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Kata 
Pengantar 

Kurikulum 2013 memuat peran penting bahasa sebagai wahana untuk mengekspresikan 

perasaan dan pemikiran secara estetis dan logis. Pada satu saat, bahasa tidak dituntut  dapat 

mengekspresikan sesuatu dengan efisien karena ingin menyampaikannya dengan indah sehingga 

mampu menggugah perasaan penerimanya. Pada saat yang lain, penggunaan bahasa hendaknya 

efisien dalam menyampaikan gagasan secara objektif dan logis supaya dapat dicerna dengan mudah 

oleh penerimanya. Dua pendekatan mengekspresikan dua dimensi diri, perasaan dan pemikiran, 

melalui bahasa perlu dilakukan secara berimbang. 

Sejalan dengan peran itu, pembelajaran Bahasa Indonesia untuk jenjang Pendidikan Menengah 

Kelas X yang disajikan dalam buku ini disusun dengan berbasis teks, baik lisan maupun tulis, dengan 

menempatkan Bahasa Indonesia sebagai wahana untuk mengekspresikan perasaan dan pemikiran. Di 

dalamnya dijelaskan berbagai cara penyajian perasaan dan pikiran dalam berbagai macam jenis teks. 

Pemahaman terhadap jenis, kaidah, dan konteks suatu teks ditekankan sehingga memudahkan peserta 

didik menangkap makna yang terkandung dalam suatu teks. Penyajian perasaan dan pemikiran dalam 

bentuk teks yang sesuai agar tujuan penyampaiannya tercapai, apakah untuk menggugah perasaan 

ataukah untuk memberikan pemahaman perlu dilakukan secara terstruktur. 

Sebagai bagian dari Kurikulum 2013 yang menekankan pentingnya keseimbangan kompetensi 

sikap, pengetahuan, dan keterampilan, kemampuan berbahasa yang dituntut tersebut dibentuk 

melalui pembelajaran berkelanjutan: dimulai dengan meningkatkan pengetahuan tentang jenis, 

kaidah, dan konteks suatu teks, dilanjutkan dengan keterampilan menyajikan suatu teks tulis dan lisan 

baik terencana maupun spontan, dan bermuara pada pembentukan sikap kesantunan dan kejelian 

berbahasa serta sikap penghargaan terhadap Bahasa Indonesia sebagai warisan budaya bangsa. 

Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan peserta didik untuk mencapai 

kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013, 

peserta didik diajak menjadi berani untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang 

luas di sekitarnya. Peran guru dalam meningkatkan dan menyesuaikan daya serap peserta didik dengan 

ketersediaan kegiatan pada buku ini sangat penting. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam 

bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam. 

Implementasi terbatas pada tahun ajaran 2013/2014 telah mendapat tanggapan yang sangat positif 

dan masukan yang sangat berharga. Pengalaman tersebut dipergunakan semaksimal mungkin dalam 

menyiapkan buku untuk implementasi menyeluruh pada tahun ajaran 2014/2015 dan seterusnya. 

Buku ini merupakan edisi kedua sebagai penyempurnaan dari edisi pertama. Buku ini sangat terbuka 

dan perlu terus dilakukan perbaikan untuk penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengundang para 

pembaca memberikan kritik, saran dan masukan untuk perbaikan dan penyempurnaan pada edisi 

berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat 

memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi 

seratus tahun Indonesia Merdeka (2045). 

Jakarta, Januari 2014 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
 

Mohammad Nuh 
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Alam Semesta 
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P 
 

elajaran ini merupakan proses pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks 

laporan hasil observasi. Pembelajaran teks ini dimaksudkan untuk membantu 

peserta didik mengembangkan wawasan pengetahuan  melalui kegiatan 

meneroka alam semesta agar terampil berpikir kritis dan kreatif serta mampu 

bertindak efektif menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata. Sebelum 

kalian mempelajari teks laporan hasil observasi, bacalah puisi berikut dengan saksama. 
 

 

Burung-Burung Enggan Bernyanyi Lagi 
 

Bising gergaji mengoyak sepi dari hutan 

Pohon-pohon tumbang 

Mobil-mobil besar menggendongnya 

Tergesa-gesa ke kota Gunung 

dan lembah luka parah Kulitnya 

terkelupas 

Erang sakitnya merambah ke mana-mana 
 

 

Burung-burung kehilangan dahan dan ranting 

Enggan bernyanyi lagi 

Bila pun ada tegur sapa di antara mereka 

Tentulah pertanyaan yang menyesakkan 

Ke mana kita harus mengungsi? 

Pohon-pohon perdu dan melata itu 

Bukanlah tempat tinggal yang ideal 

Kita perlu gunung yang teduh 

Lembah yang indah 

Bukan yang luka parah begini 
 

 

Karya: Mh. Surya Permana 
 

 
 
 

Apa maksud puisi tersebut? Apa pula yang dapat kalian rasakan ketika membacanya? 

Pesan apa yang kalian peroleh? Lalu, apa hubungannya dengan tema kita pada pelajaran 

ini? Coba kalian diskusikan dengan teman-teman kalian. 

Alam semesta adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diperuntukkan  bagi 

manusia agar dijaga dan dipelihara. Sebagai ciptaan Tuhan, alam tidak boleh 

dirusak oleh manusia, misalnya dengan menebang pepohonan sembarangan yang 
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ang didasarkan pada hasil observasi. 

menyebabkan rusaknya keseimbangan lingkungan, seperti yang digambarkan dalam 

puisi tersebut. Di lingkungan alam, manusia hidup bersama-sama dengan makhluk 

hidup yang lain, yaitu hewan dan tumbuh-tumbuhan. Selain makhluk hidup, di alam 

semesta juga terdapat benda mati, seperti batu dan air. 

Alam semesta juga diciptakan Tuhan bagi manusia sebagai sarana untuk memperoleh 

ilmu pengetahuan melalui pendidikan. Pada pelajaran ini kalian akan diajak gemar 

meneroka atau menelusuri alam semesta beserta isinya melalui teks laporan. Teks laporan 

(yang dalam bahasa Inggris disebut report) berisi penjabaran umum mengenai sesuatu 

y 

 

Sumber: http://upload.wikimedia.org 

Gambar 1.1 Alam semesta 
 
 

Sebenarnya, teks laporan dan teks deskripsi berbeda. Perbedaan yang paling 

menonjol di antara keduanya terletak pada sifatnya, yaitu bahwa teks laporan bersifat 

global dan universal, sedangkan teks deskripsi bersifat unik dan individual. 

http://upload.wikimedia.org/
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Kegiatan 1 Pembangunan Konteks dan Pemodelan 
Teks Laporan Hasil Observasi 

 

Teks laporan juga disebut teks klasifikasi karena teks tersebut memuat klasifikasi 

mengenai jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Setelah menyelesaikan pelajaran 

ini, kalian diharapkan dapat membangun teks laporan yang benar. 

Teks laporan sering dianggap sama dengan teks deskripsi. Sebenarnya teks laporan 

dan teks deskripsi berbeda. Perbedaan yang paling menonjol di antara keduanya 

terletak pada sifatnya.  Teks laporan bersifat global dan universal, sedangkan teks 

deskripsi bersifat unik dan individual. Untuk melaporkan kehidupan harimau, 

misalnya, kalian dapat mulai dengan membuat klasifikasi jenis harimau, kemudian 

memaparkan bentuk fisik, ciri, habitat, dan kebiasaan hidup harimau itu. 

Teks deskripsi menitikberatkan uraian bentuk, ciri, dan keadaan sesuatu yang 

dideskripsikan untuk tempat dan waktu tertentu. Teks laporan lebih menekankan 

pada pengelompokan berbagai hal ke dalam jenis sesuai dengan ciri setiap jenis 

pada umumnya. Selain itu, teks deskripsi berkaitan hanya dengan hubungan antara 

keseluruhan dan bagian-bagiannya, sedangkan teks laporan berkaitan dengan 

hubungan berjenjang antara sebuah kelas dan subsubkelas yang ada di dalamnya. 

Selama pelajaran ini berlangsung, kalian diminta untuk  mengerjakan tugas 

tambahan membaca buku. Carilah buku yang berisi laporan tentang keindahan alam 

Indonesia. Bacalah buku itu, lalu tuliskanlah hasil baca buku kalian. 

Pada kegiatan ini kalian diajak mencermati teks laporan dengan topik yang berkaitan 

dengan alam, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Untuk itu, beberapa teks 

pendek akan disajikan serta dianalisis menurut struktur teks dan ciri kebahasaannya. 

 

Tugas 1 Membaca Teks “Makhluk di Bumi Ini” 

Bacalah teks pendek yang berjudul “Makhluk di Bumi Ini” berikut. Sebelum 

membaca teks, kalian diskusikan terlebih dahulu tugas berikut ini dalam kelompok 

yang terdiri atas tiga sampai lima orang. 

(1) Amatilah benda-benda yang ada di sekitar kalian, baik benda hidup maupun benda 

mati. Apakah benda hidup dan benda mati saling bergantung? Berilah penjelasan 

secara singkat! 

(2) Cobalah membuat  pengelompokan benda-benda  itu, lalu diskusikan dasar 

pengelompokan yang kalian gunakan! 

(3) Carilah kata-kata yang maknanya sama dengan kata mengelompokkan! 
 

(4) Hewan termasuk ke dalam kelompok apa? 
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(5) Manusia termasuk ke dalam kelompok apa? 

(6) Ketika benda-benda hidup dikelompokkan menjadi dua, yaitu tumbuh-tumbuhan 

dan hewan, ada anggapan bahwa manusia adalah hewan yang dapat berpikir. 

Apakah maksud ungkapan tersebut dan mengapa ada anggapan demikian? 
 
 
 

Makhluk di Bumi Ini 
1.  Benda di dunia dapat dikelompokkan atas persamaan dan perbedaannya.Dengan 

melakukan pengelompokan, benda-benda itu lebih mudah dipelajari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sumber: Dokumentasi Kemdikbud 

Gambar 1.2 Makhluk di bumi 
 

2.   Semua benda di dunia ini dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok, yaitu benda 

hidup dan benda mati. Yang pertama sering disebut benda hidup dan yang kedua 

disebut benda mati. Benda hidup mempunyai ciri umum, seperti bergerak, bernapas, 

tumbuh, dan mempunyai keturunan. Benda hidup juga membutuhkan makanan. 

Benda mati dibedakan dari benda hidup karena benda mati tidak mempunyai ciri 

umum tersebut. Kera, tumbuh-tumbuhan, ikan, dan bunga adalah contoh benda 

hidup. Sementara itu, kaca, air, plastik, baja, dan oksigen adalah contoh benda mati. 

3.   Benda hidup dapat dikelompokkan lagi menjadi hewan dan tumbuh-tumbuhan. 

Pengelompokan itu dilakukan karena keduanya berbeda dalam beberapa hal. 

Tumbuh-tumbuhan tidak dapat bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Tumbuh- 

tumbuhan tidak mempunyai otak, jantung, paru-paru, dan darah, tetapi hidup. Selain 

itu, tumbuh-tumbuhan dapat melakukan sesuatu yang sangat penting yang tidak 

dapat dilakukan oleh hewan. Tumbuh-tumbuhan dapat menghasilkan makanan 

sendiri, sedangkan hewan tidak. Rumput, gandum, dan tanaman keras adalah 
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jenis tumbuh-tumbuhan. Namun, tidak semua tumbuh-tumbuhan mempunyai 

bunga. Oleh karena itu, tumbuh-tumbuhan dapat dikelompokkan menjadi 

tumbuhtumbuhan berbunga dan tumbuh-tumbuhan tidak berbunga. Mawar, jagung, 

dan tanaman buah mempunyai bunga, tetapi jamur, lumut, dan pakis tidak. 

4.   Selanjutnya, hewan dapat dibagi menjadi vertebrata dan invertebrata. Vertebrata 

bertulang belakang meliputi manusia, burung, kucing, katak, dan lain-lain, sedangkan 

invertebrata tidak bertulang belakang meliputi ubur-ubur, kupu-kupu, dan laba-laba. 

