi Membaca pada AKM

1

Menemukan Informasi

•	Mengakses dan mencari informasi dalam teks 

•	Mencari dan memilih informasi yang relevan

2

Mengintegrasi dan Menginterpretasi

•	Memahami teks secara literal

•	Menyusun inferensi, membuat koneksi dan prediksi baik teks 
tunggal maupun teks jamak

3

Mengevaluasi dan Merefleksi

•	Menilai format penyajian dalam teks

•	Merefleksi isi teks untuk mengambil keputusan, menetapkan 
pilihan, serta mengaitkan isi teks dengan pengalaman pribadi 

Tabel 1.2 Jenis Teks pada AKM

Aspek Teks pada Asesmen Kompetensi Minimum

Sumber
Teks tunggal 

Teks jamak

Format

Kontinu

Nonkontinu

Campuran

Tipe

Fiksi

Nonfiksi (tidak menyebutkan tipe teks, namun bank soal menunjukkan 
variasi semua jenis tipe teks sebagaimana halnya teks PISA) 

Konteks

Personal

Sains

Sosial budaya
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AKM diharapkan dapat membantu guru memetakan kecakapan literasi 
membaca peserta didik dan melakukan penanganan terhadap peserta didik yang 
memerlukan intervensi khusus maupun mereka yang telah cakap dan mahir dalam 
pembelajaran. Sayangnya, keterampilan membaca saat ini belum terlalu dikuatkan 
pelaksanaannya di sekolah. Guru belum benar-benar mendampingi peserta didik 
untuk memahami materi bacaan dan melatih mereka untuk bernalar melalui teks 
bacaan. Untuk menguatkan hal ini, strategi membaca merupakan bagian penting 
dari penguatan literasi di jenjang SMP.

Kemampuan bernalar secara logis adalah keterampilan yang diharapkan 
dikuasai peserta didik dari proses membaca dan menanggapi bacaan. Hasil AKM 
diharapkan dapat memberikan informasi tentang peta kecakapan literasi peserta 
didik agar guru dapat melakukan penguatan untuk mengembangkan kemampuan 
bernalar mereka. 


Penguatan literasi ini tentunya tidak semata bertujuan untuk mempersiapkan 
peserta didik menghadapi AKM. Guru mengembangkan keterampilan bernalar 
peserta didik agar mereka menjadi pembelajar sepanjang hayat yang mampu 
menghadapi tantangan hidup abad ke-21. Keterkaitan antara kegiatan menalar teks 
dan kecakapan hidup abad ke-21 digambarkan dalam diagram berikut ini.

B. Bagaimana Menyikapi AKM?
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Gambar 1.3 Keterkaitan Antara Penalaran Teks dan Kecakapan Hidup Abad Ke-21 
(OECD, 2019)

Gambar tersebut menunjukkan bahwa peserta didik yang membaca dengan 
proses penalaran yang baik akan cakap pula dalam menetapkan tujuan dan rencana 
untuk mencapai tujuan tersebut. Lebih jauh, peserta didik juga mampu memantau 
pelaksanaan rencana tersebut, sehingga dapat mengatur kegiatan belajarnya 
dengan lebih baik. Rangkaian proses ini menjadi kemampuan metakognisi yang 
penting bagi peserta didik. Dengan kata lain, keterampilan membaca memberikan 
ruang bagi peserta didik untuk mengonstruksi makna dan melatih kemampuan 
berpikir baik melalui teks tertulis, teks lisan, audiovisual, dan visual. Pengetahuan 
yang dicerna dalam keterampilan reseptif ini kemudian membangun keterampilan 
produktif peserta didik, yaitu dalam menyajikan gagasan secara tertulis, lisan, visual, 
maupun audiovisual. 

Tantangan hidup abad ke-21

Konteks: Personal

Okupasional

Sosial budaya

Saintifik
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Manajemen 

Tugas

Menentukan 
tujuan-tujuan dan 
berbagai rencan

Mengawasi, 
mengatur

Proses Memahami Teks


Menemukan Informasi
 Mengakses dan mencari informasi 

dalam tek
 Mencari dan memilih informasi 

yang relevan

Mengintegrasi dan Menginterpretasi

 Memahami teks secara literal
 Menyusun inferensi, membuat koneksi 

dan prediksi baik teks tunggal maupun 
teks jamak

Mengevaluasi dan Merefleksi

 Menilai format penyajian dalam teks
 Merefleksi isi teks untuk mengambil 

keputusan, menetapkan pilihan, serta 
mengaitkan isi teks dengan 
pengalaman pribadi 

Membaca 
Lancar

Kecakapan hidup abad ke-21

Berpikir kritis, kreatif, melakukan riset dan inkuiri, berinisiatif dan teguh, menggunakan 
informasi dengan bijak, berpikir sistematis, berkomunikasi efektif, merefleksi




C. Penguatan Literasi pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

Pendampingan terhadap peserta didik untuk mengembangkan proses berpikir 
melalui teks bacaan belum banyak dilakukan guru. Padahal, pendampingan ini 
merupakan strategi penguatan literasi yang penting. Strategi ini digarisbawahi 
dalam diagram yang merujuk pada Wagner (2007) berikut ini. 

Menuliskan tanggapan terhadap bacaan juga meningkatkan kemampuan 
memahami bacaan (Graham & Herbert, 2010). Untuk menanggapi bacaan, peserta 
didik dapat menuliskan reaksi personalnya, analisis, dan interpretasinya terhadap 
bacaan. Tanggapan tertulis tersebut akan membantu peserta didik dengan lebih 
baik apabila disajikan dalam bentuk pengatur grafis yang memetakan perbandingan, 
urutan informasi, hubungan sebab-akibat, kategori informasi dalam bacaan, serta 
daftar fakta atau pendapat dalam bacaan yang menarik perhatian peserta didik.

Gambar 1.4 Aspek yang Membangun Membaca dengan Pemahaman

Kemampuan membaca 
dengan pemahaman 
(reading comprehension)

Penguasaan kosakata

Pengetahuan latar


Keterampilan 
menyimak (listening 
comprehension)

Kesadaran fonologis

Pengetahuan alfabet 

Kesadaran fonik 

Kesadaran morfologis







Membaca (decoding)


Kemampuan menalar
 Membaca dengan 
fasih (read fluency)



Pengenalan tipe teks

Konteks dan tujuan 
berkomunikasi


Strategi membaca
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Kerangka 
Cerita 

Pendek

Tema

------------------

Nama

------------------

Kelas

------------------

Siapakah tokohnya? Apa pekerjaannya? Bagaimana 
penampilan fisiknya? Seperti apa sifatnya?

----------------------------------------------------------------

Apa yang tokoh inginkan?
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

Masalah apa yang dihadapi tokoh dalam mencapai tujuannya?
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

Bagaimana tokoh menyelesaikan masalahnya?
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

Pesan apa yang ingin disampaikan dalam cerita ini?
----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------

Gambar 1.5 Contoh Pengatur Grafis untuk Memetakan Kerangka Cerita

D. Menggunakan Genre Teks untuk Menjembatani Membaca dan Menulis

Secara sederhana, genre adalah bentuk teks dalam format dan struktur tertentu 
(Duke & Purcell-Gates, 2003). Dalam pendidikan dasar, peserta didik perlu 
mengetahui bahwa terdapat beragam teks berdasarkan ciri, tujuan, dan strukturnya. 
Bahkan sejak dini, pembaca awal perlu mengetahui bahwa teks diciptakan dengan 
tujuan yang berbeda, dari menceritakan sesuatu, menjelaskan fakta, hingga 
memengaruhi pembaca. Membiasakan peserta didik mengenali tujuan penulisan 
sebuah teks membantu mereka memahami materi teks tersebut dengan lebih cepat. 
Misalnya

 Teks yang menjelaskan cara melakukan sesuatu pasti menyebutkan bahan dan 
langkah-langkah kegiatan.

 Teks biografi pasti memaparkan peristiwa dalam struktur kronologis.
 Teks yang meyakinkan pembaca (persuasif) pasti berusaha memikat pembaca 

baik melalui fitur teks (fakta yang dirangkai secara meyakinkan) atau gambar.
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Mengenalkan genre teks kepada peserta didik memiliki tujuan praktis. Dengan 
mengenali genre teks yang dibaca, peserta didik menyesuaikan strateginya 
membaca. Misalnya, ia akan fokus pada bagian tertentu pada teks tersebut. 
Pengenalan terhadap beragam variasi genre juga akan membantu peserta didik 
untuk membangun strategi membaca, misalnya saat memahami kosakata baru dan 
pengetahuan baru. Hal ini penting untuk peserta didik di jenjang SMP yang terpajan 
pada bacaan dengan beragam materi. 


Dalam kehidupan nyata, peserta didik menjumpai teks dengan beragam format 
dan genre. Genre teks selalu berubah secara dinamis. Genre teks di masa depan 
mungkin berbeda dengan yang mereka kenali saat ini. Apabila peserta didik 
dikenalkan kepada genre yang kontekstual saat ini, mereka akan menggunakan 
pengetahuan tentang genre tersebut untuk mengetahui genre baru (beserta 
kombinasinya) yang akan muncul kemudian. Oleh karena itu, guru perlu 
mengenalkan tipe teks dengan genre yang dekat dengan kehidupan peserta didik, 
dalam konteks materi (field), pendengar/pembaca sasaran (tenor) dan format 
tertulis, lisan, visual, atau audiovisual (mode) (Halliday, 2004).  


Jenis teks yang digunakan pada contoh di bab-bab pada panduan ini 
mengakomodasi keragaman tipe teks tersebut. Misalnya, dengan menganalisis teks 
persuasi berupa poster iklan, peserta didik berlatih untuk menilai keefektifan 
elemen visual dan tekstual yang saling menguatkan. Demikian pula, ketika 
menanggapi teks transaksional berupa surat dan pesan, peserta didik berlatih 
untuk menganalisis tujuan dan pesan dalam beragam konteks komunikasi sehingga 
mereka terampil menggunakan beragam media secara santun, efektif, dan bijak. 
Melalui ragam teks kontekstual ini, peserta didik meningkatkan kemampuan 
berpikir tingkat tinggi sekaligus melatih kemampuan komunikasi praktis mereka. 

E. Ragam Strategi Berpikir tentang Teks

Pertama-tama, guru perlu memahami bahwa keterampilan membaca perlu 
diajarkan. Mengajarkan strategi untuk meningkatkan keterampilan membaca 
penting agar peserta didik dapat menyerap sebanyak mungkin informasi dengan 
lebih cepat sehingga efektif. Salah satu strategi yang populer mungkin adalah 
‘jembatan keledai’ untuk mengingat informasi. Dengan mengasosiasikan huruf 
depan kata-kata yang harus dihafalkan, peserta didik dapat menghafal dengan 
lebih cepat. Setelah mengingat informasi dengan lengkap dan baik, peserta didik 
dapat beralih ke tahapan berikutnya, yaitu memahami informasi tersebut. Strategi 
‘jembatan keledai’ ini awalnya tentu diajarkan dan dilatihkan. Setelah peserta didik 
biasa melakukannya, strategi ini tentu menjadi bagian natural dari proses belajar. 
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Strategi yang dicontohkan pada bagian ini menunjukkan bahwa membaca 
adalah proses kognitif. Kajian yang dilakukan oleh Otero & Kintsch (1992) bahwa 
pembaca pemula yakin mereka dapat memahami bacaan dengan lebih baik apabila 
mereka memahami arti semua kosakata pada sebuah bacaan. Cara ini bertentangan 
dengan pendekatan lebih efektif yang dilakukan oleh pembaca mahir. Mereka 
melakukan pemahaman mendalam (deep comprehension), yaitu dengan melakukan 
inferensi dan prediksi terhadap materi bacaan, memahami makna kosakata kunci, 
menghubungkan ide yang bertebaran dalam bacaan, mengkritisi pandangan 
penulis, dan terkadang menilai tujuan penulis dalam menulis bacaan tersebut. 


Membaca Pemahaman dengan Pendekatan Konstruktivisme


Dalam mendampingi peserta didik memahami teks, guru melibatkan mereka 
secara aktif dalam mengonstruksi pengetahuan dari bacaan menggunakan 
pengalaman dan pengetahuan latar mereka. Pendekatan konstruktivisme 
memandang kegiatan membaca sebagai proses mengonstruksi makna yang 
dinamis. Keberhasilan proses membangun makna ini ditentukan oleh sikap aktif 
peserta didik menanya, melakukan inferensi, visualisasi, dan mengaktifkan 
pengetahuan awalnya. Sikap aktif ini dapat dimediasi guru dengan memberikan 
pertanyaan pemantik sebelum membaca, selama membaca, dan setelah membaca. 


Pertanyaan pemantik sebelum membaca dapat mengajak peserta untuk berpikir 
tentang dan memprediksi materi bacaan melalui petunjuk kata kunci, gambar, serta 
judul bacaan. Kegiatan selama membaca dapat berfokus pada strategi mengenali 
ide pokok, menandai, dan memprediksi kosakata yang dianggap baru dan sulit. 
Pertanyaan yang diberikan guru setelah membaca membantu peserta didik 
mengklarifikasi prediksi mereka. Selain itu, peserta didik dapat dibantu untuk 
menyimpulkan materi bacaan dengan menghubungkan informasi pada bagian yang 
berbeda dari bacaan. 
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CariMasukan

Ide

Komunikasi

Informasi

Interaksi

Kreativitas

Masalah

Kritik

Kolaborasi

Pertanyaan

Curah 
Gagasan

Gambar 1.6 Contoh Curah Gagasan untuk Menganalisis Teks Iklan

Melakukan curah gagasan melatih peserta didik untuk melontarkan ide terkait 
apa, mengapa, bagaimana, siapa secara seluas-luasnya. Dengan melakukan curah 
gagasan, peserta didik diajak untuk memikirkan materi bacaan dan mengaktifkan 
pengetahuan latarnya sebelum membaca. 

1. Curah Gagasan untuk Mengaktifkan Pengetahuan Latar

2. Membuat dan Mengklarifikasi Prediksi

Solusi
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Gambar 1.7 Mengklarifikasi Prediksi untuk Teks Cerpen

Gambar dan judul bacaan memberikan petunjuk tentang materi bacaan. Dengan 
meminta peserta didik mengamati gambar dan judul, mereka berlatih membuat 
prediksi tentang materi bacaan. Prediksi tentang materi bacaan membantu peserta 
didik menetapkan tujuan dalam membaca. Selama membaca, mereka akan 
mengingat prediksi tersebut dan berupaya mengklarifikasinya dengan menemukan 
informasi yang relevan dengan hal yang diprediksi. 

Kegiatan membaca merupakan proses yang dinamis, melibatkan interaksi 
antara pengetahuan dan pengalaman pembaca dengan teks yang dibacanya. Oleh 
karena itu, pembaca perlu bersikap aktif (menanya, mencatat ide pokok, membuat 
asumsi, prediksi) selama membaca. Semua strategi ini perlu dilatihkan dengan 
dampingan guru, teman kelompok, atau tutor. Peserta didik dapat diminta untuk 
duduk dalam kelompok selama membaca, melatih strategi membaca, serta 
mendiskusikan simpulannya terhadap bacaan dengan merujuk pada pertanyaan 
pemantik yang disiapkan oleh guru.  

3. Membaca Terpandu

Pertanyaan
Sebelum 
Membaca

Sesudah 
Membaca

Siapakah tokoh utamanya? (Jelaskan nama 
dan sifatnya)

Masalah apa yang dihadapi tokoh utama?

Apa yang dilakukan tokoh untuk 
menyelesaikan masalahnya?

Apa tema yang diangkat dalam cerpen?

Kapan dan di manakah cerita terjadi?
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4. Memodelkan Berpikir Nyaring

Gambar 1.8 Skema Berpikir Nyaring

Apa artinya ini? Mungkin 
artinya ini ... Hhmm, tapi kalau 
melihat kalimat ini sepertinya 

bukan. Kenapa, ya, penulis 
menggunakan kata ini? Mungkin 
maksudnya ... Kalau begitu, kata 

ini artinya ...

Model berpikir nyaring (thinking aloud) adalah sebuah pendekatan metakognitif 
yang memverbalkan proses berpikir sehingga dapat didengar sendiri dan didengar 
oleh orang lain. Model berpikir nyaring yang dilakukan guru bertujuan membuat 
proses ini diketahui oleh peserta didik sehingga mereka pun dapat menirunya. 
Pendekatan ini tidak hanya membantu peserta didik dalam memahami bacaan, 
namun juga dalam menyajikan gagasannya secara tertulis dan visual. 

13



F. Panduan Penguatan Literasi pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia

Penguatan literasi dapat dilakukan guru dengan memahami dan mengajarkan 
kurikulum melalui materi pembelajaran yang kontekstual dengan pengalaman 
peserta didik dan sesuai dengan kompetensi mereka yang berbeda, sehingga guru 
mampu memberikan pendampingan yang tepat kepada setiap peserta didik. Guru 
juga sebaiknya dapat meningkatkan kecakapan literasi peserta didik melalui 
kegiatan yang melatih penalaran dan penerapan materi pembelajaran dalam 
kehidupan sehari-hari.


Berikut adalah langkah-langkah yang dapat dilakukan guru untuk memastikan 
penguatan literasi di ruang kelas.

Gambar 1.9 Langkah-Langkah Menguatkan Literasi

Memetakan dan 
mempelajari KD yang 

akan diajarkan

Menentukan indikator 
pencapaian kompetensi dan 

tujuan pembelajaran

Menentukan sumber bacaan 
yang dekat dengan 

pengalaman peserta didik

Merancang pembelajaran 
dan mengelola kelas

Menentukan asesmen, refleksi dan umpan balik

 Apa kompetensi yang perlu dicapai peserta didik
 Apa tipe teks yang akan diajarkan?

 Apa sumber bacaan yang relevan dengan teks 
ini? Dalam format apa saja

 Apa sumber bacaan yang menarik bagi 
peserta didik?

 Bagaimana mengelompokkan peserta didik 
menurut penanganan dan penugasan 
sesuai kegiatan pembelajaran

 Apa saja strategi literasi yang relevan pada 
kegiatan pembuka, inti, dan penutup?

 Indikator pencapaian pengayaan apa yang dapat diturunkan 
dari KD ini untuk meningkatkan kecakapan literasi

 Kegiatan pembelajaran apa saja yang dapat dikembangkan 
dari indikator pengayaan tersebut

 Apa kegiatan pembelajaran untuk peserta didik yang 
membutuhkan pendampingan?
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G. Prinsip dan Petunjuk Penggunaan Panduan Ini

Guna memberikan inspirasi penguatan literasi dalam mata pelajaran Bahasa 
Indonesia, panduan ini ditulis dengan prinsip sebagai berikut.


1. Teks Bacaan Kontekstual


Masing-masing bab dalam panduan ini mengangkat tema bacaan yang berkaitan 
dengan pengalaman keseharian peserta didik di SMP. Tipe teks pada setiap bab pun 
disajikan dalam multimodalitas yang beragam, mempertimbangkan format tertulis, 
visual, dan digital teks tersebut. 


2. Pertanyaan dan Kegiatan Melatih Kemampuan Bernalar


Tipe teks pada setiap bab dikembangkan dengan pertanyaan dan kegiatan yang 
mendorong peserta didik untuk menemukan informasi, menganalisis, menginferensi, 
menilai, dan mengevaluasi informasi yang tersaji pada teks. Peserta didik diajak pula 
untuk mengenali amanat cerita, tujuan penulis, serta efektivitas pesan yang disajikan 
dalam teks. 


3. Berbasis Aktivitas


Setiap bab pada panduan ini berisi kegiatan berbasis teks dilengkapi dengan tip 
pembelajaran sebagai inspirasi bagi guru. Guru diharapkan dapat mengembangkan 
kegiatan serupa dengan materi dan jenis teks lainnya, sesuai dengan kebutuhan 
peserta didik mereka.


Panduan ini memiliki komponen yang disusun dengan alur yang mudah diikuti oleh 
guru. Agar dapat memandu guru mengembangkan strategi berbasis literasi pada 
materi lain, panduan ini dilengkapi dengan:

a. Kompetensi Dasar, Indikator Pencapaian Kompetensi, dan Tujuan 
Pembelajaran yang memberikan informasi tentang acuan pengembangan 
materi pada tiap bab. 

b. Deskripsi umum tentang cakupan materi serta signifikansinya.

c. Penyesuaian pada Konteks yang Berbeda memberikan inspirasi kepada guru 
untuk mengadaptasi bab tersebut dengan kebutuhan peserta didik dan 
daerah yang berbeda. 

d. Informasi durasi pembelajaran, alat dan bahan, serta bahan bacaan alternatif 
untuk mengembangkan pemahaman peserta didik terhadap materi yang 
dipelajari. 
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e. Peta Kompetensi menggambarkan alur dan hubungan keterkaitan 
antarkegiatan dan tujuan pembelajaran dalam tiap bab.

f. Aktivitas pembelajaran dilengkapi teks bacaan, tip pembelajaran, dan strategi 
penguatan literasi untuk mengembangkan proses berpikir peserta didik.   

g. Contoh jawaban peserta didik beserta alternatif jawaban yang tepat 
disediakan pada tiap akhir bab. Guru dapat menilai jawaban peserta didik 
dengan merujuk pada contoh rubrik penilaian yang tersedia. Tentunya guru 
dapat mengembangkan rubrik penilaian ini dengan menambahkan aspek 
yang ingin dinilai. 

h. Tiap bab ditutup dengan refleksi guru terhadap proses pembelajaran. 
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02 Berbagi Kisah Bertukar 
Pesan

Inspirasi Penguatan di Kelas VII



18



A. Tujuan Pembelajaran

B. Deskripsi Umum

 Setelah menganalisis surat pribadi dan surat dinas, peserta didik mampu 
mengidentifikasi unsur kebahasaannya dengan tepat. 

 Setelah berdiskusi tentang surat pribadi dan surat dinas, peserta didik mampu 
menulis surat pribadi dan surat dinas dengan sistematika yang tepat.

 Setelah mencermati ruang bincang daring dan infografik, peserta didik mampu 
berargumentasi tentang keamanan tulisan atau unggahan lain sesuai dengan 
kaidah keamanan daring.

Surat merupakan salah satu sarana berkomunikasi, berbagi informasi, 
menuangkan pikiran, dan mengekspresikan perasaan secara tertata. Dalam konteks 
berkomunikasi melalui internet, kemampuan menulis juga berkaitan dengan 
kewaspadaan dan kesantunan di dunia maya.


Kompetensi Dasar yang ditetapkan berkaitan dengan surat pribadi dan surat 
dinas. Meski demikian, tujuan pembelajaran yang menjadi fokus pada modul ini 
adalah surat pribadi. Secara khusus, modul ini mengembangkan kemampuan 
peserta didik untuk menggunakan surat untuk berkomunikasi (membagi kisah dan 
bertukar pesan) secara efektif. Pengertian surat yang dibahas pada modul ini men-

Bab 02

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi

3.7 Menelaah unsur-unsur 
kebahasaan dari surat 
pribadi dan surat dinas yang 
dibaca dan didengar

3.7.1 Menjelaskan kosakata yang ada dalam surat 
pribadi dan surat dinas

3.7.2 Mengidentifikasi unsur kebahasaan dalam surat 
pribadi dan surat dinas

3.7.3 Menelaah fungsi dan ciri surat pribadi dan surat 
dinas

4.7 Menulis surat (pribadi dan 
dinas) untuk kepentingan 
resmi dengan memperhatikan 
struktur teks, kebahasaan, 
dan isi

4.7.1 Menjelaskan potensi bahaya jejak digital

4.7.2 Menginterpretasikan infografik tentang internet 
aman

4.7.3 Menulis surat pribadi dan surat dinas
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cakup pesan pada media maya yang saat ini merupakan kebutuhan kontekstual 
peserta didik kelas VII.


   Oleh karena itu, tujuan pembelajaran dan indikator pencapaian kompetensi 
berkaitan dengan surat dan komunikasi melalui internet. Bahasan ini dapat 
dieksplorasi melalui metode diskusi kelompok, permainan, juga kegiatan mandiri. 

