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SILABUS
BAHASA INDONESIA
Bab 1 Teks Diskusi
Satuan Pendidikan
Kelas/semester		
Tahun Pelajaran		

: SMP/MTs
: IX/Genap
:

Kompetensi Inti:
3.
Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4.
Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
Kompetensi Dasar
3.9

4.9

Mengidentifikasi informasi teks •
diskusi berupa pendapat pro dan •
kontra dari permasalahan aktual •
yang dibaca dan didengar.
Menyimpulkan isi gagasan,
pendapat, argumen yang
mendukung dan yang kontra serta
solusi atas permasalahan aktual
dalam teks diskusi yang didengar
dan dibaca.

3.10 Menelaah pendapat, argumen yang •
mendukung dan yang kontra dalam
teks diskusi berkaitan dengan
permasalahan aktual yang dibaca
dan didengar.
4.10 Menyajikan gagasan/pendapat,
argumen yang mendukung dan
yang kontra serta solusi atas
permasalahan aktual dalam teks •
diskusi dengan memperhatikan
struktur dan aspek kebahasaan,
dan aspek lisan (intonasi, gestur,
pelafalan).

Materi Pokok

Pembelajaran

Fungsi teks diskusi
•
Contoh Teks Diskusi
Simpulan isi gagasan, pendapat,
argumen yang mendukung dan
yang kontra terhadap teks diskusi •

Mendata informasi teks diskusi
berupa pendapat pro dan kontra
dari permasalahan aktual yang
dibaca dan didengar
Menjelaskan dan menyimpulkan isi
gagasan, pendapat, argumen yang
mendukung dan yang kontra serta
solusi atas permasalahan aktual
dalam teks diskusi

Struktur teks diskusi: Pendahuluan;
Gagasan utama; Alasan dan bukti
pendukung, satu sudut pandang;
Gagasan utama—sudut pandang
lain;
Alasan dan bukti pendukung, sudut
pandang lain;

Menyimpulkan struktur dan ciri
kebahasaan teks diskusi
Menulis teks diskusi berisi
g a g a sa n /p e n d a p a t, a rg u me n
yang mendukung dan yang kontra
serta solusi atas permasalahan
aktual dalam teks diskusi dengan
memperhatikan struktur dan aspek
kebahasaan
Melakukan diskusi berisi gagasan/
pendapat, argumen yang mendukung
dan yang kontra serta solusi atas
permasalahan aktual

•
•

Kebahasaan: Piranti kohesi dan
koherensi, kata tugas, modalitas, •
kosakata evaluatif, kosakata emotif
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Sekolah		
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

:
:
:
:
:

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMP
Bahasa Indonesia
IX/2
Teks Diskusi
8 x 40 menit (4 x Tatap Muka)

A.	KOMPETENSI INTI
1.
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2.
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi
secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam
sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
3.
Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan
spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4.
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan
komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang teori.
B.	KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
Kompetensi Dasar

Indikator

3.9

Mengidentifikasi informasi teks diskusi berupa
pendapat pro dan kontra dari permasalahan aktual
yang dibaca dan didengar.

3.9.1
3.9.2

Menentukan fungsi dari teks diskusi.
Menentukan contoh teks diskusi.

4.9

Menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen
yang mendukung dan yang kontra serta solusi
atas permasalahan aktual dalam teks diskusi yang
didengar dan dibaca.

4.9.1

Menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen
yang mendukung dan yang kontra terhadap teks
diskusi.
Merangkum isi teks diskusi dengan bahasa
sendiri.

4.9.2

C.

TUJUAN PEMBELAJARAN
Pertemuan Pertama
Setelah mengikuti pembelajaran teks diskusi diharapkan dapat:
1.
Menentukan fungsi dari teks diskusi.
2.
Menentukan contoh teks diskusi.
Pertemuan Kedua
Setelah mengikuti pembelajaran teks diskusi diharapkan dapat:
1.
Membuat contoh teks diskusi.
2.
Menuliskan contoh teks diskusi.
Pertemuan Ketiga
Setelah mengikuti pembelajaran teks diskusi diharapkan dapat:
1.
Merangkum isi teks diskusi yang dibaca.
2.
Merangkum isi teks diskusi yang telah disusunnya sendiri.
Pertemuan Keempat
Setelah mengikuti pembelajaran teks diskusi diharapkan dapat:
1.
Menjawab pertanyaan tentang isi teks diskusi yang dibaca.
2.
Menjawab pertanyaan tentang isi teks diskusi yang dibuatnya.

D.

MATERI PEMBELAJARAN
1)
Pengertian teks diskusi
2)
Unsur-unsur teks diskusi
3)
Contoh teks diskusi
4)
Cara menyimpulkan teks diskusi
5)
Cara membuat rangkuman

E.

METODE/MODEL PEMBELAJARAN
Saintifik

F.

MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
1.
Media:
LCD proyektor
2.
Bahan:
a.
Buku
b.
Teks diskusi

4
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3.

Sumber belajar:
Harsiati, Titik dkk. 2016. Buku Siswa Bahasa Indonesia SMP/MTs Kelas 9. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Kementerian, Balitbang, Kemdikbud, Hlm, 243-253.
Harsiati. Titik dkk. 2016. Buku Guru Bahasa Indonesia SMP/MTs Kelas 9. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Kementerian, Balitbang, Kemdikbud. Hlm, 117-121.
Kemdikbud. 2016. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia edisi 4. Badan Jakarta: Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa.

G.	KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan Pertama
Langkah/Tahap
Pendahuluan

Kegiatan Pembelajaran
-

Kegiatan Inti

-

Penutup

-

Waktu

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang
akan dilakukan.
Guru dan siswa menyepakati langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

10'

Guru membagikan contoh teks diskusi.
Siswa membaca teks diskusi.
Siswa mengidentifikasi unsur teks diskusi.
Guru menanyakan keterkaitan teks diskusi yang dibaca dengan
materi yang akan diajarkan.
Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari empat
orang.
Siswa dalam kelompok mengamati teks diskusi.
Dengan dipandu guru, siswa membuat pertanyaan secara
berkelompok mengenai informasi teks diskusi.
Masing-masing kelompok mencari informasi dari berbagai sumber
informasi atau berdiskusi dengan anggota kelompoknya teks
diskusi.
Siswa menuliskan informasi yang diperoleh dari teks diskusi.
Siswa mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok di depan
kelas.
Siswa lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan.

60'

Guru memberi penguatan terkait dengan materi yang telah
dipelajari.
Siswa dibantu oleh guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang
telah berlangsung.
Siswa menerima tugas dari guru untuk menemukan informasi dari
struktur teks diskusi.
Siswa merefleksi proses KBM yang berlangsung.
Guru beserta siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan
mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.

10'

Pertemuan Kedua
Langkah/Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Pendahuluan

-

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan.
Guru memberikan motivasi kepada siswa.
Guru dan siswa menyepakati langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

10'

Kegiatan Inti

-

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas empat
orang.
Siswa membaca teks diskusi secara berkelompok (literasi).
Setiap kelompok mengidentifikasi unsur teks diskusi.
Siswa menuliskan perbedaan unsur dari teks diskusi.
Dengan dipandu guru, siswa membuat pertanyaan secara
berkelompok mengenai unsur unsur teks diskusi.
Siswa menukarkan hasil kerja dengan hasil kerja kelompok lain.
Setiap kelompok memberikan penilaian atas hasil kelompok lain.
Setiap kelompok menyampaikan hasil penilaiannya, kelompok lain
menanggapi.

60'

-
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Penutup

-

Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah
berlangsung.
Siswa menerima tugas dari guru, yaitu membaca contoh-contoh
teks diskusi dari berbagai sumber.
Guru beserta siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan
mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.

10'

Pertemuan Ketiga
Langkah/Tahap
Pendahuluan

Kegiatan Pembelajaran
-

Kegiatan Inti

-

Penutup

-

Waktu

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang
akan dilakukan.
Guru memberikan motivasi kepada siswa.
Guru dan siswa menyepakati langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

10'

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas 4 orang.
Siswa dalam kelompok membaca beberapa teks diskusi
Dengan dipandu guru, siswa membuat rangkuman secara
berkelompok mengenai isi teks diskusi yang dibaca.
Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.
Siswa lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan
tentang isi teks diskusi.

60'

Guru memberi penguatan terkait dengan materi yang telah
dipelajari.
Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah
berlangsung.
Siswa diberi tugas untuk menyimpulkan isi teks diskusi dari
berbagai sumber.
Guru beserta siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan
mengucap syukur.

10'

Pertemuan Keempat
Langkah/Tahap
Pendahuluan

Kegiatan Pembelajaran
-

Kegiatan Inti

-

Penutup

-

6

Waktu

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan
salam.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
Guru memberikan motivasi kepada siswa.
Guru menyampaikan langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

10'

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas empat
orang.
Siswa dalam kelompok membaca teks diskusi.
Masing-masing kelompok membuat daftar pertanyaan mengenai
teks diskusi yang dibaca.
Masing-masing kelompok menukarkan daftar pertanyaan
mengenai teks diskusi yang dibaca.
Siswa mempresentasikan hasil menjawab daftar pertanyaan
mengenai teks diskusi yang dibaca.
Siswa lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan
tentang simpulan mengenai isi teks diskusi yang dibaca.

60'

Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah
berlangsung.
Siswa diberi tugas untuk menyimpulkan isi teks diskusi dari
berbagai sumber.
Guru dan siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar mengucap
salam.

10'
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H.

PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL, DAN PENGAYAAN
1.
Teknik Penilaian
a.
Sikap (spiritual dan sosial)
		Observasi (jurnal)
b.
Pengetahuan
		
1)
Tes tertulis (Uraian)
2)
Penugasan (Lembar Kerja)
c.
Keterampilan:
Praktik (Penilaian Praktik)
2.
Pembelajaran Remedial
Tulis kegiatan pembelajaran remedial antara lain dalam bentuk:
•
pembelajaran ulang
•
bimbingan perorangan
•
belajar kelompok
•
pemanfaatan tutor sebaya
bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian.
3.
Pembelajaran Pengayaan
Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran
pengayaan untuk perluasan dan/atau pendalaman materi (kompetensi) antara lain dalam bentuk tugas mengerjakan
soal-soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, meringkas buku-buku referensi dan mewawancarai narasumber.

								
		Mengetahui,
		Kepala, 										

Guru Mapel,

		Nama Kepsek 									
		NIP. ..........................								

Nama Guru
NIP. ..........................

Sekolah		
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

:
:
:
:
:

…………, ……………………..

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMP
Bahasa Indonesia
IX/2
Teks Diskusi
8 x 40 menit (4 x Tatap Muka )

A.	KOMPETENSI INTI
1.
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2.
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi
secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam
sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
3.
Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan
spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4.
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan
komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang teori.
B.	KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
Kompetensi Dasar

Indikator

3.10

Menelaah pendapat, argumen yang mendukung 3.10.1
dan yang kontra dalam teks diskusi berkaitan 3.10.2
dengan permasalahan aktual yang dibaca dan
didengar.
3.10.3

Menjelaskan struktur teks diskusi.
Menyusun teks diskusi berdasarkan struktur yang
ada.
Menyusun tanggapan dalam bentuk komentar
terhadap isi.