Terdapat lima kelompok vertebrata, yaitu mamalia, burung, amfibia, reptilia, dan ikan. 

(Diadaptasi dari Learning English through General Science, 1984: 29) 
 
 
 
 

Tugas 2 Membedah Struktur Teks Laporan 

Kerjakan tugas berikut ini sesuai dengan petunjuk! 
 

(1) Marilah kita uraikan teks laporan yang berjudul “Makhluk di Bumi Ini” itu 

menurut struktur teksnya. Struktur teks itu merupakan gambaran cara teks tersebut 

dibangun. 

Kalian dapat mengamati bahwa teks laporan disusun dengan struktur  teks 

pernyataan umum atau klasifikasi diikuti oleh anggota atau aspek yang dilaporkan. 

Dalam menganalisis struktur teks, struktur itu biasanya ditulis dengan pernyataan 

umum  atau klasifikasi^anggota atau aspek yang dilaporkan. Tanda “^” berarti 

‘diikuti oleh’. Tanda itu menyatakan urutan tahap pada struktur teks. 
 

Tahap pernyataan umum  atau klasifikasi merupakan semacam pembuka atau 

pengantar tentang hal yang akan dilaporkan. Pada tahap pembukaan disampaikan 

bahwa benda-benda di dunia dapat diklasifikasi berdasarkan kriteria persamaan 

dan perbedaan. Perhatikan  bahwa kriteria itu ternyata digunakan untuk 

membedakan kelas dan subkelas. 

Tugas kalian selanjutnya adalah membuat pembagian itu sampai sekecil-kecilnya. 

Misalnya, pada subkelas ikan, kalian dapat menambahkan jenis ikan yang kalian 

ketahui. Setelah itu, kerjakan dengan cara yang sama untuk jenis ular. Begitu 

seterusnya. 
 

 

Pernyataan umum atau 

klasifikasi 

B en d a  di  d uni a  d a p a t  di k e lo m p o k ka n  a t a s 

persamaan dan perbedaannya. Dengan melakukan 

pengelompokan, benda-benda  itu lebih mudah 

dipelajari. 
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Anggota/aspek yang 

dilaporkan 

 

Semua benda di dunia ini dapat diklasifikasi menjadi 

dua kelompok, yaitu benda hidup dan benda mati. 

Yang pertama sering disebut benda hidup dan yang 

kedua disebut benda mati. Benda hidup mempunyai 

ciri umum,  seperti bergerak, bernapas, tumbuh, 

dan  mempunyai  keturunan.  B enda hidup  juga 

membutuhkan makanan. Benda mati dibedakan dari 

benda hidup karena benda mati tidak mempunyai ciri 

umum tersebut. Kera, tumbuh-tumbuhan, ikan, dan 

bunga adalah contoh benda hidup. Kaca, air, plastik, 

baja, dan oksigen adalah contoh benda mati. 

 

Anggota/aspek yang 

dilaporkan. 

 

Benda hidup dapat dikelompokkan lagi menjadi hewan 

dan tumbuh-tumbuhan. Pengelompokan itu dilakukan 

karena keduanya berbeda dalam beberapa hal. Tumbuh- 

tumbuhan  tidak dapat bergerak dari satu tempat ke 

tempat lain. Tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai 

otak, jantung, paru-paru, dan darah, tetapi hidup. Selain 

itu, tumbuh-tumbuhan dapat melakukan sesuatu yang 

sangat penting yang tidak dapat dilakukan oleh hewan. 

Tumbuh-tumbuhan dapat menghasilkan makanan 

sendiri, sedangkan hewan tidak. Rumput, gandum, 

dan tanaman keras adalah jenis tumbuhtumbuhan. 

Namun, tidak semua tumbuh-tumbuhan mempunyai 

bunga. Oleh karena itu, tumbuh-tumbuhan dapat 

dikelompokkan menjadi tumbuh-tumbuhan berbunga 

dan tumbuh-tumbuhan tidak berbunga. Mawar, jagung, 

dan tanaman buah mempunyai bunga, tetapi jamur, 

lumut, dan pakis tidak. 

 

Anggota/aspek yang 

dilaporkan 

 

Selanjutnya, hewan dapat dibagi menjadi vertebrata 

dan invertebrata. Vertebrata mempunyai tulang 

belakang yang meliputi manusia, burung, kucing, 

katak, dan lain-lain, sedangkan invertebrata tidak 

mempunyai tulang belakang yang meliputi ubur- 

ubur, kupu-kupu, dan laba-laba. Ada lima kelompok 

vertebrata, yaitu mamalia, burung, amfibia, reptilia, 

dan ikan. 
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(2) Setelah kalian mengetahui cara membuat teks laporan, isilah titik-titik pada 

diagram tentang kelas dan subkelas berikut ini. Pada saat kalian mengisi titik- 

titik pada diagram berikut, kalian akan mengetahui bahwa terdapat beberapa 

subkelas yang dapat dibagi menjadi subsubkelas yang lebih terperinci lagi. Selain 

itu, terdapat subkelas benda hidup yang belum diperinci, yaitu tumbuh-tumbuhan. 

Tambahkanlah subsubkelas di bawah tumbuh-tumbuhan ke dalam diagram 

tersendiri! 

 
 

 
 

tumbuh- 

tumbuhan 

 
 
 
mamalia 

sapi 

... ... 

... ... 

... ... 

dst. 
 

 

hidup ...... 
 

... ... ... 

 

 
binatang 

 

 
... ... ... 

 

 
 
 

benda ikan 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
mati 

 
 

 
kaca 

air 

... ... 

... ... 

... ... 

... ... 

dst. 

 
 
 

 
invertebrata 

ubur-ubur 

kupu-kupu 

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

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

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

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

dst. 

 

 
Diagram 1.1 Klasifikasi benda 

 
Subkelas apa yang masih dapat diperinci lagi? Buatlah perincian itu pada kertas 

terpisah agar subsubkelas yang lebih kecil dapat dimasukkan ke dalam diagram itu! 
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Untuk menguji kebenaran klasifikasi yang kalian buat, bandingkan hasil kerja 

kalian itu dengan klasifikasi dalam buku biologi atau buku ilmu pengetahuan yang 

lain. Pada buku biologi, kelas-kelas yang berjenjang itu dinamai dengan istilah 

lain, yang secara hierarkis mengacu pada subkelas di bawah atau di atasnya. 

Istilah yang digunakan adalah keluarga, ordo, genus, dan spesies yang hierarkinya 

dapat dinyatakan seperti diagram berikut. Jenjang yang dimaksud ditunjukkan 

dengan tanda anak panah. 
 

 

keluarga 
 
 
 
 
 
 
 

ordo 
 
 
 
 
 
 
 

genus 
 
 
 
 
 
 
 

spesies 

 
Diagram 1.2 Hierarki benda hidup 

 
 

(3) Frasa atau kelompok kata dibagi menjadi dalam kalimat Hewan dapat dibagi 

menjadi vertebrata dan invertebrata merupakan kelompok verba atau rasa verbal 

yang digunakan untuk membuat klasifikasi. Carilah verba dan kelompok verba 

lain yang mengandung makna ‘membagi’ atau ‘mengelompokkan’, baik verba aktif 

maupun pasif. Setelah itu, tulislah kalimat dengan menggunakan verba tersebut! 

(a)     

(b)    

(c)     
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(4) Kata membagi dan mengelompokkan mengandung makna yang sama. Kata-kata yang 

berbeda, tetapi mempunyai makna yang sama disebut sinonim atau padan kata. Kata 

berikut bersinonim dengan kata mengelompokkan, kecuali: 

(a)  mengklasifikasikan 

(b)  memisahkan 

(c)  memilah 

(d)  menggolongkan 

(e)  meliputi 

(f )  mencakup (g)   

menjeniskan (h)  

menyebutkan 

Di pihak lain, kata-kata yang mempunyai makna yang berlawanan disebut antonim 

atau lawan kata. Kata hidup berantonim dengan kata mati. Carilah antonim kata- 

kata berikut ini! 

(a)  persamaan    x     

(b)  bergerak       x     

(c)   keras             x     

(d)  tumbuh         x     

(e)   umum           x     

(f )  belakang       x     

(g)   kelompok     x     

(h)  sebagian       x     

(i)   panjang         x     

(j)   berubah         x     

(5) Suatu jenis kata mungkin berubah menjadi jenis kata yang lain. Misalnya, verba 

mungkin berubah menjadi nomina atau kelompok nomina. Sebagai contoh, 

membagi berubah menjadi pembagian. Kata dasar kedua kata tersebut adalah bagi. 

Perhatikan beberapa contoh pembentukan kata dari kata dasar menjadi kata-kata 

bentukan yang lain berikut ini. Selanjutnya, kerjakan sendiri sesuai dengan contoh 

tersebut dengan melengkapi titik-titik yang tersedia! 
 

(6) Identifikasilah konjungsi yang digunakan dalam teks laporan yang telah kalian 

pelajari. Misalnya, konjungsi dan digunakan untuk menambahkan  sifat untuk 

anggota kelas yang sama, seperti terlihat pada kalimat (a). Sebaliknya, tetapi 

digunakan untuk menyatakan perbedaan antara anggota kelas yang satu dan anggota 

kelas yang lain, seperti terlihat pada kalimat (b). 
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Kata Dasar Verba Nomina 

bagi membagi membagikan 

berbagi 

membagi-bagikan terbagi 

dibagi dibagikan 

bagian pembagian 

golong menggolongkan tergolong 

digolongkan 

penggolong penggolongan 

pilah memilah  

kelompok     

jenis     

besar     

kecil     

tumbuh     

sama     

berbeda     

umum     
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(a)  Yang pertama sering disebut benda hidup dan yang kedua disebut benda mati. 

(b)  Tumbuh-tumbuhan tidak mempunyai otak, jantung, paru-paru, dan darah, 

tetapi tumbuh-tumbuhan hidup. 
 

Untuk apakah konjungsi sementara itu, sedangkan, selanjutnya, dan lain-lain 

digunakan dalam teks laporan itu? Jelaskan dan carilah contoh untuk tiap konjungsi 

pada teks tersebut. 

Perlu kalian tahu bahwa konjungsi yang sama yang ada di dalam teks laporan tidak 

digunakan dengan cara yang sama pada teks prosedur kompleks yang akan kalian 

eksplorasi lebih jauh pada Pelajaran 2. 

Sekarang, buatlah kalimat dengan menggunakan konjungsi dan, tetapi, sementara 

itu, sedangkan, dan selanjutnya yang lazim ditemukan pada teks laporan. 

(a)      

(b)     

(c)      
 

(7)  Keberadaan konjungsi pada sebuah kalimat dapat menyebabkan kalimat tersebut 

menjadi kompleks. Berdasarkan kompleksitasnya, kalimat dibedakan menjadi 

kalimat simpleks dan kalimat kompleks. 

Kalimat simpleks ialah kalimat yang hanya terdiri atas satu struktur dengan satu 

verba utama, seperti terlihat pada contoh (a) dan (b), sedangkan kalimat kompleks 

adalah kalimat yang terdiri atas dua struktur atau lebih dengan dua verba atau 

lebih, seperti terlihat pada contoh (c) dan (d). 

(a)   Tumbuh-tumbuhan tergolong ke dalam makhluk hidup. 

(b)  Tumbuh-tumbuhan [[yang ditanam  di kebun itu]] tergolong ke dalam 

makhluk hidup. 

(c)  Yang pertama sering disebut makhluk hidup dan yang kedua disebut makhluk 

mati. 

(d)  Tanaman kacang itu akan tumbuh subur apabila petaninya rajin menyiramnya. 
 

Setelah kalian mengetahui perbedaan antara kalimat simpleks dan kalimat 

kompleks, carilah contoh lain dari kedua jenis kalimat tersebut pada teks laporan 

yang berjudul “Makhluk di Bumi Ini” itu! 

Kalimat simpleks yang terdapat dalam teks tersebut adalah sebagai berikut. 

(a)      

(b)     

(c)      
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Kalimat kompleks yang terdapat dalam teks tersebut adalah sebagai berikut: 

(a)      

(b)     
 

(c)      

 

Tugas 3 Mengamati Teks Laporan yang Ideal 

Bacalah teks pendek yang berjudul “Sistem Peredaran Darah Manusia” berikut ini. 