Dalam modul ini ada kegiatan yang menggunakan internet dan gawai. Jika kedua 
fasilitas tersebut tidak tersedia, guru dapat memodifikasi kegiatan dengan media 
yang ada. 


Dalam modul ini dicontohkan kegiatan simulasi ruang bincang yang dapat 
dilakukan dengan menggunakan kertas. 

C. Penyesuaian pada Konteks yang Berbeda

D. Informasi Umum

Mata Pelajaran:


Kelas:


Bahasa Indonesia



Kelas VII

Waktu: 

10 JP

Alat, Media, Bahan:




Alat tulis, berbagai jenis 
surat, internet, gawai

(disesuaikan dengan 
kondisi)

Bahan Bacaan 
Alternatif:

Buku panduan menulis 
surat, buku dan artikel 
tentang keamanan 
menggunakan internet

Pertanyaan Int
 Apa perbedaan surat pribadi dan surat dinas
 Apa perbedaan surat dan email
 Apa kegunaan ruang bincang (chat group)
 Apa arti jejak digital
 Bagaimana cara menggunakan internet dengan aman?


Pemahaman Bermakna

Peserta didik memahami makna dan fungsi berkomunikasi dengan 
beragam media dengan efektif, santun, dan bijak. 
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E. Peta Kompetensi 

Gambar 2.1 Peta Kompetensi

Menelaah unsur-unsur 
kebahasaan dari surat 
pribadi dan surat dinas 

Menulis surat pribadi 
dan surat dinas  

Berkomunikasi secara 
tertulis di ruang 

bincang

Menelaah fungsi 
dan ciri surat pribadi 
dan surat dinas 

Mengidentifikasi unsur 
kebahasaan dalam surat 
pribadi dan surat dinas

Menginterprestasikan 
infografik tentang 

internet aman

Menjelaskan kosakata 
yang ada dalam surat 
pribadi dan surat dinas 

Menjelaskan potensi 
bahaya jejak digital

Berkomunikasi 
melalui Surat Pribadi 

dan Surat Dinas 
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F. Aktivitas Pembelajaran-1

Memahami Fungsi dan Ciri Surat Pribadi

Aktivitas Pembelajaran 01

01

1.1 Membaca Surat Pribadi

Kompetensi Dasar yang diharapkan dikuasai peserta didik melalui aktivitas 
ini adalah memahami fungsi dan ciri surat pribadi. Untuk memberikan 
konteks pada pemahaman tersebut, peserta didik terlebih dulu diajak 
membaca sebuah surat pribadi, hingga menyelami kabar dan kisah yang 
disampaikan tokohnya. 


Kegiatan ini diharapkan memberikan ikatan emosional tentang surat sebagai 
penyampai pesan, bukan sekadar pengetahuan tentang ciri dan fungsinya. 

Tip Memandu Kegiatan Membaca

1. Sebelum Membaca


Guru memberikan konteks yang dekat dengan keseharian peserta didik 
berkaitan dengan surat pribadi dan surat dinas. Kegiatan ini dapat 
dilakukan melalui curah gagasan dengan tahapan sebagai berikut. 

+ Guru mengungkit minat peserta didik dengan memperlihatkan 
contoh surat pribadi, surat dinas, dan email.

+ Guru meminta peserta didik mengamati dan menemukan perbedaan 
ketiga jenis surat tersebut.

+ Guru bertanya apakah ada peserta didik yang biasa berkirim surat, 
meminta mereka berbagi pengalaman, kemudian mencatat 
pengalaman mereka di papan tulis atau kertas. Dengan demikian, 
peserta didik dapat menuliskan perbedaan surat pribadi dan surat 
dinas, misalnya seperti pada gambar berikut.
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Aktivitas Pembelajaran 01

UndanganBercerita

PermohonanMenanyakan kabar

PemberitahuanMemberi kabar

LembagaKeluarga

PeroranganTeman

Penerima Penerima

Pribadi Dinas

Tujuan Tujuan

Surat

Gambar 2.2 Perbedaan Surat Pribadi dan Surat Dinas

+ Guru juga dapat memberikan stimulus seperti “Surat yang akan 
kalian baca ini bukan surat biasa. Temukan rahasianya”. 

2. Selama Membaca

+ Guru mempersilakan peserta didik membaca selama 5—10 menit 
sambil mencatat atau menandai kosakata yang jarang 
ditemui/digunakan sehari-hari. 

+ Guru berkeliling kelas sambil mengajak peserta didik berbincang 
ringan tentang surat yang sedang dibaca.

+ Guru dapat mendampingi peserta didik dalam kelompok melalui 
kegiatan membaca terpandu. Dalam kegiatan ini, guru memperkaya 
wawasan peserta didik yang cepat dan membantu pemahaman 
peserta didik yang lebih lambat. 

3. Setelah Membaca

+ Guru mendampingi peserta didik mengeksplorasi kosakata dan topik 
yang dibahas dalam surat. 
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Aktivitas Pembelajaran 01

Jakarta, 16 Mei 2020



     Bahar, apa kabar?


Perasaanku tak keruan ketika menuliskan tanggal di ujung atas kertas ini. Hari 
ini tepat sebulan kita berpisah, dan aku baru sempat menulis surat. 


Sebulan, Bahar, sebulan!


     Pagi buta begini, biasanya kita berlari saling mendahului naik bukit di ujung 
kampung. Setelah sampai di atas, kita menatap matahari bulat terbit dari balik 
gunung. Kita tertawa sejenak lalu pulang, tetap sambil adu lari. Itu kebiasaan 
sejak kita masih ingusan.


    Tak terhitung memar dan luka di badan, termasuk gigi tanggal beberapa, 
tetapi kita tetap melakukannya. Hampir setiap hari kita adu lari, termasuk tiga 
hari setelah kita sama-sama disunat, haha!


   Ingatkah kau, kita pulang dengan tersaruk-saruk sambil menahan nyeri, 
kemudian mendapatkan wejangan panjang di antara wajan raksasa. Kita hanya 
diam, menunduk dan saling melirik, sementara tangan-tangan kurus kita terus 
mengaduk gula merah yang mengental. 

24



Aktivitas Pembelajaran 01

    Jera? Tentu tidak! Keesokan harinya, kita tetap adu lari. Akibatnya, lukaku 
menganga lagi. Aku digotong ke Puskesmas, dan air mata mengalir tanpa 
kendali. Sesudahnya, kita sama-sama dimarahi. Haha!


Sebenarnya kau lebih beruntung karena tidak tahu apa itu dimarahi. 


Apa pun perlakuan orang kepadamu, hanya ada senyum di wajahmu. 


    Oh, ya, Bahar. Dengan siapa kamu lari ke bukit pagi ini? Lukman? Atau 
Ashari?


Mereka juga baik padamu, kan? Sayang sekali, di sini tidak ada bukit. 


Sebagai gantinya, aku harus naik turun tangga besi yang sudah berkarat di 
sana sini. Aku harus melakukannya setenang mungkin agar tidak mengganggu 
tetangga.  


    Kota yang sering kita saksikan di televisi, ternyata berbeda dengan kota 
yang kini kuhuni. Aku belum pernah melihat jalan besar yang bersusun, atau 
gedung tinggi menjulang. Yang kulihat adalah jalan-jalan sempit dengan 
banyak cabang, dan selokan yang tersumbat.


    Di sini tidak ada halaman luas dengan tungku-tungku besar dan wajan 
mengepul. Om dan Tante memasak berbagai penganan di dapur mungil. 
Berbagai aroma berganti dengan cepat. Walau api hanya bersumber dari 
kompor kecil, rasa panas dan pengap yang kurasakan sungguh luar biasa. 


   Aku belum bisa membantu mereka memasak. Tugasku adalah menata 
penganan di nampan-nampan, membersihkan dapur, menjaga dua sepupuku 
kalau mendadak bangun, kemudian siap-siap ke sekolah.  


   Lain kali akan kuceritakan pengalamanku di sekolah. Aku belum punya 
teman dekat dan masih salah tingkah dengan semua ini. 


     Bahar, 


Sekian dulu suratku. Aku ingin banyak bercerita, tetapi masih berat rasanya. 


Setiap kenangan selalu terkait dengan ingatan tentang ayahku yang kini tiada. 
Sebulan ini aku juga sibuk menyesuaikan diri dengan irama hidup yang jauh 
berbeda. Jadi maafkan aku terlambat berkirim surat. 


   Berterima kasihlah kepada adikmu, Ani, yang membacakan suratku ini 
untukmu. Coba katakan, “Te-ri-ma-ka-sih”. Bisakah? 


25



Aktivitas Pembelajaran 01

   Bahar, mungkin kau tidak memahami isi suratku ini, tetapi bercerita 
kepadamu sudah kulakukan sejak dulu. Saat ini aku membayangkan kau 
menatapku dengan senyum tulus itu. Kini aku sungguh berharap kau sudah 
menemukan teman berlari. Jangan biarkan bukit itu sepi dan matahari terbit 
sendirian.  



Salam,


Syamsul




Catatan:


Terima kasih, Ani. 


Berikan suratku kepada Bahar untuk disimpan. 


Balaslah suratku, ceritakan apa yang dilakukan Bahar saat membaca suratku. 



                                                                                           (Ditulis oleh: Anna Farida)

1.2 Membangun Kosakata

Kegiatan membangun kosakata penting untuk memastikan bahwa peserta 
didik mampu memahami isi teks dengan benar. 


Kegiatan ini dapat dilakukan dengan berbagai macam variasi. Selain 
meminta peserta didik menandai kosakata dan mencari artinya di dalam 
kamus, guru dapat menggunakan permainan seperti cari kata, teka-teki 
silang, atau permainan lain. 

a. Menemukan Kata yang Ada di Dalam Bacaan

 Minta peserta didik menemukan kata-kata yang ada dalam bacaan dalam papan 
permainan ini dan mencari artinya di dalam kamus.

 Jika diperlukan, petunjuk ini bisa diberikan: kata dapat ditemukan secara 
mendatar, menurun, diagonal, dari kiri ke kanan, atau dari atas ke bawah.
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SURAT UNTUK BAHAR

P MM WY KT O CE HX R KL PZ G

A AA EJ EG C HE LN R DT OG X

X UG LZ MB A HG QQ K FG AG A

N GF HA DT I BG KN E DS LC F

A ML OM AN R VY PE E KQ NA Y

N JC DB XO C XS ON J NV DL D

E CO RL CX S TP XL K CQ EM W

N AN JH CU X SR NG H WI LS H

H EN GX AS N LD JY A BY NW N

G CJ ZT GC I XT SO N BW BM E

N BJ OK TZ R OI EO K JI EU X

P KB GG AT M UA AU U UI XA Q

KUNCI JAWABAN: SURAT UNTUK BAHAR

P . . .. . .. . .. . .. . .. .

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

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

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

.

.

. .

.

. S .

.

. .

.

.

.

.

.

. .

.

. . .

.

. .

.A AA EG LNT G

. .. .. .. A .. .. . .. .. A

N

A M. O. AN . .. P. E .. NA .

E

N AN J. .U . .. NG . .I LS .

. E. G. A. N .. J. A .. NW N

G

N .. .. .. R .. .. K .. .. .

P .B .G .T . .A .U . .I .A .
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Jika peserta didik terlihat antusias, kegiatan ini bisa ditambah dengan bertukar 
papan cari kata. 


Contoh instruksi untuk peserta didik:

+ Bekerjalah dalam kelompok. Buatlah satu permainan “Cari Kata” untuk 
dikerjakan kelompok lain. Setelah kata ditemukan, tulis artinya menurut 
kamus. Kelompok yang lebih banyak menemukan kata tersembunyi dan 
artinya adalah pemenangnya.

+ Sepakati bersama jumlah kata dan level kesulitannya, apakah letaknya 
mendatar, menurun, diagonal, dari kanan ke kiri, atau dari kiri ke kanan. 

Permainan mencari kata bisa dikembangkan untuk mendiskusikan pendapat peserta 
didik tentang diri mereka. Kegiatan dilakukan ketika waktu memungkinkan. 


Contoh Instruksi untuk peserta didik:

+ Perhatikan papan cari kata berikut ini, tuliskan 10 kata pertama yang kalian 
lihat.

+ Kalian dapat menemukan kata-kata tersebut secara mendatar, menurun, 
maupun diagonal.

b. Inspirasi Kegiatan Pengayaan
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U KM OI RP DA TW SJ EP TA UE YT AE

D EA RB TA XR ZE UE KA TM IN DI HG

E MI AP RA MK AP CC EA CN QJ BM GU

G IF AV DD XY BV AJ VK AU RW TJ FR

L OB NV YR UQ YJ OK MI ZI PW FH VL

W KO OO BA AF MD IE UA WP MH PZ BI

U FW DW ZA AB VR OF MM ZM PJ MS PZ

R ET GT ZN JK TK IA ZU HE HA VA LV

D GD OA EE GC OA BX QY LY MZ NS NN

N DW NZ KT UE RA NW MF IV AQ DZ LE

H IA MG KH HV TJ KN UG DE BZ BD HG

R XX DI TL DI CW SO HE NM AA FW HU

O BT GK NS HL AK TJ AM IZ SK AS AE

M LA YK DN NS EG KQ SA CQ AA NH OP

I FS AT MB TV MM MC UA BO HI NI ET

C AA UC EN AV SN SI RV AW PT DD RA

MENCARI KATA MENGGALI MAKNA

+ Sudah? Dari 10 kata yang kalian temukan, pilih 5 kata yang menurut kalian 
penting. 

+ Sudah? Dari 5 kata yang kalian pilih, pilih lagi 3 kata yang paling penting. 

+ Diskusikan dalam kelompok 3—5 orang. Kalian dapat saling berbagi pendapat, 
mengapa 3 kata tersebut memiliki makna penting bagi kalian. 
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KUNCI JAWABAN: MENCARI KATA MENGGALI MAKNA

. .M .I RP .A T. S. .P .. UE .T A.

. EA .B .A .R .E U. KA .M .N .I .G

. M. AP .A M. A. .. E. C. .. B. ..

. .. A. .. .. .. A. .. .. R. .. ..

. .. .. .R .. .. .. .. .. .. .. ..

. .. .. .A A. .. I. .. .. M. .. ..

. .. .. .A .. .R O. .. .. .. .. ..

. .T .T .N .K .K I. .U .E HA .A ..

. G. OA EE G. OA .. .. LY M. NS NN

. .. N. .T U. R. N. M. I. A. D. ..

. .. .. .H .. .. K. .. .E .. .. ..

. .. .. .. .. .. S. .. N. A. .. ..

. B. G. NS H. AK .. A. I. .. A. AE

. .. .. .N .. .. K. .. .. A. N. ..

. .S AT MB TV MM M. UA BO .I NI ET

C AA U. EN A. SN .I R. A. PT D. RA

1.3 Mendiskusikan Isi Surat Pribadi

Setelah memahami kosakata dalam surat pribadi, peserta didik diajak untuk 
memahami isi suratnya. Kegiatan ini bertujuan memberikan konteks yang 
jelas tentang struktur kebahasaan, fungsi, dan ciri surat pribadi. Diskusi bisa 
dilakukan dalam kelompok kecil atau diskusi kelas, disesuaikan dengan 
jumlah peserta didik. 


Cara yang lazim digunakan untuk mengeksplorasi teks fiksi adalah menjawab 
atau mendiskusikan pertanyaan bacaan. 


Meski demikian, pertanyaan bacaan dapat didesain dengan berbagai variasi.

Contoh Variasi Pertanyaan

 Menurut kalian, bagaimana perasaan Syamsul ketika mengawali suratnya?
 Apa tujuan Syamsul dan Bahar berlari setiap pagi
 Mengapa Syamsul meminta Ani membacakan suratnya kepada Bahar
 Apa yang membuat Bahar selalu tersenyum dalam kondisi apa pun
 Syamsul adalah kakak Bahar. (Benar/Salah) Alasan:  __________________
 Bagaimana kalian menggambarkan sifat Syamsul? Urutkan dari sifat yang 

paling kuat. 
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(lembut hati – penuh perhatian – usil – ceria – pantang menyerah – penyayang 
– santun)

7. Setelah membaca surat Syamsul, aku penasaran mengapa 
____________________ karena _______________________

8. Menurutku, Syamsul seharusnya _______________________ karena 
___________________

9. Ilustrasi pada bacaan di atas (membantuku/tidak membantuku) memahami 
bacaan karena _________________________

10.  Sebutkan 5 kata yang mewakili perasaan Syamsul berkaitan dengan tempat 
tinggalnya sekarang. 

11. Apakah Syamsul menyukai sekolahnya sekarang? Jelaskan alasan kalian. 
12. Kota dalam bayangan Syamsul selama ini berbeda dengan kenyataan yang dia 

temui. Menurut kalian, mengapa hal itu terjadi?
13. Peristiwa apa yang membuat Syamsul meninggalkan desanya?
14. Seandainya Bahar dapat membalas surat Syamsul, apa yang akan dia tuliskan?

Penilaian Kegiatan Mendiskusikan Isi Surat Pribadi 


Aspek yang dinilai

 Keaktifan dalam mengajukan pertanyaan dan memberikan pendapat
 Ketepatan dalam menjawab dan menanggapi pertanyaan.

Skor: 4 (sangat baik), 3 (baik), 2 (cukup), 1 (kurang)

Tabel 2.1 Penilaian Kegiatan Mendiskusikan Isi Surat Pribadi

Nama

Aspek yang 
Dinilai

1 2 3

Jumlah 
Skor

Keterangan

1.


2.


3.


4.


5.

Aspek-1:


Antusiasme peserta didik 
dalam mengikuti kegiatan


Aspek-2:


Keaktifan peserta didik 
mengajukan pertanyaan dan 
memberikan pendapat


Aspek-3:


Ketepatan peserta didik dalam 
menjawab dan menanggapi 
pertanyaan
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1.4 Membandingkan Unsur Kebahasaan Surat Pribadi dan 

      Surat Dinas

Setelah beraktivitas dengan surat pribadi, peserta didik membaca surat 
dinas. Fokus kegiatan ini adalah membandingkan unsur kebahasaan surat 
pribadi dan surat dinas.

Nomor: 14/SU/OSIS/V/2020

Hal: Undangan Pertandingan Olahraga

Lampiran: Jadwal Pertandingan



Kepada                                                                  Bandar Lampung, 5 Mei 2020



Yth. Ketua OSIS SMPN I Bandar Lampung

di tempat



Dengan hormat, 

     Dalam rangka merayakan ulang tahun SMPN 5 Bandar Lampung, kami 
mengundang tim olahraga SMP di Kota Bandar Lampung untuk mengikuti 
pertandingan persahabatan pada:

hari/tanggal : Sabtu—Minggu, 16—17 Mei 2020

pukul            : 08.00—16.00 WIB

tempat         : lapangan dan ruang kelas SMPN 5 Bandar Lampung

     Masing-masing sekolah dapat mengirimkan utusan sesuai dengan ketentuan dan 
jadwal yang terlampir. 

     Demikian undangan kami, semoga acara berjalan dengan lancar. Atas partisipasi 
Teman-teman kami ucapkan terima kasih. 

Ketua OSIS,





Pramudya 

Tembusan:

Kepala Sekolah SMPN 5 Bandar Lampung

Pembina OSIS SMPN 5 Bandar Lampung
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Setelah membaca contoh surat dinas, guru dapat meminta peserta didik membaca 
kembali surat untuk Bahar secara singkat dan mengisi tabel berikut ini. 


Bandingkan kedua surat yang telah kalian baca. Kita akan menelaah unsur 
kebahasaan yang digunakan. Tuliskan temuan kalian dalam tabel ini.

Contoh instruksi untuk peserta didik:


Contoh jawaban:

Tabel 2.2 Unsur Kebahasaan Surat Pribadi dan Surat Dinas

Kompetensi Dasar Surat Pribadi Surat Dinas

Salam Pembuka

Sapaan

Kata seru

Ragam bahasa

Kosakata yang 
digunakan

Kompetensi Dasar Surat Pribadi Surat Dinas

Salam Pembuka Tidak resmi

Bahar, apa kabar?

Resmi

Dengan hormat

Sapaan Kamu, mereka, kau Teman-teman, kami

Kata seru Ada 

Sebulan, Bahar, sebulan!

Tentu tidak!

Tidak ada

Ragam bahasa Tidak resmi, seperti 
percakapan sehari-hari

Resmi 

Kosakata yang 
digunakan

Mengandung emosi, 
kosakata dalam percakapan 
sehari-hari

Informatif
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Inspirasi Kegiatan


Berkunjung ke Bagian Tata Usaha

Peserta didik dapat menanyakan arti singkatan pada nomor surat dan 
cara mengarsipkan surat kepada petugas TU.

Selain itu, guru juga dapat mengajak peserta didik ke ruang Tata Usaha 
agar mereka dapat melihat surat-surat tersebut secara langsung.

Sebelumnya, guru dapat berkomunikasi dengan petugas TU untuk 
menyiapkan berbagai jenis surat dinas seperti surat undangan, surat 
keputusan, surat peringatan, surat keterangan, surat izin, surat 
pemberitahuan, dan lain-lain. 
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Memahami Fungsi Ruang Bincang

SALAH KAMAR

Aktivitas Pembelajaran 02

02

Kegiatan ini memberikan wawasan tentang etika menggunakan ruang bincang 
sebagai media berkomunikasi tertulis secara daring. 


Tokoh Syamsul digambarkan bergabung dengan ruang bincang di sekolah barunya. 


Jika memungkinkan, guru dapat memperlihatkan dan membahas contoh ruang 
bincang di telepon genggam atau gawai lain. Jika fasilitas dan akses internet tidak 
tersedia, tangkapan layar berikut ini dapat digunakan. 

-Lini
Jadi, kita kumpul besok sebelum pulang 
sekolah?

-Harman
Jadi, dong. Kan sudah sepakat. Ya, kan, 
Teman-teman?

-Syamsul
Selamat malam, Bu Ambar. Maaf, besok 
saya boleh antar kue jam 6? Saya piket, 
Bu, jadi harus sampai di sekolah lebih 
awal. Terima kasih,

Syamsul (Kue Sedap)

-Dewi
Boleh 

-Damar
Iya. Boleh 

-Taufik

Grup Koordinasi Kelas VIIC


Asri, Antonius, Damar, Harman, Lini ...


-Metta
Syamsul, kamu salah kamar. Ini grup 
kelas kita

-Syamsul
Oh, maaaaf. Maklum saya baru pertama 
kali pakai hape.  Aduh, jadi takut nanti 
salah kirim lagi. 

-Metta
Ah, santai saja. Nanti perhatikan saja 
kalau mau post. Jangan buru-buru. 

-Damar
Iya, masih mending hanya salah pesan 
tentang kue. Ada loh yang salah kirim 
foto tidak sopan! 

-Taufik
Ah, menurutku itu bukan salah kirim tapi 
disengaja. Mau cari gara-gara dan 
sensasi saja dia. Bikin onar. 

Grup Koordinasi Kelas VIIC


Asri, Antonius, Damar, Harman, Lini ...
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-Syamsul
Buat apa kirim foto tidak sopan? 
Bukankah itu memalukan?Di kampung 
saya, anak yang ketahuan berfoto tidak 
sopan akan kena marah habis-habisan, 
apalagi menyebarkannya. 

-Metta
Iya, aku juga heran. Foto atau ucapan 
tidak sopan yang dikirim melalui internet 
tidak akan hilang walau kita merasa 
sudah menghapusnya. 

-Syamsul
Oh, ya? Jadi apa pun yang kita lakukan 
di internet akan tercatat? 

-Metta
Ya. Kita menyebutnya "jejak digital". 

-Syamsul
Jejal digital?

Apa itu?

Grup Koordinasi Kelas VIIC


Asri, Antonius, Damar, Harman, Lini ...


2.1 Simulasi Ruang Bincang
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Kegiatan ini dilakukan sebagai gambaran untuk peserta didik yang tidak 
memiliki gawai dan akses internet. Pesan dari kegiatan ini adalah 
memberikan pemahaman bahwa ruang bincang dapat digunakan secara 
berkelompok maupun pribadi. 


Bagi peserta didik dalam beberapa kelompok.