4.10

Menyajikan gagasan/pendapat, argumen yang 4.10.1
mendukung dan yang kontra serta solusi atas 4.10.2
permasalahan aktual dalam teks diskusi dengan 4.10.3
memperhatikan struktur dan aspek kebahasaan,
dan aspek lisan (intonasi, gestur, pelafalan).

Menjelaskan kaidah kebahasaan teks diskusi.
Menyajikan kaidah kebahasaan teks diskusi.
Mempraktekkan diskusi sesuai dengan struktur dan
kaidah kebahasaan dari teks diskusi.
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C.

TUJUAN PEMBELAJARAN
Pertemuan Pertama
Setelah mengikuti pembelajaran teks diskusi diharapkan dapat:
1.
Mendata bagian isi yang akan ditanggapi.
2.
Menyusun tanggapan dalam bentuk komentar terhadap isi.
Pertemuan Kedua
Setelah mengikuti pembelajaran teks diskusi diharapkan dapat:
1.
Mendata struktur teks diskusi.
2.
Mendata kaidah kebahasaan teks diskusi.
Pertemuan Ketiga
Setelah mengikuti pembelajaran teks diskusi diharapkan dapat:
1.
Menyajikan komentar terhadap teks diskusi.
2.
Menyajikan kaidah kebahasaan dari teks diskusi.
Pertemuan Keempat
Setelah mengikuti pembelajaran teks diskusi diharapkan dapat:
1.
Menyajikan teks diskusi hasil siswa sendiri dengan berdiskusi.

D.

MATERI PEMBELAJARAN
1.
Struktur teks diskusi
2.
Contoh teks diskusi dengan strukturnya
3.
Kaidah kebahasaan teks diskusi

E.

METODE/MODEL PEMBELAJARAN
Saintifik

F.

MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
1.
Media:
LCD proyektor
2.
Bahan:
a.
Buku
b.
Teks fiksi
c.
Teks non fiksi
3.
Sumber belajar:
Harsiati, Titik dkk. 2016. Buku Siswa Bahasa Indonesia SMP/MTs Kelas 9. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Kementerian, Balitbang, Kemdikbud, Hlm, 243-253.
Harsiati, Titik dkk. 2016. Buku Guru Bahasa Indonesia SMP/MTs Kelas 9. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Kementerian, Balitbang, Kemdikbud. Hlm, 117-121.
Kemdikbud. 2016. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia edisi 4. Badan Jakarta: Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa.
Wahyudi, Johan. 2011. Terampil Menulis Surat. Solo: Tiga Serangkai.

G.	KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan Pertama
Langkah/Tahap
Pendahuluan

Kegiatan Pembelajaran
-

Kegiatan Inti

-

8

Waktu

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang
akan dilakukan.
Guru dan siswa menyepakati langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

10'

Guru membagikan contoh teks diskusi
Siswa membaca teks diskusi.
Siswa mengidentifikasi struktur teks diskusi.
Guru menanyakan keterkaitan teks diskusi yang dibaca dengan
materi yang akan diajarkan.
Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari empat
orang.
Siswa dalam kelompok mengamati teks diskusi.
Dengan dipandu guru, siswa membuat pertanyaan secara
berkelompok mengenai informasi teks diskusi.
Masing-masing kelompok mencari informasi dari berbagai sumber
informasi atau berdiskusi dengan anggota kelompoknya teks
diskusi.
Siswa menuliskan informasi yang diperoleh dari teks diskusi.
Siswa mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok di depan
kelas.
Siswa lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan.

60'
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Penutup

-

Guru memberi penguatan terkait dengan materi yang telah
dipelajari.
Siswa dibantu oleh guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang
telah berlangsung.
Siswa menerima tugas dari guru untuk menemukan informasi dari
teks diskusi.
Siswa merefleksi proses KBM yang berlangsung.
Guru beserta siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan
mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.

10'

Pertemuan Kedua
Langkah/Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Pendahuluan

-

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan.
Guru memberikan motivasi kepada siswa.
Guru dan siswa menyepakati langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

10'

Kegiatan Inti

-

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas empat
orang.
Siswa membaca teks diskusi secara berkelompok (literasi).
Setiap kelompok mengidentifikasi struktur teks diskusi.
Siswa menuliskan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks
diskusi.
Dengan dipandu guru, siswa membuat pertanyaan secara
berkelompok mengenai unsur unsur teks diskusi.
Siswa menukarkan hasil kerja dengan hasil kerja kelompok lain.
Setiap kelompok memberikan penilaian atas hasil kelompok lain.
Setiap kelompok menyampaikan hasil penilaiannya, kelompok lain
menanggapi.

60'

Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah
berlangsung.
Siswa menerima tugas dari guru, yaitu membaca contoh-contoh
teks diskusi dari berbagai sumber.
Guru beserta siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan
mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.

10'

Penutup

-

Pertemuan Ketiga
Langkah/Tahap
Pendahuluan

Kegiatan Pembelajaran
-

Kegiatan Inti

-

Penutup

-

Waktu

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang
akan dilakukan.
Guru memberikan motivasi kepada siswa.
Guru dan siswa menyepakati langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

10'

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas 4 orang.
Siswa dalam kelompok membaca beberapa teks diskusi.
Dengan dipandu guru, siswa membuat rangkuman secara
berkelompok mengenai teks diskusi yang dibaca.
Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.
Siswa lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan
tentang teks diskusi.

60'

Guru memberi penguatan terkait dengan materi yang telah
dipelajari.
Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah
berlangsung.
Siswa diberi tugas untuk menyimpulkan isi teks diskusi dari
berbagai sumber.
Guru beserta siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan
mengucap syukur.

10'
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Pertemuan Keempat
Langkah/Tahap
Pendahuluan

Kegiatan Pembelajaran
-

Kegiatan Inti

-

Penutup

-

H.

Waktu

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan
salam.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
Guru memberikan motivasi kepada siswa.
Guru menyampaikan langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

10'

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas empat
orang.
Siswa dalam kelompok membaca teks diskusi.
Masing-masing kelompok membuat daftar pertanyaan mengenai
teks diskusi yang dibaca.
Masing-masing kelompok menukarkan daftar pertanyaan
mengenai teks diskusi yang dibaca.
Siswa mempresentasikan hasil menjawab daftar pertanyaan
mengenai teks diskusi yang dibaca.
Siswa lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan
tentang simpulan mengenai isi teks diskusi yang dibaca.

60'

Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah
berlangsung.
Siswa diberi tugas untuk menyimpulkan isi teks diskusi dari
berbagai sumber.
Guru dan siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar mengucap
salam.

10'

PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL, DAN PENGAYAAN
1.
Teknik Penilaian
a.
Sikap (spiritual dan sosial)
Observasi (jurnal)
b.
Pengetahuan
1)
Tes tertulis (Uraian)
2)
Penugasan (Lembar Kerja)
c.
Keterampilan:
Praktik (Penilaian Praktik)
4.
Pembelajaran Remedial
Tulis kegiatan pembelajaran remedial antara lain dalam bentuk:
•
pembelajaran ulang
•
bimbingan perorangan
•
belajar kelompok
•
pemanfaatan tutor sebaya
bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian.
5.
Pembelajaran Pengayaan
Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran
pengayaan untuk perluasan dan/atau pendalaman materi (kompetensi) antara lain dalam bentuk tugas mengerjakan
soal-soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, meringkas buku-buku referensi dan mewawancarai narasumber.

								
		Mengetahui,
		Kepala, 										

Guru Mapel,

		Nama Kepsek 									
		NIP. ..........................								

Nama Guru
NIP. ..........................
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…………, ……………………..
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Kunci Jawaban dan Pembahasan
Bahasa Indonesia Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
Bab 1 Teks Diskusi
A.

Mengidentifikasi Informasi Teks Diskusi berupa Pro
dan Kontra
Mengamati
Kreativitas siswa.
Menanya
Kreativitas siswa.
Mengasosiasi
Kreativitas siswa.
Mencoba
Kreativitas siswa.
Tugas Proyek
Kreativitas siswa.
Mengomunikasikan
Kreativitas siswa.
Tugas Terapan
1.
Kreativitas siswa.
2.
Permainan tradisional adalah permainan yang dilakukan
anak-anak zaman dahulu.
3.
Permainan dari Sunda yang dimainkan anak-anak
perempuan.
4.
Dimainkan 5-12 anak, dengan diiringi nyanyian anak
berperan sebagai ular naga bergerak menerobos gerbang.
5.
Dimainkan oleh banyak orang, satu orang menjadi penjaga
dan yang lain bersembunyi.
Latihan
1.
Teks diskusi adalah sebuah teks yang memberikan dua
pendapat berbeda mengenai suatu hal (satu “pro” dan satu
“kontra”) yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi
saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan
(diskusi)
2.
Mendukung dan menentang
3.
Bila ada permasalahan yang harus diselesaikan dan
melibatkan lebih dari 1 orang.
4.
Teks diskusi dapat terdiri atas pendapat-pendapat yang
muncul dalam diskusi, seperti pendapat yang menyetujui
atau yang menolak hasil diskusi.
5.
Diskusi yang dilakukan selama ini untuk mencari solusi
dan jalan terbaik untuk suatu permasalahan.
B. Menyimpulkan Isi Teks Diskusi
Mengamati
Kreativitas siswa.
Menanya
Kreativitas siswa.
Mengasosiasi
Kreativitas siswa.
Mencoba
Kreativitas siswa.
Latihan
1.
Menyimpulkan/simpulan artinya: sesuatu yang disimpulkan;
kesimpulan (pendapat terakhir yang berdasarkan pada
uraian sebelumnya).
2.
a.
Membaca paragraph
b.
Menentukan kalimat utama
c.
Buatlah kesimpulan
3.
Kalimat utama adalah kalimat yang mengandung gagasan
utama dari sebuah paragraph.
4.
Gagasan utama adalah pikiran utama atau inti dari sebuha
paragraf
5.
a.
Kesimpulan berupa hasil analisis dari paragraph yang
sudah dibaca
b.
Kesimpulan menggambarkan isis dari pararaf
c.
Kesimpulan hanya berisi hal-hal yang berada di paragraf

C. Menelaah Pendapat dan Argumen dari Teks Diskusi
Mengamati
Kreativitas siswa.
Menanya
Kreativitas siswa.
Mengasosiasi
Kreativitas siswa.
Mencoba
Kreativitas siswa.
Latihan
1.
Isu/masalah
Pendapat yang mendukung
Pendapat menentang/menolak
Simpulan/saran
2.
Konjungsi adalah kata ganti
3.
Kohesi adalah keterpaduan bentuk
Koherensi adalah kepaduan makna
4.
Isu = masalah yang diangkat
5.
Argument mendukung = pendapat yang mendukung
bacaan tersebut
Argument menentang = pendapat yang bertentangan
dengan bacaan tersebut
D. Menyajikan Teks Diskusi
Mengamati
Kreativitas siswa.
Menanya
Kreativitas siswa.
Mengasosiasi
Kreativitas siswa.
Mencoba
Kreativitas siswa.
Latihan
1.
Menentukan tema/isu/masalah
Argument mendukung
Argument menentang
Kesimpulan
2.
Teks diskusi adalah sebuah teks yang memberikan dua
pendapat berbeda mengenai suatu hal (satu “pro” dan satu
“kontra”) yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi
saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan
(diskusi)
3.
Kreativitas siswa
Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1.
c.
Ketiga unsur lingkungan tersebut penting bagi
kelangsungan kehidupan
2.
d.
Langkah para pengusahan di Jatim untuk menghindari
dampak semburan
3.
a.
Film kehidupan Ustadz Uje menjadi film dakwah yang
menggetarkan.
4.
c.
Cut Nyak Dien merupakan wanita pejuang yang
memiliki semangat juang membara.
5.
b.
Menceritakan kembali cerpen yang telah dibaca tidak
sulit
6.
d.
Program unggulan apa yang akan dan sudah
dilakukan saat kepemimpinan Bapak?
7.
a.
Diskusi public ketertiban dan tanggung jawab siswa
8.
c.
Mengecewakan
9.
d.
Pengusaha dan masyarakat
10. b.
KPU menjamin kelancaraan pemilu.
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11.

a.