Teks ini dipilih untuk melaporkan ciri makhluk hidup yang terdapat pada manusia. 

Untuk itu, kerjakan tugas sesuai dengan petunjuk setelah membaca teks! 

Sambil kalian membaca teks, amati apakah teks ini tergolong ke dalam laporan 

yang ideal. Bekerja samalah dengan teman kalian dalam memutuskan apakah teks 

ini merupakan laporan yang ideal! 
 
 

 
(1) Pernahkah kalian berpikir bahwa darah adalah unsur yang berperanan penting 

dalam tubuh manusia? 

(2) Apa hubungan antara darah dan jantung? 
 

(3) Dapatkah kalian menyebutkan nama-nama penyakit yang berhubungan dengan 

darah dan jantung? 

(4) Dengan bantuan diagram, buatlah klasifikasi tentang sistem peredaran darah 

manusia! 

(5) Pada bagian berikut disajikan struktur teks laporan. Tulislah satu kalimat untuk 

setiap tahap, dan usahakan kalimat itu telah mencakupi semua isi pada tahap yang 

dimaksud! 
 
 

SISTEM PEREDARAN DARAH MANUSIA 
 

1 Sistem peredaran darah manusia terdiri atas darah, pembuluh darah, dan 

jantung. Semua itu dapat diperinci sebagai berikut. 
 

2 Darah adalah cairan merah yang kental. Terdapat sekitar 3,5 liter darah pada 

rata-rata tubuh manusia dan dapat digolongkan menjadi golongan A, B, O, 

dan AB. 
 

3 Terdapat tiga jenis pembuluh darah, yaitu arteri, vena, dan kapiler. Pembuluh darah 

arteri adalah pembuluh darah yang lebar. Pembuluh darah jenis ini menyalurkan 

darah ke seluruh bagian tubuh. Darah pada pembuluh arteri 
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b er war na    mera h    cera h    dan 

mengandung  oksigen. Pembuluh 

darah vena adalah pembuluh darah 

yang sempit. Pembuluh darah jenis 

ini memiliki dinding yang tipis dan 

tidak elastis. Adapun pembuluh darah 

kapiler adalah pembuluh darah yang 

sangat kecil. 
 

4 Jantun g   ad a l a h   or gan   yan g 

berbentuk seperti kerucut. Jantung 

terletak di tengah dada bagian 

dalam. Jantung merupakan organ 

yang tebal, berotot, dan mempunyai 

empat bilik. Rara-rata jantung 

mempunyai ukuran panjang kira- 

kira 13 cm, lebar 9 cm, dan tebal 6 

cm. Berat jantung sekitar 300 gram. 

(Diadaptasikan dari Reading and Thinking in 

English, Vol. 1, 1986: 14). 
 

 

Sistem Peredaran Darah  

Manusia 
 
 

Pernyataan umum 

atau klasifikasi 
 
 

Anggota/aspek yang 

dilaporkan 
 

 
 

Anggota/aspek yang 

dilaporkan 
 

 
 

Anggota/aspek yang 

dilaporkan 

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

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

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

 
 

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

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

 
 

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

... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 
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(6) Dapatkah kalian menjelaskan bahwa ketiga hal yang merupakan unsur klasifikasi 

pada setiap tahap anggota/aspek yang dilaporkan diperinci secara urut? 

(7) Jelaskan bahwa jumlah tahap anggota/aspek yang dilaporkan bergantung pada 

jumlah aspek yang akan diperinci, yang pada akhirnya juga menentukan jumlah 

paragraf yang digunakan untuk mewadahi aspek tersebut. 

(8) Catatlah bahwa pada teks laporan tidak terdapat semacam penutup yang simpulan 

atau pandangan penulis teks terhadap pokok yang dikemukakan. Penulis teks hanya 

melaporkan apa yang dilihat dan yang diketahui tentang sistem peredaran darah itu. 

Itulah sebabnya teks seperti ini disebut laporan hasil observasi atau laporan saja. 

(9) Cermati bahwa partisipan pada teks laporan adalah partisipan manusia atau benda 

umum, misalnya darah dan jantung. 

(10) Kalian telah mengetahui bahwa kelompok kata peredaran darah berhubungan 

secara berjenjang dengan darah, pembuluh darah, dan jantung. Hubungan itu 

adalah hubungan antara kelas dan subkelas. Carilah contoh lain yang menunjukkan 

hubungan seperti itu. Berikut ini disajikan sebagian di antaranya. 

(a)  Darah mempunyai subkelas sebagai berikut. 
 

golongan A 
 

 
 
 
 
 
 
 

(b)  Pembuluh darah mempunyai subkelas sebagai berikut. 
 

arteri 
 

 
 
 
 
 
 
 

(c)    
 

 

Tugas 4 Memahami Kalimat Definisi dalam Teks Laporan 

Bacalah teks laporan tentang harimau berikut ini. Setelah kalian membaca 

teks mengenai hewan ini, kerjakan tugas yang menyertainya sesuai dengan 

petunjuk yang diberikan! 
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Harimau 
 

1 Harimau (Panthera tigris) digolongkan ke dalam mamalia, yaitu hewan yang 

menyusui. “Kucing besar” itu adalah hewan pemangsa dan pemakan daging. 
 

 
Sumber: Dokumentasi Kemdikbud 

Gambar 1.3 Harimau 
 

2 Harimau dapat mencapai tinggi 1,5 meter, panjang 3,3 meter, dan berat 300 

kilogram. Bulunya berwarna putih dan cokelat keemas-emasan dengan belang atau 

loreng berwarna hitam. Gigi taringnya kuat dan tajam untuk mengoyak daging. 

Kakinya berjumlah empat dengan cakar yang kuat untuk menerkam mangsanya. 

3 Harimau  mudah  menyesuaikan diri dengan lingkungan baru. Harimau 

dapat hidup di hutan, padang rumput, dan daerah payau atau hutan bakau. 

Di Indonesia harimau dapat ditemukan di hutan dan hutan bakau di Pulau 

Sumatera dan Jawa. 

4 Harimau termasuk hewan penyendiri, tetapi mempunyai wilayah yang amat luas 

untuk berburu mangsa. Wilayahnya dapat mencapai kawasan perdesaan. Populasi 

harimau cenderung menurun karena sering diburu manusia. Oleh karena itu, 

harimau saat ini termasuk hewan yang dilindungi pemerintah agar tidak punah. 

5        Harimau menjadi pusat perhatian dalam dunia sastra, seni, dan olahraga. 

Harimau sering dijadikan tokoh dalam cerita rakyat, objek untuk foto atau 

gambar, dan maskot dalam olahraga. 
(Diadaptasikan dari berbagai sumber) 
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(1) Buatlah kalimat definisi, seperti yang kalian temukan pada tugas sebelumnya 

Manusia adalah hewan yang dapat berpikir. Perhatikan bahwa dalam teks laporan 

banyak ditemukan kalimat definisi. Jika perlu, bacalah teks “Harimau” sekali lagi. 

Teks laporan tentang harimau tersebut dimulai dengan kalimat definisi tentang 

penggolongan atau klasifikasi. Kalimat definisi itu adalah sebagai berikut. 

(a)  Mamalia adalah hewan yang menyusui. 
 

(b)  “Kucing besar” itu adalah hewan pemangsa dan pemakan daging. 
 

Kalimat (a) dan (b) itu dapat dirumuskan  menjadi X = Y dengan keterangan 

bahwa X adalah hewan atau benda yang didefinisikan, Y adalah definisinya, dan 

tanda sama dengan (=) adalah verba penghubung, seperti adalah, ialah, termasuk, 

digolongkan, terdiri atas, disebut, dan meliputi. 

Perlu digarisbawahi bahwa X dan Y berbobot sama atau setidak-tidaknya sepadan. 

Perbandingan itu disajikan pada tabel berikut ini. 
 

X = Y 

Mamalia 
 

 
“Kucing besar” itu 

adalah 
 

 
adalah 

binatang yang 

menyusui 
 

hewan pemangsa dan 

pemakan daging. 

 

Untuk menguji bahwa definisi itu benar, kalian dapat membalik kalimat itu. 

Ubah susunan kalimat dalam tabel itu menjadi Y = X. Kadang-kadang dalam 

membalik kalimat itu, kalian harus membuat modifikasi seperlunya, misalnya 

dengan mengubah verbanya. Oleh karena itu, penjelasan dalam kurung pada hasil 

pembalikan berikut ini diperlukan. 

(a)  Mamalia meliputi harimau. (Mamalia yang dimaksud itu adalah harimau.) 

(b)  Hewan pemangsa dan pemakan daging meliputi harimau. (Hewan pemangsa 

dan pemakan daging yang dibicarakan itu adalah harimau.) 
 

Apabila definisi itu tidak dapat dibalik, hal itu menunjukkan bahwa definisi itu 

tidak bagus atau unsur X dan Y tidak mempunyai bobot yang sama. 

Pada teks laporan, definisi sering berkaitan dengan istilah teknis, yaitu istilah yang 

hanya digunakan secara khusus pada bidang tertentu. Sebagai contoh, mamalia 

adalah istilah teknis pada bidang biologi, inflasi adalah istilah teknis pada bidang 

ekonomi. Dengan demikian, pada bidang biologi mamalia dapat didefinisikan 

sebagai ‘hewan yang menyusui’. Pada bidang ekonomi, inflasi didefinisikan sebagai 

‘keadaan bahwa terdapat lebih banyak barang daripada permintaan’. 
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Sekarang, buatlah definisi seperti contoh tersebut. Kalian bebas memilih kata atau 

istilah yang akan didefinisikan. 

(a)      

(b)     

(c)      

(d)     

(e)      

(2)  Tahukah kalian bahwa pada teks laporan terkandung  pula unsur deskripsi? 

Kalimat deskripsi adalah kalimat yang dapat berisi gambaran sifat-sifat benda 

yang dideskripsikan. Sifat-sifat itu, antara lain, berupa ukuran (besar-kecil, tinggi- 

rendah), warna (merah, kuning, biru), rasa (manis, pahit, getir, halus, kasar), atau 

sifat-sifat fisik yang lain. 

Pada teks laporan tersebut juga terdapat kalimat yang berisi deskripsi tentang 

hewan. Contoh (c) berikut tidak diambil dari teks tersebut. 

(a)  Harimau dapat mencapai tinggi 1,5 meter, panjang 3,3 meter, dan berat 300 

kilogram. 

(b)  Bulunya berwarna putih dan cokelat keemas-emasan dengan belang atau 

loreng berwarna hitam. 

(c)  Kuda mempunyai ekor sepanjang satu meter. 
 

Pola kalimat deskripsi hampir sama dengan pola kalimat definisi. Perbedaannya 

adalah kalimat deskripsi tidak dapat dibalik seperti kalimat definisi. 

Kalimat deskripsi berisi gambaran  sifat yang dimiliki oleh benda yang 

dideskripsikan. 

Buatlah kalimat deskripsi yang lain! 

(a)      

(b)     

(c)      

(d)     

(e)      
 

 

(3) Perhatikan bahwa pada teks laporan banyak terdapat gabungan kata yang induknya 

kata nomina dengan nomina atau kelompok nomina yang berciri khusus sebagai 

induknya. Kelompok nomina yang dimaksud berisi penjelas tentang jenis atau 

klasifikasi. 
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(a)  Harimau adalah hewan pemangsa dan pemakan daging. 
 

(b)  Harimau dapat hidup di hutan, padang rumput, dan daerah payau atau hutan 

bakau. 

Dapatkah kalian menjelaskan bahwa pemangsa, daging, rumput, payau, dan bakau 

berfungsi sebagai penjenis? Ingat, penjenis adalah kata yang menentukan  jenis 

atau klasifikasi benda yang diikuti. Perhatikan tabel berikut ini yang di dalamnya 

terdapat contoh kelompok nomina yang lain. Bandingkan kata-kata yang ada di 

kolom penjenis dengan kata-kata yang ada di dalam kolom pendeskripsi! 
 