Di setiap kelompok, guru menyebarkan kertas kosong untuk diisi oleh 
peserta didik secara bergantian. Peserta didik dapat menuliskan pesan dan 
pendapat mereka tentang suatu topik tersebut. Guru dapat menuliskan 
pesan pertama pada kertas tersebut untuk memancing pendapat peserta 
didik.


Guru dapat ikut bermain bersama dengan menuliskan pesan-pesannya pada 
kertas tersebut.

Ambil kertas kosong dan mulailah menulis pesan. Kertas itu ibarat layar 
gawai kalian. 

Kalian bebas menulis pesan apa pun, misalnya "Ayo kita berkumpul di 
halaman sekolah sekarang". 

Setelah menulis pesan, serahkan kertas itu kepada teman lain. 

Teman lain itu akan membalas pesan kalian. Mereka boleh membalas pesan 
saja atau menuliskan pesan yang lain juga. 

Pastikan tulisan kalian dapat dibaca dengan baik oleh orang lain, 

Kalian boleh menyertakan gambar dalam kertas pesan tersebut. 

Lakukan selama 10—15 menit dengan 5 kertas yang telah disediakan.  

Buatlah 5 kelompok. Masing-masing kelompok membaca pesan yang tertulis 
pada kertas. 

Lakukan bergantian. 

Adakah teman yang salah paham dengan pesan yang tertulis? 

Apa pesan yang kalian peroleh dari permainan ini?

Contoh Instruksi Untuk Peserta Didik
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2.2 Jajak Pendapat

Salah satu alternatif untuk melatih pemahaman peserta didik terhadap teks 
sekaligus berargumentasi adalah jajak pendapat. Kegiatan ini dapat 
digunakan sebagai asesmen formatif untuk menilai pemahaman peserta didik 
terhadap teks ruang bincang. 


Pesan utama kegiatan ini adalah bebas berpendapat selama alasan tepat. 
Pernyataan dapat diubah dan dimodifikasi sesuai keperluan. 

Tabel 2.3 Jejak Pendapat

Pernyataan SS S TS STS Alasan

Percakapan di ruang 
bincang dilakukan melalui 
internet. 

Percakapan di ruang 
bincang menghabiskan 
waktu.

Orang yang tidak dikenal 
dapat menghubungi kita 
melalui ruang bincang.

Orang dapat 
menggunakan identitas 
palsu di ruang bincang.

Ruang bincang dapat 
digunakan untuk belajar 
dan menyebarkan 
kebaikan.

Ruang bincang dapat 
digunakan untuk 
menyebarkan keburukan.

Saya menggunakan ruang 
bincang untuk 
berkomunikasi dan 
menambah wawasan.
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Apa pun yang saya kirim 
melalui ruang bincang 
akan menjadi jejak digital 
saya.

SS: sangat setuju, S: setuju, TS: tidak setuju, STS: sangat tidak setuju

Tindak lanjut:


Jajak pendapat ini dapat dijadikan sebagai alarm kewaspadaan di dunia daring. Jika 
ada peserta didik yang aktif menggunakan ruang bincang daring tetapi tidak 
memahami kaidah keamanannya, guru dapat memberikan pemahaman tentang 
kewaspadaan saat berinteraksi melalui internet, atau kehati-hatian berkaitan 
dengan informasi pribadi. Jika dirasa perlu, guru dapat berkomunikasi dengan orang 
tua.
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Membaca Teks Informasi dan Infografik 03

Aktivitas Pembelajaran 03

3.1 Mengeksplorasi Teks Informasi

Salah satu sarana yang digunakan oleh Kementerian Komunikasi dan 
Informatika untuk melakukan edukasi internet aman adalah media sosial. 


Jika internet dan gawai tersedia, guru dapat mengajak peserta didik 
berselancar sejenak ke akun Twitter @kemkominfo. Setelah itu, peserta didik 
dapat diminta memilih salah satu teks informasi atau infografik yang 
berkaitan dengan internet sehat khususnya jejak digital dan 
mendiskusikannya. 

Gambar 2.3 Bahaya Jejak Digital

Sumber Foto: akun Twitter @kemkominfo

Apakah kalian tahu bahaya penyalahgunaan jejak digital?


Jejak digital adalah catatan data yang muncul dan tersimpan ketika kalian 
menggunakan internet. Ketika kalian mengirim data berupa tulisan, suara, 
foto, atau video, misalnya ke media sosial atau ruang bincang (chat group), 
data tersebut akan tersimpan di "gudang penyimpanan".
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Beberapa perusahaan tetap menyimpan data tersebut walau kalian sudah 
menghapusnya dari ponsel maupun media sosial. Artinya, jika kalian 
mengunggah data, nama kalian akan tercatat secara otomatis. Jika data 
tersebut tidak pantas atau tidak sopan—walau untuk tujuan bercanda—nama 
kalian juga tercatat sebagai pemilik data tersebut. 


Apa masalah potensial yang dapat timbul?

Banyak perusahaan atau lembaga mempertimbangkan jejak digital 
ketika hendak menerima seseorang yang melamar pekerjaan. 

Pencemaran nama baik dapat terjadi melalui jejak digital yang kita 
tinggalkan di berbagai media internet.

Orang lain bisa mengakses dan mencuri data pribadi tanpa kita 
ketahui.

Untuk menghindari masalah tersebut, cara yang paling efektif adalah 
membiasakan diri menggunakan internet dengan bijak. Pastikan bahwa kalian 
hanya mengunggah hal-hal yang positif. Tinggalkan jejak digital yang positif.


                (Dikutip dengan penyesuaian dari akun Twitter @kemkominfo)

3.2 Berburu Jejak Digital

Kegiatan ini bersifat pilihan, dilakukan ketika gawai akses internet memadai. 


Berburu Jejak Digital akan memberikan pengalaman langsung kepada 
peserta didik bahwa identitas dan kredibilitas seseorang dapat diketahui 
melalui media daring. 

Contoh Petunjuk bagi Peserta Didik

Berburu Jejak Digital

Pilih salah satu tokoh, misalnya penyanyi, bintang film, penulis, pejabat, 
olahragawan, atau tokoh lain. Kalian juga boleh memilih teman atau saudara 
yang kalian kenal. 

Masukkan namanya ke dalam mesin pencari, dan mulailah berburu informasi 
tentang orang itu. Isilah tabel berikut ini. 

41



Aktivitas Pembelajaran 03

Tabel 2.4 Berburu Jejak Digital

Nama

Profesi

Tempat tanggal lahir

Nama istri/suami/anak

Alamat rumah

Alamat kantor

Tempat yang sering 
dikunjungi

Hobi

Makanan kesukaan

Pendapat menarik yang 
pernah ditulis di media sosial

Komentar menarik yang 
pernah ditulis di media sosial

Hal baik yang tercatat di 
media sosial

Hal tidak baik yang tercatat 
di media sosial

Komentar orang lain tentang 
dia di media sosial

Info penting lain

Kalian dapat berburu informasi tentang orang tersebut. 
Artinya, orang lain juga bisa melakukan hal sama terhadap 
kalian. Karena itu, apa yang perlu kalian lakukan agar jejak 
digital kalian tetap terjaga? 


Sampaikan pendapat kalian dalam diskusi kelompok. 
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3.3 Menjelaskan Makna Infografik

Infografik merupakan cara yang menarik untuk menyampaikan informasi 
yang banyak dengan kalimat singkat didukung oleh aspek visual. 


Melalui internet, guru dapat menemukan berbagai jenis infografik berkaitan 
dengan internet aman. Berikut ini salah satu contohnya. 

   Pastikan kalian berumur 13 tahun ke atas.

Hati-hati memilih teman di dunia maya. 

           Lapor ke orang tua atau guru jika terjadi perundungan.  

Gunakan kata sandi yang kuat untuk akun kalian. 

          Hindari ajakan bertemu langsung dengan teman maya. 

Jangan membalas. Blokir pelakunya. 

           Lindungi identitas pribadi. 

Hati-hati dengan apa yang akan kalian unggah.  

           Sebarkan informasi yang baik.  

13+

+

Aman Berselancar di Dunia Maya
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3.4 Memerinci Infografik

Kekhasan infografik adalah kalimat yang singkat. Untuk memperkuat 
pemahaman peserta didik tentang informasi yang terkandung dalam 
infografik, kalimat singkat tersebut dapat diperinci. 

Contoh Petunjuk bagi Peserta Didik

Bekerjalah dalam kelompok 3—5 orang. 

Pilih salah satu aspek dalam infografik Aman Berselancar di Dunia Maya. 
Kalian dapat mengundinya agar pilihan masing-masing kelompok berbeda. 

Diskusikan penjelasan tentang aspek yang menjadi pilihan atau bagian 
kelompok kalian.

Kalian dapat menggunakan kalimat-kalimat argumentasi seperti ini, misalnya:


Menurut kelompok kami, batasan umur pengguna internet adalah 13 tahun 
karena ......... Kami menemukan informasi bahwa ...................... Oleh karena itu, 
kami menyimpulkan bahwa ..............................
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I. Aktivitas Pembelajaran-4

Menulis Surat Pribadi dan Surat Dinas 04

4.1 Memahami Fungsi dan Ciri Surat Pribadi

Setelah mengeksplorasi contoh surat pribadi bahkan membangun ikatan 
emosi dengan kisah Syamsul dan Bahar, peserta didik dapat diminta 
berpendapat tentang fungsi dan ciri surat pribadi. 


Setelah pendapat disampaikan, guru dapat menguatkan dengan penjelasan 
lebih lanjut. 


Ketika konteks sudah terbangun dan ikatan emosi hadir, penjelasan yang 
diberikan secara klasikal pun akan diterima dengan baik oleh peserta didik. 

Fungsi surat pribadi


Secara umum, surat pribadi berfungsi sebagai wakil penulis surat untuk 
berkomunikasi dengan orang lain. Surat pribadi juga berfungsi untuk 
mengekspresikan perasaan, menyampaikan ide, menceritakan pengalaman, atau 
menyampaikan kabar sang penulis surat. 


Ciri-ciri surat pribadi

Sistematika surat pribadi


Secara umum, surat pribadi memiliki sistematika pembuka, isi, dan penutup. Guru 
dapat memberikan contoh seperti ini. Jika diperlukan, contoh ini dapat dimodifikasi 
sesuai kebiasaan setempat, misalnya pada bagian salam pembuka dan penutup.

Surat pribadi ditujukan untuk teman, keluarga, atau orang lain, sebagai 
perseorangan bukan mewakili lembaga. 

Surat pribadi tidak mencantumkan kop dan nomor surat. 

Surat pribadi dapat dihias dengan gambar, tulisan warna-warni, atau foto. 

Surat pribadi ditulis dengan menggunakan bahasa yang tidak formal.
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Alamat dan tanggal surat


Salam Pembuka


Pembuka Surat




Isi surat

Jakarta, 16 Mei 2020


Salam, Bahar.


Kawan, bagaimana kabarmu?


Ini suratku yang kedua. Aku bercerita tentang





Bahar,

Sekian dulu suratku.

Nanti kita sambung lagi dengan cerita yang 
lain,



Salam,



Syamsul

Penutup surat






Salam penutup



Nama dan tanda tangan

4.2 Menulis Surat Pribadi

Setelah membaca dan mengeksplorasi surat pribadi, mengetahui fungsi dan 
cirinya, kini peserta didik siap menulis suratnya sendiri. 


Sistematika di atas dapat digunakan. Berikan peluang kepada peserta didik 
membuat modifikasi berkaitan dengan pilihan kata, selama sistematika, 
kaidah bahasa, dan kesantunan terpenuhi. 


Sampaikan kepada peserta didik bahwa kegiatan menulis surat bermanfaat 
sebagai media berekspresi, meredakan stres, dan mengasah kecakapan 
berkomunikasi melalui tulisan. Karenanya, guru perlu menghadirkan suasana 
menyenangkan ketika membahas tugas ini. Tugas ini dapat dilakukan di 
kelas atau di rumah. 
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Contoh instruksi untuk peserta didik

Tulislah Suratmu

Setelah membaca surat Syamsul kepada Bahar dan mendiskusikan 
pertanyaan, ada sebuah tantangan untuk kalian di rumah. 

Tulislah sebuah surat kepada salah satu teman masa kecil kalian. 
Sistematika di atas dapat kalian gunakan sebagai panduan. 

Kenanglah sebuah peristiwa yang pernah kalian lakukan bersama. 
Ceritakan perasaan kalian pada masa itu, baik itu perasaan suka maupun 
tidak. 

Jika perlu, kalian boleh mengungkapkan rasa kesal atau memprotes 
tindakannya pada masa itu, tetapi kalimat yang kalian gunakan tetap 
harus santun. Kesal boleh, sopan wajib. 

Nah, mulailah menulis 1—2 halaman surat. 


Setelah guru kalian memeriksanya pada pertemuan yang akan datang, 
kalian dapat mengirimkannya kepada teman kalian. Jika kalian tidak punya 
teman masa kecil, kalian boleh berimajinasi tentang kawan masa kecil yang 
menyenangkan atau menjengkelkan. 


Catatan: 


Penerima akan mudah membaca surat kalian jika kalian menulis dengan 
kaidah bahasa yang benar, terutama penggunaan tanda baca dan huruf 
kapital sesuai ketentuan dalam PUEBI. 

4.3 Memahami Fungsi dan Ciri Surat Dinas

Dalam komunikasi sehari-hari peserta didik, surat dinas jarang digunakan. 
Meski demikian, pengetahuan dan keterampilan menulis surat dinas perlu 
dilatih. Salah satu manfaatnya adalah memajankan peserta didik pada 
ragam bahasa resmi dan tidak resmi. 
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Fungsi surat dinas


Surat dinas biasanya ditulis oleh instansi atau lembaga tertentu untuk 
berkomunikasi dengan orang lain atau lembaga lain dalam rangka kedinasan. 


Ciri-ciri surat dinas


Terdapat kop surat, biasanya berisi logo, nama, dan alamat lembaga atau instans

 Terdapat nomor sura
 Terdapat bagian perihal dan lampira
 Ditulis dengan bahasa resm
 Biasanya disertai stempel lembaga atau instansi


Sistematika surat dinas


Secara umum, surat dinas memiliki sistematika pembuka, isi, dan penutup. Biasanya 
surat dinas memuat informasi yang ringkas. 

Nomor: 14/SU/OSIS/V/2020

Hal: Undangan Pertandingan Olahraga

Lampiran: Jadwal Pertandingan



Kepada                                                                  Bandar Lampung, 5 Mei 2020



Yth. Ketua OSIS SMPN I Bandar Lampung

di tempat



Dengan hormat, 

     Dalam rangka merayakan ulang tahun SMPN 5 Bandar Lampung, kami 
mengundang tim olahraga SMP di Kota Bandar Lampung untuk mengikuti 
pertandingan persahabatan pada:

hari/tanggal : Sabtu—Minggu, 16—17 Mei 2020

pukul            : 08.00—16.00 WIB

tempat         : lapangan dan ruang kelas SMPN 5 Bandar Lampung

     Masing-masing sekolah dapat mengirimkan utusan sesuai dengan ketentuan 
dan jadwal yang terlampir. 

     Demikian undangan kami, semoga acara berjalan dengan lancar. Atas 
partisipasi Teman-teman kami ucapkan terima kasih.                                   

Ketua OSIS,



 

Pramudya

Tembusan:

Kepala Sekolah SMPN 5 Bandar Lampung

Pembina OSIS SMPN 5 Bandar Lampung

48



Aktivitas Pembelajaran 04

4.4 Menulis Surat Dinas Imajiner

Setelah membaca dan mengeksplorasi surat dinas, mengetahui fungsi dan 
cirinya, kini peserta didik siap menulis surat dinas imajiner. 


Sistematika surat dinas di atas dapat digunakan sebagai panduan. 

Contoh instruksi untuk peserta didik

Surat untuk Anak Buah

Saatnya berimajinasi.

Bayangkan umur kalian 40 tahun dan sudah menjadi pimpinan sebuah 
lembaga atau organisasi di kota/kabupaten tempat kalian tinggal. Kalian 
bebas memilih jenis organisasinya. 

Buatlah sebuah surat dinas untuk anak buah kalian, isinya mengundang 
mereka untuk melakukan evaluasi atas kegiatan yang baru saja selesai. 

Setelah tugas ini diperiksa oleh guru, simpanlah surat dinas ini. Siapa tahu 
kalian berkesempatan membacanya ketika kalian sudah berumur 40 
tahun.

Tip Kegiatan Berkirim Surat

Guru dapat menyampaikan kepada orang tua bahwa peserta didik kelas 
VII memiliki tugas berkirim surat pribadi dan surat dinas. 

Untuk kegiatan berkirim surat pribadi, orang tua dapat membantu 
mendapatkan alamat dan bercerita tentang tradisi berkirim surat yang 
pernah mereka lakukan. 

Guru dapat berbagi pengalaman tentang prangko, kartu pos, atau sarana 
berkomunikasi lain. 

Guru dapat menulis surat kepada peserta didik kelas VII—jika tidak 
memungkinkan menulis untuk masing-masing, satu surat dapat ditujukan 
untuk semua peserta didik.  
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Ada berbagai situs internet yang membantu orang mendapatkan sahabat 
pena. Meski demikian, berkirim surat dengan keluarga yang dikenal oleh 
orang tua lebih aman untuk peserta didik kelas VII.

Penilaian Kegiatan Menulis Surat 


Tabel berikut ini dapat digunakan untuk penilaian kegiatan menulis surat pribadi 
dan surat dinas.


Aspek yang dinilai

 Sistematik
 Isi surat
 Kaidah kebahasaan

Tabel 2.5 Penilaian Kegiatan Menulis Surat

Nama

Aspek yang 
Dinilai

1 2 3

Jumlah 
Skor

Keterangan

1.


2.


3.


4.


5.

Aspek-1 (Sistematika)


Skor 4: Urutan tepat, 
pembuka-isi-penutup lengkap 
dan berimbang


Skor 3: Urutan tepat, 
pembuka-isi-penutup lengkap


Skor 2: Urutan tepat atau 
pembuka-isi-penutup lengkap


Skor 1: Urutan tidak tepat, 
pembuka-isi-penutup tidak 
lengkap


Aspek-2 (Isi Surat)


Skor 4: Sesuai 
tujuan/keperluan/penerima, 
menarik (untuk surat 
pribadi)/efektif (untuk surat dinas)


Skor 3: Sesuai 


Skor 2: Sebagian sesuai 
tujuan/keperluan/penerima
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Skor 1: Tidak sesuai 
tujuan/keperluan/penerima


Aspek-3 (Kaidah kebahasaan)


Skor 4: Penggunaan tanda baca 
dan huruf kapital tepat, tidak ada 
tipo 


Skor 3: Penggunaan tanda baca 
dan huruf kapital tepat


Skor 2: Penggunaan tanda baca 
atau huruf kapital tepat


Skor 1: Penggunaan tanda baca 
dan huruf kapital tidak tepat

Skor: 4 (sangat baik), 3 (baik), 2 (cukup), 1 (kurang)

Umpan Balik


Umpan balik diberikan dengan tujuan memberikan informasi kepada peserta didik 
tentang hasil belajarnya, juga informasi tentang langkah yang dapat ditempuh 
untuk meningkatkan hasil belajarnya tersebut. 


Contoh

 Peserta yang mendapatkan skor 1 untuk aspek kebahasaan dapat diajak untuk 
memeriksa surat yang ditulisnya dan menandai bersama bagian yang salah 
untuk dikoreksi. Guru wajib memberikan apresiasi dan dukungan bagi mereka 
untuk lebih teliti, tidak tergesa-gesa saat menulis, dan membaca ulang tulisan 
sebelum diserahkan.

 Peserta yang mendapatkan skor 2 untuk aspek kebahasaan dapat diajak 
mencermati bagian yang masih salah untuk dikoreksi. Guru wajib memberikan 
apresiasi bahwa peserta didik sudah berusaha menulis dengan kaidah yang 
benar walau masih ada kesalahan.

 Peserta yang mendapatkan skor 3 untuk aspek kebahasaan diberi apresiasi atas 
ketelitiannya menulis surat dengan tanda baca dan huruf kapital yang tepat, 
juga diberi motivasi untuk menulis surat dengan lebih teliti hingga tidak ada 
tipo.

 Peserta yang mendapatkan skor 4 untuk aspek kebahasaan diapresiasi atas 
ketekunan dan ketelitiannya menulis surat. Mereka juga dapat diberi pengayaan 
dengan mendiskusikan cara membuat surat dengan pilihan kata yang baik dan 
bervariasi. 
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Asesmen

1. Berikut ini adalah unsur kebahasaan surat pribadi. Kalian boleh memilih lebih 
dari satu.

2. Perhatikan dua penggalan surat berikut ini. 

3. Surat pribadi boleh menggunakan kosakata yang tidak baku. (Setuju/Tidak 
Setuju)

Sebutkan dua hal yang membedakan penggalan surat pribadi dan surat dinas di 
atas. 

Alasan saya: _____________________________

Menggunakan salam pembuka yang tidak formal

Menggunakan sapaan tidak baku

Ditujukan kepada teman/keluarga

Menggunakan kalimat sehari-hari

a. ______________________________

b. ______________________________

Jera?


Tentu tidak!


Keesokan harinya, kita tetap adu lari. Akibatnya, lukaku menganga lagi. Aku 
digotong ke Puskesmas, dan air mata mengalir tanpa kendali. Sesudahnya, 
kita sama-sama dimarahi. 


Haha!

Masing-masing sekolah dapat mengirimkan utusan sesuai dengan ketentuan 
dan jadwal yang terlampir. 


Demikian undangan kami, semoga acara berjalan dengan lancar. Atas 
partisipasi Teman-teman kami ucapkan terima kasih. 
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4. Menurut pendapat kalian, apa guna kop pada bagian atas surat dinas?

5. Jika kalian adalah seorang kepala sekolah dan ingin mengajak para guru 
menghadiri acara makan bersama, jenis surat apa yang kalian pilih? 

Alasan saya: _____________________________

Contoh jawaban peserta didik dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Contoh Jawaban Peserta Didik

No. Soal Contoh Jawaban

1. Berikut ini adalah unsur kebahasaan 
surat pribadi. Kalian boleh memilih 
lebih dari satu.

Menggunakan salam pembuka yang tidak 
formal

Menggunakan sapaan tidak baku

Ditujukan kepada teman/keluarga

Menggunakan kalimat sehari-hari

Jawaban "ditujukan kepada teman/keluarga 
bukan merupakan unsur kebahasaan"

2. Sebutkan dua hal yang membedakan 
penggalan surat pribadi dan surat 
dinas di atas.

Sapaan


Pilihan kosakata


Kata seru

3. Surat pribadi boleh menggunakan 
kosakata yang tidak baku. 
(Setuju/Tidak Setuju)

Peserta didik dapat menjawab setuju/tidak 
setuju selama memberikan alasan yang tepat.


Misal:


Setuju karena fungsi surat pribadi adalah untuk 
berkomunikasi sebagaimana percakapan 
sehari-hari.


Tidak setuju karena surat termasuk ragam 
bahasa tulis. Walaupun tulisan bersifat tidak 
formal, kosakata yang digunakan adalah 
kosakata baku.


Setuju, dengan syarat kosakata yang tidak baku 
ditulis dengan huruf italik.


dsb.
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4. Menurut pendapat kalian, apa guna 
kop pada bagian atas surat dinas?

 Menunjukkan bahwa yang berkirim surat 
adalah lembaga atau institus

  Memberikan informasi tentang lembaga dan 
alamatnya

5. Jika kalian adalah seorang kepala 
sekolah dan ingin mengajak para guru 
menghadiri acara makan bersama, 
jenis surat apa yang kalian pilih?

Jawaban peserta didik dapat berbeda, selama 
alasannya dapat diterima.


Contoh:


Surat pribadi, karena acara makan malam adalah 
acara pribadi


Surat dinas, karena dalam acara makan malam 
itu akan dibahas program sekolah

J. Refleksi

Guru dapat melakukan refleksi dengan membubuhkan tanda centang. Tabel berikut 
ini dapat dimodifikasi sesuai keperluan dan kondisi. 