12.

d.

13.

c.

14.
15.

d.
a.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

c.
b.
d.
a.
d.
b.
b.
d.
b.
d.

12

Saudara penyaji, sebaiknya kita mencari jalan keluar
agar minat baca di kalangan siswa terus meningkat.
berisi mengenai berita-berita paling baru dan
terpercaya
Saudara moderator yang terhormat, apa yang
diungkapkan penyaji benar adanya, tetapi janganlah
semua kesalahan ditimpakan kepada siswa.
ikut memberikan tanggapan
Demikianlah diskusi kita kali ini, atas perhatian
Saudara sekalian kami mengucapkan terima kasih
kegiatan bertukar pikiran secara lisan
penyaji
menyimpulkan hasil diskusi
mengembangkan gaya bicara
ruangan
memperkenalkan diri
mengajukan pertanyaan
menilai peserta yang aktif dan pasif
merupakan hal yang baru
Menurut pendapat saya, sebaiknya kita membatasi
masalah kepada hal…

B.
1.
2.
3.
4.
5.

Isian
kepaduan
keterpaduan bentuk
kepaduan makna
internal dalam satuan teks tersebut
tetapi, sedangkan, tidak...tetapi, bukan...melainkan

C.
1.

Uraian
Isu - Argumen mendukung - Argumen menentang Simpulan
Mencari kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau
pendapat.
(tetapi, sedangkan)
Isu
Dan, serta
Pendapat yang mendukung
Logika
Logika
Kalimat utama pada suatu paragraf. Kalimat topik ialah
kalimat yang mendasari sebuah paragraf dan mengandung
pokok pikiran utama sebuah paragraf
Kalimat yang berisi tentang perluasan ide pokok atau
kalimat utama.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Perangkat Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

SILABUS
BAHASA INDONESIA
Bab 2 Teks Cerita Inspiratif
Satuan Pendidikan
Kelas/semester		
Tahun Pelajaran		

: SMP/MTs
: IX/Genap
:

Kompetensi Inti:
3.
Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4.
Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Pembelajaran

3.11 Mengidentifikasi isi ungkapan •
simpati, kepedulian, empati, atau •
perasaan pribadi dari teks cerita •
inspiratif yang dibaca dan didengar.
4.11 Menyimpulkan isi ungkapan simpati,
kepedulian, empati atau perasaan
pribadi dalam bentuk cerita inspiratif
yang dibaca dan didengar.

Fungsi teks narasi
Model teks narasi cerita inspiratif
Simpulan isi ungkapan simpati,
kepedulian, empati atau perasaan
pribadi dalam bentuk cerita inspiratif

•

3.12 Menelaah struktur, kebahasaan, •
•
dan isi teks cerita inspiratif.
4.12 Mengungkapkan rasa simpati,
empati, kepedulian, dan perasaan
dalam bentuk cerita inspiratif •
dengan memperhatikan struktur
cerita dan aspek kebahasaan.

•
Struktur teks narasi
Ciri-ciri kebahasaan teks narasi:
kata/kalimat deskriptif, kata
•
ekspresif, majas
Model teks narasi cerita inspiratif

•

•

•
•

Mendata isi ungkapan simpati,
kepedulian, empati, atau perasaan
pribadi dari teks cerita inspiratif
yang dibaca dan didengar
Menanggapi isi ungkapan simpati,
kepedulian, empati, atau perasaan
pribadi dari teks cerita inspiratif
dengan alasan yang logis
Menyimpulkan isi ungkapan simpati,
kepedulian, empati atau perasaan
pribadi dalam bentuk cerita inspiratif
Menyimpulkan struktur dan
kebahasaan teks narasi cerita
inspiratif.
Membuat rancangan cerita inspiratif
berisi ungkapan simpati, empati,
kepedulian, dan perasaan.
Menulis cerita inspiratif berdasarkan
rancangan dengan memperhatikan
struktur dan kebahasaan.
Memublikasikan hasil karya cerita
inspiratif.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah		
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

:
:
:
:
:

SMP
Bahasa Indonesia
IX/2
Teks Cerita Inspiratif
8 x 40 menit (4 x Tatap Muka)

A.	KOMPETENSI INTI
1.
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2.
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi
secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam
sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
3.
Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan
spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4.
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan
komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang teori.
B.	KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
Kompetensi Dasar

Indikator

3.11

Mengidentifikasi isi ungkapan simpati, kepedulian, 3.11.1
empati, atau perasaan pribadi dari teks cerita 3.11.2
inspiratif yang dibaca dan didengar.

Menentukan fungsi teks narasi.
Menentukan model teks narasi cerita inspiratif.

4.11

Menyimpulkan isi ungkapan simpati, kepedulian,
empati atau perasaan pribadi dalam bentuk cerita
inspiratif yang dibaca dan didengar.

Menyimpulkan isi gagasan, pendapat, argumen
yang mendukung dan yang kontra terhadap teks
cerita inspiratif.
Merangkum isi teks cerita inspiratif.

4.11.1
4.11.2

C.

TUJUAN PEMBELAJARAN
Pertemuan Pertama
Setelah mengikuti pembelajaran teks cerita inspiratif diharapkan dapat:
1.
Menentukan fungsi dari teks cerita inspiratif.
2.
Menentukan contoh teks cerita inspiratif.
Pertemuan Kedua
Setelah mengikuti pembelajaran teks cerita inspiratif diharapkan dapat::
1.
Membuat contoh teks cerita inspiratif.
2.
Menuliskan contoh teks cerita inspiratif.
Pertemuan Ketiga
Setelah mengikuti pembelajaran teks cerita inspiratif diharapkan dapat:
1.
Merangkum isi teks cerita inspiratif yang dibaca.
2.
Merangkum isi teks cerita inspiratif yang telah disusunnya sendiri.
Pertemuan Keempat
Setelah mengikuti pembelajaran teks cerita inspiratif diharapkan dapat:
1.
Menjawab pertanyaan tentang isi teks cerita inspiratif yang dibaca.
2.
Menjawab pertanyaan tentang isi teks cerita inspiratif yang dibuatnya.

D.

MATERI PEMBELAJARAN
1)
Pengertian teks cerita inspiratif
2)
Unsur-unsur teks cerita inspiratif
3)
Contoh teks cerita inspiratif
4)
Cara menyimpulkan teks cerita inspiratif
5)
Cara membuat rangkuman

E.

METODE/MODEL PEMBELAJARAN
Saintifik

F.

MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
1.
Media:
LCD proyektor
2.
Bahan :
a.
Buku
b.
Teks diskusi
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3.

Sumber belajar:
Harsiati, Titik dkk.2016. Buku Siswa Bahasa Indonesia SMP/MTs Kelas 9. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Kementerian, Balitbang, Kemdikbud, Hlm, 243-253.
Harsiati, Titik dkk. 2016. Buku Guru Bahasa Indonesia SMP/MTs Kelas 9. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Kementerian, Balitbang, Kemdikbud. Hlm, 117-121.
Kemdikbud. 2016. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia edisi 4. Badan Jakarta: Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa.

G.	KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan Pertama
Langkah/Tahap
Pendahuluan

Kegiatan Pembelajaran
-

Kegiatan Inti

-

Penutup

-

Waktu

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang
akan dilakukan.
Guru dan siswa menyepakati langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

10'

Guru membagikan contoh teks cerita inspiratif.
Siswa membaca teks cerita inspiratif.
Siswa mengidentifikasi unsur teks cerita inspiratif.
Guru menanyakan keterkaitan teks cerita inspiratif yang dibaca
dengan materi yang akan diajarkan.
Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari empat
orang.
Siswa dalam kelompok mengamati teks cerita inspiratif.
Dengan dipandu guru, siswa membuat pertanyaan secara
berkelompok mengenai informasi teks cerita inspiratif.
Masing-masing kelompok mencari informasi dari berbagai sumber
informasi atau berdiskusi dengan anggota kelompoknya teks cerita
inspiratif.
Siswa menuliskan informasi yang diperoleh dari teks cerita
inspiratif.
Siswa mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok di depan
kelas.
Siswa lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan.

60'

Guru memberi penguatan terkait dengan materi yang telah
dipelajari.
Siswa dibantu oleh guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang
telah berlangsung.
Siswa menerima tugas dari guru untuk menemukan informasi dari
struktur teks diskusi.
Siswa merefleksi proses KBM yang berlangsung.
Guru beserta siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan
mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.

10'

Pertemuan Kedua
Langkah/Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Pendahuluan

-

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan.
Guru memberikan motivasi kepada siswa.
Guru dan siswa menyepakati langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

10'

Kegiatan Inti

-

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas empat
orang.
Siswa membaca teks cerita inspiratif secara berkelompok (literasi).
Setiap kelompok mengidentifikasi unsur teks cerita inspiratif.
Siswa menuliskan perbedaan unsur dari teks cerita inspiratif.
Dengan dipandu guru, siswa membuat pertanyaan secara
berkelompok mengenai unsur unsur teks cerita inspiratif.
Siswa menukarkan hasil kerja dengan hasil kerja kelompok lain.
Setiap kelompok memberikan penilaian atas hasil kelompok lain.
Setiap kelompok menyampaikan hasil penilaiannya, kelompok lain
menanggapi.

60'

-
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Penutup

-

Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah
berlangsung.
Siswa menerima tugas dari guru, yaitu membaca contoh-contoh
teks cerita inspiratif dari berbagai sumber.
Guru beserta siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan
mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.

10'

Pertemuan Ketiga
Langkah/Tahap
Pendahuluan

Kegiatan Pembelajaran
-

Kegiatan Inti

-

Penutup

-

Waktu

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang
akan dilakukan.
Guru memberikan motivasi kepada siswa.
Guru dan siswa menyepakati langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

10'

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas 4 orang.
Siswa dalam kelompok membaca beberapa teks cerita inspiratif
Dengan dipandu guru, siswa membuat rangkuman secara
berkelompok mengenai isi teks cerita inspiratif yang dibaca.
Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.
Siswa lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan
tentang isi teks cerita inspiratif.

60'

Guru memberi penguatan terkait dengan materi yang telah
dipelajari.
Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah
berlangsung.
Siswa diberi tugas untuk menyimpulkan isi teks cerita inspiratif
dari berbagai sumber.
Guru beserta siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan
mengucap syukur.

