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KATA PENGANTAR

Buku siswa ini disusun dengan mengacu pada 
kompetensi inti dan kompetensi dasar Kurikulum 
2013. Buku siswa ini dibuat berdasarkan kerangka kerja 
pembelajaran berbicara berbasis pendekatan komunikatif, 
yaitu: berbasis pada teks. Karena berbasis pada teks, 
materinya dikembangkan berdasarkan lima tahapan, yaitu: 
(1) mengenali konteks berbicara (building knowledge of the 
field); (2) menganalisis teks berbicara (modelling of text); (3) 
menyusun teks berbicara secara bersama (joint construction 
of text); (4) menyampaikan teks berbicara secara lisan 
(independent construction of text); dan (5) mengevaluasi/
mengaitkan dengan teks terkait/pengaitan dengan teks-
teks yang relevan (linking to related texts). Kelima tahapan 
tersebut, tidak dapat lepas juga dari tiga dimensi kompetensi 
inti belajar, yaitu: sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

Buku siswa ini tidak dimaksudkan menggantikan 
sumber belajar yang ada, melainkan sebagai pendukung 
dan penguatan sumber belajar, dalam hal ini terkait muatan 
bahasa Indonesia. Oleh karena itu, penulis berharap 
semoga buku siswa ini dapat menjadi pelengkap dan 
pendukung untuk dapat mengantarkan siswa agar mampu 
mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau mengucapkan 
kata-kata untuk menceritakan, mengekspresikan, 
menyatakan, menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan 



kepada orang lain dengan kepercayaan diri untuk berbicara 
secara wajar, jujur, benar, dan bertanggung jawab dengan 
menghilangkan masalah psikologis seperti rasa malu, 
rendah diri, ketegangan, berat lidah, dan lain-lain.
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Pelajaran 1

BERPIDATo

PENDEKATAN KoMUNIKATIF
 

1 
Mengena li konteks  

pida to 

2 
Menga na lis is  

teks  pida to 

3 
Menyus un teks  

pida to 

4 
Menya mpa ika n pida to 

s ec a r a  lis a n 

5 
Mengeva lua s i 

6 
Mer efleks i 
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 Tujuan pembelajaran: 

Setelah pembelajaran ini, kamu diharapkan 

mampu: 

1. mengenal jenis-jenis pidato; 

2. membuat teks pidato; dan 

3. berpidato di depan umum. 

A. Mengenali Konteks Pidato
tahukah kamu bahwa Presiden RI yang pertama, 

yaitu Ir. Soekarno dikenal dunia karena kemampuannya 
dalam berpidato. Kedahsyatannya berpidato diakui banyak 
orang. Ia bisa membuat pendengarnya tidak beranjak dari 
tempatnya meski diguyur hujan. Kemampuan pidatonya 
juga bisa membuat orang yang bercerai-berai menjadi 
terkumpul rapat. Sepertinya, belum ada orang Indonesia 
yang bisa menandingi kehebatan Soekarno dalam berpidato. 
Dia bisa menyihir jutaan rakyat Indonesia dari semua lapisan 
masyarakat dengan suaranya yang menggelegar bagai 
guntur.

Saat Soekarno mulai berpidato, semua perhatian 
rakyat Indonesia seakan tertuju padanya. Baik yang 
ada di kota, maupun di kampung-kampung. Baik yang 
melihat langsung, atau melalui siaran radio.

Berbagai aktivitas kerja pun dihentikan hanya untuk 
mendengar pidato Soekarno, dan mencerna apa yang 
disampaikannya. Semua terkesima dengan kharisma 
dan kepandaian Soekarno menyampaikan pidato. Kata-
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katanya meresap ke dalam kalbu masyarakat, membakar 
semangat perjuangan, dan menimbulkan optimisme. 
Rangkaian kata-kata dan bahasa dalam setiap pidato-
pidatonya terdengar sangat indah di telinga. Bagaimana 
denganmu? Kamu pasti bisa!

B. Menganalisis Teks Pidato
Pada kegiatan ini, kamu akan mengenal dan 

memahami teks pidato bertema kebersihan sekolah. 
Untuk mencapai pemahaman ini, kamu akan mengerjakan 
beberapa tugas. tugas 1 berkaitan dengan memahami teks 
pidato, tugas 2 berkenaan dengan mengenali struktur teks 
pidato, dan tugas 3 berhubungan dengan memahami unsur 
kebahasaan di dalam teks pidato.

1. Tugas I Memahami Teks Pidato
Berikut ini ditampilkan teks pidato yang akan kamu 

pelajari. Untuk memahami isinya bacalah teks berikut 
dengan teliti!
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 A s s a la mua la ikum Wa r r a hma tulla hi Wa ba r a k a tuh.  
Selamat pagi semuanya. 
Bapak/Ibu guru yang saya hormati. 
Anak-anakku yang saya cintai. 

Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah 
Swt. atas  limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita 
dapat mengikuti kegiatan rutin kita setiap hari Senin ini. 

Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan 
beberapa hal terkait kebersihan sekolah kita. Sekolah kita ini 
terlihat bersih di pagi hari. Namun, ketika sudah agak siang 
atau jam istirahat, mulai terlihat sampah-sampah berserakan 
di mana-mana. Di depan kelas, di depan ruang guru, dan di 
halaman sekolah. Padahal, tong sampah sudah disiapkan di 
tiap-tiap kelas. Coba diperhatikan baik-baik. Ada kan tong 
sampahnya? Jika tong sampah itu tidak digunakan, lalu mau 
dipakai untuk apa? Oleh karena itu, saya mengajak untuk 
semuanya agar menjaga sekolah kita ini dari berbagai jenis 
sampah sehingga kita terhindar dari berbagai penyakit. 

 Bapak dan ibu guru yang saya hormati dan anak-anakku yang 
saya cintai. 

Sehat itu mahal. Kalau sudah sakit, baru kita akan 
merasakan bahwa sehat itu mahal. Oleh karena itu, ada 
benarnya juga yang sering kita dengarkan bahwa mencegah 
itu lebih baik daripada mengobati. 

Demikian yang dapat saya sampaikan dan terima kasih 
atas perhatian dan kerjasamanya untuk terus menajaga 
sekolah kita ini dari limbah sampah. 
Sekian dan terima kasih. 
Wa s s a la mua la ikum Wa r r a hma tulla hi Wa ba r a ka tuh.  

 

Berikut ini terdapat beberapa pertanyaan tentang isi 
teks. Untuk mengetahui pemahamanmu tentang teks pidato 
“Kebersihan Sekolah” tersebut, kamu dapat menjawab 
beberapa pertanyaan berikut.

1. Siapa yang berpidato?
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2. Kepada siapa pidato itu ditujukan?

3. Di mana pidato itu disampaikan?

4. Kapan pidato itu disampaikan?

5. Apa isi pidatonya?

6. Apa tujuannya berpidato?

7. Setujukah kamu dengan isi pidatonya?

8. Mengapa kebersihan sekolah harus dijaga?

9. Bagaimana cara menjaga kebersihan sekolah?

10. Coba sebutkan satu kebaikan dan satu keburukan 
yang pernah kamu lihat di lingkunganmu terkait 
bersih dan tidak bersih?

Berpidato bagian dari keterampilan berbicara. Manusia 
diberikan kemampuan berbicara oleh Allah Swt sebagai alat 
untuk mengungkapkan pikiran, gagasan, dan perasaannya 
kepada orang lain. Dengan kemampuan berbicara ini juga, 
manusia dapat bekerjasama dan menjalin komunikasi yang 
baik antara satu dengan yang lainnya.

 Dalam konteks berpidato, seseorang dapat memilih 
sendiri caranya. Ada yang berpidato dengan naskah, 
menghafal naskah, menggunakan catatan-catatan kecil, atau 
tanpa naskah (spontan). Semua itu tergantung situasi yang 
dihadapi. Selain itu, sebelum berpidato, seseorang itu harus 
mengetahui tujuannya. tujuan ini akan memudahkannya 
dalam menyiapkan materi pidato. tujuan berpidato ini 
antara lain: untuk mengemukakan atau menyampaikan 
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sesuatu, menghibur, menjelaskan sesuatu, atau untuk 
mempengaruhi pendengar.

Ketika menemukan orang yang sukses dalam 
membawakan pidatonya, kita pasti berpikir bahwa orang 
tersebut sangat siap dengan penampilannya. Persiapannya 
bisa jadi sudah lama atau karena sudah berpengalaman. 
Namun, jika sebagai pemula, perlu persiapan yang baik 
sehingga sukses juga dalam berpidato. Persiapan yang 
yang diperlukan, antara lain: (1) persiapan topik; topik 
yang akan dibawakan dapat dikuasai dengan baik, topik 
sebisa mungkin menarik, dan topik memberi manfaat bagi 
pendengar; (2) persiapan bahan atau materi; bahan atau 
materi dapat dicari melalui buku, majalah, surat kabar, kamus, 
laporan penelitian, internet, dan sebagainya; (3) naskah 
pidato; naskah pidato yang baik memuat bagian-bagian, 
seperti: pembukaan, isi, dan penutup; (4) persiapan mental; 
menguasai dengan baik bahan atau materi pidato, bersikap 
wajar, percaya diri, latihan terus-menerus, mengetahui calon 
pendengar, dan sehat fisik; (5) persiapan penampilan; harus 
menarik dan menyesuaikan dengan keadaan tempat dan 
suasana.

2. Tugas II Mengenal Struktur Teks Pidato
Pada tugas 2 ini, kamu akan mempelajari struktur 

teks pidato. Struktur teks pidato terdiri atas pembukaan, isi, 
dan penutup. Pembukaan, berisi: salam pembuka, ucapan 
syukur kepada tuhan, ucapan terima kasih kepada berbagai 
pihak yang terkait, dan tujuan pidato. Isi, berisi uraian 
materi pidato. Isi pidato harus sesuai dengan tema. Penutup, 
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berisi: simpulan, saran, kritik, harapan-harapan, ucapan 
terima kasih, permohonan maaf, dan salam penutup. Untuk 
memahami hal itu, kamu perhatikan struktur teks pidato 
pada bagan berikut.

 

Struktur Teks Pidato 

Penutup 

Isi 

Pembukaan 

Setelah memahami struktur teks pidato di atas, 
kamu dapat memahami dengan baik susunan pembangun 
teks pidato. Coba perhatikan struktur pidato berikut dan 
diskusikan bersama dengan teman kelompokmu.