Kegiatan Ya Tidak Catatan

Perencanaan

1. Saya mencatat keperluan pembelajaran 
secara terperinci.

2. Saya yakin pembelajaran akan 
berlangsung baik.

3. Saya mendapatkan bahan ajar 
tambahan dengan mudah.

4. Saya menyiapkan rencana utama dan 
rencana cadangan.
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Pelaksanaan

1. Saya mengetahui tujuan pembelajaran 
dengan jelas.

2. Materi yang saya sampaikan sesuai 
dengan level peserta didik.

3. Waktu yang saya alokasikan sudah 
sesuai.

4. Peserta didik mengikuti pembelajaran 
dengan antusias.

5. Saya mengajarkan semua materi yang 
telah saya siapkan.

6. Saya memanfaatkan alat, bahan, dan 
media pendukung.

7. Saya mengatasi kendala yang terjadi 
dalam pembelajaran.

Penilaian

1. Peserta didik menguasai materi dengan 
baik.

2. Peserta didik yang cepat mendapatkan 
pengayaan.

3. Peserta didik yang lambat mendapatkan 
pendampingan.

4. Saya berkomunikasi dengan orang tua 
tentang hasil belajar peserta didik.
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K. Glosarium

maya Hanya ada dalam angan-angan atau khayalan, merujuk pada fitur 
atau peranti yang tidak benar-benar ada, disimulasikan oleh 
komputer dengan menggunakan jaringan internet

dunia maya Disebut juga ruang siber atau mayantara adalah media elektronik 
dalam jaringan komputer yang banyak dipakai untuk keperluan 
komunikasi satu arah maupun timbal-balik secara online (terhubung 
langsung) dengan menghubungkan peralatan komunikasi (komputer, 
telepon genggam, instrumentasi elektronik, dan lain-lain) yang 
tersebar di seluruh penjuru dunia secara interaktif

gawai Peranti elektronik atau mekanik dengan fungsi praktis. Dalam 
konteks komunikasi daring, gawai merupakan alat komunikasi yang 
terhubung dengan internet

daring Dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, dan 
sebagainya

ruang 
bincang

Disebut juga chat room, aplikasi yang digunakan di dunia maya untuk 
berkomunikasi antarpribadi maupun dalam kelompok

jejak digital Jejak data yang muncul ketika seseorang menggunakan internet, 
misalnya kegiatan mengunduh dan mengunggah informasi (tulisan, 
foto, video), atau mengunjungi situs tertentu

media sosial Media daring yang digunakan untuk berkenalan, bersosialisasi, dan 
berkomunikasi secara daring

Daftar Bacaan Rekomendasi
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Semi, A. 2008. Terampil Membuat Buku Harian dan Surat Pribadi. 
Bandung: Titian Ilmu.  


Tapscott, D. 2013. Grown Up Digital: yang Muda yang Mengubah 
Dunia. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.


Materi Literasi Digital, buku saku dapat diunduh melalui 
https://internetsehat.id/literasidigital/ 
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03 Persuasi dalam Kata 
dan Gambar

Inspirasi Penguatan di Kelas VIII



Bab 03

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi

3.2 Menelaah pola penyajian 
dan kebahasaan teks iklan, 
slogan, atau poster dari 
berbagai sumber yang 
dibaca atau didengar

3.2.1 Menjelaskan ciri iklan, tujuan pembuatannya, 
dan pesan apa yang ingin disampaikan berdasarkan 
hasil analisis terhadap pola penyajian iklan

3.2.2 Menelaah unsur kebahasaan dan sajian visual 
yang terdapat dalam iklan

3.2.3 Melakukan penelitian sederhana tentang lokasi 
yang tepat untuk menampilkan iklan atau media yang 
tepat untuk menyebarkan iklan

4.2 Menyajikan gagasan, 
pesan, dan ajakan dalam 
bentuk iklan, slogan, atau 
poster secara lisan dan tulis

4.2.1 Melakukan penelitian sederhana tentang 
produk yang akan diiklankan dan mengetahui 
konsumen yang disasar

4.2.2 Menguraikan secara lisan dan tulis keunggulan 
produknya, konsumen yang disasar, serta bagaimana 
cara menyajikan produk tersebut dalam bentuk iklan 
dan slogan

4.2.3  Menyajikan gagasan, pesan, ajakan, dalam 
bentuk iklan dan slogan, secara lisan dan tulis

4.2.4 Menyusun iklan produk atau jasa yang dekat 
dengan diri mereka, bisa berupa iklan penerimaan 
murid baru sekolahnya, iklan ekskul yang mereka 
ikuti di sekolah, iklan produk yang mereka jual

A. Tujuan Pembelajaran

 Setelah mengamati pilihan dan penyajian kata dalam iklan atau poster, peserta 
didik mampu menilai tujuan pembuatannya.

 Setelah mengamati pilihan warna dan sajian visual pada iklan atau poster, 
peserta didik menilai efektivitas poster dalam menyampaikan pesan.

 Setelah mengamati lokasi publikasi iklan atau poster, peserta didik menganalisis 
efektivitas penyebarannya.

 Setelah mempelajari langkah-langkah pembuatan iklan, peserta didik mampu 
merancang iklan dengan metode peta pikiran

 Setelah peserta didik memiliki pengetahuan terhadap sajian kebahasaan, visual, 
lokasi penyebarannya, dan konsumen yang disasar, peserta didik merancang 
iklan yang memikat dan efektif.
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B. Deskripsi Umum

Teks persuasif dikenal sebagai teks yang berisi kalimat-kalimat bujukan. Teks ini 
berfungsi untuk mengajak orang-orang agar mengikuti sebuah ide tertentu. Jenis 
teks ini banyak ditemukan dalam iklan. Sebagai media yang berfungsi untuk 
menyampaikan pesan, iklan umumnya mengandung kalimat-kalimat bujukan agar 
orang-orang tertarik untuk mengenal sebuah produk atau tindakan. Setelah mereka 
mengenal produk yang dimaksud, diharapkan mereka memiliki keinginan untuk 
mendapatkan barang yang diiklankan atau melakukan tindakan yang disarankan.


Kegiatan-kegiatan dalam modul ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi 
peserta didik dalam merancang dan menyajikan sebuah iklan. Kompetensi ini 
sangat penting untuk menunjang kemampuan peserta didik berdikari. Saat mereka 
mulai terjun ke dunia usaha nanti, kompetensi ini akan membuat mereka bisa 
merancang dan menyajikan sebuah iklan usaha secara efektif.


	Ada tiga wacana yang disajikan dalam modul ini. Semua wacana ini saling 
berkaitan satu sama lain. Wacana-wacana ini sengaja disajikan dalam bentuk teks 
naratif dengan tiga alasan. Pertama, agar peserta didik tertarik untuk membaca 
wacana secara mandiri. Umumnya, bila sebuah materi diantarkan dalam bentuk 
cerita, akan lebih mudah lekat dalam ingatan. Kedua, untuk membuat peserta didik 
lebih memahami pentingnya membuat sebuah iklan yang berdaya guna melalui 
perjalanan tokoh cerita. Ketiga, untuk membuat peserta didik lebih mudah 
memahami tahapan membuat iklan yang efektif.


	Kompetensi Dasar yang hendak dibangun melalui pembelajaran ini adalah 
mengembangkan kemampuan peserta didik untuk menelaah sebuah iklan dan 
membuat iklan yang berhasil guna. Indikator pencapaian kompetensi diterangkan 
secara terperinci pada tabel berikut ini. Indikator-indikator tersebut terbagi menjadi 
tiga, yaitu indikator pemahaman literal, inferensial, dan cipta karya. Pemahaman 
literal ditunjukkan dari pemahaman akan apa itu iklan serta komponen-komponen 
yang ada di dalamnya. Pemahaman inferensial ditunjukkan dari kemampuan menilai 
efektivitas sebuah iklan. Indikator terakhir, yaitu cipta karya, menunjukkan 
kemampuan peserta didik memadukan pengetahuan yang ia dapat, sehingga ia bisa 
menciptakan sebuah iklan yang berhasil guna.
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D. Informasi Umum

Mata Pelajaran:

Bahasa Indonesia



Kelas:

Kelas VIII

Waktu: 

10 JP

Alat, Media, Bahan:

Aneka contoh iklan, baik 
cetak maupun audio 
visual

Bahan Bacaan 
Alternatif:

Buku-buku dan 
artikel-artikel panduan 
membuat iklan

Pertanyaan Int
 Apa pengertian iklan
 Mengapa orang membuat iklan
 Apa saja informasi yang ada dalam sebuah iklan?


Pemahaman Bermakna

Peserta didik memahami fungsi iklan dan bisa menilai efektivitas 
sebuah iklan.

C. Penyesuaian pada Konteks yang Berbeda

Modul ini mensyaratkan pentingnya guru mendapatkan iklan-iklan yang bisa 
dianalisis oleh peserta didik. Jika guru tidak bisa mendapatkan iklan-iklan seperti 
itu, guru bisa memberikan contoh-contoh iklan yang tersaji di modul ini untuk dikaji 
peserta didik.
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E. Peta Kompetensi 

Gambar 3.1 Peta Kompetensi

Menelaah iklan dan 
unsur-unsurnya

Menelaah efektivitas iklan


 Menyusun iklan

Menemukan langkah 
pembuatan iklan dengan 

metode peta pikiran


Menemukan pola 
penyajian iklan


Mengkaji aspek 
kebahasaan iklan


Melakukan penelitian 
sederhana konsumen


Mengkaji aspek visual 
dan audio visual 
sebuah iklan


Menyajikan iklan


Terampil 

menyusun iklan, slogan, 

atau poster
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F. Aktivitas Pembelajaran-1

Mengenal Iklan

Aktivitas Pembelajaran 01

01

Tip Memandu Kegiatan

Guru bisa melakukan apersepsi dengan menyajikan cerita “Gagasan Iklan 
Dadang”. Dalam cerita ini guru bisa mengajak peserta didik menganalisis 
secara sederhana apa saja yang membuat iklan yang dibuat tokoh cerita 
gagal menarik perhatian calon konsumen. Guru juga bisa memberi contoh 
iklan yang dibuat tokoh cerita untuk dianalisis peserta didik. Dengan 
melakukan penilaian-penilaian seperti ini, peserta didik bisa secara konkret 
memahami unsur-unsur sebuah iklan, dan mengapa unsur tersebut harus 
ada di dalam sebuah iklan. Guru bisa memandu diskusi setelah peserta didik 
membaca cerita.

Wacana 1


Gagasan Iklan Dadang

Hari masih pagi ketika Dadang sudah bergegas mengangkut rempeyek 
kacangnya ke ruang depan. 


“Aku harus menjual lebih banyak rempeyek hari ini,” tekadnya, “Aku ingin 
menjadi pedagang rempeyek yang sukses!”


Ia memasang spanduk bertuliskan ‘Jual rempeyek’ di depan rumahnya. 
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Aktivitas Pembelajaran 01

Ia lalu menunggu pembeli datang. Ia membayangkan belasan orang 
datang mengetuk pintu rumahnya dan berkata, “Dadang, aku mau beli 
rempeyek.” Dadang juga membayangkan dirinya berkata, “Aduh, maaf. 
Rempeyeknya sudah habis.” Lalu para pembeli itu merasa kecewa karena 
datang terlambat, sebab rempeyek Dadang sudah laku hanya satu jam setelah 
spanduk itu dipasang. Mereka lalu bertekad akan datang lebih pagi esok hari 
untuk mendapatkan rempeyek hangat yang baru diangkat dari penggorengan. 
Ah, sungguh khayalan yang indah.


Namun, sampai pukul 12 siang, belum satu pun pembeli yang datang 
mengetuk pintu rumah Dadang. Apa yang terjadi? Apakah spanduknya jatuh? 
Dadang mengecek spanduknya. Tak ada masalah dengan itu. Oh, mungkin 
spanduknya perlu digeser lebih dekat ke jalan supaya pejalan bisa melihatnya.


Dadang menunggu sampai pukul dua siang. Masih tak ada pembeli yang 
datang. Ia berpikir, mungkin pembeli akan datang sekitar pukul tiga siang. Tapi, 
meski jam sudah menunjukkan pukul enam sore, satu pembeli pun tak ada 
yang mengetuk pintu rumah Dadang.


“Mengapa tak ada yang membeli rempeyekku?” ia mengeluh pada Ratmi, 
kakaknya, “Bukankah aku sudah memasang pemberitahuan, kalau aku menjual 
rempeyek?”


“Mungkin karena pemberitahuanmu kurang menarik,” kata Ratmi.


“Maksudmu?”


“Untuk membuat orang tertarik, kau harus memberi informasi tentang 
rempeyekmu. Kalau tidak, bagaimana orang tahu keistimewaan rempeyekmu?”


Hmm, betul juga. Dadang mulai memikirkan cara paling menarik untuk 
memberitahukan rempeyeknya ke orang-orang. Setelah semalaman berpikir, 
akhirnya ia membuat iklan seperti ini. 

(Ditulis oleh:

Maya Lestari G.F)
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Aktivitas Pembelajaran 01

Inspirasi Kegiatan 1

Kegiatan Individu


Hal terpenting yang harus dimiliki peserta didik sebelum bisa membuat iklan adalah 
mereka harus mengerti apa saja unsur iklan terlebih dahulu. Pemahaman ini bisa 
diberikan dengan mengajak mereka mencermati iklan Dadang di atas, kemudian 
latihlah mereka untuk menemukan apa saja unsur dalam sebuah iklan dengan 
menganalisis pernyataan-pernyataan pada tabel berikut. 

Pernyataan-pernyataan di atas akan membuat peserta didik memahami bahwa 
sebuah iklan memuat nama produk yang diiklankan, informasi keunggulan produk, 
cara mendapatkan produk, produsen, dan gambaran visual produk.

Tabel 3.1 Unsur Iklan Rempeyek Dadang

No. Pernyataan

1. Iklan yang dibuat Dadang sudah menjelaskan nama produk yang ia 
iklankan.

2. Iklan yang dibuat Dadang sudah menjelaskan keistimewaan 
rempeyeknya.

3. Iklan tersebut sudah memberi informasi tentang bagaimana cara 
mendapatkan rempeyeknya.

4. Iklan tersebut sudah menampilkan informasi yang membuat orang 
tahu bentuk rempeyeknya.

5. Iklan tersebut sudah menampilkan informasi tentang siapa 
pembuatnya.

6. Bahasa iklan tersebut bisa dipahami.

64



Aktivitas Pembelajaran 01

Inspirasi Kegiatan 2

Diskusi kelompok


Setelah peserta didik mulai memahami informasi apa saja yang ada dalam sebuah 
iklan, guru bisa membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok. Berikanlah 
contoh-contoh iklan ke setiap kelompok dan minta mereka menilai iklan mana yang 
lebih menarik dan apa alasannya. Guru bisa memberi beberapa pertanyaan berikut 
kepada peserta didik

 Menurut kalian mengapa orang membuat iklan
 Menurut kalian apakah iklan itu penting? Mengapa
 Berdasarkan contoh-contoh iklan yang kalian lihat, bisakah kalian menjelaskan 

apa yang dimaksud dengan iklan
 Dari semua iklan yang kalian lihat, manakah yang paling menarik? Mengapa 

menurut kalian iklan itu menarik?

Rubrik Penilaian


Rubrik penilaian ini berisi penilaian dalam bentuk angka 1—4, dengan penjabaran 
sebagai berikut.

Rubrik Penilaian


Rubrik penilaian ini berisi penilaian dalam bentuk angka 1—4, dengan penjabaran 
sebagai berikut.

Skor 4		: Sangat baik


Skor 3		: Baik


Skor 2		: Cukup


Skor 1		: Kurang
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Aktivitas Pembelajaran 01

Contoh cara memberi skor penilaian.


Pertanyaan 1: menurut kalian mengapa orang membuat iklan?


Jawaban 1: karena mereka ingin mempromosikan produknya.


Jawaban 2: ada yang membuat iklan karena ingin mempromosikan sebuah produk, 
ada juga yang membuat iklan karena ingin nama produk mereka terus diingat orang. 
Iklan jenis pertama biasa dikeluarkan oleh produsen untuk mengenalkan produk 
baru, sementara iklan jenis kedua dikeluarkan untuk produk yang sudah dikenal luas 
oleh masyarakat. Produsen perlu terus-menerus beriklan meski produk mereka 
sudah dikenal, supaya produk tersebut tidak tenggelam oleh produk serupa yang 
dihasilkan kompetitor mereka.


Dari dua jawaban di atas dapat dilihat bahwa jawaban yang lebih analitis adalah 
jawaban 2. Guru bisa memberi skor tinggi untuk peserta didik yang menjawab 
seperti ini. Semakin analitis jawaban yang diberikan, semakin tinggi skor yang 
diberikan.

Skor penilaian berkisar dari 1—4 . 

Tabel 3.2 Contoh Skor Penilaian

Nama Aspek yang dinilai Total Skor

Mengetahui unsur iklan 
(dilihat dari kemampuan 
menganalisis jawaban 
pada kegiatan 1)

Kemampuan menjawab 
pertanyaan

pada kegiatan 2

Rina 4 3 7
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G. Aktivitas Pembelajaran-2

Menilai Keefektifan Iklan

Aktivitas Pembelajaran 02

02

Tip Memandu Kegiatan

Guru bisa melakukan apersepsi dengan menyajikan cerita “Iklan Dadang”. 
Wacana ini merupakan kelanjutan dari wacana sebelumnya. Dalam wacana 
ini peserta didik belajar bagaimana tokoh cerita berusaha mengatasi 
masalahnya, dan pada saat yang sama, peserta didik juga menilai efektivitas 
iklan yang dibuat tokoh cerita. Setelahnya, pandulah sebuah diskusi kelas 
untuk mendiskusikan iklan yang dibuat tokoh cerita. Kegiatan ini akan 
menjadi pengantar yang menarik untuk kegiatan berikutnya, yaitu 
membahas contoh-contoh iklan yang mereka dapatkan.

Wacana 2


Iklan Dadang

Pagi-pagi sekali, Dadang memasang iklan rempeyek di depan rumahnya. 
Iklan itu ia tulis di atas kain spanduk berukuran 50 x 50 cm. Kain itu ia tempel 
di dinding teras. Setelah membandingkan iklan itu dengan pemberitahuan 
sebelumnya yang hanya berisi kata-kata ‘Jual Rempeyek’, ia pikir sekarang 
iklan sudah bagus. Ia tidak sabar menunggu pembeli yang datang.
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Pada pukul satu siang, seorang pembeli datang. Ia bertanya apakah 
Dadang betul menjual rempeyek eceran. Dadang membenarkan. Pembeli itu 
berkata ia ingin membeli seperempat kilogram rempeyek. Dengan 
bersemangat, Dadang mengambilkan pesanan. Ia merasa keberuntungan akan 
datang hari ini padanya.


Setelah pembeli pertama itu, tidak ada lagi yang datang, kecuali dua anak 
tetangga rumahnya yang mau membeli sebungkus rempeyek untuk teman 
makan nasi. Menurut anak-anak itu, makan nasi, apalagi nasi yang diberi kuah 
sayur, akan lebih enak bila dibarengi rempeyek.


Malamnya, Dadang menyimpan harapan, bahwa esok hari pembeli 
rempeyeknya akan lebih banyak. Akan tetapi, esok bahkan lebih buruk lagi. 
Satu pembeli pun tidak ada yang datang. Ia sedih sekali.



“Kupikir, aku tahu apa masalahnya,” kata Ratmi, sang kakak. 


“Iklanmu tidak memberi banyak informasi. Satu-satunya hal yang diketahui 
orang hanyalah, mereka bisa membeli rempeyekmu dalam jumlah sedikit dan 
banyak.”


“Memangnya itu bukan informasi?” tanya Dadang.


“Ya, tapi itu informasi yang sangat umum. Di mana-mana orang bisa 
membeli barang apa saja dalam jumlah banyak dan sedikit, kan?”


“Betul juga,” pikir Dadang. Ia harus mengubah rencana.


Keesokan harinya, ia mengganti spanduk iklannya. Inilah iklan 
rempeyeknya yang terbaru.

(Ditulis oleh:

Maya Lestari G.F)

Aktivitas Pembelajaran 02
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Aktivitas Pembelajaran 02

Inspirasi Kegiatan

Kegiatan Mandiri


Kegiatan pada bagian ini bertujuan untuk membuat peserta didik paham efektivitas 
sebuah iklan. Dengan menjawab pertanyaan pada tabel berikut, mereka akan 
memiliki pengetahuan awal tentang iklan yang efektif.

Diskusi berpasangan


Dalam kegiatan ini peserta didik akan berdiskusi dengan teman di sebelahnya untuk 
menganalisis dua jenis iklan yang dibuat oleh Dadang, yaitu iklan di wacana 1 dan 
iklan di wacana 2. Mintalah peserta didik membandingkan dua iklan tersebut 
dengan cara mengisi tabel berikut. Setelah mengisi tabel peserta didik membuat 
kesimpulan tentang iklan mana yang lebih potensial menarik perhatian pembeli, dan 
apa alasannya?

Tabel 3.3 Analisis Iklan Dadang yang Kedua

No. Pernyataan Sudah Belum

1. Iklan tersebut sudah memberikan informasi yang jelas 
tentang produk.

2. Iklan tersebut sudah dilengkapi gambar yang menarik 
perhatian calon konsumen.

3. Iklan tersebut sudah mengandung kalimat unik yang 
mudah diingat.

4. Melalui iklan, sudah terlihat jelas siapa calon konsumen 
produk Dadang.

5. Bahasa yang digunakan sudah sesuai dengan konsumen 
yang dituju.
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Aktivitas Pembelajaran 02

Berilah tanda centang di iklan yang sesuai dengan pernyataan pada tabel berikut.

Kegiatan Pengayaan


Kemampuan peserta didik menganalisis iklan bisa dipertajam dengan mengajak 
mereka mencermati beragam iklan yang ada di media cetak maupun media audio 
visual. Tunjukkanlah beberapa contoh iklan, dan mintalah mereka mengamati iklan 
mana yang lebih potensial menarik perhatian, dan apa alasannya. Untuk melatih 
kemampuan peserta didik menyampaikan gagasan secara lisan, minta juga mereka 
mempresentasikan hasil pengamatan mereka.

Iklan yang menurut saya efektif adalah iklan _____________________________


______________________________________________________________


Alasannya: 
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
___________________________________


Tabel 3.4 Analisis Iklan 1 dan 2

Analisis Iklan 1 Iklan 2

Iklan sudah memuat 
nama produk.

Iklan sudah 
menjelaskan 
keistimewaan 
produk.

Iklan sudah 
menjelaskan cara 
mendapatkan 
produk.

Iklan sudah memuat 
produsen produk.

Iklan mudah diingat.
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Aktivitas Pembelajaran 02

Apabila guru bisa menampilkan iklan audio atau audio visual, guru sebaiknya 
meminta peserta didik membahas ciri pola penyajian iklan jenis ini. Bila guru 
mengalami kesulitan menampilkan iklan audio atau audio visual, guru bisa 
memecahkan masalah ini dengan meminta peserta didik mencari sendiri aneka 
ragam iklan untuk ditampilkan pada sesi diskusi. Bila tidak memungkinkan untuk 
menampilkan contoh iklan audio atau audio visual, guru cukup mengajak peserta 
didik mengkaji iklan cetak.

Wacana 3


Usaha Dadang

Pada pukul delapan pagi, Dadang sudah menempel iklan baru yang ia 
buat. Sekarang ia yakin kalau iklan yang baru ini akan lebih menarik perhatian. 
Dadang sudah mengikuti saran Kak Ratmi untuk menjelaskan keistimewaan 
rempeyeknya di iklan. Dadang pikir, ini akan membuat orang penasaran.


Pada pukul 11.00 anak tetangga Dadang datang. Dia hendak membeli dua 
bungkus rempeyek Dadang untuk teman makan nasi. 


“Mengapa kamu selalu membeli rempeyekku setiap kali hendak makan 
nasi?” tanya Dadang penasaran.


“Sebab rempeyek Kak Dadang gurih sekali,” kata anak tersebut, “Dimakan 
bersama kuah sayur rasanya enak sekali.”