10'

Pertemuan Keempat
Langkah/Tahap
Pendahuluan

Kegiatan Pembelajaran
-

Kegiatan Inti

-

Penutup

-
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Waktu

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan
salam.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
Guru memberikan motivasi kepada siswa.
Guru menyampaikan langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

10'

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas empat
orang.
Siswa dalam kelompok membaca teks cerita inspiratif.
Masing-masing kelompok membuat daftar pertanyaan mengenai
teks cerita inspiratif yang dibaca.
Masing-masing kelompok menukarkan daftar pertanyaan
mengenai teks cerita inspiratif yang dibaca.
Siswa mempresentasikan hasil menjawab daftar pertanyaan
mengenai teks cerita inspiratif yang dibaca.
Siswa lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan
tentang simpulan mengenai isi teks cerita inspiratif yang dibaca.

60'

Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah
berlangsung.
Siswa diberi tugas untuk menyimpulkan isi teks cerita inspiratif
dari berbagai sumber.
Guru dan siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar mengucap
salam.

10'
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H.

PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL, DAN PENGAYAAN
1.
Teknik Penilaian
a.
Sikap (spiritual dan sosial)
Observasi (jurnal)
b.
Pengetahuan
1)
Tes tertulis (Uraian)
2)
Penugasan (Lembar Kerja)
c.
Keterampilan :
Praktik (Penilaian Praktik)
2.
Pembelajaran Remedial
Tulis kegiatan pembelajaran remedial antara lain dalam bentuk:
•
pembelajaran ulang
•
bimbingan perorangan
•
belajar kelompok
•
pemanfaatan tutor sebaya
bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian.
3.
Pembelajaran Pengayaan
Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran
pengayaan untuk perluasan dan/atau pendalaman materi (kompetensi) antara lain dalam bentuk tugas mengerjakan
soal-soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, meringkas buku-buku referensi dan mewawancarai narasumber.

								
		Mengetahui,
		Kepala, 										

…………, ……………………..
Guru Mapel,

		Nama Kepsek 									
		NIP. ..........................								

Nama Guru
NIP. ..........................

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah		
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

:
:
:
:
:

SMP
Bahasa Indonesia
IX/2
Teks Cerita Inspiratif
8 x 40 menit (4 x Tatap Muka )

I.	KOMPETENSI INTI
1.
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2.
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi
secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam
sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
3.
Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan
spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4.
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan
komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang teori.
B.	KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
Kompetensi Dasar
3.10

Menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita
inspiratif.

Indikator
3.10.1
3.10.2
3.10.3

4.10

Mengungkapkan rasa simpati, empati, kepedulian,
dan perasaan dalam bentuk cerita inspiratif
dengan memperhatikan struktur cerita dan aspek
kebahasaan.

4.10.1
4.10.2
4.10.3

Menjelaskan struktur teks narasi.
Menyusun teks narasi berdasarkan struktur yang
ada.
Menyusun tanggapan dalam bentuk komentar
terhadap isi.
Menjelaskan kaidah kebahasaan teks narasi.
Menyajikan kaidah kebahasaan teks narasi.
Mempraktekkan diskusi sesuai dengan struktur dan
kaidah kebahasaan dari teks narasi.

Perangkat Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

17

C.

TUJUAN PEMBELAJARAN
Pertemuan Pertama
Setelah mengikuti pembelajaran teks narasi diharapkan dapat:
1.
Mendata bagian isi yang akan ditanggapi.
2.
Menyusun tanggapan dalam bentuk komentar terhadap isi.
Pertemuan Kedua
Setelah mengikuti pembelajaran teks narasi diharapkan dapat:
1.
Mendata struktur teks narasi.
2.
Mendata kaidah kebahasaan teks narasi.
Pertemuan Ketiga
Setelah mengikuti pembelajaran teks narasi diharapkan dapat:
1.
Menyajikan komentar terhadap teks narasi.
2.
Menyajikan kaidah kebahasaan dari teks narasi.
Pertemuan Keempat
Setelah mengikuti pembelajaran teks narasi diharapkan dapat:
1.
Menyajikan teks narasi hasil siswa sendiri dengan berdiskusi.

D.

MATERI PEMBELAJARAN
1.
Struktur teks narasi
2.
Contoh teks narasi dengan strukturnya
3.
Kaidah kebahasaan teks narasi

E.

METODE/MODEL PEMBELAJARAN
Saintifik

F.

MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
1.
Media:
LCD proyektor
2.
Bahan:
a.
Buku
b.
Teks fiksi
c.
Teks non fiksi
3.
Sumber belajar:
Harsiati, Titik dkk. 2016. Buku Siswa Bahasa Indonesia SMP/MTs Kelas 9. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Kementerian, Balitbang, Kemdikbud, Hlm, 243-253.
Harsiati, Titik dkk. 2016. Buku Guru Bahasa Indonesia SMP/MTs Kelas 9. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Kementerian, Balitbang, Kemdikbud. Hlm, 117-121.
Kemdikbud. 2016. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia edisi 4. Badan Jakarta: Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa.
Wahyudi, Johan. 2011. Terampil Menulis Surat. Solo: Tiga Serangkai.

G.	KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan Pertama
Langkah/Tahap
Pendahuluan

Kegiatan Pembelajaran
-

Kegiatan Inti

-

18

Waktu

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang
akan dilakukan.
Guru dan siswa menyepakati langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

10'

Guru membagikan contoh teks narasi.
Siswa membaca teks narasi.
Siswa mengidentifikasi struktur teks narasi.
Guru menanyakan keterkaitan teks narasi yang dibaca dengan
materi yang akan diajarkan.
Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari empat
orang.
Siswa dalam kelompok mengamati teks narasi.
Dengan dipandu guru, siswa membuat pertanyaan secara
berkelompok mengenai informasi teks narasi.
Masing-masing kelompok mencari informasi dari berbagai sumber
informasi atau berdiskusi dengan anggota kelompoknya teks
narasi.
Siswa menuliskan informasi yang diperoleh dari teks narasi.
Siswa mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok di depan
kelas.
Siswa lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan.

60'
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Penutup

-

Guru memberi penguatan terkait dengan materi yang telah
dipelajari.
Siswa dibantu oleh guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang
telah berlangsung.
Siswa menerima tugas dari guru untuk menemukan informasi dari
teks narasi.
Siswa merefleksi proses KBM yang berlangsung.
Guru beserta siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan
mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.

10'

Pertemuan Kedua
Langkah/Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Pendahuluan

-

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan.
Guru memberikan motivasi kepada siswa.
Guru dan siswa menyepakati langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

10'

Kegiatan Inti

-

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas empat
orang.
Siswa membaca teks narasi secara berkelompok (literasi).
Setiap kelompok mengidentifikasi struktur teks narasi.
Siswa menuliskan struktur dan kaidah kebahasaan dari teks narasi.
Dengan dipandu guru, siswa membuat pertanyaan secara
berkelompok mengenai unsur unsur teks narasi.
Siswa menukarkan hasil kerja dengan hasil kerja kelompok lain.
Setiap kelompok memberikan penilaian atas hasil kelompok lain.
Setiap kelompok menyampaikan hasil penilaiannya, kelompok lain
menanggapi.

60'

Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah
berlangsung.
Siswa menerima tugas dari guru, yaitu membaca contoh-contoh
teks narasi dari berbagai sumber.
Guru beserta siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan
mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.

10'

Penutup

-

Pertemuan Ketiga
Langkah/Tahap
Pendahuluan

Kegiatan Pembelajaran
-

Kegiatan Inti

-

Penutup

-

Waktu

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang
akan dilakukan.
Guru memberikan motivasi kepada siswa.
Guru dan siswa menyepakati langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

10'

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas 4 orang.
Siswa dalam kelompok membaca beberapa teks narasi
Dengan dipandu guru, siswa membuat rangkuman secara
berkelompok mengenai teks narasi yang dibaca.
Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.
Siswa lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan
tentang teks narasi.

60'

Guru memberi penguatan terkait dengan materi yang telah
dipelajari.
Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah
berlangsung.
Siswa diberi tugas untuk menyimpulkan isi teks narasi dari berbagai
sumber.
Guru beserta siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan
mengucap syukur.

10'
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Pertemuan Keempat
Langkah/Tahap
Pendahuluan

Kegiatan Pembelajaran
-

Kegiatan Inti

-

Penutup

-

P.

Waktu

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan
salam.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
Guru memberikan motivasi kepada siswa.
Guru menyampaikan langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

10'

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas empat
orang.
Siswa dalam kelompok membaca teks narasi.
Masing-masing kelompok membuat daftar pertanyaan mengenai
teks narasi yang dibaca.
Masing-masing kelompok menukarkan daftar pertanyaan
mengenai teks narasi yang dibaca.
Siswa mempresentasikan hasil menjawab daftar pertanyaan
mengenai teks narasi yang dibaca.
Siswa lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan
tentang simpulan mengenai isi teks narasi yang dibaca.

60'

Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah
berlangsung.
Siswa diberi tugas untuk menyimpulkan isi teks narasi dari berbagai
sumber.
Guru dan siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar mengucap
salam.

10'

PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL, DAN PENGAYAAN
1.
Teknik Penilaian
a.
Sikap (spiritual dan sosial)
Observasi (jurnal)
b.
Pengetahuan
1)
Tes tertulis (Uraian)
2)
Penugasan (Lembar Kerja)
c.
Keterampilan:
Praktik (Penilaian Praktik)
2.
Pembelajaran Remedial
Tulis kegiatan pembelajaran remedial antara lain dalam bentuk:
•
pembelajaran ulang
•
bimbingan perorangan
•
belajar kelompok
•
pemanfaatan tutor sebaya
bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian.
3.
Pembelajaran Pengayaan
Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran
pengayaan untuk perluasan dan/atau pendalaman materi (kompetensi) antara lain dalam bentuk tugas mengerjakan
soal-soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, meringkas buku-buku referensi dan mewawancarai narasumber.

								
		Mengetahui,
		Kepala, 										

Guru Mapel,

		Nama Kepsek 									
		NIP. ..........................								