Struktur Pidato
tanggapan Siswa

Sesuai tidak Sesuai Komentar
Pembukaan:

“Assalamualaikum Warrahmatullahi 
Wabarakatuh. Selamat pagi 
semuanya. Bapak/Ibu guru yang 
saya hormati. Anak-anakku yang 
saya cintai. Marilah kita panjatkan 
puji dan syukur kepada Allah Swt. 
atas limpahan rahmat dan karunia-
Nya sehingga kita dapat mengikuti 
kegiatan rutin kita setiap hari Senin 
ini. Pada kesempatan kali ini, saya 
akan menyampaikan beberapa hal 
terkait kebersihan sekolah kita.
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Isi:
“Sekolah kita ini terlihat bersih di 
pagi hari. Namun, ketika sudah 
agak siang atau jam istirahat, mulai 
terlihat sampah-sampah berserakan 
di mana-mana. Di depan kelas, di 
depan ruang guru, dan di halaman 
sekolah. Padahal, tong sampah 
sudah disiapkan di tiap-tiap kelas. 
Coba diperhatikan baik-baik. Ada 
kan tong sampahnya? Jika tong 
sampah itu tidak digunakan, lalu 
mau dipakai untuk apa? Oleh karena 
itu, saya mengajak untuk semuanya 
agar menjaga sekolah kita ini dari 
berbagai jenis sampah sehingga kita 
terhindar dari berbagai penyakit.”

Penutup
“Demikian yang dapat saya 
sampaikan dan terima kasih atas 
perhatian dan kerjasamanya untuk 
terus menajaga sekolah kita ini 
dari limbah sampah. Sekian dan 
terima kasih. Wassalamualaikum 
Warrahmatullahi Wabarakatuh.”

3. Tugas III Memahami Unsur Kebahasaan

a. Mengidentifikasi Kata Benda
Setelah membaca teks model di atas, coba kamu 

identifikasi kata benda dalam teks tersebut berdasarkan 
struktur teks yang ada.

No. Struktur teks Pidato Kata Benda

1. Pembukaan
Bapak1. 
    2. 
          3. 

2. Isi
Sekolah     1. 
           2. 
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3. Penutup
Sampah1. 
    2. 
                                      3. 

b. Mengidentifikasi Kata Kerja
Setelah membaca teks model di atas, coba kamu 

identifikasi kata kerja dalam teks tersebut berdasarkan 
struktur teks yang ada.

No. Struktur teks Pidato Kata Kerja

1. Pembukaan Cintai1. 
 Panjatkan2. 
          3. 
                  4. 
..5. 

2. Isi terlihat1. 
Berserakan2. 

3. 
4. 
5. 
6. 

3. Penutup Sampaikan1. 
 Menjaga 2. 

                   3. 
.4. 
                   5. 

c. Mengidentifikasi Kata Penghubung
Setelah membaca teks model di atas, coba kamu 

identifikasi kata penghubung dalam teks tersebut 
berdasarkan struktur teks yang ada.

No. Struktur teks Pidato Kata Penghubung

1. Pembukaan
yang1. 

2. 
          3. 
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2. Isi

sehingga1. 
2. 
3. 
4. 

3. Penutup
untuk1. 

 2. 
                   3. 

C. Menyusun Teks Pidato secara Berkelompok
Pada kegiatan ini, kamu diharapkan sudah memahami 

konsep sebuah teks pidato. Pada kegiatan ini, kamu akan 
mengerjakan tugas yang lebih praktis daripada tugas-tugas 
di atas. Kamu akan mengerjakan tugas-tugas ini secara 
berkelompok. tiap kelompok terdiri atas 2—3 orang.

1. Tugas I Menentukan Kerangka Teks Pidato
Berikut ini adalah contoh teks pidato. Bacalah teks 

pidato ini, kemudian tentukan kerangka pidatonya!

 
A s s a la mua la ikum Wa r r a hma tulla hi Wa ba r a ka tuh 
Salam sejahtera buat kita semua. 
Bapak/Ibu Guru yang saya hormati. 
Teman-temanku seperjuangan yang saya banggakan. 

Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan 
puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah 
memberikan nikmat dan hidayah-Nya kepada kita sehingga 
pada siang hari ini kita bisa berkumpul di aula sekolah kita 
dalam keadaan sehat. 
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Bapak/Ibu guru yang saya hormati dan teman-temanku 
yang saya banggakan. 

Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan 
pidato mengenai menjaga kebersihan. Kebersihan itu 
penting untuk dijaga. Jika rumah kita bersih atau bebas 
dari sampah, kita akan merasa nyaman tinggal di 
dalamnya. Tuhan sendiri sangat mencintai orang-orang 
yang bersih. Kebersihan itu harus kita jaga agar 
keselamatan dan kebaikan selalu berpihak kepada diri 
kita dan juga orang di sekitar kita. 

Bapak/Ibu guru yang saya hormati dan teman-
temanku yang saya banggakan. 

Ketika kita mampu menjaga kebersihan lalu ditiru 
oleh teman-teman kita, adik-adik kita atau orang-orang 
dekat kita, kita pun akan mendapat manfaatnya. Untuk itu, 
mari kita beri contoh terlebih dahulu terhadap orang-
orang di sekitar kita tentang pentingnya menjaga 
kebersihan dengan cara memungut sampah dan 
membuang pada tempatnya. Ketika sudah seperti itu, 
saya yakin kelak generasi berikutnya akan mengikuti dan 
kita berharap juga kelak akan menjadi generasi yang 
sehat, cerdas, dan suka berbuat kebaikan dengan 
menjaga kebersihan. 

Demikianlah pidato singkat yang bisa saya 
sampaikan, mudah-mudahan apa yang sudah saya 
sampaikan bermanfaat dan dapat kita laksanakan. Mohon 
maaf jika ada salah kata. Akhir kata, saya ucapkan terima 
kasih. Wa s s a la m Wa r r a hma tulla hi Wa ba r a ka tuh. 
(Diolah dari: http://pidatoyuk.blogspot.co.id/2017/09/contoh-pidato-

singkat-tentang-kebersihan-lingkungan.html) 
 

 

Untuk menentukan kerangka pidato di atas, 
gunakanlah tabel berikut!
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Pembukaan
Salam pembuka1. 

2. 

Isi
Kebersihan itu penting untuk dijaga.1. 

2. 

Penutup
Harapan1. 

2. 

2. Tugas II Mengembangkan Kerangka Pidato 
menjadi Teks Pidato 
Sekarang susunlah teks pidato dengan tema, 

“Pentingnya Menjaga Kesehatan dengan Makan secara 
teratur” atau “Jagalah sehatmu sebelum sakitmu”. Pilihlah 
salah satu tema tersebut berdasarkan kesepakatan 
kelompokmu. Susunlah teks pidato dengan menggunakan 
kerangka seperti tabel di bawah ini atau bisa juga 
mengembangkan sendiri kerangkanya.

Pembukaan
Salam pembuka.1. 
Ucapan syukur kepada-Nya.2. 
Ucapan terima kasih.3. 

Isi
Pentingnya menjaga kesehatan.1. 
Makan makanan yang bergizi.2. 
Makan dengan teratur adalah syarat sehat.3. 

Penutup

Permohonan maaf jika ada kesalahan dalam bertutur 1. 
kata selama berpidato.
Harapan dan imbauan.2. 
Salam penutup.3. 

D. Menyampaikan Pidato secara Lisan

1. Tugas I Berpidato di Depan Kelas
Pada tugas ini, kamu akan menyampaikan teks 

pidato yang telah dibuat bersama kelompokmu di depan 
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kelas. Kamu bisa menentukan jenis berpidato yang akan 
digunakan. Meskipun berkelompok, semua anggota 
kelompok akan maju berpidato. Dalam berpidato, kamu 
harus memperhatikan keefektifan berbicara, yaitu: ucapan, 
tekanan, kosakata/diksi, struktur kalimat, kelancaran, sikap, 
penguasaan materi pidato, dan keberanian. Dalam berpidato 
ini juga, kamu akan dinilai oleh tim penilai, yaitu: guru dan 
bisa juga oleh temanmu sendiri.

2. Tugas II Menyimak dan Mencatat Isi Pidato 
yang Disampaikan
Pada tugas ini, kamu akan menyimak dan mencatat 

isi pidato yang akan disampaikan oleh temanmu yang 
maju berpidato. Untuk memudahkanmu, kamu dapat 
menggunakan tabel di bawah ini.

Pokok-Pokok Isi Pidato
Nama Pembicara :
Anggota Kelompok :
Pendengar :
Hari, tanggal :

Pokok-Pokok Isi 
Pidato :

…………………………………………a. 
…………………………………………b. 
…………………………………………c. 
…………………………………………d. 
…………………………………………e. 

E. Mengevaluasi
Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam 

berpidato, simaklah sebuah pidato, yakni: pidato yang 
ditayangkan televisi, pidato yang disiarkan melalui radio, 
atau di youtube. Kemudian, tulislah pokok-pokok dari 
pidato tersebut, dengan format seperti di bawah ini. Dalam 
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pertemuan berikutnya, sampaikan secara lisan dengan 
memperhatikan keefektifan berbicara!

Pokok-Pokok Isi Pidato
Nama Pembicara :
Jabatan :
Pendengar :
Pidato Langsung/
t e l e v i s i / R a d i o /
Youtube

:

Dalam Acara :
Hari, tanggal :
Pokok-Pokok Isi 
Pidato

: ………………………………………….a. 
………………………………………….b. 
………………………………………….c. 
………………………………………….d. 
………………………………………….e. 

Untuk diketahui bahwa berpidato memang tidak 
mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa diwujudkan. Dengan 
berlatih sungguh-sungguh, kemampuan itu akan bisa 
dimiliki. Oleh karena itu, berlatihlah berpidato di lingkungan-
lingkungan kecil seperti dalam kelompok belajarmu atau 
di kelas. Bahkan, akan lebih baik lagi ketika kamu mampu 
tampil berpidato di khalayak umum (masyarakat). Jangan 
lupa, ketika berpidato, bersikaplah yang wajar dengan 
memperhatikan ucapan, tekanan, kosakata/diksi, struktur 
kalimat, kelancaran, penguasaan materi, dan keberanian.