Benda Penjenis Pendeskripsi 

hewan pemangsa  

hewan  gemuk/kurus 

pemakan daging  

pemakan rumput  

pemakan  rakus 

padang rumput  

padang  luas 

daerah payau  

daerah  gersang 

hutan bakau  

hutan jati  

buku  berbahaya 

buku tulis  

buku Biologi  

buku  tipis/tebal 

lingkungan petani  

lingkungan  bersih 

   
 

Kata-kata di dalam kolom penjenis berfungsi berbeda dengan kata-kata di dalam 

kolom pendeskripsi meskipun keduanya merupakan kata-kata penjelas. Jadi, ada 

penjelas yang berperan mengklasifikasikan benda (penjenis) yang diikuti dan ada 

penjelas yang berperan mendeskripsikan benda yang dimaksud (pendeskripsi). 

Perhatikan contoh pada tabel tersebut. Ternyata gabungan benda dan kata penjenis 

pada kelompok nomina, misalnya pemakan rumput tidak bisa disisipi oleh kata apa 
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pun. Kedua kata itu harus saling berdekatan. Sebaliknya, gabungan kata benda dan 

kata pendeskripsi dapat disisipi, misalnya dengan kata penyangat, seperti sangat 

atau terlalu dan kata pewatas seperti yang. 

Buatlah kalimat yang di dalamnya terdapat kelompok nomina dengan penjenis 

dan kelompok nomina dengan pendeskripsi. Cocokkan pekerjaan kalian dengan 

contoh pada tabel di atas. 

Kelompok nomina dengan penjenis: 
 

(a)      

(b)     

(c)      

(d)     

(e)      

Kelompok nomina dengan pendeskripsi: 

(a)      

(b)     

(c)      

(d)     

(e)      
 
 

 

Kegiatan 2 Kerja Sama Membangun Teks Laporan 
Hasil Observasi 

 

Teks laporan yang kalian pelajari pada Kegiatan 1 berkaitan dengan alam, manusia, 

dan hewan. Pada Kegiatan 2, kalian menganalisis teks laporan tentang unsur alam 

yang disebut karbon. Kalian diharapkan dapat memahami bahwa jenis-jenis karbon 

tertentu bermanfaat bagi kita, tetapi jenis karbon yang lain merugikan. 

Tugas berikut ini disusun untuk  memandu  kalian dalam menguraikan dan 

membangun  teks laporan. Analisis sederhana dari segi struktur  teks dan ciri 

kebahasaan teks laporan akan kalian lakukan bersama-sama. 

 

Tugas 1 Membaca Teks “Karbon” 

Bacalah teks yang berjudul “Karbon” berikut ini. Setelah itu, kerjakan tugas yang 

disediakan sesuai dengan petunjuk! 
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Karbon 
 

1.       Karbon adalah unsur kimia nonmetal yang disimbolkan dengan huruf C. Karbon 

berada di alam dalam bentuk karbon murni (seperti berlian dan grafit) dan 

karbon terikat secara kimia dalam senyawa alam yang dapat berbentuk kristal 

murni (seperti berlian dan grafit). Karbon umumnya berada dalam senyawa 

ikatan kimia dengan unsur lain yang juga dapat berbentuk senyawa organik 

(seperti batu bara dan petroleum) atau senyawa anorganik (seperti gamping 

dan bubuk pengembang kue). Terlepas dari persebarannya yang cukup luas, 

karbon hanya berjumlah 0,19 persen dari kerak bumi. 

2.       Kedua bentuk dasar karbon tersebut mempunyai sifat-sifat yang sangat berbeda. 

Berlian terbentuk dari atom yang terikat dengan sangat kuat sehingga dikenal 

sebagai benda yang paling keras. Di pihak lain, karbon yang kedua, yaitu 

grafit, memiliki kekerasan lebih rendah daripada berlian. Grafit disusun oleh 

atom yang berbentuk heksagonal pada lembaran-lembaran yang sejajar. Setiap 

lembaran hanya terikat secara terpisah-pisah sehingga grafit terasa licin dan 

dapat digunakan sebagai pelumas atau alat tulis. Benda hitam yang terdapat 

di dalam pensil adalah grafit. Perbedaan penting lain antara berlian dan 

karbon adalah daya hantar arus listrik yang dikandung. Berlian adalah benda 

nonkonduktor (tidak dapat menghantarkan arus listrik), sedangkan grafit adalah 

benda konduktor (dapat menghantarkan arus listrik). Akan tetapi, baik berlian 

maupun grafit mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. 

3. Sifat optik berlian sangat signifikan. Berlian mempunyai indeks refraksi paling 

tinggi jika dibandingkan dengan batu permata apa pun sehingga benda ini 

memantulkan cahaya ke mata dengan lebih menyilaukan daripada pantulan dari 

jenis batu permata yang lain. Berlian juga mempunyai daya dispersif yang luar 

biasa. Berlian dapat mengurai cahaya menjadi spektrum yang berwarna-warni. 

4. Pada suhu rendah semua bentuk karbon lembek, tetapi pada suhu tinggi karbon 

akan bersenyawa dengan oksigen dalam proses oksidasi. Bentuk karbon apa pun 

ketika bersenyawa dengan oksigen yang banyak pada suhu tinggi akan membentuk 

karbon monoksida. Karbon monoksida terbentuk sebagai hasil pembakaran 

mesin yang menggunakan minyak petroleum dan ditemukan dalam jumlah yang 

besar pada buangan knalpot mesin otomotif. Apabila terkena panas di atmosfer 

bersama oksigen bebas, karbon dasar akan terkonversi menjadi dioksida. Karbon 

dioksida relatif tidak reaktif. Bahan yang terbakar pada suhu yang relatif rendah, 

seperti kayu dan kertas, tidak akan terbakar dalam karbon dioksida. Atas dasar 

ini, karbon dioksida digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran. 

(Diadaptasi dari Reading and Thinking in English, Vol. 3, 1987: 35--37) 
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(1) Apakah yang dimaksud dengan karbon? Jawaban kalian betul apabila berupa definisi. 

Jika dibalik, kalimat jawaban kalian itu menjadi seperti (a) atau (b) berikut ini. 
 

(a)  Unsur kimia yang disimbolkan dengan huruf C adalah ... ... ... ... (titik-titik 

ini kalian isi sendiri). 

(b)  Sekarang buatlah definisi lain berdasarkan teks laporan “Karbon” dengan 

melengkapi kalimat yang belum selesai pada tabel di bawah ini. Nomor 1 

sudah dibuat sebagai contoh. 

Untuk memudahkan dalam menyelesaikan tugas ini, bacalah teks itu berulang- 

ulang sampai kalian sadar bahwa ternyata definisi itu dapat dibangun setiap kali 

kalian menemukan istilah teknis. 
 

Seperti pada nomor 1 yang dicontohkan berikut ini, agar definisi yang kalian buat 

memenuhi kebenaran, unsur Y dapat kalian buat dengan konjungsi yang, yang 

berfungsi untuk membatasi pengertian pada unsur X. 

Meskipun dengan cara itu dihasilkan definisi yang panjang, definisi itu lebih 

berterima. 
 

No. X = Y 

1 berlian adalah benda  nonkonduktor (tidak dapat 

menghantarkan arus listrik. 

2 ................ adalah benda hitam yang lunak yang tersusun 

oleh atom yang berbentuk heksagonal 

pada lembaran-lembaran yang sejajar 

yang terikat secara terpisah-pisah. 

3 X adalah ....................................................................... 

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

4 .................. adalah benda yang tidak dapat menghantarkan 

arus listrik. 

5 proses 

oksidasi 

adalah ........................................................................ 

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

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

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

6 karbon 

monoksia 

adalah ........................................................................ 

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

Setiap definisi pada tabel di atas dapat dibalik. Baliklah definisi itu agar dapat 

menguji kebenarannya. Butir (a) sudah dikerjakan sebagai contoh. 
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(a)  Benda hitam yang lunak yang tersusun oleh atom yang berbentuk heksagonal 

pada lembaran yang sejajar yang terikat secara terpisah-pisah disebut karbon. 
 

(b)  .................................................................................................................................... 
 

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

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

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

(c)  .................................................................................................................................... 

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

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

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

(d)  .................................................................................................................................... 

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

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

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

(e)  .................................................................................................................................... 

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

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

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

(f )  .................................................................................................................................... 

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

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

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

 
(2) Di manakah kalian menjumpai karbon? Di alam bebas, di perhiasan, atau di 

makanan? Misalnya, makanan dalam kemasan sering disertai keterangan tentang 

komposisi kandungan gizi yang ada di dalamnya. Dengan mengamati keterangan 

itu, kalian dapat mengidentifikasi apakah makanan tersebut mengandung karbon 

atau tidak? 

(3) Ada berapakah jenis karbon? Apakah setiap jenis dapat dibagi lagi menjadi 

subjenis? Jelaskan dengan disertai beberapa contoh! 

(4) Mengapa karbon dioksida digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran? 

Penjelasan dapat kalian berikan dengan tidak hanya berdasarkan isi teks. 



Kelas X SMA/MA/SMK/MAK Edisi Revisi 24 
 

(5) Apakah karbon bermanfaat bagi kita? Sebaliknya, apakah karbon juga merugikan 

kita? Apa kerugian yang diakibatkan karbon? Selain jawaban dari teks, carilah 

informasi lain dari sumber lain untuk menjawab pertanyaan ini. Kalian dapat 

mengaitkan jawaban dengan keberadaan karbon di alam bebas, perhiasan, atau 

makanan. 

 

Tugas 2 Meringkas Isi Teks Laporan 

Kerjakan tugas berikut ini sesuai dengan petunjuk! 
 

(1) Teks laporan yang berjudul “Karbon” dapat disajikan secara ringkas. Caranya, kalian 

hanya menulis ulang kalimat inti dari setiap tahap pada struktur teks itu. Misalnya, 

mula-mula kalian mengemukakan definisi karbon. Selanjutnya, sebutkan jenis 

karbon menurut subkelas yang ada. Sebagai latihan, teruskan kerangka berikut ini! 

Karbon adalah unsur kimia yang dilambangkan dengan huruf C. Karbon dapat 

dibagi menjadi... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... dan ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ... ... .... Karbon jenis pertama dapat ditemukan di ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

... ... ... ... ..., sedangkan karbon jenis kedua dapat ditemukan di ...... ... ... ... ... ... ... 

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

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

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

(2) Kalian sekarang tahu bahwa dalam membuat ringkasan, isi ringkasan harus sama 

dengan isi teks yang diringkas. Kalian juga dapat memanfaatkan struktur teks itu 

sebagai panduan. Bandingkan ringkasan kalian dengan yang dibuat oleh teman- 

teman kalian, apa memang isinya sama antara ringkasan dan teks tentang karbon. 

Jika belum, perbaiki lagi sampai berhasil! 

(3) Cara meringkas seperti itu dapat kalian terapkan dalam memahami teks pada buku 

pelajaran untuk mata pelajaran selain bahasa Indonesia. Sering melalui kegiatan 

meringkas, proses belajar kalian akan terasa lebih mudah dan menyenangkan. 

 

Tugas 3 Menata Struktur Teks Laporan 

Kerjakan tugas di bawah ini sesuai dengan petunjuk! 

(1) Berikut ini adalah laporan tentang kekeringan di Indonesia. Tulisan itu belum 

selesai. Teruskan laporan ini agar dapat dimengerti dengan baik! 
 

 

Kekeringan 
 

Kekeringan adalah keadaan kekurangan air yang sangat ekstrem dalam waktu 

lama. Kekeringan timbul tanpa dapat diprediksi secara tepat. 
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Di Indonesia hujan turun secara tidak merata meskipun pada umumnya hujan 

terjadi di seluruh wilayah negeri. Ada daerah yang lebih mendapatkan curah hujan 

dan ada pula daerah yang kurang mendapatkan curah hujan. Selain itu, hujan tidak 

terjadi dalam waktu yang bersamaan. Di wilayah barat, hujan sudah turun, tetapi 

di wilayah timur belum ................................................................................................... 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(2) Periksalah pekerjaan kalian itu sekali lagi, apakah teks kalian telah ditata menurut 

struktur teks yang baik, yang terdiri atas pernyataan umum/klasifikasi^anggota/ 

aspek yang dilaporkan. 