Nama Guru
NIP. ..........................
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Kunci Jawaban dan Pembahasan
Bahasa Indonesia Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013
Bab 2 Teks Cerita Inspiratif
A. Mengidentifikasi Informasi Teks Cerita Inspiratif
Mengamati
Kreativitas siswa.
Menanya
Kreativitas siswa.
Mengasosiasi
Kreativitas siswa.
Mencoba
Kreativitas siswa.
Latihan
1.
Pengertian inspirasi adalah suatu proses yang mendorong
atau merangsang pikiran untuk melakukan sesuatu
tindakan terutama melakukan sesuatu yang kreatif.
Inspirasi merupakan suatu proses dimana mental
dirangsang untuk melakukan tindakan setelah melihat atau
mempelajari sesuatu yang ada di sekitar.
2.
Teks cerita inspiratif : teks cerita yg berisi inspirasi inspirasi
yang diberikan penulis kepada pembaca dengan tujuan
membweri motivasi.
3.
Inspirasi datangnya dari luar
Motivasi berasal dari dalam diri seseorang
4.
Tidak bisa
5.
Inspirasi terkait erat dengan penokohan orang lain di benak
kita. Di balik orang tersebut ada yang bisa kita peroleh
sesuatu yang bisa jadi inspirasi
B. Menyimpulkan Isi Teks Cerita Inspiratif
Mengamati
Kreativitas siswa.
Menanya
Kreativitas siswa.
Mengasosiasi
Kreativitas siswa.
Mencoba
Kreativitas siswa.
Latihan
1.
Orientasi
Komplikasi
Resolusi
Koda
2.
Bagian ini berisi pengenalan tokoh, latar tokoh dan tema.
Pengenalan tokoh terdapat pada paragraf pertama,
sedangkan latar tokoh biasanya terdapat pada paragraf
pertama dan kedua.
3.
Setelah orientation, pada bagian selanjutnya penulis
menceritakan kejadian penting, sebab, dan pemicu yang
menimbulkan konflik antar tokoh yang akan menimbulkan
kejadian-kejadian yang lain sebagai akibat dari konflik
sebelumnya sampai konflik tersebut mencapai puncaknya.
4.
Setelah konflik terebut telah mencapai puncaknya, maka
pada bagian resolution ini, konflik tersebut sudah menurun
hingga terselesaikan/terpecahkan.
5.
Koda dalam teks inspirasi adalah saran dan solusi dari
permasalahan yang terjadi dan dapat diteladani. Amanat
dalam teks biasanya terdapat pada paragraf kelima.
C.

Menelaah struktur, kebahasaan, dan isi teks cerita
inspiratif
Mengamati
Kreativitas siswa.
Menanya
Kreativitas siswa.
Mengasosiasi
Kreativitas siswa.

Mencoba
Kreativitas siswa.
Latihan
1.
Selain kisah nyata, setiap bentuk tulisan teks inspirasi
dapat dikembangkan dari satu tema tertentu menjadi kisah
inspirasi yang menarik.
2.
Teks inspirasi biasanya diangkat atau diadaptasi dari
sebuah kisah nyata. Ini digunakan untuk memberikan
gambaran bahwa hal-hal yang terjadi dalam kisah tersebut
ternyata dapat juga terjadi dalam kehidupan pembaca.
3.
Dalam teks inspirasi terdapat alur cerita untuk memberikan
pemahaman awal, inti, dan akhir cerita atau kisah. Maka,
teks inspirasi juga dapat disebut sebagai teks cerita karena
di dalamnya terdapat alur, yaitu urutan waktu cerita dari
awal hingga akhir yang dapat dipahami pembaca.
4.
Kisah nyata, tema, alur, bersifat naratif, da nada tokoh
yang diceritakan
5.
Pada teks inspirasi terdapat tokoh cerita dengan kisah
hidupnya yang dijadikan sumber inspirasi, contoh, atau
teladan bagi pembaca. Pada umumnya, tokoh dalam cerita
inspiratif adalah manusia.
D.

Mengungkapkan Gagasan dalam Bentuk Cerita
Inspiratif
Mengamati
Kreativitas siswa.
Menanya
Kreativitas siswa.
Mengasosiasi
Kreativitas siswa.
Mencoba
Kreativitas siswa.
Latihan
1.
Menulis teks cerita inspiratif yang baik adalah antara tema,
alur, judul sinkron.
2.
Kreativitas siswa
3.
Kreativitas siswa
Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1.
b.
ASI adalah sumber makanan utama bayi karena
mengandung berbagai nutrisi yang penting untuk
bayi
2.
d.
Menanam bonsai cukup sulit karena harus menguasai
berbagai teknik perawatan
3.
a.
Minuman manis dapat diganti dengan mengonsumsi
buah yang berair banyak
4.
a.
Eceng gondok dimanfaatkan untuk bahan kerajinan
tangan dan industri mebel
5.
b.
Permainan sepakbola menuntuk kemampuan teknik
dasar yang baik supaya menyuguhkan permainan
yang menarik
6.
a.
Betakaroten sangat penting untuk mata sehingga
anak-anak perlu mengonsumsinya.
7.
b.
Sampah-sampah berserakan di Taman Tirta karena
minimnya tempat sampah
8.
d.
Kita harus menjaga kebersihan lingkungan agar
terhindar dari penyakit leptospirosis.
9.
b.
Plastik transparan di laut membahayakan penyu
karena bisa dikira makanannya
10. c.
Pembangunan dan aktivitas manusia yang terus
meningkat bisa menghilangkan tempat tinggal penyu.
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11.
12.

c.
a.

13.
14.

b.
d.

15.
16.
17.
18.
19.
20.

c.
a.
b.
d.
b.
a.

B.
1.
2.
3.
4.
5.

Isian
jiwa atau hati manusia
rangsangan dari luar
ide unik yang belum pernah dipikirkan sebelumnya
mendapatkan atau mencapai apa yang diinginkannya
sekitar

C.
1.

Uraian
Secara singkat, teks diskusi adalah sebuah teks yang
memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal
(satu “pro” dan satu “kontra”) yang menyebabkan kedua
belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang
sedang dipersoalkan (diskusi).
Banyak sekali manfaat diskusi, antara lainnya adalah:
1.
saling menghargai pendapat orang lain
2.
dapat menahan rasa ego yang ada dalam diri
3.
dapat menyelesaikan masalah yang sedang
didiskusikan
4.
dapat mempererat hubungan antara yang satu dengan
yang lain, mengapa dmikian? dengan berdiskusi,
mengahargai pendapat orang, menyelesaikan
masalah bersama-sama, mendengarkan lawan
berbicara, dapat mempererat hubungan atau
membuat lebih akrab.
5.
belajar untuk memahami karakter
6.
menambah wawasan
7.
bertukar ilmu
8.
belajar dalam berpendapat
9.
dapat berbicara didepan orang lain dengan baik,
mulai dari sopan santun, etika, sampai penyusunan
kalimat atau dalam merangkai kata-kata.
10. belajar berinteraksi sosial dengan baik lewat
komunikasi yang baik

2.

prestasi kelas tiga
Seharusnya orang-orang tidak membuang sampah
di sungai.
SPO
Pembicaraan tentang suasana di jalan Melati yang
kacau balau.
Pak Farid warga desa Karang Asih.
Cita-cita Reza
Reza
Karena dapat mengerjakan soal-soal dengan mudah.
disebabkan
Siswa wajib mentaati tata tertib sekolah.

3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

Moderator adalah orang yang mengerti banyak hal
mengenai topik diskusi yang diangkat, juga sebagai
pengatur jalannya diskusi sehingga diskusi dapat
berlangsung sebagaimana mestinya
Peran Penyaji dalam sebuah diskusi adalah
1)
Menyiapkan mosi atau tema dalam sebuah diskusi
2)
Menyampaikan mosi tersebut kepada seluruh tim
yang turut serta dalam sebuah diskusi
3)
Memberikan persetujuan, penolakan, atau pendapat
atas argumen-argumen yang diberikan oleh peserta
diskusi.
Mencatat seluruh materi yang tersampaikan dalam suatu
pertemuan
Tugas peserta diskusi mengemukakan pendapat dan
pemikirannya sesuai dengan permasalahan yangdiangkat
dalam diskusi
Manusia, sebagai pelaksana. Terdiri dari: a. Moderator b.
Notulis c. Peserta d. Pemakalah/Penyaji
a.
Sebenarnya saya setuju dengan pilihan desain dan
warna perabotan rumah ini. Tetapi akan lebih baik
jika semuanya dibicarakan terlebih dahulu dengan
pemilik rumah, bukan asal ambil keputusan.
b.
Saya bukannya tidak setuju dengan pendapat kalian
semua, akan tetapi pendapat kalian itu seperti
meninggikan kelompok tertentu. Sebagai organisasi
yang bertujuan membela masyarakat, akan lebih
baik jika kita mempertimbangkan segala sesuatu
dari berbagai pihak.
Isu/masalah
Argument mendukung
Argument menentang
Kesimpulan
a.
Saya sangat sependapat dengan ayah. Namun saya
tidak setuju dengan sikap ayah yang otoriter terhadap
semua anggota keluarga.
b.
Sebenarnya saya setuju dengan aksi para warga
untuk protes kepada para supir truk yang melewati
jalan ini. Akan tetapi aksi itu seharusnya tidak anarkis
dan malah merugikan warga yang lainnya.
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Latihan Ulangan Tengah Semester
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
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Pilihan Ganda
b.
untuk menjadi manusia terampil, ahli di bidangnya,
dan mampu menciptakan lapangan kerja baru,
sehingga mereka menjadi manusia mandiri
c.
dapaat, dengan, penyakit , muda
d.
Mereka merasa aman dari hukum rimba yang berlaku.
b.
bangunan kebanggaan warga Palembang
c.
Berapa harga minyak tanah pada bulan Juni?
a.
pertama
b.
Bila sopir berhati-hati , kecelakaan tidak mungkin
terjadi.
b.
Seharusnya perusak terumbu karang segera
diberantas karena mengancam kepunahan biota.
b.
daripada
b.
Atas perhatian dan izin Bapak, kami sampaikan
terima kasih.

11.

a.

12.
13.
14.

d.
d.
a.

15.

c.

16.

c.

17.
18.
19.

b.
a.
d.

Joy meraih juara pertama Indonesia Idol dengan 4
juta sms.
setelah kata “rasakan. Kita, larutan, dan tubuh”
(4)-(1)-(3)-(2)
untuk menjadi manusia terampil, ahli di bidangnya,
dan mampu menciptakan lapangan kerja baru,
sehingga mereka menjadi manusia mandiri
Menurut saya, pendapat Satya baik. Namun perlu
dipertimbangkan masalah permodalan koperasi yang
hingga saat ini belum terbatas.
Tanaman padi merintih kesakitan pada musim
kemarau pannjang ini.
sobat, perangko, syahdu
menyerap dan melakukannya
Setiap hari Selasa, Anwar mengendari motor ke
kantor.
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20.
21.

d.
d.

22.
23.
24.

d.
c.
b.

diganti dengan kata yang
Jadi persentase kepemilikan MCK penduduk desa
Bungkal sudah diatas 90%.
(4) dan (1)
di, pada, dari
Perundang-undangan tentang kesehatan perlu di
tinjau kembali.
Seharusnya kita tetap harus memperhatikan sistem
pembuangan kotoran.

25.

a.