F. Merefleksi
Setelah belajar tentang berpidato, tentu kamu memiliki 

simpulan di dalam pembelajaran ini. Sekarang, coba kamu 
tuliskan hasil perenunganmu tentang pembelajaran 1 ini. 
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Simpulanmu tentu berkaitan dengan sikap, pengetahuan 
yang kamu peroleh, dan keterampilan yang kamu dapat 
selama pembelajaran berlangsung.
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PELAJARAN 2

BERDISKUSI

PENDEKATAN KoMUNIKATIF

 
1 

Mengena li konteks  
dis kus i 

2 
Menga na lis is  
teks  dis kus i 

3 
Menyus un teks  

dis kus i 

4 
Menya mpa ika n 

ber ba ga i ha l da la m 
dis kus i 

5 
Mengeva lua s i 

6 
Mer efleks i 
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 Tujuan pembelajaran: 

Setelah pembelajaran ini, kamu diharapkan 

mampu: 

1. memahami proses diskusi; 

2. menyusun teks diskusi; dan 

3. menjelaskan berbagai hal dalam diskusi. 

A. Mengenali Konteks Diskusi
tahukah kamu bahwa di tengah-tengah masyarakat 

banyak terjadi perbedaan pendapat dan permasalahan yang 
harus dipecahkan bersama? Kita tidak bisa membayangkan, 
misalnya, di dalam masyarakat tidak ada permasalahan dan 
perbedaan pendapat. Di dalam masyarakat yang seperti ini 
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dinamika tidak akan tercipta. Di tengah-tengah masyarakat 
yang majemuk, perbedaan pendapat adalah hal yang 
biasa. Untuk itu, kamu harus menghargai perbedaan itu. 
Menghargai pendapat orang lain merupakan salah satu ciri 
karakter bangsa yang harus dijaga dan dipelihara. Kamu 
pasti tahu bahwa untuk menyelesaikan perbedaan itu perlu 
diadakan diskusi atau musyawarah.

Pada bagian ini, kamu diajak untuk mengamati, 
mendiskusikan, memahami, menyusun teks diskusi, dan 
berdiskusi di depan kelas. teks yang akan didiskusikan 
adalah seputar kesehatan manusia.

B. Menganalisis Teks Diskusi
Pada kegiatan ini, kamu akan diajak belajar tentang 

teks diskusi. teks diskusi yang akan disajikan adalah 
“Kebersihan Lingkungan tanggung Jawab Siapa?”. Untuk 
itu, kamu baca dan pahami teks diskusi berikut.

1. Tugas I Memahami Teks Diskusi “Kebersihan 
Lingkungan Tanggung Jawab Siapa?”
Sebelum membaca teks ‘’Kebersihan Lingkungan 

tanggung Jawab Siapa?’’, jawablah pertanyaan berikut!

a. Pernahkah kamu berdiskusi?

b. Apa manfaat diskusi di dalam kehidupan sehari-hari?

c. Apa yang kamu ketahui tentang diskusi?

d. Sebutkan jenis-jenis diskusi!
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e. Bagaimana mengupayakan supaya diskusi bermanfaat 
untuk memecahkan atau mencari titik temu dalam 
menghadapi persoalan?

f. Bagaimana kalau di dalam diskusi itu tidak diperoleh 
titik temu?

g. Ceritakan pengalamanmu secara lisan tentang 
langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 
berdiskusi!

Diskusi merupakan salah satu bentuk kegiatan 
berbicara. Dengan berdiskusi kita dapat memperluas 
pengetahuan serta memperoleh banyak pengalaman. Diskusi 
adalah pertukaran pikiran, gagasan, pendapat antara dua 
orang atau lebih secara lisan. tujuan diskusi adalah mencari 
kesepakatan atau kesepahaman gagasan atau pendapat. 
Diskusi yang melibatkan beberapa orang disebut diskusi 
kelompok. Dalam diskusi kelompok dibutuhkan seorang 
pemimpin yang disebut ketua diskusi. tugas ketua diskusi 
adalah membuka dan menutup diskusi, membangkitkan 
minat anggota untuk menyampaikan gagasan, menengahi 
anggota yang berdebat, serta menyimpulkan hasil diskusi.

Adapun jenis-jenis diskusi, antara lain: seminar, 
sarasehan, simposium, diskusi panel, kongres, muktamar, 
lokakarya. tahukah kamu pengertian jenis-jenis diskusi 
tersebut? Jika tidak tahu, kamu cari definisi kata-kata itu di 
dalam kamus. Cari juga syarat, kelemahan, dan kelebihan 
dari beberapa pengertian kata-kata yang berhubungan 
dengan diskusi.
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Agar lebih memahami teks diskusi, berikut ditampilkan 
teks diskusi yang berjudul ‘’Kebersihan Lingkungan 
tanggung Jawab Siapa?”

 Kebersihan Lingkungan Tanggung Jawab 
Siapa?

1) Lingkungan merupakan salah satu sumber daya 
alam yang sangat besar artinya bagi makhluk hidup. 
Lingkungan merupakan karunia tuhan yang tidak 
ternilai. tanpa adanya lingkungan maka tidak akan 
ada kehidupan. Namun, masih banyak warga yang 
tidak paham cara untuk melestarikan lingkungannya. 
Akibatnya, lingkungan menjadi kotor dan kumuh. 
Kotor dan kumuhnya lingkungan sekitar dikarenakan 
oleh alasan yang mungkin sepele, antara lain: tidak 
adanya fasilitas kendaraan sampah dan tempat 
pembuangan sampah yang belum jelas. Dengan 
demikian, permasalahan kebersihan lingkungan 
sering menuai perdebatan karena banyak warga yang 
membuang sampah di jalan dan sungai.

2) Warga masyarakat yang membuang sampah di jalan 
dan sungai dikarenakan tidak memiliki kesadaran 
untuk menjaga lingkungannya. Hal itu terlihat 
dari pernyataan mereka yang selalu mengatakan 
bahwa fasilitas yang tidak mendukung kebersihan 
lingkungan.

3) Selain itu, mereka juga tidak paham bahwa kebersihan 
itu sebagaian daripada iman. Apalagi, slogan yang 
berbunyi, “Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa 
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yang kuat,” tidak dipercayai sama sekali. Akibatnya, 
mereka merasa tidak bersalah membuang sampah 
di mana saja dengan mengatakan bahwa semua ini 
tanggung jawab pemerintah dan bukan kita sebagai 
warga.

4) Sementara itu, masyarakat yang tidak setuju dengan 
lingkungan yang kotor dan kumuh berpendapat 
bahwa cepat atau lambat sumber penyakit akan 
semakin banyak, bahkan dengan cepat akan 
menyerang warga masyarakat dengan berbagai 
macam penyakit.

5) Kesadaran yang minim akan kebersihan lingkungan 
ini menjadi sebab adanya sampah di sudut-sudut 
rumah dan tempat-tempat umum. Jika sudah seperti 
itu, lingkungan akan menjadi tidak menarik, bahakan 
menimbulkan bau yang tidak sedap.

6) Pada dasarnya, seluruh warga masyarakat mempunyai 
peranan masing-masing untuk menciptakan 
lingkungan sekitar yang bersih, indah dan nyaman. 
Namun, seringkali program tersebut tidak berjalan 
dengan baik sehingga hasilnya tidak dapat dicapai 
dengan maksimal. Padahal, setiap pertemuan Rt atau 
RW selalu diingatkan agar warga masyarakat dapat 
menjaga kebersihan lingkungannya masing-masing.

7) Cara mengatasi masalah tersebut, ketua Rt dan RW 
terus berdiskusi dan bermusyawarah dengan warga 
masyarakat agar menghasilkan keputusan yang 
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tepat. Yang terpenting adalah kebersihan lingkungan 
dijaga atau diabaikan.

(Diolah dari: http://www.ilmubindo.com/2017/06/contoh-
teks-diskusi-kebersihan.html)

Untuk mengetahui pemahamanmu tentang teks 
diskusi ‘’Kebersihan Lingkungan tanggung Jawab Siapa?”, 
jawablah pertanyaan berikut!

a. Mengapa warga masyarakat diminta menjaga 
kebersihan lingkungan? Sebutkan alasannya!

b. Mengapa ada warga masyarakat yang masih 
membuang sampah di jalan dan sungai? Sebutkan 
alasannya!

c. Isu apa yang didiskusikan dalam teks tersebut?

d. Pada paragraf ke berapa masyarakat yang 
mengabaikan kebersihan lingkungan?

e. Pada paragraf ke berapa masyarakat tidak setuju 
dengan lingkungan yang kotor dan kumuh?

f. Apa simpulan dari teks tersebut?

g. Bagaimana pendapatmu tentang kebersihan 
lingkungan?

2. Tugas II Mengenali Struktur Teks Diskusi
Setelah membaca teks diskusi ‘’Kebersihan Lingkungan 

tanggung Jawab Siapa?”, jawablah pertanyaan berikut!

a. Dapatkah kamu menyusun struktur teks diskusi 
“Kebersihan Lingkungan tanggung Jawab Siapa?” 
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ke dalam isu, argumen yang mendukung, argumen 
menentang, dan simpulan.

b. Bandingkan jawaban kamu dengan struktur teks 
berikut ini! Perhatikan bagian-bagian yang dicetak 
tebal! tahukah kamu, bagian-bagian yang dicetak 
tebal itu merupakan tanda tertentu? Hubungkan 
penjelasan kamu dengan struktur teks tersebut.
Isu Lingkungan merupakan salah satu sumber daya 

alam yang sangat besar artinya bagi makhluk hidup. 
Lingkungan merupakan karunia tuhan yang tidak 
ternilai. tanpa adanya lingkungan maka tidak akan 
ada kehidupan. Namun, masih banyak warga yang 
tidak paham cara untuk melestarikan lingkungannya. 
Akibatnya, lingkungan menjadi kotor dan kumuh. Kotor 
dan kumuhnya lingkungan sekitar dikarenakan oleh 
alasan yang mungkin sepele, antara lain: tidak adanya 
fasilitas kendaraan sampah dan tempat pembuangan 
sampah yang belum jelas. Dengan demikian, 
permasalahan kebersihan lingkungan sering menuai 
perdebatan karena banyak warga yang membuang 
sampah di jalan dan sungai.