 

Tugas 4 Menanggapi Isi Teks Laporan 

Kerjakan tugas berikut ini sesuai dengan petunjuk! 
 

(1) Pekerjaan yang telah kalian buat pada Tugas 3 tersebut dapat kalian sajikan di 

depan teman-teman kalian dengan membacanya keras-keras dan teman-teman 

kalian menyimak secara saksama. Mintalah komentar dari teman-teman kalian, 

apakah pekerjaan kalian itu sudah baik. Berdasarkan masukan teman-teman kalian, 

perbaikilah pekerjaan kalian itu! 

(2) Bergantilah peran, teman-teman yang semula mendengarkan sekarang bertindak 

sebagai penyaji dan kalian bertindak sebagai pendengar. Selain itu, berikanlah 

pula masukan untuk pekerjaan teman-teman kalian. Masukan itu dapat berupa 

usulan, saran, atau komentar. 

 

Tugas 5 Mengolah Data Teks Laporan 

Pada tugas ini kalian diharapkan dapat membangun teks laporan berdasarkan 

data yang disediakan. Untuk itu, ikutilah petunjuk yang diberikan pada setiap nomor! 
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(1) Bacalah teks yang berjudul “Komodo” berikut ini dengan teliti. Setujukah kalian 

bahwa teks tersebut tergolong ke dalam teks laporan? 
 
 

Komodo 
 

 
Sumber: Balai Taman Nasional Komodo http://komodo-park.com/detail.php?id=12 

Gambar 1.4 Komodo 
 

 

1. Tahukah kalian hewan melata apakah yang paling besar? Hewan itu adalah 

komodo. Hewan itu hidup di semak-semak belukar dan di daerah hutan di 

sejumlah pulau di Indonesia. 

2. Komodo adalah hewan melata terberat di dunia yang mempunyai berat 100 kg 

atau lebih. Komodo terbesar yang pernah diukur mempunyai panjang lebih dari 

3 meter dan berat 166 kg, tetapi ukuran komodo rata-rata yang hidup secara 

liar adalah sekitar 2,5 meter dengan berat 91 kg. 

3.       Komodo mempunyai kulit bersisik yang berwarna abu-abu, moncong yang 

lancip, tungkai lengan yang kuat, dan ekor yang berotot. Komodo menggunakan 

indra penciuman yang tajam untuk mendeteksi keberadaan bangkai hewan 

yang terletak beberapa kilometer di kejauhan. Komodo memburu hewan melata 

lainnya, seperti hewan mamalia yang besar, bahkan kadang-kadang bertindak 

sebagai hewan kanibal. 

4. Hampir semua bagian gigi komodo tertutup oleh gusi. Ketika komodo sedang 

makan, gusinya berdarah dan menjadi media ideal bagi berkembangnya bakteri 

yang berbahaya. Bakteri yang hidup dalam air liur komodo menyebabkan darah 

korban yang digigit keracunan. Komodo akan menggigit hewan mangsanya, 

lalu membuntutinya sampai hewan itu lemas tidak berdaya untuk dibawa pergi. 

http://komodo-park.com/detail.php
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5.       Spesies hewan melata ini terancam punah. Kenyataan itu, antara lain, disebabkan 

oleh kegiatan perburuan yang tidak bertanggung jawab, terbatasnya hewan yang 

menjadi mangsanya, dan habitatnya yang rusak. 

(Diadaptasi dari berbagai sumber) 
 

 

(2) Informasi manakah yang membuat kalian dapat menentukan bahwa teks tersebut 

adalah teks laporan? Berikan penjelasan secukupnya! 

(3) Dapatkah urutan paragraf 3 dan 4 dipertukarkan? Jelaskan mengapa demikian! 

(4) Tidak semua kalimat berikut ini berisi ciri komodo. Bubuhkan tanda centang (√) 

pada kalimat yang sesuai dan tanda silang (X) pada kalimat yang tidak sesuai! 
 

 Ciri Komodo 

1. ... ... Komodo adalah hewan melata terbesar dan terberat di dunia. 

2. ... ... Panjang komodo secara rata-rata adalah sekitar 2,5 meter dengan 

berat 91 kg. 

3. ... ... Komodo mempunyai kulit bersisik yang berwarna gelap. 

4. ... ... Komodo mempunyai kepala yang lancip dan ekor yang panjang. 

5. ... ... Komodo mempunyai indra penciuman yang tajam. 

6. ... ... Komodo dapat bertindak sebagai pemakan sesama. 

7. ... ... Gusi komodo menutup hampir semua bagian giginya. 

8. ... ... Komodo mempunyai air liur yang tidak berbahaya. 

9. ... ... Komodo hampir punah yang, antara lain, disebabkan  oleh kema- 

tian sebagai akibat dari perkelahian. 

10. ... ... Perburuan terhadap komodo dapat mempercepat kepunahan 

komodo. 
 

(5) Ceritakan kembali teks laporan tersebut, baik secara tulis maupun lisan. Mula-mula 

buatlah ringkasan dari teks itu secara tulis. Setelah itu, berdasarkan ringkasan itu, 

ungkapkan teks itu secara lisan di hadapan teman kalian. Akan tetapi, pada waktu 

kalian menyampaikan ringkasan itu, kalian tidak boleh membacanya. 

Berilah kesempatan kepada teman kalian untuk melakukan hal yang sama. Setelah 

itu, sekarang giliran kalian untuk bertindak sebagai pendengar! 

 

Tugas 6 Menginterpretasi Teks Laporan 

(1) Carilah contoh teks laporan hasil observasi terhadap peristiwa seperti banjir, kenaikan 

harga di pasar tradisional, dan sebagainya. Tiap-tiap kelompok mencari dua buah 

teks yang di dalamnya terdapat grafik, tabel, diagram atau bentuk-bentuk lain. 
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Dapatkah kalian menemukan laporan hasil observasi yang diungkapkan hanya dalam 

bentuk tabel, grafik, dan diagram? Coba kalian interpretasikan apa maksud  dan 

kegunaan tabel, grafik, atau diagram itu dalam sebuah teks laporan hasil observasi? 

(2) Galilah kembali bentuk-bentuk laporan yang ada di media masa, lalu jika kalian 

menemukan bentuk laporan dan hal-hal lain tentang laporan yang tidak kalian 

jumpai dalam penjelasan buku ini, diskusikanlah dengan teman-teman dan Bapak/ 

Ibu guru kalian. 

(3) Perkayalah pengetahuan dan kemampuan kalian tentang laporan hasil observasi 

dengan banyak membaca buku. 
 
 

Kegiatan 3 Kerja Mandiri Membangun Teks 
Laporan Hasil Observasi 

 

Pada kegiatan ini kalian diajak untuk membangun teks laporan secara mandiri. 

Kerjakan tugas-tugas berikut ini sesuai dengan petunjuk! 

 

Tugas 1 Mencari Contoh Teks Laporan dari Berbagai Sumber 

Ikuti petunjuk berikut! 
 

(1) Carilah teks laporan dari berbagai sumber, seperti koran, majalah, buku, atau internet. 

Identifikasilah apakah teks yang kalian temukan tergolong ke dalam teks laporan yang 

baik. Dikatakan baik apabila teks itu berstruktur teks dan terdapat bentuk-bentuk 

bahasa yang sesuai dengan ragam bahasa yang dipersyaratkan pada jenis teks itu. 

(2) Tema yang kalian cari sebaiknya berkaitan dengan manusia, hewan, dan alam 

semesta beserta isinya. Tema sangat luas dan hampir semua aspek makhluk hidup 

di bumi dapat dimasukkan di sini. 

 

Tugas 2 Mengelompokkan Berbagai Jenis Minuman 

Kerjakan tugas berikut ini sesuai dengan petunjuk! 
 

(1) Lakukan pengamatan atau observasi terhadap jenis minuman yang dijual di sekitar 

kalian. Klasifikasikanlah jenis minuman itu berdasarkan: 

(a)  kriteria apakah minuman  itu disajikan dalam kemasan atau tidak (jenis 

kemasannya plastik/kertas, botol/bukan botol, dan sebagainya); 

(b)  kriteria apakah minuman itu mengandung soda atau tidak, alkohol atau tidak; 

(c)  kriteria apakah minuman itu disajikan hangat atau dingin; 

(d)  kriteria apakah minuman itu berkhasiat sebagai obat atau tidak; 

(e)  kriteria lain menurut kalian sendiri. 
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(2) Berdasarkan observasi itu, buatlah teks laporan yang baik. Sebagai tolok ukur, 

bandingkan pekerjaan kalian dengan teks yang dijadikan model pada Kegiatan 1. 

Untuk memperdalam pengetahuan kalian tentang materi yang kalian laporkan, 

kalian juga dapat mencari informasi dengan membaca buku di perpustakaan atau 

mewawancarai orang yang mengetahui materi tersebut. 

(3) Lakukan observasi terhadap sesuatu yang telah kalian kenali di lingkungan alam 

sekitar. Setelah membuat klasifikasi tentang sesuatu yang kalian observasi tersebut, 

laporkan dalam bentuk tulisan yang memenuhi struktur teks dan ciri kebahasaan 

yang dikehendaki. Usahakan klasifikasi yang dimaksud didasarkan pada kriteria 

yang jelas sehingga laporan yang kalian buat terlihat terperinci dan memenuhi 

target yang diharapkan. 

(4) Kegiatan pada nomor (2) dan (3) perlu kalian publikasikan di media sekolah, 

seperti majalah dinding atau laman (website). Apabila tulisan itu ditanggapi oleh 

pembaca, dokumentasikanlah tanggapan tersebut! 

 

Tugas 3 Menyunting Teks Laporan 

Melalui teks laporan sederhana ini kalian akan belajar menyunting. Oleh karena 

itu, sediakan “Pedoman Ejaan yang Disempurnakan” dan “Kamus Umum Bahasa 

Indonesia” sebagai teman kalian dalam belajar. 

Teks berikut masih perlu diperbaiki ejaannya, penggunaan kata, dan keefektifan 

kalimatnya. Oleh karena itu, suntinglah agar lebih baik! 
 

 

Sistem Peredaran Darah Manusia 
 

Sistem peredaran darah manusia terdiri atas darah, pembuluh darah, dan jantung. 

Semua itu dapat diperinci sebagai berikut. 
 

Darah adalah  merupakan cairan merah yang kental. Terdapat sekitar 3,5 leter 
 

darah pada rata-rata tubuh  manusia dan dapat  digolongkan  menjadi golongan 

A, B, O,  dan AB. 
 

Terdapat tiga jenis pembuluh darah, yaitu arteri, pena, dan kapiler. Pembuluh 

darah  arteri yaitu adalah pembuluh darah  yang lebar. Pembuluh  darah  jenis 

ini menyalurkan  darah  keseluruh  bagian  tubuh.  Darah pada  pembuluh arteri 

berwarna merah cerah dan mengandung oksigen. Pembuluh darah pena adalah 

pembuluh darah yang sempit. 
 

Pembuluh  darah jenis ini memiliki dinding yang tipis dan tidak elastis. Adapun 

pembuluh darah kapiler adalah pembuluh darah yang sangat  kecil. 
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Jantung  adalah merupakan organ  yang berbentuk seperti  kerucut. Jantung 

terletak  ditengah dada  bagian  dalam. Jantung  merupakan  organ  yang tebal, 

berotot, dan mempunyai empat bilik. Rara-rata jantung mempunyai ukuran panjang 

kira2 13 cm, lebar 9 cm, dan tebal 6 cm. Berat jantung sekitar 300 kilogram. 

(Diadaptasikan dari Reading and Thinking in English, Vol. 1, 1986: 14) 
 

 

(1) Pada teks tersebut terdapat kata-kata yang bercetak tebal. Kata-kata tersebut ditulis 

tidak sesuai dengan kaidah yang benar. Oleh karena itu, perbaikilah. 