Dadang merasa senang mendengarnya. Ia bangga karena ternyata 
rempeyeknya punya ciri khas.


Pada pukul 13.00 dua pembeli datang. Mereka masing-masing membeli 
sebungkus rempeyek. Dadang bertambah semangat, kali ini ia yakin akan 
menuai hasil lebih banyak.


Menit demi menit berlalu. Pukul 17.00 seorang pembeli datang dan 
membeli 2 kilogram rempeyek. Setelah itu tak ada pembeli lagi. Kini, Dadang 
jadi masygul. Harapan yang ia pancang tinggi-tinggi dari pagi ternyata tidak 
tercapai. Ia menemui kak Ratmi untuk mencurahkan perasaannya.


“Usahamu bagus, Dadang,” kata Kak Ratmi, “Mungkin kau perlu 
menambah sesuatu di iklanmu, supaya makin banyak orang yang tertarik.”


“Apa itu?”


“Kalau kau menjual sebuah produk, kau harus menunjukkan bentuk 
produkmu ke orang. Kakak pikir, kau sebaiknya menampilkan foto rempeyekmu 
di iklan.”
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Aktivitas Pembelajaran 02

Aha! Ini dia. Betul juga kata Kak Ratmi. Kalau orang melihat seperti apa 
bentuk rempeyeknya, tentu orang akan lebih tertarik membeli. Dadang lalu 
mempelajari dua iklan makanan yang ia temukan. 


Ini adalah dua iklan tersebut.

Iklan 1 Iklan 2

(Ditulis oleh: Maya Lestari G.F)

Inspirasi Kegiatan 1

Wacana di atas merupakan pengantar bagi peserta didik untuk menyusun sebuah 
kesimpulan tentang iklan yang efektif. Mintalah peserta didik untuk membandingkan 
kedua iklan di atas, lalu minta mereka menganalisis pernyataan di tabel berikut.


Kegiatan Mandiri


Analisislah ketiga iklan berikut. Iklan pertama merupakan iklan Dadang di wacana 2, 
sementara dua iklan berikut adalah iklan yang dilihat Dadang di wacana 3.
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Aktivitas Pembelajaran 02

Centanglah iklan yang sesuai dengan pernyataan berikut.

Iklan Dadang Iklan di wacana 3

Tabel 3.5 Pernyataan Iklan Dadang dan Iklan Wacana 3

Pernyataan
Iklan Dadang
 Iklan di wacana 3


Iklan memiliki teks yang sederhana dan 
mudah diingat.

Iklan sudah memuat gambar yang 
membuat calon konsumen tahu bentuk 
produk yang ditawarkan.

Iklan sudah mengandung informasi yang 
lengkap tentang nama produk, 
keistimewaan produk, dan pembuat 
produk.

Iklan sudah memiliki desain iklan yang 
menarik.
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Aktivitas Pembelajaran 02

Inspirasi Kegiatan 2

Diskusi kelompok


Guru bisa membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok, dan mengajukan 
pertanyaan pada tabel berikut untuk memantik diskusi.


Perhatikanlah dua iklan makanan yang dipelajari Dadang, lalu diskusikanlah hal-hal 
berikut ini

 Apa kesamaan dua iklan itu
 Apa hal-hal menarik dari dua iklan itu
 Apa yang sebaiknya dipelajari Dadang dari dua iklan itu
 Bagaimana seharusnya Dadang menampilkan iklannya?

Inspirasi Kegiatan 3

Diskusi kelompok


Berikut ini adalah iklan yang dibuat oleh Dadang setelah mempelajari dua iklan 
tersebut.
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Guru dapat memberikan pertanyaan berikut untuk memantik diskusi

 Apa saja perubahan yang dilakukan Dadang untuk membuat tampilan iklannya 
lebih menarik

 Apakah menurutmu iklan yang dibuat Dadang tersebut sudah bisa menarik 
perhatian? Mengapa

 Menurutmu, apa cara terbaik yang bisa dilakukan Dadang untuk menyebarkan 
iklan produknya ke lebih banyak orang?

Rubrik Penilaian


Rubrik penilaian berikut bisa digunakan untuk menilai kemampuan peserta didik 
mengerjakan kegiatan 1, 2, dan 3. 


Skor penilaian berkisar dari 1—4.

Skor 4		: Sangat baik


Skor 3		: Baik


Skor 2		: Cukup


Skor 1		: Kurang

Tabel 3.6 Skor Penilaian Kegiatan 1, 2, dan 3

Nama Aspek yang dinilai Total Skor

Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 3

Peserta didik bisa 
menganalisis 
pernyataan 
dengan benar 
(indikatornya, 
peserta didik 
mencentang 
pernyataan 
dalam iklan yang 
sesuai)

Peserta didik 
bisa menjawab 
pertanyaan pada 
sesi diskusi. 
Semakin analitis 
jawaban peserta 
didik, semakin 
tinggi skor 
penilaiannya.

Peserta didik bisa 
menjawab 
pertanyaan pada 
sesi diskusi. 
Semakin analitis 
jawaban peserta 
didik, semakin 
tinggi skornya.

Rudi 4 4 4 12
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H. Aktivitas Pembelajaran-3

Membuat Iklan 03

Aktivitas Pembelajaran 03

Pada bagian ini, peserta didik akan belajar membuat iklan yang efektif. Mereka akan 
mempelajari langkah-langkah pembuatan iklan melalui metode peta pikiran atau 
pemetaan gagasan, dan belajar melakukan riset sederhana.

Tip Memandu Kegiatan

Kegiatan akan lebih efektif apabila peserta didik melakukan kegiatan dalam 
kelompok. Bila kondisi tidak memungkinkan, guru bisa meminta peserta 
didik membuat iklan secara mandiri, dengan panduan yang diberikan.

Langkah-Langkah Pembuatan Iklan

Untuk membuat iklan yang efektif, seorang pembuat iklan terlebih dahulu harus 
memiliki pengetahuan tentang produknya dan untuk siapa produk itu ditujukan. 
Pembuat iklan bisa melakukan riset terlebih dahulu agar iklan yang dibuat tepat 
sasaran. Iklan yang dibuat berdasarkan riset biasanya berhasil menarik perhatian 
masyarakat. 


Berikut ini adalah langkah-langkah yang umum dilakukan sebelum membuat iklan.


1.	Mengenali keunggulan produk yang akan diiklankan


Untuk membujuk calon konsumen membeli sebuah produk, sangat penting 
memberitahukan kepada mereka keunggulan-keunggulan dalam produk tersebut. 
Guru bisa meminta peserta didik menyusun daftar keunggulan produk yang hendak 
mereka tawarkan. Dari daftar, mintalah mereka memilih satu keunggulan untuk 
ditampilkan dalam iklan. 


2.	Tentukan konsumen yang dituju


Saat hendak mengenalkan sebuah produk, seorang pembuat iklan harus 
menggunakan bahasa yang mudah dimengerti calon konsumen. Guru bisa melatih 
peserta didik membuat kalimat-kalimat sederhana dan menarik untuk dimasukkan 
ke dalam iklan mereka.
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3.	Tentukan unsur-unsur yang ada dalam iklan


Sebuah iklan memiliki empat unsur, yaitu tulisan, gambar, suara, dan gerak. Jika 
peserta didik membuat iklan cetak, iklan mereka hanya terdiri atas tulisan, gambar, 
atau kombinasi keduanya. Jika ada peserta didik yang ingin membuat iklan audio 
visual, iklan mereka juga terdiri atas suara dan gerak. Bebaskanlah peserta didik 
untuk membuat iklan dalam bentuk yang mereka suka untuk memaksimalkan hasil 
pelajaran.


4.	Tentukan pesan yang hendak ditampilkan pada iklan


Setiap iklan mengandung sebuah pesan. Iklan “Kios Jajanan Hana” di wacana 3 
mengandung pesan bahwa kios tersebut hanya menyediakan jajanan yang disukai 
banyak orang. Iklan “Rumah Makan Padang Oke” mengandung pesan, bahwa semua 
makanan yang ada di situ sangat lezat karena dimasak dengan bumbu asli dari 
Sumatra Barat. Pesan itu ditampilkan melalui kata dan gambar. Kata-kata dalam 
kedua iklan tersebut bisa disebut sebagai slogan.

Inspirasi Kegiatan 1

Kegiatan mandiri: Mengenal slogan


Menurut kamus kbbi.kemdikbud.go.id, slogan adalah

 perkataan atau kalimat pendek yang menarik atau mencolok dan mudah diingat 
untuk memberitahukan atau mengiklankan sesuatu, seperti Solo Berseri (bersih, 
sehat, indah, rapi

  perkataan atau kalimat pendek yang menarik, mencolok, dan mudah diingat 
untuk menjelaskan tujuan suatu ideologi golongan, organisasi, partai politik, dan 
sebagainya


Slogan umum digunakan dalam iklan agar iklan tersebut mudah diingat. Dalam dua 
iklan pada wacana 3, guru bisa memberitahukan kepada peserta didik slogan yang 
ada di dalamnya, yaitu:

n

 hanya memasak dengan bumbu asli (iklan 1
 hanya menyajikan jajanan favoritmu (iklan 2)


Guru bisa memberikan contoh-contoh iklan layanan masyarakat berikut kepada 
peserta didik agar mereka bisa memahami slogan secara lebih baik. Mintalah 
mereka untuk mengidentifikasi kalimat mana yang merupakan slogan.
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Aktivitas Pembelajaran 03

 Iklan Pajak

Slogan dalam iklan ini adalah …...........................................

Slogan dalam iklan ini adalah …...........................................

Gambar 3.2 Iklan Pajak

Sumber: https://djponline.pajak.go.id/account/login

2. Iklan Kementerian Kesehatan RI

Gambar 3.3 Iklan Kementerian Kesehatan RI
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Aktivitas Pembelajaran 03

Slogan dalam iklan ini adalah …...........................................

3. Iklan PLN Mobile

Gambar 3.4 Iklan PLN Mobile

Inspirasi Kegiatan 2

Diskusi Kelompok


Membuat peta pikiran atau peta gagasan iklan.


Peta pikiran adalah sebuah kerangka ide yang memudahkan peserta didik untuk 
menyusun sebuah rencana dengan baik. Guru bisa mengajarkan peserta didik 
membuat peta gagasan iklan mereka dengan mengambil contoh kasus iklan 
Dadang.
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Aktivitas Pembelajaran 03

Peta Gagasan Iklan Dadang


Sebelum membuat iklan rempeyeknya, Dadang melakukan pemetaan iklan seperti 
pada gambar berikut ini.

Gambar 2.1 Peta Gagasan Iklan Dadang

Menyajikan Iklan


Mintalah setiap kelompok untuk mendiskusikan iklan yang hendak mereka buat. 
Guru bisa menyarankan peserta didik untuk membuat iklan produk yang ada di 
sekitar mereka. Dengan membuat iklan untuk produk yang dikenali peserta didik, 
pelajaran tersebut akan terasa lebih bermakna.

Menjadi slogan 
yang mudah diingat


Disampaikan 
dalam bentuk 
gambar

Semua kalangan


Rempeyek

Rempeyek Dadang 
cocok sebagai 
cemilan dan 
teman makan nasi


Untuk siapa iklan 
itu ditujukan?

Apa pesan yang 
hendak 
disampaikan?

Rempeyek yang 
gurih dan enak


Apa keunggulan 
yang hendak 
disampaikan di 
iklan itu? 


Iklan apa yang 
ingin dibuat?


IKLAN
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Aktivitas Pembelajaran 03

Rubrik Pengamatan


Rubrik pengamatan berikut dapat digunakan untuk menilai kemampuan peserta 
didik menganalisis efektivitas sebuah iklan. 

Tabel 3.7 Rubrik Pengamatan Analisis Efektivitas Iklan

Nama Aspek yang dinilai Total

Skor

Memahami 
slogan 
(indikator: 
hasil 
jawaban 
kegiatan 1)

Mengetahui 
tahapan 
pembuatan 
iklan.

(indikator: 
bisa 
membuat 
peta 
gagasan 
rancangan 
iklan)

Bisa 
membuat 
iklan 
(indikator: 
hasil tugas 
membuat 
iklan)

Presentasi 
iklan 
(indikator: 
melakukan 
presentasi 
iklan, 
menjawab 
pertanyaan)

Aktif dalam 
diskusi (indikator: 
melakukan tanya 
jawab, 
memberikan 
pendapat, 
mengemukakan 
argumentasi)

Lila 4 4 3 3 3 17

Skor penilaian berkisar dari 1—4.


Skor 4		: Sangat baik


Skor 3		: Baik


Skor 2		: Cukup


Skor 1		: Kurang

Inspirasi Kegiatan 3

Mintalah setiap kelompok untuk mempresentasikan iklan yang sudah dibuat. Minta 
juga setiap kelompok untuk menilai keefektifan iklan tersebut.
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I. Refleksi

Kegiatan Ya Tidak Catatan

Perencanaan

1. Saya mempersiapkan materi ajar yang 
dibutuhkan.

2. Saya menyiapkan rencana pembelajaran 
alternatif, yang bisa digunakan jika rencana 
pertama tidak berhasil.

3. Saya sudah memetakan kemampuan 
setiap peserta didik saya, dan sudah 
menyusun cara terbaik untuk mengajar 
sesuai kemampuan mereka.

Pelaksanaan

1. Saya mengetahui kompetensi dasar 
pembelajaran, mengerti tujuan 
pembelajaran, dan memahami 
indikator-indikator yang harus saya lihat 
untuk memastikan tujuan pembelajaran 
tercapai.

2. Saya mencatat perkembangan peserta 
didik, dan memahami 
tantangan-tantangan yang mereka hadapi 
saat mempelajari materi.

3. Saya berusaha mencari cara-cara terbaik 
agar peserta didik memahami materi. 
Cara-cara ini saya dapatkan berdasarkan 
pemantauan akan respons mereka saat 
pelajaran berlangsung.

Guru dapat melakukan refleksi dengan membubuhkan tanda centang. Tabel berikut 
ini dapat dimodifikasi sesuai keperluan dan kondisi.
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Penilaian

1. Peserta didik menguasai materi yang 
diajarkan dengan baik.

2. Peserta didik yang belum menguasai 
materi mendapatkan bimbingan yang ia 
butuhkan.

3. Saya berkomunikasi dengan peserta 
didik mengenai kesulitan mereka dalam 
pelajaran.

4. Saya berkomunikasi dengan orang tua 
tentang hasil pelajaran peserta didik, dan 
bila ada kendala, saya dan orang tua 
bekerja sama mengatasinya.

J. Glosarium

audio Bersifat dapat didengar.

audio visual	 Bersifat dapat didengar dan dilihat.

efektif Ada efeknya, berhasil guna.

efektivitas Bersifat efektif.

konsumen Pemakai barang hasil produksi, penerima pesan iklan, pemakai jasa.

potensi Kemampuan yang bisa dikembangkan.

produk Barang atau jasa yang dihasilkan. 

produsen Penghasil barang atau produk.
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Contoh iklan untuk dianalisis peserta didik

Toko Kado

Cantik Manis
Bingung cari kado untuk 
orang-orang tersayang?



Cari di Cantik Manis saja

Jl. Pedati No. 36 
Padang

PASAR SAYUR PAGI SORE
Buka setiap hari

Hanya menjual sayur segar


Alamat Jl. Apel No.12

BAKERI RIA
Menyediakan aneka jenis roti.


Menerima pesanan untuk 
berbagai acara.



Jl. Utama No.224 c
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04 Dunia Kita Dalam Cerita

Inspirasi Penguatan di Kelas IX



Bab 04

Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi

3.2 Menelaah struktur dan 
aspek kebahasaan cerita 
pendek yang dibaca atau 
didengar 

3.2.1 Mengidentifikasi tema, tujuan, dan pesan cerita 
berdasarkan isi cerpen dan sumber lain yang 
mendukung

3.2.2 Mengidentifikasi tujuan dan pesan penulis 
berdasarkan diksi yang digunakan

3.2.3 Menentukan pesan moral cerita

3.2.4 Memahami cara penulisan takarir yang tepat 
sesuai dengan target pembaca

4.2 Mengungkapkan 
pengalaman dan gagasan 
dalam bentuk cerita pendek 
dengan memperhatikan 
struktur dan kebahasaan

4.2.1 Membuat prediksi isi cerpen berdasarkan judul 
yang diberikan disertai sumber lain yang 
mendukung

4.2.2 Membuat alternatif judul cerpen dengan 
menggunakan argumentasi yang tepat

4.2.3 Membuat inferensi berdasarkan berbagai 
informasi terhadap tujuan dan pesan penulis 
dalam memilih judul sebuah cerpen

4.2.4 Menampilkan pesan moral cerita dalam bentuk 
takarir di media sosial

A. Tujuan Pembelajaran

 Setelah menganalisis judul dan sumber visual yang berkaitan dengan cerpen, 
peserta didik dapat membuat prediksi terhadap isi cerpen

 Setelah melakukan pembelajaran menggunakan strategi berpikir nyaring dan 
menganalisis diksi yang digunakan penulis, peserta didik dapat memahami 
tema, tujuan, dan pesan yang disampaikan penulis dengan tepat. 

 Setelah menganalisis berbagai contoh yang diberikan, peserta didik dapat 
menulis pesan moral cerpen dalam bentuk takarir di media sosial disertai 
ilustrasi yang tepat sesuai dengan target pembaca dan memperhatikan etika.
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B. Deskripsi Umum

Modul ini merupakan pengembangan materi dari Kompetensi Dasar 3.2 dan 4.2 
mengenai teks cerpen yang mencakup menelaah struktur dan aspek kebahasaan 
serta menulis cerita pendek. Namun, modul ini akan menggali lebih dalam terkait 
beberapa aspek kebahasaan dan cara menuangkan cerpen secara kreatif dengan 
menggunakan teks multimoda. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk 
mengaitkan pemahaman mereka terhadap materi yang telah dipelajari dengan 
manfaat yang mereka dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, tema 
yang diangkat dalam modul ini merupakan tema kontekstual yang berkaitan 
dengan kehidupan peserta didik baik dari segi sosial maupun psikologis. 


Teks multimoda yang digunakan pada modul ini adalah teks tulis, infografik, 
ilustrasi cerita, dan poster. Penggunaan berbagai moda teks pada modul ini 
diharapkan dapat meningkatkan kompetensi peserta didik dalam membuat 
keterkaitan antarteks. Selain itu, beberapa pengatur grafis juga digunakan untuk 
mengarahkan peserta didik dalam mengorganisasikan ide/pikiran/gagasan.


Strategi berpikir nyaring (think aloud) dan teknik membaca SQ3R (Survey, 
Question, Read, Recite, Review) diterapkan pada modul ini. Hal tersebut diharapkan 
dapat membiasakan peserta didik untuk berpikir terbuka dan dapat memantau 
pemahaman, berpikir tingkat tinggi, serta membentuk karakternya. 

C. Penyesuaian pada Konteks yang Berbeda

Materi maupun media pada modul ini dapat disesuaikan dengan keragaman 
kondisi dan budaya masing-masing sekolah. Pengubahan tema cerpen yang 
berkaitan dengan budaya lokal maupun isu sosial yang ada di daerah dapat 
dilakukan dengan tetap memperhatikan kualitas cerpen yang diangkat. Selain itu, 
penggunaan media elektronik ataupun media sosial dapat diganti dengan 
menggunakan media yang ada seperti karton ataupun majalah dinding. 
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D. Informasi Umum

Mata 
Pelajaran:

Bahasa 
Indonesia



Kelas:

Kelas VIII

Waktu: 

9 JP 
(360 
menit)

Alat, Media, 
Bahan:
 Alat: fotokopi 

L
 Media: teks 

cetak, 
infografik, 
ilustrasi, media 
sosia

 Bahan Ajar: 
modul, kumcer, 
media sosial

Bahan Bacaan Alternatif:
 Isrul, Muhammad, dkk. 2016. Piala 

di Atas Dangau: 10 Cerpen 
Pemenang Lomba Menulis Cerita 
Remaja (LMCR) Tahun 2015. 
Jakarta: Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan. Dapat dikases di 

 Keraf, Gorys. 2000. Diksi dan Gaya 
Bahasa. Jakarta: Gramedia

 Zakiyah, Mustafa Husba, dkk. 
2018. Remaja, Literasi, dan 
Penguatan Karakter. Kendari: 
Kantor Bahasa Sulawesi Tenggara. 
Dapat diakses di 

http://repositori.kemdikbud.go.id/id/
eprint/386

https://gln.kemdikbud.go.id/glnsite/
wp-content/uploads/2020/06/166.
-Remaja-dan-Literasi_0.pdf 

Pertanyaan Int
 Apa hubungan antara diksi yang digunakan penulis dengan pesan 

yang ingin disampaikannya
 Bagaimana peserta didik dapat memilih judul yang tepat untuk 

sebuah cerpen?
 Bagaimana cara peserta didik menyampaikan pesan sebuah cerpen 

melalui takarir gambar yang tepat di media sosial? 


Pemahaman Bermakna
 Peserta didik dapat mengaitkan antara diksi yang digunakan oleh 

seorang penulis dengan pesan yang ingin disampaikannya baik 
secara tersirat maupun tersurat.

 Peserta didik dapat mentransformasikan pesan sebuah cerita ke 
dalam cerita baru yang ditulisnya

 Peserta didik dapat membuat takarir gambar di media sosial 
dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan 
mengandung pesan moral.
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E. Peta Kompetensi 

Gambar 4.1 Peta Kompetensi

Menganalisis tujuan 
penggunaan bahasa 
penulis dalam cerpen

Mengidentifikasi isi 
cerpen berdasarkan judul 
dan sumber lain yang 
mendukung

Mengidentifikasi tujuan 
dan pesan penulis 
berdasarkan diksi yang 
digunakan dalam cerpen

Menuangkan pesan 
moral cerpen secara 
kreatif

Mengungkapkan pesan 
moral cerpen dalam 
bentuk takarir di media 
sosial

Menginferensi pesan 
pada cerpen berdasarkan 

diksi dan sumber lain 
yang mendukung
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F. Aktivitas Pembelajaran-1

Membuat prediksi isi cerpen berdasarkan judul yang 
diberikan


Aktivitas Pembelajaran 01

01

 Inspirasi Kegiatan

Pada kegiatan ini, peserta didik diharapkan dapat menyampaikan 
prediksi isi cerita berdasarkan hasil analisisnya terhadap judul yang 
diberikan. Oleh karena itu, peserta didik akan sangat mungkin menggunakan 
imajinasi mereka masing-masing yang tentunya unik dan berbeda. 


Guru sebaiknya menekankan kepada peserta didik bahwa setiap 
pendapat mereka akan dihargai. Guru melakukan hal tersebut dengan tidak 
merendahkan prediksi mereka sekalipun berbeda dengan apa yang terdapat 
pada cerpen. 


Kegiatan ini menggunakan strategi berpikir nyaring yang di dalamnya 
peserta didik diharapkan dapat menyampaikan cara berpikirnya secara lisan 
kepada orang lain. Guru sebaiknya memberikan contoh bagaimana 
menyampaikan pikirannya secara lisan.   

A. Kegiatan Sebelum Membaca

 Ajak peserta didik untuk menuliskan sebanyak-banyaknya judul cerpen yang 
masih mereka ingat di papan tulis sehingga membentuk awan kata. Dalam 
pembelajaran daring, kegiatan ini dapat dilakukan dengan menggunakan 
mentimeter atau situs yang lain

 Mintalah beberapa perwakilan peserta didik untuk menyampaikan ringkasan 
cerita dari salah satu judul yang mereka tulis pada kegiatan sebelumnya

 Saat peserta didik menyampaikan ringkasan ceritanya, guru dapat 
memvisualisasikan cerpen tersebut dalam bentuk peta pikiran/mind map. Hal 
ini dilakukan agar peserta didik dapat membandingkan antara informasi yang 
disampaikan secara lisan dengan informasi dalam bentuk visual, sekaligus 
mengonfirmasi penyampaian cerita peserta didik.
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Aktivitas Pembelajaran 01

4. Sampaikan kepada peserta didik bahwa mereka akan membaca cerpen 
berjudul “Sampur Merah Dian”. Guru dapat mengecek apakah peserta didik 
sudah tahu apa arti kata “sampur”. Jika peserta didik belum tahu, guru dapat 
meminta mereka untuk melihat arti kata tersebut di KBBI baik berupa buku 
maupun KBBI daring.