Argumen 
Mendukung

Warga masyarakat yang membuang sampah di jalan 
dan sungai dikarenakan tidak memiliki kesadaran untuk 
menjaga lingkungannya. Hal itu terlihat dari pernyataan 
mereka yang selalu mengatakan bahwa fasilitas yang 
tidak mendukung kebersihan lingkungan.
Selain itu, mereka juga tidak paham bahwa kebersihan 
itu sebagaian daripada iman. Apalagi, slogan yang 
berbunyi, “Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa 
yang kuat,” tidak dipercayai sama sekali. Akibatnya, 
mereka merasa tidak bersalah membuang sampah 
di mana saja dengan mengatakan bahwa semua ini 
tanggung jawab pemerintah dan bukan kita sebagai 
warga.
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Argumen 
Menentang

Sementara itu, masyarakat yang tidak setuju dengan 
lingkungan yang kotor dan kumuh berpendapat bahwa 
cepat atau lambat sumber penyakit akan semakin 
banyak, bahkan dengan cepat akan menyerang warga 
masyarakat dengan berbagai macam penyakit.
Kesadaran yang minim akan kebersihan lingkungan 
ini menjadi sebab adanya sampah di sudut-sudut 
rumah dan tempat-tempat umum. Jika sudah seperti 
itu, lingkungan akan menjadi tidak menarik, bahkan 
menimbulkan bau yang tidak sedap.

Simpulan Cara mengatasi masalah tersebut, ketua Rt dan RW 
terus berdiskusi dan bermusyawarah dengan warga 
masyarakat agar menghasilkan keputusan yang tepat. 
Yang terpenting adalah kebersihan lingkungan dijaga 
atau diabaikan.

Coba cermati lagi teks diskusi “Kebersihan Lingkungan 
tanggung Jawab Siapa?” ternyata teks diskusi itu terdiri atas 
tiga bagian berikut.

1. Isu (masalah)

2. Argumen (pendapat)

a. Pendapat yang mendukung

b. Pendapat yang menentang

3. Simpulan/saran

Ketiga bagian tersebut merupakan struktur teks 
diskusi. Hal itu dapat digambarkan pada bagan berikut.
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Struktur Teks 
Diskusi 

Simpulan/Saran 

Argumentasi 

Isu (Masalah) 
Argumen 

Mendukung 

Argumen 
Menentang 

Pada bagan isu, penulis teks akan memperkenalkan 
isu yang akan dibahas. Isu atau masalah di dalam teks diskusi 
berisi masalah yang akan didiskusikan lebih lanjut. Jika ingin 
menulis sebuah teks diskusi, sebaiknya kamu memilih topik 
permasalahan yang kontroversial sehingga nanti kamu 
memiliki banyak argumen, baik argumen yang mendukung 
maupun argumen yang menentang.

Pendapat yang mendukung (supporting points) berisi 
penjabaran lebih lanjut tentang isu yang sedang dibahas. 
Pada bagian itu penulis memaparkan argumen yang 
mendukung. Argumen itu didukung dengan fakta, data, 
pengalaman penulis, serta referensi yang berhubungan 
dengan isu yang dibahas.

Pendapat yang menentang (contrasting point) 
berisi argumen yang bertentangan dengan pendapat 
yang mendukung. Pada bagian itu penulis memaparkan 
argument yang menentang. Argumen itu juga didukung 
dengan fakta, data, pengalaman penulis, serta referensi 
yang berhubungan dengan isu yang dibahas.

Pada bagian simpulan (conclusion), penulis 
menyimpulkan dan merekomendasikan posisi atau 
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pendapat akhir penulis mengenai isu yang akan dibahas. 
Pada bagian itu, alangkah baiknya kamu mengambil jalan 
tengah mengenai masalah yang sedang dibahas agar 
simpulan yang kamu ambil tidak lagi menimbulkan masalah 
baru.

3. Tugas III Mengidentifikasi Unsur Kebahasan Teks 
Diskusi
Perlu kamu ketahui bahwa teks diskusi mempunyai 

ciri-ciri kebahasaan yang khas. Ciri-ciri kebahasaan itu, 
antara lain: menggunakan tanda hubung perlawanan 
seperti, namun, tetapi, sedangkan, tidak … tetapi, bukan 
… melainkan, menggunakan kohesi gramatikal, dan 
menggunakan kata modalitas.

Selanjutnya, identifikasilah unsur kebahasaan 
yang ada di dalam teks model yang berjudul ‘’Kebersihan 
Lingkungan tanggung Jawab Siapa?” berdasarkan ciri-ciri 
kebahasaan yang ada di dalam teks diskusi.

a. Penggunaan konjungsi perlawanan

  Di dalam teks ‘Kebersihan Lingkungan tanggung 
Jawab Siapa?” konjungsi perlawanan dapat dilihat 
pada contoh berikut.

1) Seluruh warga masyarakat mempunyai peranan 
masing-masing untuk menciptakan lingkungan 
sekitar yang bersih, indah dan nyaman. Namun, 
seringkali program tersebut tidak berjalan dengan 
baik sehingga hasilnya tidak dapat dicapai dengan 
maksimal.
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2) Lingkungan merupakan salah satu sumber daya 
alam yang sangat besar artinya bagi makhluk 
hidup. Lingkungan merupakan karunia tuhan 
yang tidak ternilai. tanpa adanya lingkungan maka 
tidak akan ada kehidupan. Namun, masih banyak 
warga yang tidak paham cara untuk melestarikan 
lingkungannya.

b. Penggunaan kohesi gramatikal

  Kohesi gramatikal adalah kepaduan yang dicapai 
dengan menggunakan elemen dan aturan gramatikal. 
Kohesi gramatikal, antara lain, dapat terbentuk melalui 
rujukan, substitusi, dan elipsis. Hal itu dapat disimak 
pada contoh berikut.

1) Namun, masih banyak warga yang tidak paham 
cara untuk melestarikan lingkungannya.

2) Cara mengatasi masalah tersebut, ketua Rt dan 
RW terus berdiskusi dan bermusyawarah dengan 
warga masyarakat agar menghasilkan keputusan 
yang tepat. Yang terpenting adalah kebersihan 
lingkungan dijaga atau diabaikan.

  Berdasarkan contoh 1) tersebut, -nya pada kata 
lingkungannya, merujuk pada warga masyarakat; 
sedangkan pada contoh 2) frasa yang terpenting 
merujuk pada kalimat keputusan yang tepat.

c. Penggunaan modalitas

  Salah satu ciri unsur kebahasaan di dalam teks diskusi 
adalah adanya kata modalitas. Modalitas adalah kata 
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yang mempunyai makna kemungkinan, kenyataan, 
dan sebagainya yang dinyatakan dalam kalimat. 
Dalam bahasa Indonesia modalitas dinyatakan 
dengan kata-kata seperti harus, akan, ingin, mungkin. 
Hal itu dapat dilihat pada contoh berikut.

1) tanpa adanya lingkungan maka tidak akan ada 
kehidupan.

2) Kotor dan kumuhnya lingkungan sekitar 
dikarenakan oleh alasan yang mungkin sepele, 
antara lain: tidak adanya fasilitas kendaraan 
sampah dan tempat pembuangan sampah yang 
belum jelas.

C. Menyusun Teks Diskusi
Pada kegiatan ini, kamu diharapkan dapat menyusun 

teks diskusi secara berkelompok. tiap-tiap kelompok teridiri 
atas 3-5 siswa. Untuk itu, kamu baca sekali lagi teks di atas, 
lalu diskusikan isi teks tersebut.

1. Tugas I Melengkapi Teks Diskusi
Bacalah teks di atas sekali lagi! Susunlah kembali 

teks itu dengan mengatakan pokok-pokoknya saja! Untuk 
mengerjakan itu, kamu hanya tinggal melengkapi kotak-
kotak yang kosong pada diagram di bawah ini. tahukah kamu 
bahwa kotak-kotak yang kosong itu berisi isu, argumentasi 
yang mendukung, argumentasi yang menolak, dan simpulan 
tentang teks “Kebersihan Lingkungan tanggung Jawab 
Siapa?”.
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 Isu 
……………………………
…………………………… 
 

Argumen menentang 
……………………………
…………………………… 
 

Argumen mendukung 
……………………………
…………………………… 

Simpulan/Saran 
……………………………
…………………………… 
 

2. Tugas II Menyusun Teks Diskusi
Sekarang, buatlah teks diskusi dengan tema, “Dampak 

Positif dan Negatif televisi bagi Anak”, atau “Dampak 
Jajan Sembarangan di Luar Sekolah.” Pilihlah salah satu 
tema dari kedua tema tersebut berdasarkan kesepakatan 
kelompokmu. Kemudian, isilah diagram di bawah ini dengan 
melengkapinya sesuai tema di atas.

 Isu 
……………………………
…………………………… 

Argumen menentang 
……………………………
…………………………… 
 

Argumen mendukung 
……………………………
…………………………… 

Simpulan/Saran 
……………………………
…………………………… 
 

D. Menyampaikan Berbagai Hal dalam Diskusi

1. Tugas I Berdiskusi di Depan Kelas
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Pada tugas ini, kamu bersama kelompokmu akan 
menyampaikan teks diskusi di depan kelas yang telah dibuat 
berdasarkan tema yang telah ditentukan. tentukanlah di 
antara kamu moderator, notulis, dan penyajinya. Dalam 
diskusi ini, kamu memperhatikan keefektifan berbicara, 
yaitu: ucapan, tekanan, kosakata/diksi, struktur kalimat, 
kelancaran, sikap, penguasaan materi, dan keberanian. 
Setelah penyajian materi, kamu perlu meminta tanggapan 
dan masukan dari teman-temanmu tentang isi teks 
diskusimu. Jangan lupa juga dalam diskusi kamu harus 
saling menghargai, baik pendapat atau sikap dengan 
mengedepankan kesantunan berbahasa dan etika. Dalam 
berdiskusi ini, kamu akan dinilai oleh tim penilai, yaitu: guru 
dan bisa juga oleh temanmu sendiri.

2. Tugas II Menyimak dan Mencatat Isi Pokok 
Diskusi
Pada tugas ini, kamu akan menyimak dan mencatat 

isi pokok diskusi yang disampaikan oleh kelompok yang 
maju berdiskusi. Untuk memudahkanmu, kamu dapat 
menggunakan tabel di bawah ini.