B.
1.

Uraian
Teks diskusi adalah sebuah teks yang memberikan dua
pendapat berbeda mengenai suatu hal (satu “pro” dan satu
“kontra”) yang menyebabkan kedua belah pihak menjadi
saling membicarakan masalah yang sedang dipersoalkan
(diskusi)
Isu/masalah
Argument mendukung
Argument menentang
Kesimpulan
a.
Saya mengajarkan mata pelajaran Bahasa Indonesia
di sekolah.
b.
Kepada Bapak Raharjo, kami persilakan.
c.
Hati-hati, sering terjadi kecelakaan.
d.
Lalu lintas di Jalan Raya macet.
Saat remaja masuk dalam pergaulan bebas sisi negatif
tentu lebih banyak mereka dapat daripada sisi positif
semisal mabuk-mabukan, kasus narkoba, mencuri dan
berbagai tindakan lain yang melanggar hukum.
Kritik adalah tanggapan atau kecaman terhadap suatu
pendapat, karya, atau hal lain yang kadang disertai
pertimbangan baik dan buruk.
Saran adalah pendapat atau usulan yang disampaikan
sebagai bahan pertimbangan.
Kritik dan saran hampir mirip. Bedanya adalah saran
biasanya bersifat netral, sedangkan kritik bersifat
membangun atau menjatuhkan.
1.
Penggunaan Konjungsi Perlawanan
Konjungsi perlawanan menggunakan kata hubung :
tetapi, sedangkan, namun, sebaliknya.
2.
Penggunaan Kohesi Leksikal dan Kohesi Gramatikal
Kohesi leksikal adalah kepaduan yang dicapai
melalui pemilihan kata.
Kohesi gramatikal adalah kepaduan yang dicapai
dengan menggunakan elemen dan aturan gramatikal.
3.
Penggunaan Modalitas
Modalitas adalah kata yang mempunyai makna
kemungkinan, kenyataan, dan sebagainya yang
dinyatakan dalam kalimat. Biasanya dinyatakan
dengan kata-kata seperti harus, akan, ingin,
mungkin.
Konjungsi adalah kata sambung
Berdasarkan perilaku sintaksis (ilmu tata kalimat),
konjungsi dibagi menjadi lima kelompok yaitu konjungsi
koordinatif, konjungsi korelatif, konjungsi subordinatif,
konjungsi antarkalimat dan konjungsi antarparagraf.
Contoh :
(1)Hanifa dan Halwa sedang bermain bersama.
(2)Nanda beserta keluarga bertamasya ke pantai
a.
Begitu Ayah datang, dia memeluk adekku serta
b.
Tatkala fajar menyingsing, ayam jagoku berkokok
kencang.
c.
Sebagian orang beriring-iringan menuju kantor
sementara aku menuju sekolahan.
d.
Minumlah, selagi kopinya belum dingin.
e.
Aku menunggu suamiku datang seraya menghias
kue ulang tahunnya.
f.
Ria menyanyi sambil bergoyang

2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

g.
h.
10.

Maia sangat sedih sewaktu Ahmad Dani
meninggalkannya.
Raffi Ahmad akan selalu setia selama ia menjaga
sikapnya.
Fungsi/Arti

Contoh Kalimat

adalah

Konjungtor

1. Identik dengan

1. Pengalaman
adalah guru
yang terbaik.
2. Januari
adalah bulan
pertama tahun
Masehi.
3. Mendaki
gunung
adalah
olahraga
berisiko tinggi.

ialah

Menghubungkan
penggal kalimat
berikutnya
yang bersifat
menegaskan
perinsian atau
penjelasan atas
penggal pertama.

1. Dalam hal ini
yang harus
kita siapkan
ialah tenda,
tali dan
perbekalan
makan.
2. Napak tilas
ialah berjalan
menelusuri
jalan yang
dahulu pernah
diturut tokoh
tertentu.

merupakan

1. memberi
rupa atau
menjadikan
supaya
berupa
2. adalah
3. menjadi

1. Napak tilas
merupakan
tiruan
perjalanan
tokoh tertentu
pada zaman
dahulu
2. Pengalaman
merupakan
guru yang
terbaik
3. Kedewasaan
merupakan
bekal hidup
yang sangat
tinggi nilainya.
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SILABUS
BAHASA INDONESIA
Bab 3 Literasi
Satuan Pendidikan
Kelas/semester		
Tahun Pelajaran		

: SMP/MTs
: IX/Genap
:

Kompetensi Inti:
3.
Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,
teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4.
Mencoba, mengolah, dan menyaji dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat)
dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah
dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori.
Kompetensi Dasar

Materi Pokok

Pembelajaran

3.13 Menemukan unsur-unsur dari buku
fiksi dan nonfiksi yang dibaca.
4.13 Membuat peta pikiran/rangku-man
alur tentang isi buku nonfiksi/buku
fiksi yang dibaca.

Literasi buku fiksi dan nonfiksi
•
•
Unsur-unsur buku.
•
Cara membaca buku dengan SQ3R. •
•
Cara membuat rangkuman.

3.14 Menelaah hubungan unsur-unsur
dalam buku fiksi dan nonfiksi.
4.14 Menyajikan tanggapan terhadap isi
buku fiksi nonfiksi yang dibaca.

•
•
•

•
Hubungan antarunsur buku.
•
Contoh penyusunan tanggapan.
Langkah menyusun tanggapan
terhadap buku yang dibaca.
•

•
•

24

Mendata subbab buku, garis besar
isi subbab, rincian isi buku.
Menentukan tokoh, rentetan
peristiwa (alur), latar, amanat yang
terdapat pada cerita.
Membuat peta isi cerita dalam buku
sesuai dengan kreativitas siswa.
Mendata bagian isi yang akan
ditanggapi, penggunaan bahasa,
unsur intrinsik cerita, dan bagianbagian buku fiksi.
Menyusun tanggapan dalam
bentuk komentar terhadap isi,
unsur pembangun cerita (alur,
tokoh, tema, latar, amanat),
kebermaknaan buku, pilihan kata,
gaya bahasa, penggunaan bahasa,
dan tanda baca/ejaan.
Menyajikan komentar terhadap
buku fiksi yang dibaca.
Memublikasikan komentar terhadap
buku yang dibaca.
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)
Sekolah		
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

:
:
:
:
:

SMP
Bahasa Indonesia
IX/2
Literasi
8 x 40 menit (4 x Tatap Muka)

A.	KOMPETENSI INTI
1.
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2.
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi
secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam
sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
3.
Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan
spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4.
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan
komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang teori.
B.	KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
Kompetensi Dasar
3.13

Menemukan unsur-unsur dari buku fiksi dan
nonfiksi yang dibaca.

Indikator
3.13.1
3.13.2
3.13.3

4.13

Membuat peta pikiran/rangkuman alur tentang isi
buku nonfiksi/buku fiksi yang dibaca.

4.13.1
4.13.2
4.13.3
4.13.4

Menentukan unsur unsur unsur dalam buku fiksi
yang dibaca.
Menentukan unsur unsur unsur dalam buku
nonfiksi yang dibaca.
Menemukan perbedaaan unsur unsur buku fiksi
dan non fiksi.
Merangkum isi buku nonfiksi yang dibaca.
Merangkum isi buku fiksi yang dibaca.
Menjawab pertanyaan tentang isi buku fiksi.
Menjawab pertanyaan tentang isi buku nonfiksi.

C.

TUJUAN PEMBELAJARAN
Pertemuan Pertama
Setelah mengikuti pembelajaran literasi buku fiksi dan nonfiksi diharapkan dapat:
1.
Menentukan unsur unsur buku fiksi yang dibaca.
2.
Menentukan unsur unsur buku nonfiksi yang dibaca.
Pertemuan Kedua
Setelah mengikuti pembelajaran literasi buku fiksi dan nonfiksi diharapkan dapat:
1.
Menemukan hal yang menarik dalam buku non fiksi dan relevansinya.
2.
Menemukan hal yang menarik dalam buku fiksi yang dibaca.
Pertemuan Ketiga
Setelah mengikuti pembelajaran literasi buku fiksi dan nonfiksi diharapkan dapat:
1.
Merangkum isi buku fiksi yang dibaca.
2.
Merangkum isi buku nonfiksi yang dibaca.
Pertemuan Keempat
Setelah mengikuti pembelajaran literasi buku fiksi dan nonfiksi diharapkan dapat:
1.
Menjawab pertanyaan tentang isi buku fiksi yang dibaca.
2.
Menjawab pertanyaan tentang isi buku nonfiksi yang dibaca.

D.

MATERI PEMBELAJARAN
1)
Pengertian buku fiksi dan buku non fiksi
2)
Unsur unsur buku fiksi dan buku nonfiksi
3)
Perbedaan buku fiksi dan buku non fiksi
4)
Cara membaca buku dengan SQ3R
1.
Survey(meninjau)
2
Question (bertanya)
3.
Read (membaca)
4.
Recite (menuturkan)
5.
Review (mengulang)
5)
Cara membuat rangkuman

E.

METODE/MODEL PEMBELAJARAN
Saintifik
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F.

MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
1.
Media:
LCD proyektor
2.
Bahan:
a.
Buku
b.
Teks fiksi
c.
Teks non fiksi
3.
Sumber belajar:
Harsiati, Titik dkk. 2016. Buku Siswa Bahasa Indonesia SMP/MTs Kelas. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Kementerian, Balitbang, Kemdikbud, Hlm, 243-253.
Harsiati, Titik dkk. 2016. Buku Guru Bahasa Indonesia SMP/MTs Kelas 7. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Kementerian, Balitbang, Kemdikbud. Hlm, 117-121.
Kemdikbud. 2016. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia edisi 4. Badan Jakarta: Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa.

G.	KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan Pertama
Langkah/Tahap
Pendahuluan

Kegiatan Pembelajaran
-

Kegiatan Inti

-

Penutup

-

Waktu

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang
akan dilakukan.
Guru dan siswa menyepakati langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

10'

Guru membagikan contoh buku fiksi dan nonfiksi.
Siswa membaca buku fiksi dan nonfiksi.
Siswa mengidentifikasi unsur buku fiksi dan nonfiksi.
Guru menanyakan keterkaitan buku fiksi yang dibaca dengan
materi yang akan diajarkan.
Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari empat
orang.
Siswa dalam kelompok mengamati buku fiksi dan nonfiksi.
Dengan dipandu guru, siswa membuat pertanyaan secara
berkelompok mengenai informasi buku fiksi dan nonfiksi.
Masing-masing kelompok mencari informasi dari berbagai sumber
informasi atau berdiskusi dengan anggota kelompoknya buku fiksi
dan nonfiksi.
Siswa menuliskan informasi yang diperoleh dari buku fiksi dan
nonfiksi.
Siswa mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok di depan
kelas.
Siswa lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan.

60'

Guru memberi penguatan terkait dengan materi yang telah
dipelajari.
Siswa dibantu oleh guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang
telah berlangsung.
Siswa menerima tugas dari guru untuk menemukan informasi dari
surat pribadi dan surat dinas.
Siswa merefleksi proses KBM yang berlangsung.
Guru beserta siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan
mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.

10'

Pertemuan Kedua
Langkah/Tahap
Pendahuluan
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Kegiatan Pembelajaran
-

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan.
Guru memberikan motivasi kepada siswa.
Guru dan siswa menyepakati langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

Waktu
10'
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Kegiatan Inti

-

Penutup

-

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas empat
orang.
Siswa membaca buku fiksi dan nonfiksi secara berkelompok
(literasi).
Setiap kelompok mengidentifikasi unsur buku fiksi dan nonfiksi
Siswa menuliskan perbedaan unsur dari buku fiksi dan nonfiksi
Dengan dipandu guru, siswa membuat pertanyaan secara
berkelompok mengenai unsur unsur buku fiksi dan nonfiksi.
Siswa menukarkan hasil kerja dengan hasil kerja kelompok lain.
Setiap kelompok memberikan penilaian atas hasil kelompok lain.
Setiap kelompok menyampaikan hasil penilaiannya, kelompok lain
menanggapi.

60'

Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah
berlangsung.
Siswa menerima tugas dari guru, yaitu membaca contoh-contoh
buku fiksi dan nonfiksi dari berbagai sumber.
Guru beserta siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan
mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.