5. Guru menyampaikan kepada peserta didik bahwa mereka diminta untuk 
mengisi tabel prediksi isi cerpen berdasarkan judul yang sudah disebutkan. 
Guru sebaiknya menekankan kepada peserta didik untuk menggunakan 
imajinasinya dikaitkan dengan setiap kata pada judul. 

6. Guru dapat memberi contoh bagaimana membuat prediksi isi cerpen dengan 
menggunakan salah satu judul yang ditulis peserta didik pada kegiatan 
sebelumnya. Guru memberikan pemodelan bagaimana menyampaikan alur 
berpikirnya secara nyaring dengan menjelaskan prediksi disertai alasan. 

7. Pada kegiatan memprediksi isi cerpen, peserta didik diminta untuk duduk 
berpasangan. Secara bergantian mereka menyampaikan hasil prediksinya 
dengan menggunakan strategi berpikir nyaring. Peserta didik yang menyimak 
penjelasan temannya hanya bertugas menggali alasan bukan membenarkan 
atau menyalahkan prediksi temannya.  

B. Kegiatan selama membaca

C. Kegiatan setelah membaca

 Mintalah peserta didik membaca cerpen “Sampur Merah Dian”
 Arahkan peserta didik untuk menandai kata-kata baru atau bagian yang sulit 

dipahami. 

 Guru meminta peserta didik melihat kembali hasil prediksi mereka pada 
pengatur grafis

 Peserta didik diminta untuk menuliskan hasil bacaan mereka pada pengatur 
grafis dan membandingkannya dengan prediksi yang telah dibuat

 Guru kembali menekankan bahwa wajar jika prediksi yang dibuat sangat 
berbeda dengan informasi yang mereka dapatkan setelah membaca 
keseluruhan isi cerpen

 Peserta didik diminta untuk duduk berpasangan dan menjawab pertanyaan 
yang telah disediakan. Arahkan peserta didik untuk berdiskusi secara aktif 
untuk menjawab pertanyaan

 Peserta didik dan guru membahas jawaban sekaligus menyimpulkan 
bagaimana cara membuat judul cerpen yang tepat.
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Aktivitas Pembelajaran 01

2. Teks dan Perlatihan untuk Peserta Didik

Pada kegiatan ini peserta didik akan membaca sebuah cerpen berjudul 
“Sampur Merah Dian”. Sebelum membaca, peserta didik diminta untuk 
mengisi tabel prediksi dengan perkiraan mereka terhadap cerita yang akan 
dibaca berdasarkan judul dan ilustrasi yang diberikan. Perhatikan cara 
pengisian tabel berikut

 Peserta didik mengisi prediksi terhadap cerpen pada kolom “setelah 
membaca”

 Peserta didik membaca keseluruhan isi cerpen
 Peserta didik menulis hasil analisis terhadap cerpen yang telah dibaca 

pada kolom “setelah membaca”
 Peserta didik membandingkan hasil prediksi dengan hasil analisis. 

Tanyakan kepada peserta didik, hal apa yang membuat hasil tersebut 
sama/berbeda? 

Tabel 4.1 Prediksi Cerpen

Pertanyaan
Sebelum 
Membaca

Sesudah 
Membaca

Siapakah tokoh utamanya? (Jelaskan nama 
dan sifatnya)

Masalah apa yang dihadapi tokoh utama?

Apa yang dilakukan tokoh untuk 
menyelesaikan masalahnya?

Apa tema yang diangkat dalam cerpen?

Kapan dan di manakah cerita terjadi?
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Aktivitas Pembelajaran 01

  Sampur Merah Dian

Sinar mentari belum lama menyapa pucuk pepohonan rindang di tepi 
lapang. Deretan pintu kelas di sepanjang lorong masih tertutup. Hanya 
terdengar suara sapu lidi penjaga sekolah yang menggiring helaian daun 
kering. Namun, Dian sudah mematung di depan majalah dinding sekolahnya. Ia 
sengaja melewatkan sarapan demi dapat sepuasnya membaca selembar 
poster yang ditempel Pak Seno di sana. Mata bulatnya menyusuri kata demi 
kata yang tertera pada poster itu.

Sejak diajak ibunya menonton festival itu beberapa tahun lalu, Dian sangat 
ingin ikut tampil di sana. Dapat tampil di festival akbar daerahnya itu tentu 
akan sangat membanggakan. Ia masih ingat bagaimana Pak Sukardi, 
tetangganya, memberi tahu semua tetangganya bahwa putrinya dapat lulus 
seleksi penari tahun lalu. Setiap tahun ribuan siswa SMP dan SMA 
se-Kabupaten Banyuwangi mengikuti seleksi, tetapi yang lolos dan dibutuhkan 
untuk tampil hanya seribuan. Sayangnya, keinginan Dian itu sepertinya tidak 
akan pernah dapat terwujud. Kali ini, tidak hanya bapaknya yang akan tidak 
setuju tapi semua orang. 

 Siswi SMP/SMA/Sederaja
 Tinggi badan minimal 140 c
 Dapat menari Tari Gandrung

PERSYARATAN

 Dapat rekomendasi dari sekola
 Mengisi formulir pendaftara
 Mengikuti seleksi pada Kamis 1 Agustus 

2021 di RTH Maroon, Kecamatan 
Benteng Pukul 10.00

 Informasi Pendaftaran: 081289011815

Seleksi Penari 

Festival Gandrung Sewu
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Aktivitas Pembelajaran 01

  Sampur Merah Dian

“Ian, sedang apa?” suara Kinanti menepuk punggung Dian. “Wah, sudah 
dibuka ya pendaftarannya?” 


“Kamu daftar, Ti?” tanya Dian tanpa melirik gadis berambut ikal di 
sampingnya.


“Belum tahu. Kalau Marni ikut, aku juga ikut,” jawab Kinanti. 


Suara beberapa siswa lain menghentikan pembicaraan mereka. Dua pelajar 
SMP itu bergegas menyusuri lorong sekolah menuju kelas mereka di ujung.    


Saat hampir semua teman-temannya berhamburan ke luar kelas untuk 
istirahat, Dian masih memainkan sampur merahnya. Ia kembali mengulang 
gerakan ngebyar yang baru dipelajari dari Pak Seno, guru seni tarinya. 
Dikibaskan ujung sampurnya ke dalam dan ke luar.


“Semangat sekali, Ian!” suara Kinanti menghentikan gerakan tangan Dian. 
Dian hanya tersenyum dan membereskan sampurnya.


“Ke kantin, yuk? Ajak Marni kepada Kinanti dan Dian yang tiba-tiba muncul. 
Kinanti dan Dian mengangguk tanda setuju.


“Mar, kamu jadi ikut Festival Tari Gandrung Sewu tahun ini?” tanya Kinanti 
sambil mengunyah ladrang yang dibawa Marni. Aroma bawangnya bercampur 
dengan semangkuk bakso yang dibeli Marni. 


“Wah, enggak tahu. Capai, panas-panasan gitu,” jawab Marni. “Kamu mau 
ikut lagi?” 


“Kurang tahu juga. Ya sih, capai dan panas, tapi seru. Kita bisa bertemu 
banyak orang. Malah, kalau beruntung bisa diwawancara dan masuk TV 
seperti Gita tahun lalu,” jawab Kinanti. Ia masih ingat bagaimana teman 
sekelasnya itu begitu bangga saat wajah ayunya muncul di sebuah acara 
televisi nasional meski hanya beberapa menit. 


“Wah, betul juga, ya? Tapi, enggak ah,” kata Marni.


“Sudah, ikut saja. Gerakan kalian kan bagus, luwes,” ujar Dian sambil 
mengambil ladrang di depan Kinanti. Suara renyah ladrang yang digigitnya 
ikut meramaikan suasana kantin siang itu.


“He he, terima kasih,” jawab Kinanti sambil menggerakkan tangannya 
dengan luwes. “Eh, tapi kalau kita lolos nanti kamu datang ke Pantai Marina 
kan?”


“Pasti!” jawab Dian pendek.


Sepulang sekolah Dian mampir ke ruang guru mencari Pak Seno. Sudah 
lama ia ingin menemui Pak Seno untuk menyampaikan niatnya. 
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  Sampur Merah Dian

“Ada apa, Ian? Kok belum pulang?” tanya Pak Seno saat melihat Dian 
berdiri di samping mejanya. 


“Anu Pak. Apa saya benar-benar tidak bisa ikut festival itu?”


Pak Seno pun tersenyum mendengar pertanyaan Dian. “Kan sudah jelas 
syaratnya seperti apa. Kamu bisa baca pengumumannya di mading sekolah. 
Jadi, maaf kamu tidak bisa ikut festival itu. Tari gandrung di festival ini kan 
tidak ditampilkan bersama paju. Kalau zaman dulu mungkin bisa,” jawab Pak 
Seno sambil berdiri dan membawa tasnya. “Sebentar, sepertinya bapak punya 
acara lain yang dapat kamu ikuti,” ujar Pak Seno sambil membuka tasnya dan 
mengeluarkan sebuah kertas. “Coba daftar, semoga kamu bisa lolos dan tampil 
membawakan tari remo di Surabaya.” 


“Ya, Pak,” respons Dian pendek. Ia menerima kertas dari Pak Seno, 
memegangnya seperti memegang angin, membacanya sekilas, dan 
memasukkannya ke dalam tas. Wajah Dian masih seperti daun layu. Tak ada 
binar di wajahnya meskipun sudah mendapat informasi itu.


“Kalau kamu memang suka menari, ya menarilah tanpa harus memilih 
tarian yang ingin kamu tarikan. Kalau kata maestro tari, Didik Nini Thowok, kita 
harus berkesenian sepenuh hati, total, dan ikhlas,” pesan Pak Seno sambil 
menepuk pundak Dian. Dian hanya mengangguk meski masih belum dapat 
memahami kata-kata gurunya tadi.


“Sudah makan, Ian?” suara ibu membuat Dian bergegas melepas sampur 
merah yang digunakannya latihan di kamar malam itu. Ia sering kali 
sembunyi-sembunyi menari di dalam kamar. 


 Dian tak menjawab. Bu Sarni mengajak anak semata wayangnya itu 
duduk. 


“Bapakmu dulu juga penari sebelum jadi pengrajin kerajinan aluminium. 
Bapak sama ibu sama-sama suka keliling nari reog. Bapakmu biasa jadi Singo 
Barong atau kadang jadi Warok, sedangkan ibu jadi penari jathil. Bapakmu 
penari yang hebat, apalagi kalau jadi Singo Barong. Topeng kepala singa yang 
berat itu seolah-olah begitu ringan kalau Bapak yang menarikan. Sayangnya, 
kakekmu kurang setuju kalau ibu nikah sama penari. Katanya, penari itu gak 
punya masa depan,” jelas Bu Sarni dengan seulas senyum di ujung bibirnya.


“Akhirnya, bapakmu merantau sampai ke Banyuwangi sini. Setelah dapat 
kerja di galerinya Pak Mangun, bapakmu pulang ke Ponorogo melamar ibu. 
Mungkin, bapakmu kurang setuju kalau kamu suka menari karena itu. Takut, 
kamu dianggap tidak punya masa depan. Padahal, sekarang kan banyak penari 
yang sukses, malah bisa pergi tampil ke luar negeri, ya, kan Ian?”
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  Sampur Merah Dian

Dian mengangguk. Dari buku yang dibacanya di perpustakaan dan 
penjelasan Pak Seno di kelas, ia tahu beberapa orang penari Indonesia yang 
terkenal hingga mancanegara seperti Didik Nini Thowok, Bagong 
Kussudiardjo, dan Sujana Arja. 


“Kalau ibu, ya, mendukung saja kalau kamu suka menari asal kamu yakin. 
Kamu yakin senang sekali menari?” 


Dian mengangguk. 


“Menari apa pun?” tanya ibu.


Kali ini Dian tak menjawab. Yang ada di pikirannya saat ini hanya tari 
gandrung. Bahkan, tari remo yang diceritakan Pak Seno saat itu sama sekali 
tak muncul dalam benaknya.


“Ya, sudah, kamu yang paling tahu jawabannya. Cuma itu tadi pesan ibu. 
Kalau kamu yakin, ibu sama bapak juga ikut yakin sama kamu,” ucap ibu sambil 
pergi meninggalkan Dian yang masih sibuk mencari jawaban.           


Hari seleksi pun tiba. Dian ikut menemani teman-temannya untuk seleksi. 
Pak Seno serta kedua orang tua Marni dan Kinanti pun ikut. Dian yakin kalau 
kedua temannya itu akan lolos seleksi seperti tahun kemarin. Namun, seleksi 
ya tetap seleksi, semua peserta baik yang baru maupun yang sudah pernah 
tampil harus ikut seleksi. 


Seluruh peserta berbaris di lapang menunggu iringan dimainkan. Dian, 
sama seperti penonton lainnya, hanya dapat menyaksikan dari pinggir 
lapangan. Suara gending pun terdengar memerintah penari untuk mulai 
menari mengikuti iramanya. Tanpa sadar, tangan Dian ikut bergerak mengikuti 
alunan gending. Namun, ia berhasil menahan diri untuk tidak ikut menari. Ia tak 
mau jadi bahan tontonan orang-orang.


Seperti yang Dian duga, dua temannya itu lolos. Kebahagiaan dan 
kebanggaan tak hanya terpancar dari wajah kedua temannya, tapi juga orang 
tua mereka dan Pak Seno. Rasa senang dan sedih bercampur aduk di hati Dian.  


Hari itu pun tiba, Dian memasukkan sampur merahnya ke dalam tas. Ia 
berangkat bersama Marni dan Kinanti ke Pantai Marina tempat Festival 
Gandrung Sewu diadakan. Pak Seno dan para siswi yang akan menarikan tari 
khas Banyuwangi itu sudah menunggu. Mereka lantas berganti pakaian dan 
berias. Beberapa siswi yang sudah berganti pakaian dan dirias wajahnya 
tampak berlatih gerakan memainkan kipas. Omprog dari kulit kerbau yang 
berwarna emas menghiasi kepala para penari menambah keanggunan mereka.
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Suara gamelan yang riang pun terdengar membahana di seluruh Pantai 
Marina, mengiringi tarian seribu penari gandrung. Dian mengeluarkan sampur 
merahnya dan menyampirkannya di bahu. Dian memejamkan matanya dan 
hanya ada suara gamelan di telinganya. Ia mulai menari. Hanya ada dirinya dan 
tari gandrung yang riang saat itu.


Senyuman terukir di wajah Dian. Ia paham apa yang disampaikan Pak Seno 
dulu. Ia juga sudah menemukan jawaban pertanyaan ibunya. Kini, ia hanya 
ingin menari dan terus menari. Ia tak hanya ingin menarikan tari gandrung 
yang ia mainkan saat ini atau tari remo yang akan ditampilkan di festival remo 
di Surabaya nanti, tapi tarian lainnya dengan sepenuh hati, total, dan ikhlas.

(Ditulis oleh Fadillah T.A.)

Pelatihan 1

Setelah mengisi tabel prediksi dengan lengkap dan mendiskusikan hasilnya 
antarpeserta didik, mereka diminta untuk menjawab pertanyaan berikut.

1. Apakah kalian setuju bahwa judul sebuah cerita harus mampu 
menggambarkan keseluruhan isi cerita dengan jelas? Mengapa?

2. Bacalah kutipan cerpen berjudul “Elegi” berikut.

Elegi

Semburat emas perlahan datang merambat di kegelapan malam, mengubah langit 
hitam yang perlahan memudar. Sang mentari telah datang. Cahaya bintang yang 
semula bersinar terang, meredup dikalahkan sang surya. Embun pagi di dedaunan 
mulai menghilang, namun entah mengapa dingin udara tak kunjung pergi. Dingin 
terasa menusuk tulang. Adit segera menyibak selimut tipisnya. Selimut yang 
menemani setiap malam bersama adik terkasihnya, Hifza. Ia abaikan keinginan 
untuk kembali bermesraan dengan selimut dan bergegas bangun. 


Pandangannya langsung tertuju pada wajah adik kecilnya. Sepasang matanya 
masih tertutup oleh bulu mata lentik yang menghiasi. Hidung, bibir mungil, dan 
pipi tembamnya begitu menggemaskan. Rona merah yang dulu hadir mewarnai 
pipi, kini mulai menghilang seiring waktu dan bertambahnya beban hidup yang 
harus mereka pikul.


(Azizah, 2016)
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Apa pendapat kalian terhadap penulis yang membuat judul dengan satu 
kata, misalnya, seperti pada cerpen tersebut? Mengapa penulis membuat 
judul seperti itu?

3. Buatlah sebuah judul baru untuk cerpen “Sampur Merah Dian” dan jelaskan 
mengapa kalian memilih judul tersebut?


Dari hasil jawaban dan diskusi yang telah dilakukan, saya dapat 
menyimpulkan bahwa judul cerpen yang baik itu:


_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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G. Aktivitas Pembelajaran-2

Memahami tujuan dan pesan penulis dari diksi yang 
digunakan

Aktivitas Pembelajaran 02

02

Pada kegiatan pembelajaran kali ini, peserta didik diajak untuk menganalisis 
pengaruh penggunaan kata atau diksi dalam sebuah cerita terhadap penyampaian 
isi dan pesan cerita. Guru dapat mengikuti alur pembelajaran berikut.

A. Kegiatan Sebelum Membaca

B. Kegiatan Selama Diskusi

 Inspirasi Kegiatan

 Guru mengajak peserta didik untuk mengingat kembali cerpen “Sampur 
Merah Dian”. Jika perlu, minta mereka untuk menyampaikan isi cerpen dalam 
bentuk peta pikiran seperti yang dicontohkan guru pada pertemuan 
sebelumnya

 Guru meminta peserta didik untuk memperhatikan infografik “Tari Gandrung 
Sewu” dan mengaitkan informasi pada infografik dengan cerpen “Sampur 
Merah Dian” yang telah mereka baca

 Guru menanyakan kepada peserta didik apakah infografik tersebut membantu 
peserta didik dalam memahami isi cerpen. 

 Guru menampilkan dua paragraf yang terdapat pada bahan materi
 Peserta diajak untuk mendiskusikan dua paragraf tersebut. Guru dapat 

memberikan pertanyaan pengarah seperti berikut.

a. Hal apa yang sama dari dua paragraf tersebut?

b. Hal apa yang berbeda dari dua paragraf tersebut?

c. Hal apa yang membuat dua paragraf tersebut berbeda?

d. Paragraf mana yang lebih mudah dimengerti?

e. Paragraf mana yang dapat membuat kalian lebih mudah membayangkan 
kejadian yang terjadi pada cerita?
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3. Peserta didik diminta untuk membaca materi dan mengaitkannya dengan hasil 
diskusi mereka.

4. Guru juga dapat meminta peserta didik untuk mendiskusikan paragraf lainnya. 

C. Kegiatan Setelah Diskusi 

 Peserta didik diminta untuk mengerjakan latihan
 Guru dan peserta didik membahas hasil jawaban.

Pada kegiatan sebelumnya, peserta didik belajar untuk memahami pentingnya 
pemilihan judul dalam menulis cerita. Kali ini peserta didik akan diajak untuk 
menganalisis pengaruh penggunaan kata atau diksi dalam sebuah cerita terhadap 
penyampaian isi dan pesan cerita. Ajak peserta didik untuk memperhatikan 
penggalan cerita berikut.

Bandingkanlah paragraf di atas dengan paragraf berikut. Hal apa yang berbeda 
dan hal apa yang sama?

Kedua paragraf tersebut memiliki isi yang sama dengan penyampaian yang 
berbeda. Paragraf pertama menggambarkan suasana pagi hari di sebuah sekolah 
tanpa harus menyebut waktu dan tempatnya secara spesifik. Sedangkan paragraf 
yang kedua menuliskan secara langsung kapan dan di mana cerita terjadi.

2. Materi dan Pelatihan untuk Peserta Didik

Sinar mentari belum lama menyapa pucuk pepohonan rindang di tepi lapang. 
Deretan pintu kelas di sepanjang lorong masih tertutup. Hanya terdengar suara 
sapu lidi penjaga sekolah yang menggiring helaian daun kering. Namun, Dian 
sudah mematung di depan majalah dinding sekolahnya. Ia sengaja melewatkan 
sarapan demi dapat sepuasnya membaca selembar poster yang ditempel Pak 
Seno di sana.

Pada suatu pagi di sebuah sekolah, Dini sudah berdiri di depan majalah 
dinding. Ia membaca sebuah poster yang ditempel di sana.
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Menggambarkan atau menjelaskan suasana apa yang terjadi dibandingkan 
menuliskannya secara tersurat akan membuat pembaca lebih terlibat dalam cerita. 
Hal tersebut akan membantu pembaca untuk seolah-olah ada di dalam cerita 
tersebut. 


Selain waktu dan tempat, penggambaran suasana juga dapat digunakan untuk 
menjelaskan karakter atau sifat tokoh secara tersirat. Perhatikanlah paragraf 
pertama di atas. Mengapa penulis menyampaikan tokoh Dian pergi ke sekolah 
begitu pagi saat suasana sekolah masih sepi? Hal tersebut dilakukan untuk 
menjelaskan sifat tokoh Dian yang cenderung pemalu. Ia tentu tidak harus 
menunggu saat sekolah sepi untuk membaca selembar poster di mading sekolah 
jika ia bersifat pemberani atau percaya diri. Kalian dapat menggunakan berbagai 
majas atau gaya bahasa untuk menggambarkan hal tersebut secara tidak langsung.

Untuk mengasah kemampuan peserta didik dalam memahami makna pemilihan 
kata pada sebuah cerpen, peserta didik diminta untuk menjawab pertanyaan 
berikut. Perhatikan penggalan cerita di bawah ini.

Menurut kalian, perasaan apa yang dirasakan oleh Dian saat itu? (Kalian dapat 
memilih lebih dari satu jawaban)

Pelatihan 2

“Ya, Pak,” respons Dian pendek. Ia menerima kertas dari Pak Seno, 
memegangnya seperti memegang angin, membacanya sekilas, dan 
memasukkannya ke dalam tas. Wajah Dian masih seperti daun layu. Tak ada 
binar di wajahnya meskipun sudah mendapat informasi itu.

kecewa

sedih 

terharu

menyesal

sakit hati
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1. Perhatikan penggalan cerpen berikut ini. Pilihan jawaban manakah yang 
memiliki makna serupa dengan penggalan tersebut?

a. Marni dan Kinanti tak henti menangis saat nama mereka diumumkan. Orang 
tua mereka dan Pak Seno lekas menenangkan hati Marni dan Kinanti. Bahkan, 
Marni tak kuasa menahan diri hingga berteriak histeris.

b. Orang tua Marni dan Kinanti langsung menghambur, memeluk anak-anak 
mereka. Marni dan Kinanti melongo saat melihat orang tua mereka datang. 
Pak Seno menyusul menghampiri mereka dan menyampaikan hasil seleksi.

c. Orang tua Marni dan Kinanti bersorak saat anak-anaknya dinyatakan lolos 
seleksi. Mereka berkata kepada orang di sekitarnya bahwa itu anak mereka. 
Marni dan Kinanti melompat-lompat dan saling mengucapkan selamat. Pak 
Seno pun memberikan selamat kepada Marni dan Kinanti.  

d. Pak Seno mengangkat tangan Marni dan Kinanti tinggi-tinggi. Ia berharap 
orang tua mereka dapat melihat anak-anak tersebut di antara kerumunan 
peserta lain. Pak Seno, Marni, dan Kinanti tak sabar menyampaikan hasil 
seleksi.    

Kebahagiaan dan kebanggaan tak hanya terpancar dari wajah kedua 
temannya, tapi juga orang tua mereka dan Pak Seno.