Pokok-Pokok Isi Diskusi
Nama Kelompok :
tema Diskusi :
Peserta Diskusi :
Hari, tanggal :
Pokok-Pokok Isi 
Diskusi

: …………………………………………a. 
…………………………………………b. 
…………………………………………c. 
…………………………………………d. 
…………………………………………e. 
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F. Mengevaluasi
Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam 

berdiskusi, coba amati dengan baik di sekitarmu terkait 
orang-orang yang suka merokok. Lakukanlah wawancara 
kepada orang yang merokok dan tidak merokok. Tanyakan 
kepadanya bagaimana pendapatnya mengenai rokok. 
Kemudian, tulislah ke dalam isu, argumen yang mendukung, 
argumen menentang, dan simpulan dengan format seperti 
di bawah ini. Dalam pertemuan berikutnya, sampaikan 
secara lisan dengan memperhatikan keefektifan 
berbicara!

G. Merefleksi 
Setelah belajar tentang berdiskusi, tentu kamu 

memiliki simpulan di dalam pembelajaran ini. Sekarang, 
coba kamu tuliskan hasil perenunganmu tentang 
pembelajaran 2 ini. Simpulanmu tentu berkaitan dengan 
sikap, pengetahuan yang kamu peroleh, dan keterampilan 
yang kamu dapat selama pembelajaran berlangsung.
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…………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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PELAJARAN 3

BERWAWANCARA

PENDEKATAN KoMUNIKATIF
 

1 
Mengena li konteks  

wa wa nc a r a  

2 
Menga na lis is  

teks  wa wa nc a r a  

3 
Menyus un teks  

wa wa nc a r a  

4 
Mela kuka n wa wa nc a r a  

denga n ber ba ga i 
na r a s umber  

5 
Mengeva lua s i 

6 
Mer efleks i 
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 Tujuan pembelajaran: 

Setelah pembelajaran ini, kamu diharapkan 

mampu: 

1. memahami wawancara; 

2. menyusun teks wawancara; dan 

3. berwawancara dengan berbagai 

narasumber. 

A. Mengenali Konteks Wawancara

Dalam kehidupan sehari-hari, sering kita jumpai 
pertemuan atau agenda yang membahas suatu hal 
dengan mendatangkan narasumber yang ahli, baik di 
dalam televisi maupun kehidupan bermasyarakat. tahukah 
kamu percakapan yang aktif antara narasumber dengan 
pewawancara itu disebut kegiatan wawancara. Wawancara 
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dilakukan untuk memperoleh keterangan ataupun pendapat 
tentang suatu masalah. Orang yang mewawancara disebut 
pewawancara, sedangkan orang yang diwawancarai disebut 
narasumber.

Mungkin di antara kamu baru beberapa saja yang 
pernah melakukan wawancara atau hanya sekadar melihat 
orang melakukan wawancara. Oleh karena itu, pada 
bagian ini, kamu diajak untuk mengamati, mendiskusikan, 
memahami, menyusun teks wawancara, dan melakukan 
wawancara dengan berbagai narasumber. teks wawancara 
yang akan didiskusikan dan dipraktikkan (melakukan 
kegiatan wawancara) adalah seputar profesi/pekerjaan 
seseorang.

B. Menganalisis Teks Wawancara
Pada kegiatan ini, kamu akan diajak belajar tentang 

teks wawancara. teks wawancara yang akan disajikan adalah 
“Wawancara Siswa dengan Pedagang Bakso.”

1. Tugas I Memahami Teks Wawancara
Sebelum membaca teks wawancara berikut, jawablah 

pertanyaan di bawah ini!

a. Pernahkah kamu berwawancara?

b. Apa manfaat berwawancara di dalam kehidupan 
sehari-hari?

c. Apa yang kamu ketahui tentang wawancara?

d. Siapakah yang perlu diwawancarai!
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e. Bagaimana mengupayakan supaya wawancara 
yang dilakukan dapat memperoleh informasi yang 
diharapkan?

f. Bagaimana kalau di dalam wawancara itu tidak 
diperoleh informasi yang diharapkan?

g. Ceritakan pengalamanmu secara lisan tentang 
langkah-langkah yang harus dilakukan dalam 
berwawancara!

Wawancara merupakan kegiatan tanya jawab dengan 
seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau 
pendapatnya mengenai suatu hal untuk dimuat dalam 
surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan di 
televisi. Istilah wawancara ini juga sudah tidak asing lagi 
di kalangan masyarakat. Wawancara mirip dengan dialog. 
Namun, wawancara cenderung lebih mengaktifkan orang 
yang diwawancarai. Pewawancara merupakan orang yang 
berusaha menggali keterangan atau pendapat dari orang 
yang diwawancarai. Orang yang diwawancarai tentu amat 
beragam, bisa dari seorang ahli atau narasumber, juga bisa 
dari anggota masyarakat biasa.

Dalam berwawancara, kamu harus mempersiapkannya 
sebaik mungkin agar informasi yang diperoleh lengkap dan 
sesuai dengan yang telah direncanakan. Oleh karena itu, 
sebelum melakukan wawancara dengan para narasumber, 
ada beberapa hal yang harus diketahui, yaitu: (a) hubungi 
orang yang akan diwawancarai sedini mungkin atau sebelum 
waktu wawancarai dilaksanakan; (b) buatlah semacam 
panduan atau catatan tentang apa yang akan dijadikan bahan 



~   39   ~

atau topic wawancara; (c) kuasai dengan baik bahan yang 
akan dijadikan wawancara; (d) berilah kesempatan kepada 
orang yang diwawancarai (narasumber) dengan waktu yang 
memadai (cukup); (e) jangan mendebat atau memojokkan 
orang yang diwawancarai; (f ) jangan mendesak orang yang 
diwawancarai; (g) bersabarlah dalam menghadapi tipe atau 
karakter orang yang diwawancarai (bisa saja tampak orang 
yang diwawancarai kurang menunjukkan sikap bersahabat); 
(h) ajukan pertanyaan dengan sopan, jelas, dan jangan 
terlalu cepat; (i) hormatilah orang yang diwawancarai 
(narasumber), hargai semua keterangan yang diberikannya; 
(j) simpulkan secara tepat segala keterangan atau informasi 
yang diberikan oleh narasumber disertai dengan penjelasan 
seperlunya. Oleh karena itu, catat butir-butir penting saat 
wawancara berlangsung; (k) jika diperlukan, wawancara 
dapat direkam. Perekaman dilakukan dengan sopan; (l) 
aturlah waktu sebaik-baiknya; (m) arahkan narasumber 
jika terjadi penyimpangan pembicaraan; dan (n) ciptakan 
suasana menyenangkan, santai, dan tentunya tetap serius.

Agar lebih memahami teks wawancara, berikut 
ditampilkan teks wawancara antara Pedagang Bakso dengan 
4 orang siswa.

Siswa : “Permisi, Pak, maaf mengganggu, boleh minta 
waktunya sebentar?”

Pedagang : “Ya boleh, Nak.” Ada yang bisa saya bantu?”
Siswa : “Begini, Pak. Kami mendapat tugas dari guru IPS 

kami untuk mewawancarai pedagang sebagai 
narasumber. Apakah Bapak bersedia untuk 
diwawancarai?”

Pedagang : “Silakan saja, Nak.”
Siswa : “Kapan Bapak mulai berjualan bakso?”
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Pedagang : “tahun 2010, Nak.”
Siswi : “Pada saat awal Bapak berjualan, Bapak keliling 

atau menetap di rumah (membuka usaha 
sendiri).”

Pedagang : “Pertama berdagang, bapak langsung keliling. 
Biasanya, bapak langsung keliling ke sekolah-
sekolah.”

Siswa : “Kenapa Bapak memilih berjualan bakso, apa 
alasannya?”

Pedagang : “Alasannya, bapak berjualan bakso karena 
memang kemampuan yang dimiliki hanya 
terbatas.”

Siswa : “Berapa modal awal yang Bapak keluarkan 
untuk berjualan?”

Pedagang : “Waktu itu modalnya hanya Rp200.000,- untuk 
bahan-bahan bakso sekitar 2 kg.”

Siswa : “Apa saja bahan-bahan untuk membuat bakso?”
Pedagang : “Bahannya daging sapi, tepung terigu, mie, 

bihun, garam, bawang putih secukupnya dan 
penyedap rasa yang sesuai dengan aturan dari 
BPOM.”

Siswa : “Dalam sehari, Bapak berjualan dari jam berapa 
sampai jam berapa?”

Pedagang : “Dari jam 10.00 – 21.00 atau 20.00.”
Siswa : “Dari pertama dagang, Bapak sudah pakai 

gerobak atau warung seperti sekarang ini?”
Pedagang : “Dulu pertama pakai gerobak. Hampir satu 

tahun saya menggunakan gerobak. Karena saya 
tidak kuat jika terus dorong grobak, akhirnya 
saya memilih untuk menyewa lokasi berjualan 
yang dekat denga sekolan kalian ini.”

Siswa : “Setelah Bapak berjualan di warung ini, 
dagangan Bapak bertambah (bervariasi) atau 
tidak?”

Pedagang : “Ya, Nak. Dagangan bapak, bapak tambah 
dengan mie ayam.”

Siswa : “Nah, setelah Bapak tambah dagangannya, 
berapa modal yang Bapak keluarkan setiap 
harinya?”

Pedagang : “Ya sekitar Rp500.000,-, Nak.”
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Siswa : “Dengan modal Rp500.000,-, berapa mangkok 
bisa terjual sehari?”

Pedagang : “Bakso dan Mie Ayam sekitar 100 mangkok.”
Siswa : “Berapa penghasilan rata-rata Bapak setiap 

harinya?”
Pedagang : “Penghasilan sehari Rp1.000.000,- dengan 

keuntungan bersih Rp500.000,-
Siswa : “Apabila dagangannya tidak habis terjual, maka 

dibuang atau Bapak jual lagi besoknya?”
Pedagang : “Kalau sekiranya masih bagus, disimpan 

dikulkas. Selama ini jarang tidak habis.”
Siswa : “Usaha Bapak ini, Bapak jalankan sendiri atau 

patungan dengan yang lain, misalnya Saudara 
atau temannya Bapak?”