(2) Carilah teks laporan di internet atau koran, baca dan suntinglah berdasarkan 

kaidah yang benar! 

(3) Latihlah kemampuan kalian dalam menyunting agar kalian menjadi penulis yang 

hebat! 

 

Tugas 4 Mengabstraksi Teks Laporan 

(1) Bacalah teks berikut dengan saksama! 
 

 

Karbon 
 

1.       Karbon adalah unsur kimia nonmetal yang disimbolkan dengan huruf C. Karbon 

berada di alam dalam bentuk karbon murni (seperti berlian dan grafit) dan 

karbon terikat secara kimia dalam senyawa alam yang dapat berbentuk kristal 

murni (seperti berlian dan grafit). Karbon umumnya berada dalam senyawa 

ikatan kimia dengan unsur lain yang juga dapat berbentuk senyawa organik 

(seperti batu bara dan petroleum) atau senyawa anorganik (seperti gamping 

dan bubuk pengembang kue). Terlepas dari persebarannya yang cukup luas, 

karbon hanya berjumlah 0,19 persen dari kerak bumi. 
 

2.       Kedua bentuk dasar karbon tersebut mempunyai sifat-sifat yang sangat berbeda. 

Berlian terbentuk dari atom yang terikat dengan sangat kuat sehingga dikenal 

sebagai benda yang paling keras. Di pihak lain, karbon yang kedua, yaitu 

grafit, memiliki kekerasan lebih rendah daripada berlian. Grafit disusun oleh 

atom yang berbentuk heksagonal pada lembaran-lembaran yang sejajar. Setiap 

lembaran hanya terikat secara terpisah-pisah sehingga grafit terasa licin dan 

dapat digunakan sebagai pelumas atau alat tulis. Benda hitam yang terdapat 

di dalam pensil adalah grafit. Perbedaan penting lain antara berlian dan 

karbon adalah daya hantar arus listrik yang dikandung. Berlian adalah benda 
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nonkonduktor (tidak dapat menghantarkan arus listrik), sedangkan grafit adalah 

benda konduktor (dapat menghantarkan arus listrik). Akan tetapi, baik berlian 

maupun grafit mempunyai titik leleh dan titik didih yang tinggi. 
 

3. Sifat optik berlian sangat signifikan. Berlian mempunyai indeks refraksi paling 

tinggi jika dibandingkan dengan batu permata apa pun sehingga benda ini 

memantulkan cahaya ke mata dengan lebih menyilaukan daripada pantulan dari 

jenis batu permata yang lain. Berlian juga mempunyai daya dispersif yang luar 

biasa. Berlian dapat mengurai cahaya menjadi spektrum yang berwarna-warni. 
 

4. Pada suhu rendah semua bentuk karbon lembek, tetapi pada suhu tinggi karbon 

akan bersenyawa dengan oksigen dalam proses oksidasi. Bentuk karbon apa pun 

ketika bersenyawa dengan oksigen yang banyak pada suhu tinggi akan membentuk 

karbon monoksida. Karbon monoksida terbentuk sebagai hasil pembakaran 

mesin yang menggunakan minyak petroleum dan ditemukan dalam jumlah yang 

besar pada buangan knalpot mesin otomotif. Apabila terkena panas di atmosfer 

bersama oksigen bebas, karbon dasar akan terkonversi menjadi dioksida. Karbon 

dioksida relatif tidak reaktif. Bahan yang terbakar pada suhu yang relatif rendah, 

seperti kayu dan kertas, tidak akan terbakar dalam karbon dioksida. Atas dasar 

ini, karbon dioksida digunakan sebagai bahan pemadam kebakaran. 

(Diadaptasi dari Reading and Thinking in English, Vol. 3, 1987: 35--37) 
 

 

(2) Buatlah ringkasannya dalam satu paragraf saja. Ingat, apabila kalian meringkas, 

kalimat-kalimat penjelas tidak perlu disertakan. Oleh karena itu, belajarlah 

menentukan  kalimat inti dalam tiap paragraf. Rangkailah dalam satu kesatuan 

berdasarkan urutan dari awal sampai dengan akhir. 

(3) Kemukakan hasil pekerjaan kalian di hadapan teman kalian. 
 

(4) Buatlah teks laporan hasil observasi tentang peristiwa banjir, kekeringan, dan 

lainnya. Terapkanlah bekal pengetahuan kalian tentang teks laporan hasil observasi 

agar tulisan kalian sesuai dengan aturan penulisan teks yang benar. 

(5) Tukarkanlah tulisan kalian untuk disunting dan dibuat ringkasannya. 

 

Tugas 5 Mengonversi Teks Laporan 

Setelah kalian dapat menyunting dan mengabstraksi teks laporan hasil observasi, 

selanjutnya kerjakan tugas ini. 

(1) Bacalah teks laporan hasil observasi tentang peristiwa tersebut. Siswa yang lain 

menyimak dengan saksama. Mintalah masukan dari teman-teman dan Ibu/Bapak 

guru kalian agar tulisan kalian menjadi lebih baik! 
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(2) Ubahlah laporan hasil penelitian kalian menjadi sebuah puisi hasil observasi. 

Kalau kalian bingung, cermati kembali puisi “Burung-Burung Enggan Bernyanyi 

Lagi”. Untuk tahap pemula, kalian boleh meniru bentuk tersebut. Berlatihlah terus, 

hingga kalian bisa. 

(3) Bacalah puisi yang kalian buat dengan ekspresi, lafal, dan intonasi yang tepat! 
 

(4) Diskusikanlah dengan teman dan guru kalian bagaimana unsur-unsur  intrinsik 

yang membangunnya! 

(5) Mintalah penilaian dan kritik teman serta guru kalian agar puisi kalian lebih baik. 

(6) Pilihlah beberapa puisi yang terbaik untuk dipasang di majalah dinding sekolah 

kalian! 

 
Tugas 6 Memublikasikan Teks Laporan 

ke Pemerintah Setempat 

Bacalah kembali puisi tentang kerusakan lingkungan alam semesta ini dengan 

penuh penghayatan. Setelah itu, kerjakan tugas sesuai dengan petunjuk yang ada 

pada setiap nomor! 
 
 

Burung-Burung Enggan Bernyanyi Lagi 

 
Bising gergaji mengoyak sepi dari hutan 

Pohon-pohon tumbang 

Mobil-mobil besar menggendongnya 

Tergesa-gesa ke kota Gunung 

dan lembah luka parah Kulitnya 

terkelupas 

Erang sakitnya merambah ke mana-mana 

Burung-burung kehilangan dahan dan ranting 

Enggan bernyanyi lagi 

Bila pun ada tegur sapa di antara mereka 

Tentulah pertanyaan yang menyesakkan 

Ke mana kita harus mengungsi? 

Pohon-pohon perdu dan melata itu 

Bukanlah tempat tinggal yang ideal 

Kita perlu gunung yang teduh 

Lembah yang indah 

Bukan yang luka parah begini 

Karya: Mh. Surya Permana 
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(1) Kalian telah tahu bahwa dalam puisi tersebut tergambar dampak negatif kegiatan 

pembangunan di lingkungan alam. Kegiatan pembangunan yang sedang gencar 

dilakukan di negara tercinta ini tentu juga berdampak positif terhadap alam sekitar, 

baik bagi makhluk hidup maupun makhluk tak hidup (mati). Terkait dengan hal 

tersebut, lakukan pengamatan atau observasi terhadap sebuah kegiatan pembangunan 

fisik, seperti gedung, jalan, atau jembatan yang sedang atau telah berlangsung di 

sekitar kalian. Setelah itu, buatlah laporan mengenai dampak kegiatan pembangunan 

yang kalian amati itu dengan memerinci aspek yang terkena dampaknya. Agar hasil 

observasi yang kalian laporkan itu sahih untuk disajikan, kalian dapat mencari 

informasi dengan mewawancarai orang atau warga masyarakat yang terkena dampak 

itu. 

(2) Teks laporan hasil observasi yang telah kalian buat pada nomor (1) perlu diketahui oleh 

pihak pemerintah di lokasi pembangunan itu. Laporan kalian dapat menjadi bahan 

untuk mengevaluasi pelaksanaan pembangunan wilayah. Untuk itu, kirimkan teks 

laporan kalian kepada pihak pemerintah setempat (lurah, camat, atau bupati) yang 

disertai surat pengantar resmi dari sekolah kalian! 

(3) Sebagai tugas terakhir pada pelajaran ini, kalian masing-masing diminta untuk membuat 

sebuah bentuk puisi lama yang sering disebut pantun. Kalian tentu masih ingat akan 

adanya berbagai jenis pantun yang pernah dipelajari di sekolah menengah pertama, 

seperti pantun nasihat, pantun jenaka, atau pantun agama. Lanjutkan secara bergiliran 

pantun mengenai lingkungan alam berikut ini. 

A.   Galau hati buatku sesak 

Melihat dirimu yang sendiri 

Kalau bumi ini rusak 

Manusia juga yang merugi 

B.   Mengalir angin serasa tertahan 
 

Di tepi kota yang tercemari 

Air dan udara anugrah Tuhan 

Tapi kita sering mengotori 

C.       
 
 
 

                                                                  dst. 

 
Sebelum pelajaran ini berakhir, kalian perlu menyelesaikan 

tugas tambahan membaca buku. 
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PELAJARAN II 
 
 
 

 

Proses 
Menjadi Warga 
yang Baik 



Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan  Akademik 35  

P 
 

elajaran ini merupakan proses pembelajaran bahasa Indonesia berbasis teks 

prosedur kompleks. Pembelajaran teks ini dimaksudkan untuk membantu peserta 

didik mengembangkan wawasan pengetahuan mengenai kewarganegaraan. 

Tujuannya adalah agar peserta didik terampil berpikir kritis dan kreatif serta mampu 

bertindak efektif menyelesaikan permasalahan dalam kehidupan nyata. Sebelum kalian 

mempelajari teks prosedur kompleks, bacalah pantun berikut dengan saksama. 

Berakit-rakit ke hulu 

Berenang-renang ke tepian 

Bersakit-sakit dahulu 

Bersenang-senang kemudian 
 

 
Kalian tentu akrab dengan pantun itu. Pantun itu merupakan nasihat bagi siapa 

pun agar selalu ingat bahwa keberhasilan merupakan sebuah proses, bukan sesuatu 

yang datang tiba-tiba tanpa tahapan. Kalian sekarang melanjutkan tahap pendidikan 

ke sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan 

(SMK), atau madrasah aliyah kejuruan MAK karena telah berhasil menempuh tahap 

pendidikan sebelumnya di sekolah menengah pertama. Agar pendidikan kalian di SMA, 

MA, SMK, atau MAK ini berhasil, kalian perlu mengikuti tahapan proses belajar dengan 

sebaik-baiknya di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan rumah dan masyarakat, 

kalian juga mengikuti setiap proses yang berlaku, hidup kalian tentu selalu berhasil. 
 
 

Kegiatan 1 Pembangunan Konteks dan 
Pemodelan Teks Prosedur 

 

Sebagai warga yang baik, kalian perlu hidup berdampingan dengan sesama dalam 

kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam hal itu, kalian perlu memiliki 

perilaku sehari-hari yang mencerminkan  kesadaran hukum, yaitu kesadaran akan 

nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada atau kesadaran 

akan adanya perilaku yang diatur dengan hukum. Pada konteks bermasyarakat dan 

bernegara itu, setiap warga negara Indonesia wajib mematuhi hukum. Dengan kata 

lain, setiap orang Indonesia hendaknya berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum. 

Pada konteks bermasyarakat secara global pun, setiap orang merupakan warga dunia 

yang hendaknya dapat beradaptasi dengan tata peraturan pergaulan internasional. 

Kesadaran hukum yang dimiliki setiap orang tercermin pada berbagai aspek 

kehidupan. Berikut ini adalah contoh kesadaran hukum. Penduduk  Indonesia 

yang sadar hukum tentu harus mempunyai kartu tanda penduduk (KTP) bagi yang 
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berumur 17 tahun ke atas; pengendara kendaraan bermotor harus mempunyai surat 

izin mengemudi (SIM); dan orang yang bepergian ke negara lain harus mempunyai 

paspor dan visa. 