2. Dian berpikir bahwa keinginannya untuk tampil pada Festival Gandrung Sewu 
tidak akan pernah dapat terwujud karena ...

a. Bapaknya tidak senang Dian menari tari gandrung.

b. Tari gandrung pada festival hanya ditarikan perempuan.

c. Dian tidak bisa menari gandrung sebagai syarat seleksi.

d. Tari gandrung ditentang oleh bapaknya dan semua orang.
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Perhatikan infografik berikut dan kaitkan dengan cerpen "Sampur Merah Dian" 
untuk menjawab pertanyaan nomor 3—5.

Tari khas dari Banyuwangi, 
Jawa Timur, yang 
mengungkapkan rasa syukur 
para petani atas hasil panen

TARI 
GANDRUNG

Pada awalnya ditarikan oleh pria, 
tetapi saat ini ditarikan oleh 
perempuan

Biasa ditarikan berpasangan 
dengan penari pria yang 
disebut “paju”

Festival Gandrung Sewu menjadi 
daya tarik wisata daerah yang 
dilakukan setahun sekali

Salah satu ciri khas 
busannya adalah 
“omprog”. Hiasan 
kepala dari kulit kerbau 
yang diberi warna emas 
dan hiasan kembang 
goyang dan ornamen 
Antasena

Gambar 4.2 Tari Gandrung
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3. Benda berikut yang diperlukan dalam pementasan tari gandrung adalah .... 
(kalian dapat memilih lebih dari satu jawaban)

4. Pernyataan berikut yang sesuai dengan informasi pada cerpen dan infografik 
di atas adalah .... (kalian dapat memilih lebih dari satu jawaban).

ladrang 

omprog 

jathil 

sampur

paju 

festival Gandrung Sewu selalu diadakan setiap tahun 

seluruh peserta seleksi penari tari gandrung sewu berbeda setiap tahunnya

ayah Dian merupakan mantan penari jathil di Ponorogo

Dian akhirnya ikut menari saat Festival Gandrung Sewu

sampur yang digunakan harus berwarna merah
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H. Aktivitas Pembelajaran-3

Mengidentifikasi tema dan pesan cerpen 
berdasarkan inferensi terhadap diksi, ilustrasi, dan 
infografik

03

Aktivitas Pembelajaran 03

Pada kegiatan ini, peserta didik akan diajak untuk mengidentifikasi tema dan pesan 
dalam cerpen berdasarkan hasil inferensinya terhadap diksi, ilustrasi, dan infografik 
yang disajikan. Kegiatan ini menggunakan teknik membaca SQ3R (Survey, 
Questions, Read, Recite, Review) dengan tahapan pembelajaran sebagai berikut.

A. Kegiatan Sebelum Membaca

 Inspirasi Kegiatan

 Ajak peserta didik untuk mengingat kembali tema apa yang diangkat oleh 
penulis dalam cerpen “Sampur Merah Dian”

 Sampaikan kepada peserta didik bahwa mereka akan membaca sebuah 
cerpen berjudul “Rahasia Ranti” yang mengangkat tema berbeda dengan 
“Sampur Merah Dian”.

 Ajak peserta didik untuk memprediksi tema dan isi cerpen “Rahasia Ranti” 
berdasarkan ilustrasi dan infografik yang diberikan guru.

 Peserta didik dapat menggunakan pengatur grafis yang disediakan sebagai 
panduan untuk mengidentifikasi isi cerpen atau menggunakan pertanyaan 
berikut.

a. Siapa tokoh dalam cerpen tersebut? Bagaimana karakternya?

b. Apa yang diinginkan tokoh tersebut?

c. Hal apa yang dilakukan tokoh untuk mencapai keinginan tersebut?

d. Masalah apa yang dihadapi tokoh dalam mencapai tujuannya?

e. Bagaimana tokoh menyelesaikan masalahnya?
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B. Kegiatan Selama Diskusi

 Peserta didik membaca secara aktif untuk mencari jawaban atas 
pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun

 Peserta didik meneguhkan pemahaman bacaan dengan membaca kembali 
apa yang telah didapatkan dari jawaban atas pertanyaan yang telah dibuat

 Peserta didik meninjau kembali hal-hal penting atau bagian yang mungkin 
terlewatkan sebagai penjelas atas pemahaman bacaan.

C. Kegiatan Setelah Diskusi 

 Peserta didik menyampaikan hasil bacaannya
 Peserta didik mengerjakan latihan.

Pada kegiatan sebelumnya peserta didik sudah membaca cerpen “Sampur 
Merah Dian” yang mengangkat tema budaya, khususnya Tari Gandrung dari 
Banyuwangi. Selain tema budaya, cerpen dapat juga mengangkat tema lain yang 
terjadi di masyarakat seperti sosial, politik, lingkungan bahkan hal-hal yang bersifat 
ilmiah. 


Kali ini, peserta didik akan membaca cerpen berjudul “Rahasia Ranti”. 
Sebelumnya, peserta didik diminta untuk memperhatikan ilustrasi cerpen dan 
infografik berikut.

2. Materi dan Pelatihan untuk Peserta Didik
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TOPENG 

MEDIA 

SOSIAL

Bukti kamu sedang pura-pura5
1  Bicara lebih banyak dari biasanya

2  Lega saat melihat orang lain menderita

3  Sering tersenyum dan tertawa tanpa alasan

4  Sering mengunggah sesuatu secara berlebihan


    atau kekanak-kanakan

5  Takut saat orang lain tahu kebohongan kita

Aktivitas Pembelajaran 03

Peserta didik diminta untuk menuliskan prediksi gambaran umum cerpen yang 
akan dibaca. Peserta didik dapat menggunakan format berikut untuk membuat 
gambaran umum cerita.

Cerpen ini bercerita tentang tokoh bernama _______________ seorang 
_______________________. Ia sangat ingin 
_________________________. Untuk mendapatkan hal tersebut ia harus 
mengadapi masalah, yaitu 
________________________________________________________. 
Akhirnya, ia dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cara 
___________________________________________. 

Gambar 4.3 Infografik Topeng Media Sosial


Remaja putra dan putri 
usia 17 - 20 tahun

D A R I

110
4 3 %
Mengakui bahwa media sosial 
memengaruhi dalam membuat 
mereka kehilangan percaya diri

8 0 %
memikirkan pandangan orang lain
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Rahasia Ranti

Bel pelajaran pertama berbunyi. Seperti siswa lainnya, aku langsung 
duduk rapi di kursi, menunggu Bu Retno, guru jam pelajaran pertama, masuk 
ke kelas. Tak lama, pintu kelas 8C pun dibuka dari luar. Bukan Bu Retno yang 
masuk, tapi Bu Ambar wali kelas kami yang berjalan masuk kelas diikuti oleh 
seorang gadis berambut panjang.


Bu Ambar pun menyapa seluruh siswa dan menyampaikan bahwa ada 
siswa baru yang akan bergabung di kelas 8C. Siswa baru itu menggantikan 
Oksana yang pindah ke Pontianak mengikuti ayahnya yang pindah tugas.


“Ranti,” ucap gadis itu memperkenalkan diri. Anak laki-laki tampak antusias 
memperhatikan gadis itu memperkenalkan diri. Tentu saja, anak baru itu cukup 
cantik, bahkan menurutku yang juga perempuan.
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“Akun IG-nya apa?” tanya Nathan yang duduk di pojok saat diberi 
kesempatan bertanya oleh Bu Ambar. Pertanyaan itu langsung disoraki oleh 
siswa lain. 


Ranti menyebutkan akun media sosialnya yang langsung dicatat oleh 
hampir seisi kelas, termasuk aku. Walaupun aku tidak terlalu percaya bahwa 
media sosial seseorang menampilkan jati diri pemiliknya apa adanya, 
setidaknya media sosial seseorang dapat memberi sedikit gambaran tentang 
kehidupan pemiliknya. Apalagi saat ini, akun sosial media seperti sudah 
menjadi pengganti nama seseorang saat berkenalan. 


“Ingat, jangan aktifkan gawai kalian selama di sekolah kecuali seizin guru 
untuk pembelajaran,” ucap Bu Ambar mengingatkan saat beberapa siswa 
tampak hendak mengambil gawainya dari tas. 


Bu Ambar ke luar setelah meminta Ranti duduk di bangku kosong di 
belakangku. Ranti berjalan melewati deretan bangku dan duduk di belakangku. 
Kehadiran Bu Retno menahan teman-temanku untuk mengerubungi bangku 
Ranti. 


“Wah, dia tinggal di perumahan elite loh. Pantas tasnya bagus,” bisik Santi 
yang duduk di sebelahku. “Eh, ayahnya bos di perusahaan yang ada di daerah 
itu loh,” tambah Santi sambil menyebutkan sebuah kompleks kawasan 
perusahaan besar di kota kami.


Aku hanya tersenyum mendengar penjelasan hasil wawancara Santi saat 
istirahat tadi. Tanpa aku bertanya banyak hal pada anak baru itu saja, aku bisa 
banyak tahu tentang anak itu, apalagi kalau teman-temanku sudah membuka 
gawai dan mengecek media sosialnya. Sepertinya, jemari mereka sudah gatal 
dan kepo untuk segera menari di atas layar gawai dan menelusuri setiap 
unggahan Ranti di media sosialnya.


“Ini untukmu,” suara lembut Ranti menyadarkanku yang hampir saja 
terpejam. Jam kosong seperti siang ini benar-benar waktu yang tepat untuk 
menikmati hari dengan tidur siang.


“Ini,” ucap Ranti sambil menyerahkan sebuah bungkusan berwarna biru. 
“Sedikit cokelat dari Ayahku yang pulang dari Malaysia,” jelasnya. 


Aku menerima cokelat itu sambil berkata, “Terima kasih.”


Itu bukan pertama kali ia membagikan makanan atau pernak-pernik yang 
katanya merupakan oleh-oleh ayahnya dari luar negeri. Dari foto-foto dan 
takarir yang ia unggah di media sosialnya, Ranti tampak sering berlibur ke 
berbagai tempat. Ya, aku juga akhirnya penasaran untuk melihat media 
sosialnya. 
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Sepulang sekolah, ibu mengajakku belanja bulanan ke supermarket. 
Sebenarnya aku malas tapi tentu ibu akan sangat repot membawa banyak 
belanjaan. Saat sedang mengambil beberapa kaleng sarden, tak sengaja 
kulihat gadis mirip Ranti bersama seorang wanita dan sepasang suami-istri 
yang tampaknya bukan orang Indonesia. Kuambil gawaiku dan mengambil foto 
mereka. Kuperbesar gambar di layar gawaiku dan kuamati wajah gadis itu. Itu 
Ranti! Namun, siapa pasangan bule itu?


“Kenapa Yus?” tanya ibu yang membuat gawai di tanganku hampir 
terlepas.


“Oh, enggak, sepertinya Yusti lihat teman Yusti tapi ternyata bukan,” 
jawabku. “Sudah lengkap semua, kan, Bu, belanjaannya?” tanyaku sambil 
menarik tangan ibu menuju kasir.


“Tunggu ini pesanan bapak ada yang belum ada,” sahut ibu.


“Sudah, nanti besok Yusti mampir lagi ke sini belikan. Mungkin stoknya 
habis hari ini,” kataku sambil menarik tangan ibu.


Kuamati kembali foto di layar gawaiku. Sambil berbaring di kasurku yang 
empuk kubuka media sosial Ranti. Tidak satu pun foto yang menunjukkan 
dirinya dengan keluarganya atau orang lain, selalu sendirian. Apa ia anak 
angkat, ya? Ah, sudahlah itu bukan urusanku. Aku coba melupakan hal itu. 
Namun, saat esoknya kulihat Ranti di kelas tiba-tiba rasa ingin tahuku muncul. 


“Ranti, boleh aku tanya sesuatu?” tanyaku setengah berbisik kepada Ranti 
yang sedang memasang jepit rambut perak berbentuk capung di rambut 
hitamnya.


“Oh, tentu,” jawabnya dan menggeser tempat duduknya. 


“Apa ini kamu?” tanyaku sambil menunjukkan foto yang kuambil kemarin.


Wajah Ranti yang biasanya cerah merona tiba-tiba berubah pucat. 
Matanya menatap tajam ke arahku. “Cepat hapus!” 


Aku masih belum bereaksi karena kaget. Kenapa ia jadi berubah dan 
bereaksi seperti itu.


“Kumohon hapus, cukup kamu saja yang tahu,” kini wajahnya memelas. 


“Tapi ....”


“Nanti aku jelaskan, janji. Hapus dulu fotonya, kumohon,” pintanya kembali. 


Aku langsung menghapus foto itu.


Pulang sekolah, hanya tinggal aku dan Ranti di kelas. Ia mendekatiku 
sambil mengucapkan terima kasih.


“Pernak-pernik dan makanan yang sering aku bagikan itu, kau tahu dari 
mana?” tanya Ranti.
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“Bukankah itu oleh-oleh ayahmu dari luar negeri?” tanyaku balik. Ya, 
setahuku dan setahu orang-orang memang begitu.


Ranti tersenyum. “Ya, itu dari luar negeri tapi bukan dari ayahku,” bisik 
Ranti terbata. “Ayahku entah di mana meninggalkanku dan ibuku.”


“Sepasang suami istri itu bukan orang tuaku,” jelas Ranti. Ada bulir air yang 
keluar dari ujung matanya. “Mereka majikan ibuku. Wanita yang bersama kami 
itu ibuku.”


Seketika mataku membulat dan mulutku membentuk huruf ‘o’.


“Aku bukan orang kaya seperti yang aku ceritakan kepada semuanya. Aku 
hanya anak pembantu,” ucap Ranti. Ada getaran di setiap kata yang 
diucapkannya. 


“Foto-foto liburan itu?” 


“Keluarga mereka sangat baik hingga mau membawa kami ikut berlibur 
beserta mereka.” ada seulas senyum di wajahnya. 


“Kamu sudah tahu semuanya, kuharap cukup kamu saja yang tahu. Aku tak 
mau kehilangan apa yang telah kudapatkan selama ini,” ucap Ranti tegas. 


Aku tersenyum. “Memangnya apa yang kamu dapatkan?” 


“Teman dan popularitas. Hal yang tidak aku dapatkan waktu dulu. Saat aku 
masih terlalu polos, cupu, dan percaya bahwa banyak orang baik hati yang 
mau berteman dengan orang biasa seperti aku,” jelas Ranti. 


“Kau tahu? Aku pernah ada di posisimu seperti saat ini. Bedanya, 
teman-temanku menyebarkan semua kebohonganku, membuka topeng yang 
selama ini kupakai dengan bangga. Mereka merundungku sampai aku tak kuat 
lagi dan meminta pindah sekolah kepada ibuku,” ucapku sambil memutar 
kembali kilatan-kilatan peristiwa yang tak akan pernah kulupakan itu. 
Peristiwa yang membuat hidupku terasa hancur.


Ranti menatapku dalam hening seperti tak percaya. 


“Memang enak sih punya banyak teman dan populer,” lanjutku. “Tapi, kalau 
suatu saat mereka tahu bahwa kamu bohong, apa mereka masih mau 
berteman?”


“Justru itu, tidak ada orang lain yang tahu aku bohong kecuali kamu,” jawab 
Ranti.   


“Aku tak akan memberi tahu siapa pun tentang apa yang aku ketahui 
tentangmu. Lagi pula, orang-orang tidak akan percaya. Kamu yang berhak 
memutuskan apakah akan terus seperti ini atau berani untuk mengakui dan 
menerima dirimu apa adanya,” pungkasku sambil meninggalkan Ranti sendiri 
di kelas.
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“Oh, ya, kalau kamu tidak percaya bahwa masih banyak orang baik hati 
yang mau berteman dengan siapa saja, mungkin mainmu kurang jauh. Satu 
lagi, pikirkan juga apa yang ibumu dan majikan ibumu tahu apa yang kamu 
lakukan selama ini,” ucapku sebelum benar-benar meninggalkannya.


“Eh, akun Ranti hilang loh,” bisik Santi saat aku tiba di kelas esok harinya. 


Aku hanya tersenyum. Senyum yang sama dengan senyum yang terukir di 
wajah Ranti pagi itu.       


“Ini ada cokelat dari atasan orang tuaku,” bisik Ranti sambil memberikan 
dua bungkus cokelat.

(Ditulis oleh Fadillah T.A.)

Setelah membaca cerpen di atas, peserta didik diminta untuk menjawab 
pertanyaan berikut ini.

Pelatihan 3

Ranti menyebutkan akun media sosialnya yang langsung dicatat oleh 
hampir seisi kelas, termasuk aku. Walaupun aku tidak terlalu percaya 
bahwa media sosial seseorang menampilkan jati diri pemiliknya apa 
adanya, setidaknya media sosial seseorang dapat memberi sedikit 
gambaran tentang kehidupan pemiliknya. Apalagi saat ini, akun sosial 
media seperti sudah menjadi pengganti nama seseorang saat berkenalan. 
(Paragraf 5)

Aku hanya tersenyum mendengar penjelasan hasil wawancara Santi 
saat istirahat tadi. Tanpa aku bertanya banyak hal pada anak baru itu saja, 
aku bisa banyak tahu tentang anak itu, apalagi kalau teman-temanku 
sudah membuka gawai dan mengecek media sosialnya. Sepertinya, jemari 
mereka sudah gatal dan kepo untuk segera menari di atas layar gawai dan 
menelusuri setiap unggahan Ranti di media sosialnya. (Paragraf 9)

1. Perhatikan penggalan cerpen berikut. Apakah kalian setuju dengan apa yang 
disampaikan penulis? Jelaskan alasan kalian!

2. Perhatikan penggalan cerita berikut. Menurut kalian, sifat tokoh seperti apa 
yang ingin ditunjukkan penulis?
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3. Jika kalian menjadi tokoh “aku”, apakah kalian akan melakukan hal yang sama 
terhadap Ranti? Mengapa?

4. Perhatikan kalimat dari penggalan cerpen berikut. Menurut kalian, apa yang 
dirasakan tokoh “aku” saat itu? Tulislah kalimat lain yang menggambarkan hal 
serupa!

Seketika mataku membulat dan mulutku membentuk huruf ‘o’.

5. Tulislah sebuah akhir cerita dari cerpen “Rahasia Ranti” menurut versi kalian 
sendiri!
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I. Aktivitas Pembelajaran-4

Menuangkan pesan cerpen dalam takarir di media 
sosial

04

Pada kegiatan ini, peserta didik diharapkan mampu membuat takarir di media 
sosial yang berisi pesan dari sebuah cerpen disertai gambar atau ilustrasi yang 
tepat. Jika kondisi peserta didik tidak memungkinkan untuk menggunakan media 
sosial, guru dapat mengubah kegiatan ini menjadi pameran ilustrasi yang disertai 
dengan keterangan gambar. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan tahapan 
pembelajaran sebagai berikut.

 Inspirasi Kegiatan

a. Contoh manakah yang menurut kalian lebih menarik? Apa yang 
membuatnya menarik?

b. Apakah antara gambar/ilustrasi dan takarir yang ada sudah berkaitan? 

c. Hal apa yang perlu diperbaiki dari contoh tersebut?

d. Bolehkah kita menggunakan gambar orang lain dalam unggahan kita?

A. Kegiatan Persiapan

B. Kegiatan Inti

 Guru dapat menayangkan atau menunjukkan beberapa unggahan foto 
beserta takarir yang terdapat pada sosial media

 Guru mengajak peserta didik untuk mendiskusikan contoh yang dibawa 
tersebut. Guru dapat mengajukan pertanyaan pemantik diskusi seperti 
berikut.

 Peserta didik diminta membaca materi terkait panduan membuat takarir yang 
tepat

 Peserta didik memilih ilustrasi dan menuliskan takarir sesuai panduan yang 
diberikan

 Selama proses berlangsung, peserta didik dapat meminta masukkan teman 
atau guru.
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a. Sesuaikan isi takarir dengan foto yang kalian pilih. 

b. Warganet cenderung tidak memiliki banyak waktu untuk membaca takarir 
yang kita unggah. Oleh karena itu, panjang takarir sebaiknya maksimal terdiri 
dari tiga baris saja atau sekitar 100—150 karakter. 

c. Bangun interaksi dengan warganet dalam takarir kalian melalui ajuan 
pertanyaan. 

d. Pikirkan tagar (hashtag) yang tepat. Gunakan maksimal tiga tagar yang 
paling berkaitan atau relevan dengan takarir kalian. 

e. Tambahkan satu-dua emotikon jika dirasa perlu, tetapi jangan berlebihan. 

(Dirangkum dari berbagai sumber)

C. Kegiatan Akhir

 Peserta didik diminta untuk mengunggah hasil pekerjaan mereka di media 
sosial atau memajangnya di kelas.

 Peserta didik dapat saling memberi masukan atas hasil karyanya.

2. Materi dan Pelatihan untuk Peserta Didik 

Pada kegiatan kali ini peserta didik akan diminta untuk menuliskan hikmah atau 
pesan moral dari cerpen “Rahasia Ranti” dalam bentuk takarir di media sosial. 
Peserta didik juga dapat menuliskan pesan moral cerpen lain yang telah dibaca 
setelah berkonsultasi dengan guru. Selain itu, peserta didik dapat menggunakan 
ilustrasi/foto lain yang sesuai.


Takrir gambar, atau caption dalam bahasa Inggris, merupakan keterangan yang 
biasanya terdiri atas beberapa kata atau kalimat yang menjelaskan isi dan maksud 
sebuah gambar. Berikut ini beberapa tip yang dapat digunakan saat menulis takarir 
di media sosial.


Pastikan foto/gambar bebas dari plagiasi. Tuliskan sumber foto/ilustrasi yang 
kalian unggah.

Aktivitas Pembelajaran 04
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1. Cerpen, sesuai namanya, merupakan cerita pendek yang umumnya terdiri dari 
500—5.000 kata sehingga diharapkan dapat dibaca sekali duduk. 

2. Tujuan cerpen adalah menghibur pembaca. Namun, cerpen juga mengandung 
nilai-nilai yang dapat diambil hikmahnya oleh para pembaca. 

3. Unsur intrinsik cerpen terdiri dari penokohan, latar, alur, tema, dan amanat.

4. Penokohan merupakan cara penulis menggambarkan karakter para tokoh 
yang ada dalam cerita. Penggambaran karakter tersebut dapat dijelaskan oleh 
pengarang secara langsung ataupun oleh tokoh lain yang ada dalam cerita. 

Gambar 4.4 Topeng dan Media Sosial

A. Rangkuman Materi
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5. Latar atau seting merupakan tempat, waktu, dan suasana peristiwa yang 
terdapat pada cerita. Peristiwa dan alur yang terjadi dalam cerita akan 
semakin kuat jika didukung dengan latar yang baik.

6. Alur adalah urutan jalannya cerita yang dapat bersifat kronologis. Cerita dapat 
bergerak maju (alur maju), mundur (alur mundur), ataupun campuran.

7. Tema merupakan gagasan utama sebuah cerita. Tema yang sama dapat 
menjadi cerita yang beragam karena perbedaan dalam pengambilan sudut 
pandang penulis. 

8. Amanat merupakan pesan atau hikmah yang didapat setelah membaca cerita. 
Amanat tersebut tidak dapat lepas dari tema yang diangkat.

9. Unsur ekstrinsik cerpen terdiri atas latar belakang cerita dan penulis.   

B. Contoh Soal Akhir Bab

1. Perhatikan penggalan cerita berikut.

Wajah Ranti yang biasanya cerah merona tiba-tiba berubah pucat. Matanya 
menatap tajam ke arahku. “Cepat hapus!” 


Aku masih belum bereaksi karena kaget. Kenapa ia jadi berubah dan bereaksi 
seperti itu.


“Kumohon hapus, cukup kamu saja yang tahu,” kini wajahnya memelas. 


“Tapi ....”


“Nanti aku jelaskan, janji. Hapus dulu fotonya, kumohon,” pintanya kembali. 


Aku langsung menghapus foto itu.

Menurut kalian, perasaan apa yang dirasakan oleh Ranti saat itu? (Kalian dapat 
memilih lebih dari satu jawaban)

menyesal

panik 

terkejut

cemas

marah
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2. Perhatikan penggalan cerita berikut.

“Ini untukmu,” suara lembut Ranti menyadarkanku yang hampir saja terpejam. 
Jam kosong seperti siang ini benar-benar waktu yang tepat untuk menikmati 
hari dengan tidur siang.