Pedagang : “tidak, Nak. Bapak jalankan sendiri.”
Siswa : “Oh.. gitu ya, Pak. Saya kira kami sudah cukup 

banyak mengetahui tentang usaha bakso ini. 
Kami mengucapkan terima kasih atas waktu 
yang Bapak luangkan. Semoga usaha yang 
Bapak jalankan maju.”

Pedagang : “Aamiin. terima kasih, Nak.”

Diolahdari:http://kumpulantugassekolahaja.blogspot.
co.id/2013/08/contoh-wawancara-dengan-pedagang.

html.)

Untuk mengetahui pemahamanmu tentang teks 
wawancara di atas, jawablah pertanyaan berikut!

1) Siapa yang diwawancarai?

2) Siapa yang mewawancarai pedagang bakso?

3) Pertanyaan apa yang pertama kali ditanyakan siswa?

4) Menurut pedagang bakso berapa penghasilan bersih 
yang didapatkannya?

5) Apa isi wawancara antara siswa dengan pedagang 
bakso?
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6) Apa informasi penting yang kamu dapatkan dari teks 
wawancara tersebut?

7) Pelajaran apa yang dapat kamu ambil dari profesi 
pedagang bakso?

2. Tugas II Mengenali Struktur Teks Wawancara
Pada tugas 2 ini, kamu akan mempelajari struktur 

teks wawancara. Struktur teks wawancara terdiri atas judul, 
orientasi, isi, dan reorientasi. Judul berisi tema teks yang 
hendak dikupas, orientasi berisi deskripsi umum dan bagian, 
isi berisi pembukaan, argumentasi, dan penegasan kembali 
argumentasi; serta reorientasi berisi bagian penutup. 
Untuk memahami hal tersebut, kamu perhatikan struktur 
wawancara pada bagan berikut.

 

Struktur Teks 
Wawancara 

Isi 

Orientasi 

Judul 

Reorientasi 

Setelah memahami struktur teks wawancara di 
atas, sekarang, kamu tentukan judul, orientasi, isi, dan 
reorientasi teks di atas. Kemudian, bandingkan jawaban 
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kamu dengan struktur teks berikut ini. Cermati dengan baik 
perbedaannya!

Judul Wawancara Pedagang Bakso Wawancara sebuah 
Profesi

Orientasi “Permisi, Pak, maaf mengganggu, 
boleh minta waktunya sebentar?”
“Ya boleh, Nak.” Ada yang bisa saya 
bantu?”
“Begini, Pak. Kami mendapat 
tugas dari guru IPS kami untuk 
mewawancarai pedagang sebagai 
narasumber. Apakah Bapak 
bersedia untuk diwawancarai?”
“Silakan saja, Nak.”

Pengenalan dan 
tujuan wawancara

Isi “Kapan Bapak mulai berjualan 
bakso?”
“tahun 2010, Nak.”
“Pada saat awal Bapak berjualan, 
Bapak keliling atau menetap di 
rumah (membuka usaha sendiri).”
“Pertama berdagang, bapak 
langsung keliling. Biasanya, bapak 
langsung keliling ke sekolah-
sekolah.”
“Kenapa Bapak memilih berjualan 
bakso, apa alasannya?”
“Alasannya, bapak berjualan bakso 
karena memang kemampuan 
yang dimiliki hanya terbatas.”
“Berapa modal awal yang Bapak 
keluarkan untuk berjualan?”
“Waktu itu modalnya hanya 
Rp200.000,- untuk bahan-bahan 
bakso sekitar 2 kg.”

Pembukaan, 
argumentasi, dan 
penegasan kembali 
argumentasi
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Reorientasi “Usaha Bapak ini, Bapak jalankan 
sendiri atau patungan dengan 
yang lain, misalnya Saudara atau 
temannya Bapak?”
“tidak, Nak. Bapak jalankan 
sendiri.”
“Oh.. gitu ya, Pak. Saya kira kami 
sudah cukup banyak mengetahui 
tentang usaha bakso ini. Kami 
mengucapkan terima kasih atas 
waktu yang Bapak luangkan. 
Semoga usaha yang Bapak 
jalankan maju.”
“Aamiin. terima kasih, Nak.”

Simpulan

3. Tugas III Mengidentifikasi Unsur Kebahasaan 
Teks Wawancara
Dalam teks wawancara, ada beberapa ciri kebahasaan 

yang perlu diketahui. Ciri-ciri kebahasaan itu, antara lain: 
penggunaan tanda baca, kata ganti, kalimat langsung, dan 
kalimat tidak langsung.

a. Pemakaian huruf kapital

  Di dalam teks model di atas, pemakaian huruf kapital 
dapat dilihat pada contoh berikut.

1) “Permisi, Pak, maaf mengganggu, boleh minta 
waktunya sebentar?”

2) “Ya boleh, Nak.” Ada yang bisa saya bantu?”

Berdasarkan contoh 1) di atas, “Permisi, Pak ….” huruf 
kapital digunakan karena dipakai sebagai huruf pertama 
petikan langsung dan dipakai juga sebagai huruf pertama 
kata penunjuk hubungan kekerabatan, seperti bapak, ibu, 
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saudara, kakak, adik, dan paman, yang digunakan dalam 
penyapaan atau pengacuan, sedangkan pada contoh 2) “Ya 
boleh, Nak. Ada ….” huruf kapital digunakan karena dipakai 
sebagai huruf pertama petikan langsung dan dipakai 
sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat.

b. Pemakaian tanda baca petik dua (“…”)

Pemakaian tanda baca petik dua (“…”) dalam teks 
wawancara di atas, dapat dilihat pada contoh berikut.

1) “Dalam sehari, Bapak berjualan dari jam berapa 
sampai jam berapa?”

2) “Dari jam 10.00 – 21.00 atau 20.00.”

Berdasarkan contoh 1) di atas, “Dalam….?” dan 2) “Dari 
…” tanda petik dua digunakan sebagai penutup mengikuti 
tanda baca yang mengakhiri petikan langsung.

c. Kalimat langsung dan kalimat tidak langsung

Setelah memahami teks wawancara, kamu harus 
memahami juga kalimat langsung dan kalimat tidak 
langsung. Kalimat langsung merupakan wujud dari 
teks wawancara. Kalimat langsung adalah kalimat yang 
diucapkan secara langsung kepada orang yang dituju. 
Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik (“ 
... “), sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang 
melaporkan apa yang diucapkan orang. Kalimat langsung 
pada teks model di atas, dapat dilihat sebagai berikut.

Pedagang itu menjawab, “Dulu pertama pakai 
gerobak. Hampir satu tahun saya menggunakan gerobak. 
Karena saya tidak kuat jika terus dorong grobak, akhirnya 
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saya memilih untuk menyewa lokasi berjualan yang dekat 
denga sekolan kalian ini.”

Kalimat langsung di atas, jika diubah menjadi kalimat 
tidak langsung akan berubah menjadi seperti di bawah ini.

Pedagang itu menjawab pertanyaan siswa bahwa 
pertama kali dia berjualan bakso, dia menggunakan 
gerobak. Dia menceritakan juga bahwa hampir satu tahun 
menggunakan gerobak. Dia berhenti menggunakan 
gerobak karena tidak kuat mendorongnya. Akhirnya, dia 
menyewa lokasi berjualan yang dekat dengan sekolah 
kami.

C. Menyusun Teks Wawancara
Pada kegiatan ini, kamu diharapkan dapat menyusun 

teks secara berkelompok. tiap-tiap kelompok teridiri atas 
3-5 siswa. Untuk itu, kamu baca sekali lagi teks di atas, lalu 
diskusikan isi teks tersebut.

1. Tugas I Melengkapi Teks Wawancara
Bacalah teks di atas sekali lagi! Susunlah kembali 

teks itu dengan menjelaskan pokok-pokoknya saja! Untuk 
mengerjakan itu, kamu lengkapi tabel kosong di bawah 
ini. tahukah kamu bahwa tabel yang kosong ini berisi 
judul, orientasi, isi, dan reorientasi. Sekarang, lengkapi teks 
wawancara antara siswa dengan pedagang bakso pada 
tabel berikut.

Judul Wawancara Pedagang 
Bakso

Wawancara sebuah 
Profesi

Orientasi Pengenalan dan tujuan 
wawancara
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Isi

Pembukaan, 
argumentasi, dan 
penegasan kembali 
argumentasi

Reorientasi Simpulan

2. Tugas II Menyusun Teks Wawancara
Pada tugas 2 ini, kamu akan membuat teks wawancara 

dengan beberapa narasumber, antara lain: guru, kepala 
sekolah, pegawai sekolah, dan para pedagang di sekitar 
sekolah. Di antara narasumber tersebut, pilihlah salah 
satu berdasarkan kesepakatan kelompokmu. Kelompok 
yang satu dengan yang lain diusahakan narasumbernya 
berbeda.

Sebelum melakukan wawancara, diskusikanlah 
terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan 
ditanyakan. Kemudian, untuk memudahkanmu dalam 
menyusun teks wawancara, ikutilah tabel di bawah ini.

Pewawancara dengan 
Narasumber Judul

Siswa :

OrientasiGuru/Kepala Sekolah/
Pegawai/Pedagang 
Sekolah

:

Siswa :

IsiGuru/Kepala Sekolah/
Pegawai/Pedagang 
Sekolah

:
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Siswa :

ReorientasiGuru/Kepala Sekolah/
Pegawai/Pedagang 
Sekolah

:

D. Melakukan Wawancara dengan Berbagai 
Narasumber

1. Tugas I Berwawancara dengan Narasumber
Pada tugas ini, kamu akan mempraktikkan hasil 

wawancara yang telah dilakukan dengan berbagai 
narasumber di atas di depan kelas. Hal ini dilakukan untuk 
dapat menilai dengan mudah kemampuanmu dalam 
berwawancara. Untuk itu, salah satu dari anggota kelompok 
akan berperan sebagai narasumber dan yang lainnya 
berperan sebagai pewawancara. Pada praktik wawancara 
tersebut, diperhatikan keefektifan berbicara, yaitu: ucapan, 
tekanan, kosakata/diksi, struktur kalimat, kelancaran, sikap, 
penguasaan materi, dan keberanian. Selanjutnya, kamu 
akan dinilai oleh tim penilai, yaitu: guru dan bisa juga oleh 
temanmu sendiri.