Dalam kaitan dengan aspek warga yang baik untuk mengikuti tahapan dalam suatu 

proses, kalian akan mengeksplorasi teks prosedur kompleks. Kalian akan mengetahui 

ketahui bahwa teks prosedur kompleks berisi langkah-langkah atau tahap yang harus 

ditempuh untuk mencapai tujuan. Banyak kegiatan di sekitar kita yang harus dilakukan 

menurut prosedur. Jika kalian tidak mengikuti prosedur itu, tujuan yang diharapkan 

tidak tercapai dan kalian dapat dikatakan sebagai orang yang tidak mengetahui aturan. 

Contoh prosedur yang baru-baru ini kalian tempuh adalah proses pada saat kalian 

mendaftar ke SMA, MA, atau SMK tempat kalian belajar ini. Apakah kalian ingat apa 

yang harus dilakukan saat itu? Persyaratan tertentu apa yang harus kalian penuhi dan 

langkah-langkah apa yang harus kalian tempuh? Apabila pada saat itu syarat tidak 

kalian penuhi dan langkah-langkah yang diminta tidak kalian tempuh, tujuan kalian 

untuk masuk ke sekolah ini tidak akan tercapai. Hal yang kalian lakukan pada saat 

mendaftar itu tidak lain adalah prosedur. Apabila semuanya kalian tulis atau ceritakan 

secara lisan, teks yang tercipta tergolong ke dalam teks prosedur kompleks. 

Selama pelajaran ini berlangsung, kalian diminta untuk melaksanakan tugas 

tambahan  membaca buku. Carilah buku yang berisi tata cara penggunaan dan 

perawatan sarana teknologi. Bacalah buku itu dan tuliskanlah hasil baca buku kalian. 

Pada kegiatan ini teks prosedur kompleks yang kalian pelajari berkenaan dengan 

langkah-langkah yang ditempuh ketika seseorang terkena sanksi pelanggaran lalu 

lintas dan cara mengambil uang melalui anjungan tunai mandiri (ATM). Ada kalanya, 

denda pelanggaran (seperti tilang) harus dibayar melalui ATM. Kalian diharapkan 

dapat mengenali dan membuat teks prosedur kompleks, baik secara tertulis maupun 

lisan. Untuk itu, berikut ini beberapa tugas telah disiapkan untuk kalian. 

 

Tugas 1 Membaca Teks Prosedur tentang Tilang 

Bacalah teks yang berjudul “Apa yang Harus Anda Lakukan jika Ditilang?” Sebelum 

membacanya, jawablah terlebih dahulu pertanyaan berikut ini! 

(1) Apakah kalian sudah berhak mengendarai kendaraan bermotor? 
 

(2) Apakah kalian sudah memenuhi syarat untuk mempunyai surat izin mengemudi? 

(3) Pernahkah kalian ditilang atau melihat orang lain yang ditilang? 

(4) Apa yang kalian lakukan jika ditilang? 
 

(5) Apakah kalian pernah disidang karena ditilang? 
 

(6) Jika pernah, kesalahan apa yang kalian lakukan sehingga kalian ditilang? 
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(7) Betulkah rendahnya kesadaran berlalu lintas menjadi penyebab utama terjadinya 

pelanggaran? 

(8) Betulkah tertib berkendara dengan mematuhi aturan dan rambu-rambu lalu lintas 

merupakan cerminan karakter seseorang? 

(9) Jelaskan bahwa pelanggaran lalu lintas dapat membahayakan diri sendiri atau 

orang lain! 

(10) Apa yang harus kalian lakukan pada saat melihat kecelakaan lalu lintas yang 

pengendaranya terluka parah? 
 
 

Apa yang Harus Anda Lakukan Jika Ditilang? 
 

 
Sumber: http://www.beritabali.com/images/tilang-polisi.jpg 

Gambar 2.1 Polisi lalu lintas 
 

1 Di Indonesia banyak pengendara kendaraan  bermotor.  Jika pengendara 

melakukan pelanggaran, tentu pihak berwajib akan menilangnya. 

2 Pertama, kenali si petugas. Cobalah mengenali nama dan pangkat polisi yang 

tercantum di pakaian seragamnya. Mereka mempunyai kewajiban menunjukkan 

tanda pengenal. Nama dan pangkat polisi menjadi penting apabila polisi 

bertindak di luar prosedur. Jangan hentikan kendaraan Anda jika ada orang 

berpakaian preman mengaku sebagai polisi lalu lintas (polantas)! 

3 Kedua, pahami kesalahan Anda. Tanyakanlah apa kesalahan Anda, pasal berapa 

yang dilanggar, dan berapa dendanya. Sebagai pembimbing masyarakat, polisi harus 

menjelaskan kesalahan pengendara agar kesalahan tersebut tidak terulang kembali. 

Alasan pelanggaran dan besarnya denda juga harus berdasarkan hukum yang berlaku. 

http://www.beritabali.com/images/tilang-polisi.jpg
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4 Ketiga, pastikan tuduhan pelanggaran. Pengendara sudah selayaknya mengecek 

tuduhan pelanggaran polisi tersebut, benar atau tidak. Jika polisi menyatakan 

Anda dilarang belok ke kiri karena ada tanda dilarang belok kiri, Anda harus 

yakin bahwa tanda tersebut benar-benar ada. 

5 Keempat, jangan serahkan kendaraan atau STNK (surat tanda nomor kendaraan) 

begitu saja. Polisi tidak berhak menyita kendaraan bermotor  atau STNK, 

kecuali kendaraan bermotor itu diduga hasil tindak pidana, pelanggaran itu 

mengakibatkan kematian, pengemudi tidak dapat menunjukkan STNK, atau 

pengemudi tidak dapat menunjukkan SIM. Jadi, utamakanlah SIM (surat izin 

mengemudi) sebagai surat yang ditahan oleh polantas! 

6 Kelima, terima atau tolak tuduhan. Setiap pengemudi mempunyai dua alternatif 

terhadap tuduhan pelanggaran yang diajukan polantas, yaitu menerima atau 

menolak tuduhan tersebut. Apabila menerima tuduhan, Anda harus bersedia 

membayar denda ke bank. Anda akan diberi surat tilang berwarna biru. Tanda 

tanganilah surat bukti pelanggaran berlalu lintas itu. Di baliknya terdapat bukti 

penyerahan surat atau kendaraan yang dititipkan. Surat atau kendaraan yang 

ditahan dapat diambil jika Anda dapat menunjukkan bukti pembayaran denda. 

Jika menolak tuduhan, katakan keberatan Anda dengan sopan. Anda akan diberi 

surat bukti pelanggaran berlalu lintas berwarna merah sebagai undangan untuk 

mengikuti sidang. Penentuan hari sidang memerlukan waktu 5—12 hari. Barang 

sitaan baru dapat dikembalikan kepada pelanggar setelah ada keputusan hakim. 

(Diadaptasi dari sumber samsat/kepolisian) 
 

 
 

Tugas 2 
Mendiskusikan Langkah-Langkah dalam Teks Prosedur 

 

Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan teks itu! Agar lebih mudah, diskusikanlah 

dengan teman-teman kalian dalam kelompok yang terdiri atas tiga atau lima orang. 

(1) Di manakah kalian dapat menemukan teks seperti itu? 

(2) Ditujukan kepada siapakah teks seperti itu dibuat? 

(3) Apakah tujuan teks itu? 

(4) Apakah yang kalian terima dari polisi jika menerima tuduhan pelanggaran? 

(5) Di manakah kalian harus membayar denda? 

(6) Kapankah kalian menerima kembali barang-barang yang disita? 

(7) Bagaimanakah jika kalian menolak tuduhan pelanggaran? 

(8) Mengapa penting bagi kalian mengenali nama dan pangkat petugas? 

(9) Ada berapa alternatif tindakan jika pengemudi melakukan pelanggaran? 

(10) Ada berapa langkah yang diberikan dalam teks prosedur kompleks itu? 
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Tugas 3 Memahami Struktur Teks Prosedur 

Dapatkah kalian menjelaskan struktur teks yang berjudul “Apa yang Harus Anda 

Lakukan jika Ditilang” tersebut? 
 

Perhatikan diagram berikut ini. Teks prosedur kompleks ditata dengan struktur teks 

tujuan^langkah-langkah. Yang dimaksud tujuan di sini adalah hasil akhir yang akan 

dicapai. Adapun langkah-langkah adalah cara yang ditempuh agar tujuan itu tercapai. 

(1) Pada teks prosedur kompleks langkah-langkah itu merupakan urutan yang biasanya 

tidak dapat diubah urutannya. Langkah awal menjadi penentu langkah berikutnya. 

 

Berikut ini hal yang harus Anda perhatikan 

ketika ditilang. 

Dengan  memperhatikan  hal  ini, ketika 

melakukan pelanggaran, Anda tidak akan 

dirugikan   dan   akan  mendapat   sanksi 

sesuai dengan peraturan. 

 

 
 
 

Tujuan 

 
 
 
 
 
 

Pertama, kenali si petugas. 

Kedua, pahami kesalahan. 

Ketiga, pastikan tuduhan pelanggaran. 

Keempat,   jangan   serahkan   kendaraan 

atau STNK begitu saja. 

Kelima, terima atau tolak tuduhan. 

 
 
 
Langkah- 

Langkah 

 

 
(2) Berapa langkah yang terdapat dalam teks prosedur kompleks itu? Hitunglah dengan 

memperhatikan penanda urutan langkah yang harus ditempuh. 
 

(3) Apa akibatnya seandainya salah satu atau semua langkah tidak ditempuh? Untuk 

menjawab itu, perhatikan tujuan teks itu. Langkah-langkah dibuat agar orang yang 

mendapat surat bukti pelanggaran berlalu lintas mengerti bahwa apabila langkah- 

langkah itu tidak ditempuh, ia tidak dapat mencapai tujuan, yang berarti bahwa 

ia akan dirugikan dan akan mendapat hukuman yang tidak sesuai dengan 

peraturan. Sebaliknya, apabila langkah-langkah itu ditempuh, ia tidak akan 

dirugikan dan akan mendapat hukuman sesuai dengan peraturan. 
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(4) Perhatikan dengan cermat struktur teks prosedur kompleks sekali lagi! Sadarkah 

kalian bahwa struktur teks itu sangat sederhana? Terlihat bahwa pada struktur 

teks itu hanya terdapat dua tahap, yaitu tujuan^langkah-langkah untuk mencapai 

tujuan. 
 

(5) Tahukah kalian mengapa teks prosedur kompleks itu terkesan kompleks, lalu 

disebut prosedur kompleks? 
 

Kalian dapat menjelaskan hal itu dengan melihat keterangan yang terdapat pada 

setiap langkah. Ternyata, keterangan itulah yang menjadikan teks prosedur 

kompleks tersebut kompleks. Keterangan seperti itu memang diperlukan agar 

tindakan yang dilakukan pada setiap langkah dapat dipahami dengan mudah. 

Mungkinkah kalian mengatakan bahwa apabila langkah-langkah itu dapat diubah 

urutannya, teks itu tidak tergolong ke dalam teks prosedur kompleks? 
 

Pertanyaan ini juga dapat dikaitkan dengan kompleks atau tidaknya sebuah 

prosedur. Ada prosedur yang dapat ditempuh hanya dengan dua atau tiga langkah, 

misalnya cara mengoperasikan setrika listrik. Prosedur itu hanya terdiri atas dua 

langkah. Pertama, kalian menyambungkan aliran listrik dengan menancapkan 

Jack pada stopkontak dan kedua kalian memutar tombol setrika ke posisi on. 

Betulkah bahwa untuk mengoperasikan setrika listrik tadi, langkah kedua tidak 

dapat dilakukan sebelum langkah pertama ditempuh? Jelas bahwa langkah awal 

merupakan syarat bagi langkah berikutnya. Oleh karena itu, dua langkah itu tidak 

dapat diubah urutannya. 
 