“Ini,” ucap Ranti sambil menyerahkan sebuah bungkusan berwarna biru. 
“Sedikit cokelat dari Ayahku yang pulang dari Malaysia,” jelasnya. 


Aku menerima cokelat itu sambil berkata, “Terima kasih.”

3. Perhatikan penggalan cerpen berikut ini. Jika kalimat terakhir pada penggalan 
cerpen tersebut diubah menjadi dialog, pilihan jawaban manakah yang memiliki 
makna serupa dengan penggalan tersebut?

“Ini untukmu,” suara lembut Ranti menyadarkanku yang hampir saja terpejam. 
Jam kosong seperti siang ini benar-benar waktu yang tepat untuk menikmati 
hari dengan tidur siang.


“Ini,” ucap Ranti sambil menyerahkan sebuah bungkusan berwarna biru. 
“Sedikit cokelat dari Ayahku yang pulang dari Malaysia,” jelasnya. 


Aku menerima cokelat itu sambil berkata, “Terima kasih.”

Menurut kalian, sifat Ranti apakah yang ingin disampaikan pengarang pada 
kutipan cerpen tersebut? (Kalian dapat memilih lebih dari satu jawaban)

dermawan

rendah diri 

sombong

ramah

tukang pamer

a. “Kenapa?” tanya Ranti dengan dahi berkernyit. 

b. “Serius?” tanya Ranti dengan mata berbinar.

c. “Benarkah?” tanya Ranti dengan suara tertahan.

d. “Apa maksudmu?” tanya Ranti dengan sorot mata yang tajam.
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4. Tentukan apakah pernyataan berikut benar/salah berdasarkan isi cerpen 
“Rahasia Ranti”.

5. Ranti anak yang ramah dan senang bergaul. Setujukah kalian dengan 
pernyataan tersebut?

Pernyataan Benar Salah

a. Sejak awal tokoh aku tidak suka dengan kehadiran Ranti.

b. Ranti pernah mengalami perundungan di sekolah lamanya.

c. Tokoh aku ingin mempermalukan Ranti di hadapan teman- 
temannya.

d. Majikan ibu Ranti mengetahui kebohongan Ranti.

Setuju

Tidak setuju

Alasan: _______________________________
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3. Rubrik Pengamatan

A. Penilaian Pelatihan 1

 Rubrik Penilaian

No
Aspek yang 

dinilai

Nilai dan Kriteria Penilaian

Nilai 4 Nilai 3 Nilai 2 Nilai 1

1. Kemampuan 
menyampaikan 
jawaban yang 
bertanggung 
jawab

Jawaban yang 
disampaikan 
didukung 
dengan 
analisis 
argumen yang 
tepat dan 
disampaikan 
secara jelas

Jawaban yang 
disampaikan 
disertai alasan 
yang 
mendukung

Jawaban yang 
disampaikan 
disertai alasan 
yang kurang 
mendukung

Jawaban tidak 
disertai alasan

2. Kemampuan 
menyampaikan 
alasan dengan 
tata bahasa 
yang baik dan 
benar

Jawaban 
menggunakan 
kalimat yang 
sangat baik 
dan benar 
serta mudah 
dimengerti

Jawaban 
menggunakan 
kalimat yang 
terdapat sedikit 
kesalahan 
secara struktur 
maupun diksi 
tetapi mudah 
dipahami

Jawaban 
menggunakan 
kalimat yang 
terdapat 
sedikit 
kesalahan 
secara struktur 
maupun diksi 
sehingga sulit 
dipahami

Jawaban 
peserta didik 
tidak 
menggunakan 
kalimat yang 
baik dan benar 
dan sulit 
dipahami
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2. Alternatif kunci jawaban 

a. Apakah kalian setuju bahwa judul sebuah cerita harus mampu 
menggambarkan keseluruhan isi cerita dengan jelas? Mengapa?


Alternatif kunci jawaban:


Saya setuju dengan pendapat tersebut karena judul merupakan gambaran 
umum dari sebuah cerita.


Saya tidak setuju karena hal tersebut akan membuat cerita mudah ditebak 
dan menjadi tidak menarik untuk dibaca. 

b. Bacalah kutipan cerpen berjudul “Elegi”. 


Apa pendapat kalian terhadap penulis yang membuat judul dengan satu 
kata, 	misalnya, pada cerpen tersebut? Mengapa penulis membuat judul 
seperti itu?


Alternatif kunci jawaban:


Hal tersebut boleh saja agar membuat penasaran para pembaca untuk 
membaca cerita.


Sebaiknya judul tersebut perlu dibuat lebih jelas agar dapat 
menggambarkan secara utuh. 

c. Buatlah sebuah judul baru untuk cerpen “Sampur Merah Dian” dan jelaskan 
mengapa kalian memilih judul tersebut!


Alternatif kunci jawaban:


Jawaban peserta didik akan sangat beragam. Perbedaan nilai jawaban akan 
bergantung kepada kesesuaian judul dengan isi cerita, alasan yang 
disampaikan, dan penggunaan bahasa yang mudah dipahami.  
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B. Penilaian Pelatihan 2

No Aspek yang dinilai Nilai

1. kecewa
sedih 
terharu
menyesal
sakit hati

2

2. Orang tua Marni dan Kinanti bersorak saat anak-anaknya 
dinyatakan lolos seleksi. Mereka berkata kepada orang di 
sekitarnya bahwa itu anak mereka. Marni dan Kinanti 
melompat-lompat dan saling mengucapkan selamat. Pak Seno 
pun memberikan selamat kepada Marni dan Kinanti. (c)

1

3. Karena tari gandrung pada festival hanya ditarikan perempuan. (b) 1

4. ladrang 
omprog 
jathil
sampur
paju

2

5. festival Gandrung Sewu selalu diadakan setiap tahun 
seluruh peserta seleksi penari tari gandrung sewu 
berbeda setiap tahunnya

ayah Dian merupakan mantan penari jathil di Ponorogo

Dian akhirnya ikut menari saat Festival Gandrung Sewu

sampur yang digunakan harus berwarna merah 

2

Total Nilai 8

Nilai Akhir =
Nilai yang didapat

8
x 100
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C. Penilaian Pelatihan 3

 Rubrik Penilaian

Soal nomor 1—4

No
Aspek yang 

dinilai

Nilai dan Kriteria Penilaian

Nilai 4 Nilai 3 Nilai 2 Nilai 1

1. Kemampuan 
menyampaikan 
jawaban yang 
bertanggung 
jawab

Jawaban yang 
disampaikan 
didukung 
dengan 
analisis 
argumen yang 
tepat dan 
disampaikan 
secara jelas

Jawaban yang 
disampaikan 
disertai alasan 
yang 
mendukung

Jawaban yang 
disampaikan 
disertai alasan 
yang kurang 
mendukung

Jawaban tidak 
disertai alasan

2. Kemampuan 
menyampaikan 
alasan dengan 
tata bahasa 
yang baik dan 
benar

Jawaban 
menggunakan 
kalimat yang 
sangat baik 
dan benar 
serta mudah 
dimengerti

Jawaban 
menggunakan 
kalimat yang 
terdapat sedikit 
kesalahan 
secara struktur 
maupun diksi 
tetapi mudah 
dipahami

Jawaban 
menggunakan 
kalimat yang 
terdapat 
sedikit 
kesalahan 
secara struktur 
maupun diksi 
sehingga sulit 
dipahami

Jawaban 
peserta didik 
tidak 
menggunakan 
kalimat yang 
baik dan benar 
dan sulit 
dipahami
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Aktivitas Pembelajaran 04

Soal nomor 5

No Aspek yang dinilai Ya

Isi

1. Apakah ceritanya menyajikan sesuatu yang baru atau hanya 
merupakan pengulangan dari cerita-cerita sebelumnya?

1

2. Apakah karakter tokoh dan konflik-konfliknya saling 
memperkuat atau malah bertolak belakang?

1

3. Apakah latarnya relevan dengan konflik atau peristiwa yang 
diceritakan pada bagian sebelumnya?

1

Sistematika 
penyajian 

1. Apakah akhir cerita tidak mengandung deus ex machina? 1

2. Apakah alurnya jelas dan berkaitan dengan bagian 
sebelumnya?

1

3. Apakah bagian akhir menyampaikan ketercapaian tujuan 
tokoh?

1

Isi

1. Apakah paragraf-paragrafnya sudah padu, setiap paragraf 
mengusung satu peristiwa yang sama?

1

2. Apakah kalimat-kalimatnya sudah efektif? 1

3. Apakah pilihan katanya, seperti konjungsi dan kata-kata 
lainnya, sudah benar?

1

4. Apakah ejaan dan tanda bacanya sudah tepat? 1

Total 10
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Aktivitas Pembelajaran 04

2. Kunci jawaban

a. Perhatikan penggalan cerpen berikut. Apakah kalian setuju dengan apa 
yang disampaikan penulis? Jelaskan!


Alternatif kunci jawaban:


Saya setuju karena pada kenyataannya sosial media tidak selalu 
menampilkan seseorang apa adanya. 


Saya tidak setuju karena media sosial menampilkan seseorang apa adanya.

b. Perhatikan penggalan cerita berikut. Menurutmu, sifat tokoh seperti apa 
yang ingin ditunjukkan penulis?


Alternatif kunci jawaban:


Tokoh aku merupakan sosok yang tidak terlalu mau ikut campur dengan 
urusan orang lain. 


Tokoh aku merupakan tokoh yang cuek.


Tokoh aku tidak terlalu senang bersosialisasi.

c. Jika kalian menjadi tokoh “aku”, apakah kalian akan melakukan hal yang 
sama terhadap Ranti? Mengapa?


Alternatif kunci jawaban:


Ya, saya akan melakukan hal yang serupa untuk mengonfirmasi dan 
membiarkan Ranti untuk menyelesaikan masalahnya.


Tidak, saya akan pura-pura tidak tahu dan membiarkan Ranti melakukan apa 
yang ia mau.


Tidak, saya akan menyebarkan informasi yang saya miliki agar Ranti kapok 
dan dapat menjadi pelajaran bagi Ranti ataupun pelajar lainnya.

d. Perhatikan kalimat dari penggalan cerpen berikut. Menurutmu, apa yang 
dirasakan tokoh “aku” saat itu? Tulislah kalimat lain yang menggambarkan 
hal serupa!


Alternatif kunci jawaban: Pada saat itu tokoh “aku” merasa kaget. 


Alternatif kalimat lain: Mataku membelalak dan mulutku melongo saat 
mendengar penjelasannya.

e. Tulislah sebuah akhir cerita dari cerpen “Rahasia Ranti” menurut versi kalian 
sendiri!


Alternatif kunci jawaban: Jawaban disesuaikan dengan jawaban 
masing-masing peserta didik.
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Aktivitas Pembelajaran 04

C. Penilaian Pelatihan 3

No
Aspek yang 

dinilai

Nilai dan Kriteria Penilaian

Nilai 4 Nilai 3 Nilai 2 Nilai 1

1. Bebas plagiasi Sumber 
gambar/ 
ilustrasi 
dicantumkan 
dengan sangat 
jelas

Sumber 
gambar/ 
ilustrasi 
dicantumkan 
dengan cukup 
jelas

Sumber 
gambar/ 
ilustrasi 
dicantumkan 
dengan cukup 
jelas

Sumber 
gambar/ 
ilustrasi tidak 
dicantumkan

2. Kesesuaian 
takarir dengan 
isi cerita dan 
gambar

Takarir gambar 
sangat sesuai 
dengan isi 
cerita dan 
gambar/ 
ilustrasi

Takarir gambar 
sesuai dengan 
isi cerita tetapi 
kurang sesuai 
dengan 
gambar/ 
ilustrasi

Takarir 
gambar sesuai 
dengan isi 
cerita tetapi 
tidak sesuai 
dengan 
gambar/ 
ilustrasi

Takarir gambar 
tidak sesuai 
dengan isi 
cerita ataupun 
gambar/ 
ilustrasi

3. Gaya bahasa Bahasa yang 
digunakan 
sangat menarik 
dan sesuai 
dengan 
konteks

Bahasa yang 
digunakan 
cukup menarik 
dan sesuai 
konteks

Bahasa yang 
digunakan 
kurang 
menarik

Bahasa yang 
digunakan 
tidak menarik 
dan tidak 
sesuai konteks

 Rubrik Penilaian

2. Kunci jawaban

Jawaban disesuaikan dengan jawaban peserta didik masing-masing. 
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J. Refleksi

Kegiatan Ya Tidak Catatan

Perencanaan

1. Saya mencatat keperluan pembelajaran 
secara terperinci.

2. Saya yakin pembelajaran akan 
berlangsung baik.

3. Saya mendapatkan bahan ajar 
tambahan dengan mudah.

4. Saya menyiapkan rencana utama dan 
rencana cadangan.

Pelaksanaan

1. Saya mengetahui tujuan pembelajaran 
mengidentifikasi dan menyimpulkan isi 
cerpen ini dengan jelas.

2. Materi yang saya sampaikan sesuai 
dengan level peserta didik.

3. Waktu yang saya alokasikan sudah 
sesuai.

4. Peserta didik mengikuti pembelajaran 
dengan antusias.

5. Saya mengajarkan semua materi yang 
telah saya siapkan.

6. Saya memanfaatkan alat, bahan, dan 
media pendukung.

7. Saya mengetahui manfaat mempelajari 
cerpen ini dengan baik.

Guru dapat melakukan refleksi dengan membubuhkan tanda centang. Tabel berikut 
ini dapat dimodifikasi sesuai keperluan dan kondisi.
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K. Glosarium

diksi Pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk 
mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek atau makna 
tertentu yang sesuai dengan apa yang diharapkan.

deus ex 
machina

Penyelesaian sebuah konflik pada alur cerita yang muncul secara 
tiba-tiba.

infografik Penyajian informasi melalui tulisan yang dipadukan dengan elemen 
visual seperti grafik, gambar, ilustrasi, simbol, dan tipografi. 

prediksi Prakiraan terhadap sesuatu yang belum terjadi.

takarir 
gambar

Keterangan yang biasanya terdiri atas satu atau beberapa kalimat 
yang menjelaskan isi dan maksud gambar.

8. Saya mengatasi kendala yang terjadi 
dalam pembelajaran.

Penilaian

1. Peserta didik menguasai materi dengan 
baik. 

2. Peserta didik yang cepat mendapatkan 
pengayaan.

3. Peserta didik yang lambat mendapatkan 
pendampingan.

4. Saya berkomunikasi dengan orang tua 
tentang hasil belajar peserta didik.
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LAMPIRAN
CONTOH ASESMEN SUMATIF 

BAHASA INDONESIA



A. KELAS VII

Pokok Materi: Surat Pribadi dan Surat Dinas

1. Berikut ini adalah unsur kebahasaan surat pribadi. Kalian boleh memilih lebih 
dari satu.

2. Perhatikan dua penggalan surat berikut ini. 

3. Surat pribadi boleh menggunakan kosakata yang tidak baku. (Setuju/Tidak 
Setuju)

4. Menurut pendapat kalian, apa guna kop pada bagian atas surat dinas?

 menggunakan salam pembuka yang tidak forma
 menggunakan sapaan tidak bak
 ditujukan kepada teman/keluarg
 menggunakan kalimat sehari-hari 

Sebutkan dua hal yang membedakan penggalan surat pribadi dan surat dinas di 
atas.

a.  _____________________________


b.  _____________________________

Alasan:  _____________________________

Jera?


Tentu tidak!


Keesokan harinya, kita tetap adu lari. Akibatnya, lukaku menganga lagi. Aku 
digotong ke Puskesmas, dan air mata mengalir tanpa kendali. Sesudahnya, 
kita sama-sama dimarahi. 


Haha!

Masing-masing sekolah dapat mengirimkan utusan sesuai dengan ketentuan 
dan jadwal yang terlampir. 


Demikian undangan kami, semoga acara berjalan dengan lancar. Atas 
partisipasi Teman-teman kami ucapkan terima kasih. 



5. Jika kalian adalah seorang kepala sekolah dan ingin mengajak para guru 
menghadiri acara makan bersama, jenis surat apa yang kalian pilih?

Alasan:  _____________________________

Contoh jawaban peserta didik

No. Soal Contoh Jawaban

1. Berikut ini adalah unsur 
kebahasaan surat pribadi. Kalian 
boleh memilih lebih dari satu.

 Menggunakan salam pembuka yang 
tidak forma

 Menggunakan sapaan tidak  bak
 Ditujukan kepada teman/keluarg
 Menggunakan kalimat sehari-hari



Jawaban "ditujukan kepada 
teman/keluarga” bukan merupakan unsur 
kebahasaan

2. Sebutkan dua hal yang 
membedakan penggalan surat 
pribadi dan surat dinas di atas.

Sapaan

Pilihan kosakata

Kata seru

3. Surat pribadi boleh 
menggunakan kosakata yang 
tidak baku. (Setuju/Tidak Setuju)

Peserta didik dapat menjawab setuju/tidak 
setuju selama memberikan alasan yang 
tepat.


Misal:


Setuju karena fungsi surat pribadi adalah 
untuk berkomunikasi sebagaimana 
percakapan sehari-hari.


Tidak setuju karena surat termasuk ragam 
bahasa tulis. Walaupun tulisan bersifat 
tidak formal, kosakata yang digunakan 
adalah kosakata baku.


Setuju, dengan syarat kosakata yang tidak 
baku ditulis dengan huruf italik.


Dsb.

4. Menurut pendapat kalian, apa 
guna kop pada bagian atas surat 
dinas?

 Menunjukkan bahwa yang berkirim 
surat adalah lembaga atau institus

 Memberikan informasi tentang 
lembaga dan alamatnya



5. Jika kalian adalah seorang kepala 
sekolah dan ingin mengajak para 
guru menghadiri acara makan 
bersama, jenis surat apa yang 
kalian pilih?


Jawaban peserta didik dapat berbeda, 
selama alasannya dapat diterima.


Contoh:


Surat pribadi, karena acara makan malam 
adalah acara pribadi


Surat dinas, karena dalam acara makan 
malam itu akan dibahas program sekolah

B. KELAS VIII

Pokok Materi: Iklan, Slogan, Poster

1. Perhatikan iklan berikut ini. Centanglah informasi yang belum ditampilkan 
dalam iklan tersebut.

2. Manakah kalimat yang lebih menarik untuk dimasukkan ke dalam gambar iklan 
di atas?

Informasi visual mengenai produk yang ditawarkan

Informasi tentang cara mendapatkan produk

Informasi tentang slogan produk

Informasi tentang produsen produk

SEGAR  SEHAT  MURAH



Sayur merupakan bahan pangan yang sangat dibutuhkan 
oleh tubuh manusia.

Hanya di sini anda bisa mendapatkan sayur segar yang diambil 
langsung dari ladang.

Ada banyak macam sayur yang disukai orang, di antaranya adalah wortel, 
kol, bayam, dan selada.

3. Manakah kalimat yang lebih menarik untuk dimasukkan ke dalam gambar iklan di 
atas?

_____________________________________________________________

1. Perhatikan iklan berikut ini. Centanglah mana informasi yang belum ditampilkan 
dalam iklan tersebut.

Informasi visual mengenai produk yang ditawarkan

Informasi tentang cara mendapatkan produk

Informasi tentang slogan produk

Informasi tentang produsen produk

2. Manakah kalimat yang lebih menarik untuk dimasukkan ke dalam gambar iklan di 
atas?

Sayur merupakan bahan pangan yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia.

Hanya di sini anda bisa mendapatkan sayur segar yang diambil langsung dari 
ladang.

Ada banyak macam sayur yang disukai orang, di antaranya adalah wortel, kol, 
bayam, dan selada.

3. Kalimat pada pertanyaan nomor 2 tersebut lebih menarik dimasukkan ke dalam 
gambar iklan tersebut karena lebih bersifat persuasif.

4. Untuk membuat iklan lebih menarik dan mudah dipahami, pembuat iklan bisa 
menggunakan bahasa daerah karena terkadang ada kata-kata dalam bahasa 
daerah yang populer di tengah masyarakatnya, yang bila dijadikan bahasa iklan 
akan mampu menarik perhatian lebih banyak.

4. Untuk membuat iklan lebih menarik dan mudah dipahami, pembuat iklan bisa 
menggunakan bahasa daerah. Setujukah kalian dengan pernyataan ini? Apa 
alasannya?

_____________________________________________________________

Contoh jawaban peserta didik



C. KELAS IX

Pokok Materi: Cerita Pendek

1. Perhatikan penggalan cerita berikut.

2. Perhatikan penggalan cerita berikut.

Menurut kalian, perasaan apa yang dirasakan oleh Ranti saat itu? (Kalian dapat 
memilih lebih dari satu jawaban)

Menurut kalian, sifat Ranti apakah yang ingin disampaikan pengarang pada 
kutipan cerpen tersebut? (Kalian dapat memilih lebih dari satu jawaban)

Wajah Ranti yang biasanya cerah merona tiba-tiba berubah pucat. Matanya 
menatap tajam ke arahku. “Cepat hapus!” 


Aku masih belum bereaksi karena kaget. Kenapa ia jadi berubah dan bereaksi 
seperti itu.


“Kumohon hapus, cukup kamu saja yang tahu,” kini wajahnya memelas. 


“Tapi ....”


“Nanti aku jelaskan, janji. Hapus dulu fotonya, kumohon,” pintanya kembali. 


Aku langsung menghapus foto itu.

“Ini untukmu,” suara lembut Ranti menyadarkanku yang hampir saja terpejam. 
Jam kosong seperti siang ini benar-benar waktu yang tepat untuk menikmati 
hari dengan tidur siang.


“Ini,” ucap Ranti sambil menyerahkan sebuah bungkusan berwarna biru. 
“Sedikit cokelat dari Ayahku yang pulang dari Malaysia,” jelasnya. 


Aku menerima cokelat itu sambil berkata, “Terima kasih.”

menyesal

panik 

terkejut

cemas

marah



dermawan

rendah diri 

sombong

ramah

tukang pamer

a. “Kenapa?” tanya Ranti dengan dahi berkernyit. 


b. “Serius?” tanya Ranti dengan mata berbinar.


c. “Benarkah?” tanya Ranti dengan suara tertahan.


d. “Apa maksudmu?” tanya Ranti dengan sorot mata yang tajam.

3. Perhatikan penggalan cerpen berikut ini. Jika kalimat terakhir pada penggalan 
cerpen tersebut diubah menjadi dialog, pilihan jawaban manakah yang 
memiliki makna serupa dengan penggalan tersebut?

4. Tentukan apakah pernyataan berikut benar/salah berdasarkan isi cerpen 
“Rahasia Ranti”.

“Kau tahu? Aku pernah ada di posisimu seperti saat ini. Bedanya, 
teman-temanku menyebarkan semua kebohonganku, membuka topeng yang 
selama ini kupakai dengan bangga. Mereka merundungku sampai aku tak kuat 
lagi dan meminta pindah sekolah kepada ibuku,” ucapku sambil memutar 
kembali kilatan-kilatan peristiwa yang tak akan pernah kulupakan itu. 
Peristiwa yang membuat hidupku terasa hancur.


Ranti menatapku dalam hening seperti tak percaya. 

Pernyataan Benar Salah

a. Sejak awal tokoh aku tidak suka dengan kehadiran Ranti.

b. Ranti pernah mengalami perundungan di sekolah lamanya.

c. Tokoh aku ingin mempermalukan Ranti di hadapan 
teman-temannya.

d. Majikan ibu Ranti mengetahui kebohongan Ranti.



5. Ranti anak yang ramah dan senang bergaul. Setujukah kalian dengan 
pernyataan tersebut?

Setuju

Tidak Setuju

Alasan:  _____________________________

Contoh jawaban peserta didik

No Kunci Jawaban

1. menyesal
panik 
terkejut
cemas
marah

2. dermawan
rendah diri 
sombong
ramah
tukang pamer

3. “Benarkah?” tanya Ranti dengan suara tertahan (c)

4. a. Salah

b. Benar

c. Salah

d. Salah

5. Setuju, karena dalam cerpen tersebut disampaikan bahwa Ranti memiliki 
banyak teman dan sering berbagi kepada teman-temannya.
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