2. Tugas II Menyimak dan Mencatat Isi Pokok 
Wawancara
Pada tugas ini, kamu akan menyimak dan mencatat isi 

pokok wawancara yang disampaikan oleh kelompok yang 
maju berwawancara. Untuk memudahkanmu, kamu dapat 
menggunakan tabel di bawah ini.

Pokok-Pokok Isi Wawancara
Pewawancara Kelompok :
Narasumber :
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tema Wawancara :
Hari, tanggal :
Pokok-Pokok Isi 
Wawancara

: …………………………………..a. 
…………………………………..b. 
…………………………………..c. 
…………………………………..d. 
…………………………………..e. 

E. Mengevaluasi
Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam 

berwawancara, coba lakukan wawancara dengan orang 
tuamu (ibu/bapak) terkait makanan yang disukai dan tidak 
disukai olehnya. Untuk memudahkan kamu, perhatikan, 
struktur teks wawancara yang berupa judul, orientasi, isi, dan 
reorientasi atau ikuti tabel di bawah ini. Dalam pertemuan 
berikutnya, laporkan secara lisan dengan memperhatikan 
keefektifan berbicara!

Pewawancara dengan 
Narasumber Judul

Anak :
OrientasiIbu/Bapak :

Anak :
IsiIbu/Bapak :

Anak :
ReorientasiIbu/Bapak :

F. Merefleksi
Setelah belajar tentang teks wawancara, tentu 

kamu memiliki simpulan di dalam pembelajaran ini. 
Sekarang, coba kamu tuliskan hasil perenunganmu tentang 
pembelajaran 3 ini. Simpulanmu tentu berkaitan dengan 
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sikap, pengetahuan yang kamu peroleh, dan keterampilan 
yang kamu dapat selama pembelajaran berlangsung.
 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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PELAJARAN 4

BERCERITA

PENDEKATAN KoMUNIKATIF
 

1 
Mengena li konteks  

c er ita  

2 
Menga na lis is  

teks  c er ita  

3 
Menyus un teks  

c er ita  

4 
Menya mpa ika n c er ita  

s ec a r a  lis a n 

5 
Mengeva lua s i 

6 
Mer efleks i 
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 Tujuan pembelajaran: 

Setelah pembelajaran ini, kamu diharapkan 

mampu: 

1. memahami cerita; 

2. menyusun teks cerita; dan  

3. bercerita berbagai pengalaman. 

A. Mengenali Konteks Cerita
tahukah kamu bahwa pepatah mengatakan, 

“Pengalaman adalah guru terbaik?” Hal ini menjelaskan 
kepada kita bahwa tidak ada pengalaman yang sia-sia. 
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Dari pengalaman itu, banyak sekali yang dapat kita ambil 
pelajarannya.

Kamu pasti memiliki pengalaman atau cerita pribadi? 
Cerita itu bisa menarik, mengesankan, menyedihkan, 
menakutkan, pengalaman tidak terlupakan, atau pengalaman 
terbaru. Cerita-cerita tersebut harus diceritakan atau juga 
tidak karena alasan tertentu. Jika ceritamu berkesan atau 
bermakna, ada baiknya kamu ceritakan kepada orang 
lain. Dengan menceritakannya kepada orang lain, orang 
lain akan dapat pelajaran dari cerita kita. Begitu pula jika 
orang lain menceritakan pengalamannya, kita juga akan 
dapat pengalaman dari ceritanya. Oleh karena itu, untuk 
dapat menceritakan pengalaman itu, kamu harus memiliki 
kemampuan bercerita. Kemampuan bercerita ini hanya 
akan kamu peroleh jika terus dilatih dan dikembangkan. 
Jika kamu sudah terlatih, akan sangat banyak manfaat yang 
dapat kamu peroleh dalam kehidupan ini karena kamu akan 
menjadi seorang pencerita/pendongeng.

Pada bagian ini, kamu diajak untuk mengamati, 
mendiskusikan, memahami, menyusun teks cerita, dan 
bercerita di depan kelas. teks yang akan diceritakan seputar 
kisah atau pengalaman pribadi.

B. Menganalisis Teks Cerita
Pada kegiatan ini, kamu akan mengenal dan 

memahami teks tentang pengalaman pribadi seseorang. 
Untuk mencapai pemahaman itu, kamu akan mengerjakan 
beberapa tugas. tugas 1 berkaitan dengan memahami teks 
cerita, tugas 2 berkenaan dengan mengenali struktur teks 
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cerita, dan tugas 3 berhubungan dengan memahami unsur 
kebahasaan di dalam cerita.

1. Tugas I Memahami Teks Cerita
Berikut ini ditampilkan teks cerita yang akan kamu 

pelajari. Untuk memahami isinya, bacalah teks berikut 
dengan teliti!

  Gara-gara BAB di Celana

Aku masih ingat 4 tahun yang lalu ketika di kelas I SD. 
Waktu itu, aku duduk sebangku dengan temanku Ari dan 
Adi. Memang, satu bangku diduduki oleh tiga orang siswa. 
Sekarang, Adi tidak lagi satu sekolah denganku karena 
berhenti. Informasi terbaru, dia sekolah di kampung 
sebelah. Aku punya cerita lucu dengan kedua temanku ini. 
temanku Ari orangnya lucu, sedangkan Adi agak penakut. 
Aku sendiri orangnya pemberani.

Hari itu hari Senin. Kita masuk sekolah agak pagi karena 
upacara bendera. Kita datang ke sekolah sendiri-sendiri 
karena memang kita masih belum akrab. Maklum, 
masih siswa baru. Begitu bel berbunyi semua siswa lari 
keluar dari kelas menuju lapangan. Di lapangan, kami 
sudah ditunggu oleh para guru. Kami diarahkan untuk 
berbaris sesuai dengan kelas. Kami pun dengan sigap 
mengikuti instruksi guru. tidak ada yang berani macam-
macam karena ditangan guru kami ada rotan yang siap 
dilayangkan. Setelah semua siap dengan barisan yang 
rapi dan sesuai dengan  yang diharapkan oleh guru kami, 
upacara pun dimulai. Saat itu yang menjadi pembina 
upacaranya adalah bapak kepala sekolah. Aku masih ingat 
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upacara dilaksanakan hanya 30 menit, yaitu: dari jam 07.00 
sampai jam 07.30.

Selesai upacara, aku dan kedua temanku pergi ke belakang 
sekolah untuk sarapan. Seharusnya, kita langsung masuk 
kelas. tetapi, aku ajak mereka sarapan. Kami pun ke 
belakang sekolah dengan bergegas. Kami memesan 
lontong dengan sayur urapnya. Begitu lontong sudah 
disiapkan oleh pedagangnya, kami rebutan. Rebutan 
untuk duluan. Akhirnya, aku dan Adi mengalah. Ari segera 
melahap lontongnya. Sudah habis satu lontong dimakan 
Ari, giliran aku dan Adi makan. Aku dan Adi pun melahap 
lontong itu. Ketika Adi mencari air minum, si Ari dengan 
sengaja memindahkan sambelnya ke piring Adi dan 
dicampur dengan urap-urapnya tanpa sepengetahuan 
Adi.

Ari sudah habis memakan lontongnya. Aku dan Adi masih 
lagi satu. Aku dan Adi pun segera melahap satu lontong 
lagi. tanpa disadari Adi, sambel yang sudah dicampur 
oleh Ari, dilahapnya sampai habis. Kami pun segera berlari 
ke kelas. Syukurnya, guru masih belum masuk. Kami pun 
siap-siap untuk belajar.

tidak beberapa lama, tiba-tiba guru masuk kelas. 
tidak ada yang berani bersuara. Setahu kami, guru ini 
kurang bersahabat. Semua harus didengar dan diikuti 
perintahnya. Kami pun ikuti pelajaran itu dengan rasa 
yang tidak nyaman.

Ketika pelajaran sudah mulai setengah berjalan, tiba-tiba 
Adi memberi petunjuk dengan menggeruskan sikunya 
ke tanganku. ternyata, perut Adi mules. Aku kaget dan 
menatap Ari serius. Aku putuskan untuk mengajaknya 
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keluar tetapi dia tidak mau. Dia tetap bertahan. Akhirnya, 
keluar bau tidak sedap. Aku tanya Adi tapi dia gelengkan 
kepalanya tanda tidak tahu. Aku menatap Ari. Responnya 
sama dengan Adi. Karena sudah sangat keras bau 
yang keluar, kelas pun ribut. Kemudian, guru mencoba 
menenangkan kami. Dia cek sumber bau. Bau itu sangat 
keras ketika mendekat ke meja kami. ternyata, benar. 
Bau itu sumbernya di meja kami. Setelah dicek, ternyata 
celana Adi sudah penuh dengan kotoran. Si Adi BAB 
dicelananya. Adi sangat malu. Ari malah tertawa. Aku 
mencoba menengkan Adi dan membantunya keluar kelas. 
Adi minta diantar pulang. Akhirnya, kuantar dia pulang.

Sesampai di sekolah, semua siswa di luar kelas. ternyata, 
kelas kami harus dibersihkan dulu. Baunya sudah 
berkurang. Setelah bersih, kami  pun masuk kelas lagi.

Keesokan harinya, Adi tidak masuk sekolah. Dia sangat 
malu dengan kejadian hari itu. Kami mencoba mendatangi 
rumahnya. Kami membujuknya untuk masuk sekolah lagi. 
tetapi, dia tetap tidak mau masuk sekolah. Adi berhenti 
sekolah. Ari merasa bersalah karena perbuatannya. 
Meskipun sudah dimaafkan oleh Adi, Adi tidak mau 
sekolah lagi di tempatku sekolah.

Berikut ini terdapat beberapa pertanyaan tentang isi 
teks. Untuk mengetahui pemahamanmu tentang teks cerita 
“Gara-gara BAB di Celana” tersebut, kamu dapat menjawab 
beberapa pertanyaan berikut.

a. Siapa saja tokoh dalam cerita?

b. Bagaimana karakter para tokoh?

c. Di mana ceritanya diceritakan dan kapan waktunya?
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d. Apa masalah dalam cerita?

e. Sebutkan contoh kebaikan pada tokoh Aku dan 
contoh kejelekan pada tokoh Ari?

f. Coba kamu sebutkan contoh satu kebaikan dan satu 
kejelekan yang pernah kamu lihat di kehidupanmu! 
Bagaimana sikap kamu melihat hal itu?

g. Setujukah kamu ketika teman ditimpa masalah 
kita harus saling membantu! Mengapa hal itu kita 
lakukan?