10'

Pertemuan Ketiga
Langkah/Tahap
Pendahuluan

Kegiatan Pembelajaran
-

Kegiatan Inti

-

Penutup

-

Waktu

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang
akan dilakukan.
Guru memberikan motivasi kepada siswa.
Guru dan siswa menyepakati langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

10'

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas 4 orang.
Siswa dalam kelompok membaca beberapa teks buku fiksi dan
nonfiksi.
Dengan dipandu guru, siswa membuat rangkuman secara
berkelompok mengenai isi buku fiksi dan nonfiksi yang dibaca.
Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.
Siswa lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan
tentang isi surat pribadi.

60'

Guru memberi penguatan terkait dengan materi yang telah
dipelajari.
Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah
berlangsung.
Siswa diberi tugas untuk menyimpulkan isi buku fiksi dan nonfiksi
dari berbagai sumber.
Guru beserta siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan
mengucap syukur.

10'

Pertemuan Keempat
Langkah/Tahap
Pendahuluan

Kegiatan Pembelajaran
-

Kegiatan Inti

-

Waktu

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan
salam.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
Guru memberikan motivasi kepada siswa.
Guru menyampaikan langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

10'

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas empat
orang.
Siswa dalam kelompok membaca buku fiksi dan nonfiksi.
Masing-masing kelompok membuat daftar pertanyaan mengenai
buku fiksi dan nonfiksi yang dibaca.
Masing-masing kelompok menukarkan daftar pertanyaan
mengenai buku fiksi dan nonfiksi yang dibaca.
Siswa mempresentasikan hasil menjawab daftar pertanyaan
mengenai buku fiksi dan nonfiksi yang dibaca.
Siswa lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan
tentang simpulan mengenai isi buku fiksi dan nonfiksi yang dibaca

60'
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Penutup

-

H.

Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah
berlangsung.
Siswa diberi tugas untuk menyimpulkan isi surat pribadi dan surat
dinas dari berbagai sumber.
Guru dan siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar mengucap
salam.

10'

PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL, DAN PENGAYAAN
1.
Teknik Penilaian
a.
Sikap (spiritual dan sosial)
Observasi (jurnal)
b.
Pengetahuan
1)
Tes tertulis (Uraian)
2)
Penugasan (Lembar Kerja)
c.
Keterampilan:
Praktik (Penilaian Praktik)
2.
Pembelajaran Remedial
Tulis kegiatan pembelajaran remedial antara lain dalam bentuk:
•
pembelajaran ulang
•
bimbingan perorangan
•
belajar kelompok
•
pemanfaatan tutor sebaya
bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian.
3.
Pembelajaran Pengayaan
Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran
pengayaan untuk perluasan dan/atau pendalaman materi (kompetensi) antara lain dalam bentuk tugas mengerjakan
soal-soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, meringkas buku-buku referensi dan mewawancarai narasumber.

								
		Mengetahui,
		Kepala, 										

Guru Mapel,

		Nama Kepsek 									
		NIP. ..........................								

Nama Guru
NIP. ..........................

Sekolah		
Mata Pelajaran
Kelas/Semester
Materi Pokok
Alokasi Waktu

:
:
:
:
:

…………, ……………………..

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(RPP)

SMP
Bahasa Indonesia
IX/2
Literasi
8 x 40 menit (4 x Tatap Muka )

A.	KOMPETENSI INTI
1.
Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
2.
Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi
secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam
sekitar, bangsa, negara, dan kawasan regional.
3.
Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis dan
spesifik sederhana berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, dan kenegaraan terkait fenomena dan kejadian tampak mata.
4.
Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan
komunikatif, dalam ranah konkret dan ranah abstrak sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang
sama dalam sudut pandang teori.
B.	KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
Kompetensi Dasar
3.14

Menelaah hubungan unsur-unsur dalam buku fiksi
dan nonfiksi.

Indikator
3.14.1
3.14.2
3.14.3
3.14.4

28

Mendata bagian isi yang akan ditanggapi.
Menyusun tanggapan dalam bentuk komentar
terhadap isi.
Mendata unsur intrinsik cerita.
Menyusun tanggapan dalam bentuk komentar
terhadap isi.
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4.14

Menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi
nonfiksi yang dibaca.

4.16.1
4.16.2
4.16.3

Menyajikan komentar terhadap buku fiksi yang
dibaca.
Menyajikan karakter tokoh dalam buku fiksi dan
nonfiksi.
Menyajikan keteladan tokoh dalam buku fiksi dan
nonfiksi.

C.

TUJUAN PEMBELAJARAN
Pertemuan Pertama
Setelah mengikuti pembelajaran literasi buku fiksi dan nonfiksi diharapkan dapat:
1.
Mendata bagian isi yang akan ditanggapi.
2.
Menyusun tanggapan dalam bentuk komentar terhadap isi.
Pertemuan Kedua
Setelah mengikuti pembelajaran literasi buku fiksi dan nonfiksi diharapkan dapat:
1.
Mendata unsur intrinsik cerita.
2.
Menyusun tanggapan dalam bentuk komentar terhadap isi.
Pertemuan Ketiga
Setelah mengikuti pembelajaran literasi buku fiksi dan nonfiksi diharapkan dapat:
1.
Menyajikan komentar terhadap buku fiksi yang dibaca.
2.
Menyajikan karakter tokoh dalam buku fiksi dan nonfiksi.
Pertemuan Keempat
Setelah mengikuti pembelajaran literasi buku fiksi dan nonfiksi diharapkan dapat:
1.
Menyajikan keteladan tokoh dalam buku fiksi dan nonfiksi.

D.

MATERI PEMBELAJARAN
1.
Hubungan antarunsur buku
2.
Contoh penyusunan tanggapan
3.
Langkah menyusun tanggapan terhadap buku yang dibaca

E.

METODE/MODEL PEMBELAJARAN
Saintifik

F.

MEDIA/ALAT, BAHAN DAN SUMBER BELAJAR
1.
Media:
LCD proyektor
2.
Bahan:
a.
Buku
b.
Teks fiksi
c.
Teks non fiksi
3.
Sumber belajar:
Harsiati, Titik dkk. 2016. Buku Siswa Bahasa Indonesia SMP/MTs Kelas9. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Kementerian, Balitbang, Kemdikbud, Hlm, 243-253.
Harsiati, Titik dkk. 2016. Buku Guru Bahasa Indonesia SMP/MTs Kelas 9. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Perbukuan
Kementerian, Balitbang, Kemdikbud. Hlm, 117-121.
Kemdikbud. 2016. Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia edisi 4. Badan Jakarta: Pengembangan dan Pembinaan
Bahasa.
Wahyudi, Johan. 2011. Terampil Menulis Surat. Solo: Tiga Serangkai.

G.	KEGIATAN PEMBELAJARAN
Pertemuan Pertama
Langkah/Tahap
Pendahuluan

Kegiatan Pembelajaran
-

Kegiatan Inti

-

Waktu

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang
akan dilakukan.
Guru dan siswa menyepakati langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

10'

Guru membagikan contoh buku fiksi dan nonfiksi.
Siswa membaca buku fiksi dan nonfiksi.
Siswa mengidentifikasi unsur buku fiksi dan nonfiksi.
Guru menanyakan keterkaitan buku fiksi yang dibaca dengan
materi yang akan diajarkan.
Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari empat
orang.
Siswa dalam kelompok mengamati buku fiksi dan nonfiksi.

60'
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Penutup

-

Dengan dipandu guru, siswa membuat pertanyaan secara
berkelompok mengenai informasi buku fiksi dan nonfiksi.
Masing-masing kelompok mencari informasi dari berbagai sumber
informasi atau berdiskusi dengan anggota kelompoknya buku fiksi
dan nonfiksi.
Siswa menuliskan informasi yang diperoleh dari buku fiksi dan
nonfiksi.
Siswa mempresentasikan hasil kerja diskusi kelompok di depan
kelas.
Siswa lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan.
Guru memberi penguatan terkait dengan materi yang telah
dipelajari.
Siswa dibantu oleh guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang
telah berlangsung.
Siswa menerima tugas dari guru untuk menemukan informasi dari
surat pribadi dan surat dinas.
Siswa merefleksi proses KBM yang berlangsung.
Guru beserta siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan
mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.

10'

Pertemuan Kedua
Langkah/Tahap

Kegiatan Pembelajaran

Waktu

Pendahuluan

-

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan.
Guru memberikan motivasi kepada siswa.
Guru dan siswa menyepakati langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

10'

Kegiatan Inti

-

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas empat
orang.
Siswa membaca buku fiksi dan nonfiksi secara berkelompok
(literasi).
Setiap kelompok mengidentifikasi unsur buku fiksi dan nonfiksi
Siswa menuliskan perbedaan unsur dari buku fiksi dan nonfiksi
Dengan dipandu guru, siswa membuat pertanyaan secara
berkelompok mengenai unsur unsur buku fiksi dan nonfiksi.
Siswa menukarkan hasil kerja dengan hasil kerja kelompok lain.
Setiap kelompok memberikan penilaian atas hasil kelompok lain.
Setiap kelompok menyampaikan hasil penilaiannya, kelompok lain
menanggapi.

60'

Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah
berlangsung.
Siswa menerima tugas dari guru, yaitu membaca contoh-contoh
buku fiksi dan nonfiksi dari berbagai sumber.
Guru beserta siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan
mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa.

10'

Penutup

-

Pertemuan Ketiga
Langkah/Tahap
Pendahuluan

Kegiatan Pembelajaran
-

Kegiatan Inti

-
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Waktu

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan berdoa.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan KD, indikator, dan tujuan pembelajaran yang
akan dilakukan.
Guru memberikan motivasi kepada siswa.
Guru dan siswa menyepakati langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

10'

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas 4 orang.
Siswa dalam kelompok membaca beberapa teks buku fiksi dan
nonfiksi.
Dengan dipandu guru, siswa membuat rangkuman secara
berkelompok mengenai isi buku fiksi dan nonfiksi yang dibaca.
Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas.
Siswa lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan
tentang isi surat pribadi.

60'
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Penutup

-

Guru memberi penguatan terkait dengan materi yang telah
dipelajari.
Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah
berlangsung.
Siswa diberi tugas untuk menyimpulkan isi buku fiksi dan nonfiksi
dari berbagai sumber.
Guru beserta siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar dengan
mengucap syukur.

10'

Pertemuan Keempat
Langkah/Tahap
Pendahuluan

Kegiatan Pembelajaran
-

Kegiatan Inti

-

Penutup

-

H.

Waktu

Guru membuka kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan
salam.
Guru menanyakan ketidakhadiran siswa.
Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
Guru memberikan motivasi kepada siswa.
Guru menyampaikan langkah-langkah kegiatan yang akan
dilaksanakan untuk mencapai kompetensi.

10'

Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri atas empat
orang.
Siswa dalam kelompok membaca buku fiksi dan nonfiksi.
Masing-masing kelompok membuat daftar pertanyaan mengenai
buku fiksi dan nonfiksi yang dibaca.
Masing-masing kelompok menukarkan daftar pertanyaan
mengenai buku fiksi dan nonfiksi yang dibaca.
Siswa mempresentasikan hasil menjawab daftar pertanyaan
mengenai buku fiksi dan nonfiksi yang dibaca.
Siswa lain diberi kesempatan untuk menyampaikan tanggapan
tentang simpulan mengenai isi buku fiksi dan nonfiksi yang dibaca.

60'

Siswa dan guru menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah
berlangsung.
Siswa diberi tugas untuk menyimpulkan isi surat pribadi dan surat
dinas dari berbagai sumber.
Guru dan siswa mengakhiri kegiatan belajar mengajar mengucap
salam.

10'

PENILAIAN, PEMBELAJARAN REMEDIAL, DAN PENGAYAAN
1.
Teknik Penilaian
a.
Sikap (spiritual dan sosial)
Observasi (jurnal)
b.
Pengetahuan
1)
Tes tertulis (Uraian)
2)
Penugasan (Lembar Kerja)
c.
Keterampilan:
Praktik (Penilaian Praktik)
2.
Pembelajaran Remedial
Tulis kegiatan pembelajaran remedial antara lain dalam bentuk:
•
pembelajaran ulang
•
bimbingan perorangan
•
belajar kelompok
•
pemanfaatan tutor sebaya
bagi peserta didik yang belum mencapai ketuntasan belajar sesuai hasil analisis penilaian.
3.
Pembelajaran Pengayaan
Berdasarkan hasil analisis penilaian, peserta didik yang sudah mencapai ketuntasan belajar diberi kegiatan pembelajaran
pengayaan untuk perluasan dan/atau pendalaman materi (kompetensi) antara lain dalam bentuk tugas mengerjakan
soal-soal dengan tingkat kesulitan lebih tinggi, meringkas buku-buku referensi dan mewawancarai narasumber.

								
		Mengetahui,
		Kepala, 										

…………, ……………………..
Guru Mapel,

		Nama Kepsek 									
		NIP. ..........................								

Nama Guru
NIP. ..........................
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Bab 3 Literasi
A.

Menggali Informasi Unsur-Unsur Buku Fiksi dan
Nonfiksi
Mengamati
Kreativitas siswa.
Menanya
Kreativitas siswa.
Mengasosiasi
Kreativitas siswa.
Mencoba
Kreativitas siswa.
Latihan
1.
Fiksi, fiktif berarti tidak nyata, rekaan, imajinasi, khayalan.
... Cerita rekaan ini bisa bersumber dari imajinasi dan
khayalan dari penulisnya.
2.
Contoh buku fiksi adalah novel, komik dan cerpen.
3.
Merupakan buku yang berisi kejadian sebenarnya dan
bersifat informatif. Dalam buku nonfiksi, membutuhan
pengamatan dan data dalam pembuatannya, sehingga
dapat dipertanggungjawabkan isinya. Bahasa yang
digunakan biasanya bahasa denotatif atau bahasa
sebenarnya, jadi pembaca dapat langsung memahami
maksud dari isi buku.
4.
Buku pengetahuan, buku motivasi, dan lain-lain
5.
Unsur-unsur buku fiksi terdiri dari bagian cover buku,
rincian subbab buku, judul subbab, tokoh dan penokohan,
tema cerita, bahasa yang digunakan, danpenyajian alur
cerita.
B.

Membuat peta konsep/garis alur dari buku fiksi dan
nonfiksi
Mengamati
Kreativitas siswa.
Menanya
Kreativitas siswa.
Mengasosiasi
Kreativitas siswa.
Mencoba
Kreativitas siswa.
Latihan
1.
Peta konsep bertujuan untuk mengetahui langsung materi
yang akan dibahas
2.
Buku Fiksi menyertakan judul, identitas buku (judul,
pengarang, kota terbit, penerbit, dan tebal buku), sinopsis
buku beserta unsur intrinsik dan ekstrinsiknya, penilaian
buku dan simpulan
Begitu juga dengan penyajian buku Non Fiksi hanya perlu
menambahkan manfaat dari buku tersebut.
3.
Membuat catatan pada sebuah kertas kecil dan
ditempelkan pada buku yang bersangkutan.
4.
Isi buku pada umumnya terdiri atas beberapa bab dan di
dalam setiap bab terbagi pula ke dalam beberapa sub bab.
5.
a.
Pengenalan cerita
b.
Penanggalan peristiwa
c.
Terjadinya konflik
d.
Penyelesaian konflik
e.
Penutup

C.

Menelaah hubungan antara unsur-unsur buku fiksi dan
nonfiksi
Mengamati
Kreativitas siswa.
Menanya
Kreativitas siswa.
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Mengasosiasi
Kreativitas siswa.
Mencoba
Kreativitas siswa.
Latihan
1.
Kreativitas siswa
2.
Kreativitas siswa
3.
Kreativitas siswa
D. Menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan nonfiksi
Mengamati
Kreativitas siswa.
Menanya
Kreativitas siswa.
Mengasosiasi
Kreativitas siswa.
Mencoba
Kreativitas siswa.
Latihan
1.
Resensi adalah suatu penilaian terhadap sebuah karya.
Karya yang dinilai dapat berupa buku dan karya seni
film dan drama. Menulis resensi terdiri dari kelebihan,
kekurangan dan informasi yang diperoleh dari buku dan
disampaikan kepada masyarakat.
2.
Ikhtisar berbentuk teks pendek, sehingga harus
menggunakan kalimat efektif. Hal ini sejalan dengan
definisinya dalam KBBI, yaitu pemandangan secara
ringkas (yang penting-penting saja). Ikhtisar tidak
memperhatikan urutan pada teks asli. Jadi, dapat dikatakan
bahwa ikhtisar hanya mementingkan peringkasan materi
pada teks sebelumnya.
3.
Mencari kelemahan dan kelebihan dari buku
4.
Kreativitas sisa
5.
Kreativitas siswa
Evaluasi
A. Pilihan Ganda
1.
c.
buku dongeng
2.
c.
pengarang buku
3.
a.
isi buku
4.
a.
buku ini dicetak dalam kertas putih dengan kualitas
cetakan yang baik sehingga sanggup dibaca dengan
gampang tanpa ada potongan yang memudar.
5.
b.
isi buku
6.
b.
menceritakan tokoh yang mempunyai konflik
7.
d.
penggambaran tokoh Cak Rat tidak lengkap
8.
a.
buku fiksi
9.
b.
judul subbab
10. d.
menggambarkan karakter tokoh dalam buku
11. a.
motivator
12. d.
khayalan atau imajinasi pengarang
13. d.
hobi
14. d.
Buku motivasi
15. a.
novel
16. a.
Buku ini ditulis dengan bahasa yang mudah dipahami.
17. c.
Nasihat-nasihat yang ada dalam cerpen dapat
memotivasi anak.
18. b.
Syukurlah usahaku selama ini tidak sia-sia.
19. d.
Dika merelakan beberapa bagian dalam buku tidak
dimasukkan ke dalam film agar keutuhan plot cerita
terjaga.
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20.
21.
22.
23.
24.
25.
B.
1.
2.
3.

b.

Tidak hanya itu, pembahasan dalam Buku Remaja
Membangun Kepribadian singkat sehingga pembaca
mudah memahami maksudnya.
b.
Buku setebal 180 halaman ini sangat baik sebagai
acuan dalam mengarang. Tiap bagiannya pun dijelaskan
dengan baik.
c.
(5)
d.
Identitas buku
d.
Prolog
c.
Tubuh dan isi resensi
Uraian
Tema cerita, alur cerita, tokoh, klimaks, dan penutup
Kreativitas siswa
(biasanya dalam buku harian dicantumkan semua peristiwa
yang terjadi dari bangun pagi hingga tidur kembali)
a.
Lafal
Lafal adalah cara seseorang atau sekelompok orang
dalam suatu masyarakat bahasa mengucapkan bunyi
bahasa.
b.
Intonasi
Intonasi yaitu tinggi rendahnya nada pada kalimat
yang memberikan penekanan pada kata-kata
tertentu di dalam kalimat.
c.
Gestur
Gestur adalah suatu bentuk komunikasi non-verbal
dengan aksi tubuh yang terlihat mengkomunikasikan
pesan-pesan tertentu, baik sebagai pengganti wicara
atau bersamaan dan paralel dengan kata-kata.
d.
Mimik
Ekspresi wajah atau mimik adalah hasil dari satu atau
lebih gerakan atau posisi otot pada wajah. Ekspresi
wajah merupakan salah satu bentuk komunikasi
nonverbal, dan dapat menyampaikan keadaan emosi
dari seseorang kepada orang yang mengamatinya.
e.
Ekspresi
Pengertian ekspresi adalah pengungkapan ataupun
suatu proses dalam mengutarakan maksud,
perasaan, gagasan dan sebagainya. Semua
pemikiran dan gagasan yang ada dalam pikiran
seseorang sebaiknya diekspresikan dalam bentuk
nyata sehigga bisa dirasakan manfaatnya.

4.

5.

Literasi media adalah kemampuan untuk memahami,
menganalisis, dan mendekonstruksi pencitraan media.
Kemampuan untuk melakukan hal ini ditujukan agar
pemirsa sebagai konsumen media (termasuk anak-anak)
menjadi sadar (melek) tentang cara media dikonstruksi
(dibuat) dan diakses.
Syarat kalimat efektif sebagai berikut.
a.
Kesatuan
b.
Kehematan
c.
Keparalelan
d.
Kelogisan
e.
Kepaduan
f.
Ketetapan
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Latihan Ulangan Akhir Semester
A.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Pilihan Ganda
a.
pertama
b.
Bila sopir berhati-hati, kecelakaan tidak mungkin
terjadi.
c.
Untuk mencapai target harus disertai usaha yang
maksimal
c.
Kualitas barang harus ditingkatkan karena telah
ditingkatkan karena konsumen lebih senang barang
yang bermutu.
b.
Jalur pendidikan dianggap lebih efectif untuk
menghasilkan SDM andal.
a.
(1)
b.
(1) dan (4)
c.
(2)
a.
(4)
d.
Hendaknya tetap hidup dalam kesederhanaan.
c.
fisik
c.
Dalam melakukan perbuatan kita harus berhati-hati.
b.
batin
b. Penulis sudah mengkaji hasil penelitiannya dengan
seksama.
b.
Namun demikian, pengembangan industri tersebut
harus disertai penegakkan hukum.
a.
Pada masa ORBA, Indonesia terkenal dengan swa
sembada pangannya.
a.
Musik dangdut digemari berbagai kalangan sehingga
di programkan oleh stasion televisi.
a.
Para peneliti menemukan 24 species baru ikan,
spesies karang dan 8 jenis udang. spesies baru ikan
“ bercahaya
b.
(2)
c.
daripada, sering

B.
1.
2.

3.

4.
5.

Uraian
Keresahan masyarakat terkait akan melambungnya
harga bahan pokok selama Ramadhan. Pemerintah akan
melakukan operasi pasar jika harga terus melonjak.
Kreativitas siswa
(setiap ramadhan dating, harga kebutuhan pokok pasti
melambung, hal tersebut sudah menjadi kebiasaan dari
tahun ke tahun)
Bahan tertulis yang digunakan sebagai media untuk
mendapatkan ilham, ide, atau gagasan yang dapat
menambah semangat dalam mencapai tujuan yang
diharapkan
Kreativitas siswa
a.
Orientasi
b.
Komplikasi
c.
Resolusi
d.
Koda

Perangkat Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas IX SMP/MTs Semester 2 Kurikulum 2013