2. Tugas II Mengenal Struktur Teks Cerita
Pada tugas 2 ini kamu akan mempelajari struktur 

teks cerita. Sebagai teks cerita naratif, teks cerita memiliki 
struktur orientasi, komplikasi, dan resolusi. Orientasi berisi 
pengenalan tentang penokohan, tema, dan sedikit alur 
cerita kepada pembacanya. Komplikasi berisi bertemunya 
tokoh dengan masalah. Resolusi berisi tentang penyelesaian 
masalah dan mengembalikan keadaan dan menyelesaikan 
masalah yang ada. Untuk memahami hal itu, kamu 
perhatikan struktur teks cerita pada bagan berikut.

 

Struktur 
Teks Cerita 

Resolusi 

Komplikasi 

Orientasi 
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Setelah mencermati teks model di atas, kenalilah 
bagian-bagian teks yang menjadi bangunan teks tersebut! 
Untuk itu, isilah tabel berikut berdasarkan struktur teks cerita 
yang berjudul “Gara-gara BAB di Celana!” Coba bandingkan 
dengan hasil pekerjaanmu! Apakah kamu setuju atau tidak? 
Jika setuju atau tidak setuju, berikanlah alasanmu!

orientasi

Aku masih ingat 4 tahun yang lalu ketika di kelas I SD. 
Waktu itu, aku duduk sebangku dengan temanku Ari 
dan Adi. Memang, satu bangku diduduki oleh tiga orang 
siswa. Sekarang, Adi tidak lagi satu sekolah denganku 
karena berhenti. Informasi terbaru, dia sekolah di 
kampung sebelah. Aku punya cerita lucu dengan kedua 
temanku ini. temanku Ari orangnya lucu, sedangkan Adi 
agak penakut. Aku sendiri orangnya pemberani.
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Komplikasi

Selesai upacara, aku dan kedua temanku pergi ke 
belakang sekolah untuk sarapan. Seharusnya, kita 
langsung masuk kelas. tetapi, aku ajak mereka sarapan. 
Kami pun ke belakang sekolah dengan bergegas. Kami 
pun pesan lontong dengan sayur urapnya. Begitu 
lontong sudah disiapkan oleh pedagangnya, kami 
rebutan. Rebutan untuk duluan. Akhirnya, aku dan Adi 
mengalah. Ari segera melahap lontongnya. Sudah habis 
satu lontong dimakan Ari, giliran aku dan Adi makan. Aku 
dan Adi pun melahap lontong itu. Ketika Adi mencari air 
minum, si Ari dengan sengaja memindahkan sambelnya 
ke piring Adi dan dicampur dengan urap-urapnya tanpa 
sepengetahuan Adi.
Ketika pelajaran sudah mulai setengah berjalan, tiba-tiba 
Adi memberi petunjuk dengan menggeruskan sikunya 
ke tanganku. ternyata, perut Adi mules. Aku kaget dan 
menatap Ari serius. Aku putuskan untuk mengajaknya 
keluar tetapi dia tidak mau. Dia tetap bertahan. 
Akhirnya, keluar bau tidak sedap. Aku tanya Adi tapi dia 
gelengkan kepalanya tanda tidak tahu. Aku menatap 
Ari. Responnya sama dengan Adi. Karena sudah sangat 
keras bau yang keluar, kelas pun ribut. Kemudian, guru 
mencoba menenangkan kami. Dia cek sumber bau. Bau 
itu sangat keras ketika mendekat ke meja kami. ternyata, 
benar. Bau itu sumbernya di meja kami. Setelah dicek, 
ternyata celana Adi sudah penuh dengan kotoran. Si Adi 
BAB dicelananya. Adi sangat malu. Ari malah tertawa. 
Aku mencoba menengkan Adi dan membantunya keluar 
kelas. Adi minta diantar pulang. Akhirnya, kuantar dia 
pulang.

Resolusi

Sesampai di sekolah, semua siswa di luar kelas. ternyata, 
kelas kami harus dibersihkan dulu. Baunya sudah 
berkurang. Setelah bersih, kami  pun masuk kelas lagi.
Keesokan harinya, Adi tidak masuk sekolah. Dia 
sangat malu dengan kejadian hari itu. Kami mencoba 
mendatangi rumahnya. Kami membujuknya untuk 
masuk sekolah lagi. tetapi, dia tetap tidak mau masuk 
sekolah. Adi berhenti sekolah. Ari merasa bersalah karena 
perbuatannya. Meskipun sudah dimaafkan oleh Adi, Adi 
tidak mau sekolah lagi di tempatku sekolah.
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3. Tugas III Mengidentifikasi Unsur Kebahasaan 
Teks Cerita

a. Mengidentifikasi Kata Kerja
Setelah membaca teks model di atas, coba kamu 

identifikasi kata kerja dalam teks tersebut berdasarkan 
struktur teks yang ada.

Struktur teks Kata Kerja

Orientasi ingat1. 
duduk2. 

3. 
4. 

Komplikasi pergi1. 
masuk2. 

3. 
4. 

Resolusi dibersihkan1. 
mencoba2. 

3. 
4. 

Setelah kamu mengidentifikasikan kata kerja 
tersebut, susunlah kalimat dengan menggunakan kata kerja 
tersebut.

1.  ………………………………………………………

2. ………………………………………………………

3. ………………………………………………………

4. ………………………………………………………

5. ………………………………………………………
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6. ………………………………………………………

7. ………………………………………………………

8. ………………………………………………………

9 ………………………………………………………

b. Mengidentifikasi Kata Sifat
Setelah membaca teks model di atas, coba kamu 

identifikasi kata sifat dalam teks tersebut berdasarkan 
struktur teks yang ada.

Struktur teks Kata Sifat

Orientasi takut1. 
2. 

Komplikasi mules1. 
2. 

Resolusi bau1. 
2. 

Setelah kamu mengidentifikasikan kata sifat tersebut, 
susunlah kalimat dengan menggunakan kata sifat tersebut.

1.  ………………………………………………………

2. ………………………………………………………

3. ………………………………………………………

4. ………………………………………………………

5. ………………………………………………………

6. ………………………………………………………

7. ………………………………………………………
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8. ………………………………………………………

9 ………………………………………………………

C. Menyusun Teks Cerita
Pada kegiatan ini, kamu diharapkan sudah memahami 

konsep sebuah teks cerita. Pada kegiatan ini juga, kamu 
akan mengerjakan tugas yang lebih praktis daripada tugas-
tugas pada kegiatan sebelumnya. Kamu akan mengerjakan 
tugas-tugas ini secara berkelompok. tiap kelompok terdiri 
atas 2—3 orang. Meskipun berkelompok, tugas menyusun 
cerita dilakukan secara mandiri karena kamu memiliki 
pengalaman masing-masing.

1. Tugas I Menyusun Teks Cerita
Bacalah teks cerita di atas sekali lagi! Setelah kamu 

paham, cobalah sekarang susun teks cerita berdasarkan 
pengalamanmu. Kamu tinggal memilih pengalamanmu, 
antara lain: pengalamanmu yang menyenangkan, 
menyedihkan, menakutkan, pengalaman tidak terlupakan, 
atau pengalamanmu yang terbaru. Untuk memudahkanmu, 
ikutilah tabel berikut.

Struktur teks Cerita Uraian Cerita

Orientasi

Komplikasi

Resolusi
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3. Tugas II Menelaah Teks Cerita yang telah 
Disusun
Setelah menyusun teks cerita berdasarkan 

pengalammu, kamu tukarkan dengan teman kelompokmu 
untuk dibaca dan ditelaah berdasarkan kelengkapan 
struktur teks ceritanya, yaitu: orientasi, komplikasi, dan 
resolusi. Untuk memudahkanmu menelaah, gunakan tabel 
berikut.

Struktur teks Cerita Penilaian KeteranganJelas tidak Jelas
Orientasi
Komplikasi
Resolusi

D. Menyampaikan Cerita secara Lisan

1. Tugas I Bercerita Pengalaman Pribadi
Pada tugas ini, kamu akan bercerita tentang 

pengalamanmu yang telah kamu buat pada tugas 
sebelumnya. Untuk menceritakannya, kamu akan diminta 
untuk maju ke depan kelas. Dalam bercerita, kamu harus 
memperhatikan keefektifan berbicara, yaitu: ucapan, 
tekanan, kosakata/diksi, struktur kalimat, kelancaran, 
sikap, penguasaan materi cerita, dan keberanian. Untuk 
penilaiannya, kamu akan dinilai oleh tim penilai, yaitu: guru 
dan bisa juga oleh temanmu sendiri.

2. Tugas II Menyimak dan Mencatat Isi Cerita
Pada tugas ini, kamu akan menyimak dan mencatat 

isi cerita yang disampaikan oleh temanmu. Untuk 



memudahkanmu, kamu dapat menggunakan tabel di 
bawah ini.

Pokok-Pokok Isi Cerita
Nama Pencerita :
Pengalaman yang 
Diceritakan

:

Pendengar Cerita :
Hari, tanggal :
Pokok-Pokok Isi 
Cerita

: …………………………………………a. 
…………………………………………b. 
…………………………………………c. 
…………………………………………d. 
…………………………………………e. 

E. Mengevaluasi
Untuk meningkatkan keterampilanmu dalam 

bercerita, tontonlah sebuah cerita di televisi atau di youtube 
yang sesuai dengan umurmu. tanyakanlah kepada orang 
tuamu cerita yang cocok untukmu. Kemudian, catatlah 
berdasarkan struktur teks ceritanya dengan format seperti 
di bawah ini. Dalam pertemuan berikutnya, ceritakanlah 
secara lisan dengan memperhatikan keefektifan berbicara!

Judul Cerita:

Struktur teks Cerita Uraian Cerita
Penilaian

Jelas tidak

Orientasi
Komplikasi
Resolusi

F. Merefleksi
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Setelah belajar tentang teks cerita, tentu kamu memiliki 
simpulan di dalam pembelajaran ini. Sekarang, coba kamu 
tuliskan hasil perenunganmu tentang pembelajaran 4 ini. 
Simpulanmu tentu berkaitan dengan sikap, pengetahuan 
yang kamu peroleh, dan keterampilan yang kamu dapat 
selama pembelajaran berlangsung.

 

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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