Sering sebuah prosedur terdiri atas banyak langkah, dan langkah-langkah itu 

berjenjang dengan sublangkah pada setiap langkahnya. Jika demikian halnya 

(seperti yang kalian dapati pada prosedur tentang tilang di atas), prosedur seperti 

itu disebut prosedur kompleks, sedangkan cara mengoperasikan setrika itu disebut 

prosedur sederhana. 
 

Pada sublangkah dalam prosedur kompleks, sering dijumpai syarat atau pilihan. 

Terkait dengan syarat seperti disebutkan di atas, apabila sebuah syarat itu tidak 

terpenuhi, langkah-langkah berikutnya tidak dapat dilaksanakan.Hal itu berarti 

bahwa tujuan yang akan dicapai itu gagal. Terkait dengan pilihan, apabila pilihan 

A diambil, langkah yang ditempuh berikutnya berbeda dengan langkah apabila 

pilihan B diambil. Umumnya, apabila terjadi salah pilih, prosedur itu tidak dapat 

diulangi. 
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Tugas 4 
Memahami Unsur Kebahasaan dalam Teks Prosedur 

 

Setelah kalian memahami struktur  teks prosedur kompleks, sekarang coba 

perhatikan ciri kebahasaan yang digunakan pada teks “Apa yang Harus Anda Lakukan 

jika Ditilang?” Ciri kebahasaan apa saja yang ada dalam teks prosedur kompleks? 
 

(1) Ciri yang paling menonjol adalah penggunaan (a) partisipan manusia secara 

umum; (b) verba material dan verba tingkah laku; dan (c) konjungsi temporal. 

Contoh berikut diambil dari teks prosedur kompleks tersebut. Kalian diminta 

untuk menambahkan yang lain. 

(a)  Partisipan manusia secara umum, seperti pengendara dan Anda pada kalimat 

Pengendara kendaraan bermotor perlu mengetahui prosedur penilangan dan 

Berikut ini hal yang harus Anda perhatikan ketika ditilang. 
 

(2) Syarat dan pilihan pada teks prosedur kompleks diungkapkan dengan konjungsi 

yang sama, yaitu jika, apabila, atau seandainya. Keadaan ini merupakan faktor lain 

yang menyebabkan kekompleksan prosedur itu. Sekarang, temukanlah kalimat 

yang mengandung jika, apabila, atau seandainya pada teks prosedur kompleks itu. 

Jika, apabila, atau seandainya yang menunjukkan syarat: 
 

(a)      
 

 
 
 

(b)     
 

 
 
 

(c)      
 

 
 
 

(d)     
 

 
 
 

(e)      
 
 

 
Jika, apabila, atau seandainya yang menunjukkan pilihan: 
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(a)      
 

 
 
 

(b)     
 

 
 
 

(c)      
 

 
 
 

(d)     
 
 

 
(3)  Di samping unsur kebahasaan di atas, ternyata teks prosedur kompleks itu 

banyak mengandung  perintah. Kalimat yang mengandung  perintah disebut 

kalimat imperatif. Menurut fungsinya, kalimat dapat diklasifikasi menjadi kalimat 

imperatif, deklaratif, dan interogatif. 
 

Kalimat imperatif berfungsi untuk meminta atau melarang seseorang untuk 

melakukan sesuatu. Berikut ini adalah contoh kalimat imperatif yang diambil dari 

teks prosedur kompleks itu. 

(a)  Kenali si petugas. 
 

(b)  Pahami kesalahan Anda. 
 

(c)  Pastikan tuduhan pelanggaran. 
 

(d)  Jangan serahkan kendaraan atau STNK begitu saja. 

(e)  Terima atau tolak tuduhan. 

 

 
Contoh-contoh kalimat imperatif di atas dapat diubah menjadi kalimat deklaratif. 

yang dimaksud dengan kalimat deklaratif adalah kalimat yang berisi pernyataan. 

Kalimat seperti itu berfungsi untuk memberikan informasi atau berita tentang 

sesuatu. Apabila contoh kalimat imperatif itu diubah menjadi kalimat deklaratif, 

kalimat itu dapat disajikan sebagai berikut. 

(a)  Pengendara yang ditilang mengenali petugas yang menilang. 

(b)  Pengendara memahami kesalahannya. 

(c)  Pengendara memastikan tuduhan pelanggaran. 
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(d)  Pengendara tidak menyerahkan kendaraan atau STNK begitu saja kepada 

petugas. 

(e)  Pengendara menerima atau menolak tuduhan. 
 

Contoh-contoh  kalimat imperatif itu dapat pula diubah ke dalam kalimat 

interogatif. Adapun kalimat interogatif adalah kalimat yang berisi pertanyaan. 

Kalimat interogatif berfungsi untuk meminta informasi tentang sesuatu. Kalimat 

interogatif dapat dibagi menjadi kalimat interogatif yang menuntut  jawaban ya 

atau tidak dan kalimat interogatif yang menuntut jawaban yang berupa informasi. 

Kalimat (a), (b), dan (c) merupakan contoh kalimat interogatif yang menuntut 

jawaban ya atau tidak. 

(a)  Apakah Anda mengenali petugas? 
 

(b)  Apakah Anda memahami kesalahan Anda? 
 

(c)  Dapatkah Anda memastikan tuduhan pelanggaran? 
 

(d)  Mengapa Anda menyerahkan kendaraan atau STNK begitu saja kepada 

petugas? 

(e)  Siapakah yang menerima atau menolak tuduhan? 
 

Bacalah teks prosedur kompleks itu sekali lagi. Dari teks tersebut, cobalah mencari 

contoh kalimat imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interogatif. Setelah itu, 

ubahlah dari satu jenis kalimat menjadi jenis kalimat lainnya. Misalnya, dari 

kalimat imperatif diubah menjadi kalimat deklaratif atau kalimat interogatif. 

Contoh kalimat imperatif yang kalian temukan: 
 

(a)      

(b)     

(c)      

(d)     

(e)      

Contoh kalimat deklaratif yang kalian temukan: 
 

(a)      

(b)     

(c)      

(d)     

(e)      
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Contoh kalimat interogatif yang kalian temukan: 

(a)      

(b)     

(c)      

(d)     

(e)      
 

(4) Partisipan manusia adalah semua manusia, bukan hanya Tono atau Budi. Sapaan 

pun dimaksudkan sebagai siapa saja yang ditargetkan oleh teks tersebut. Akan 

tetapi, apabila teks prosedur kompleks itu disampaikan langsung secara lisan 

kepada mitra bicara, seperti Anda atau kamu, yang dimaksud adalah orang yang 

diajak bicara itu. 

Partisipan dapat meliputi pronomina  atau kata ganti yang digunakan untuk 

penyebutan berikutnya, seperti -nya (kata ganti orang ketiga tunggal) yang 

mengacu kepada pengendara seperti pada contoh berikut. 
 

Jika pengendara melakukan pelanggaran, tentu pihak yang berwajib 
 
 
 
 
 

 
menilangnya. 

 

 
Pengacuan seperti terlihat pada contoh itu juga merupakan alat kohesi yang baik. 

Pengacuan yang demikian itu juga dilakukan sebagai alat untuk menghindari 

pengulangan kata yang sama terus-menerus. 

Carilah pengacuan yang lain yang terdapat di dalam teks tersebut. Kalian boleh 

mencari pengacuan partisipan yang bukan manusia, seperti terlihat pada diagram 

sebagai berikut. Dalam mengerjakan tugas tersebut, gunakanlah diagram agar 

pengacuan yang dimaksud terlihat jelas. 
 

Anda akan diberikan  surat bukti pelanggaran berlalu lintas tilang 

berwarna biru. 

 
 
 

Tanda tanganilah  surat bukti pelanggaran berlalu lintas tilang itu. 
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(a) Contoh partisipan yang lain terdapat pada kalimat dalam teks “Apa yang Harus 

Anda lakukan Jika Ditilang”. 
 

(i)      
 

 
 
 

(ii)     
 

 
 
 

(iii)    
 

 
 
 

(iv)     
 
 
 
 
 

(b)  Verba material adalah verba yang mengacu pada tindakan fisik, seperti 

melakukan  dan menilang pada kalimat Jika pengendara melakukan 

pelanggaran, tentu pihak berwajib akan menilangnya. 

Contoh verba material yang lain terdapat pada kalimat: 
 

(i)      
 

 
 
 

(ii)     
 

 
 
 

(iii)    
 

 
 
 

(iv)     
 
 
 

Verba tingkah laku adalah verba yang mengacu pada sikap yang dinyatakan 

dengan ungkapan verbal (bukan sikap mental yang tidak tampak), seperti 

menerima dan menolak pada kalimat Setiap pengemudi mempunyai dua 
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alternatif terhadap tuduhan  pelanggaran yang diajukan polantas, yaitu 

menerima atau menolak tuduhan tersebut. 
 

Contoh verba tingkah laku lain terdapat pada kalimat: 
 

(i)      
 

 
 
 

(ii)     
 

 
 
 

(iii)    
 

 
 
 

(iv)     
 

 
 
 
 

(c)  Konjungsi temporal adalah konjungsi yang mengacu pada urutan  waktu, 

sekaligus menjadi sarana kohesi teks, seperti pertama, kedua, ketiga, dan 

setelah, seperti pada kalimat: ... Ketiga, pastikan tuduhan  pelanggaran. 

Keempat, jangan serahkan kendaraan atau STNK begitu saja. 

Carilah contoh konjungsi temporal lain. Jika tidak ada, kalian boleh mengambil 

contoh dari luar teks. 

(i)      
 

 
 
 

(ii)     
 

 
 
 

(iii)    
 

 
 
 

(iv)     
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Tugas 5 Menganalisis Bagian-Bagian Teks Prosedur 

Kerjakan tugas sesuai dengan petunjuk yang diberikan pada setiap nomor! 
 

(1) Perhatikan bagan berikut ini secara saksama. Buatlah teks prosedur kompleks 

berdasarkan bagan tersebut. Perlu kalian cermati bahwa pada diagram itu terdapat 

dua pilihan, yaitu menerima tuduhan atau tidak menerima tuduhan. 
 

 
 

Diagram 2.1 Prosedur penyelesaian perkara pelanggaran berlalu lintas 

(Dimodifikasi dari berbagai sumber) 
 

Agar lebih mudah, kalian dianjurkan mengikuti format tulisan seperti terlihat 

berikut ini. 

Pilihan yang Dilakukan 
apabila Mendapat Surat Bukti Pelanggaran Lalu Lintas 

 

 

Terdapat dua pilihan apabila Anda mendapat surat bukti pelanggaran berlalu 

lintas. Pertama, Anda menerima tuduhan pelanggaran. Kedua, Anda menolak 

tuduhan itu. 

Apabila Anda memilih yang pertama,  ikutilah langkah-langkah  sebagai 

berikut. Mula-mula,    
 
 
 
 

 

Apabila Anda memilih yang kedua,    
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(2) Periksalah lagi teks prosedur kompleks yang berjudul “Apa yang Harus Anda 

Lakukan jika Ditilang” tersebut. Petikan kalimat berikut diambil dari teks tersebut. 

Perhatikan bagian yang dicetak tebal pada kalimat Apabila menerima tuduhan, 

Anda harus bersedia membayar denda ke bank. Membayar denda di bank adalah 

salah satu syarat. Ternyata kegiatan membayar denda di bank itu merupakan 

prosedur tersendiri lagi. Jadi, apabila prosedur ini digabungkan dengan prosedur 

tentang surat bukti pelanggaran berlalu lintas di atas, kalian akan mendapati teks 

prosedur kompleks dalam prosedur. 

(3) Sekarang kalian diajak untuk menyelami cara membayar denda melalui ATM (anjungan 

tunai mandiri). Untuk itu, bacalah teks prosedur kompleks kompleks berikut ini! 
 

 

Cara Menggunakan Kartu ATM 
 

1 Kartu ATM adalah salah satu fasilitas penting 

bagi nasabah sebuah bank. Dengan kartu 

ATM, seorang nasabah bisa dengan mudah 

melakukan transaksi penting. Transaksi 

penting melalui ATM itu, antara lain, adalah 

(1) pentransferan uang antarbank, baik bank 

yang sama maupun yang berbeda; 

(2) penarikan uang tunai; 
 

(3) pembayaran tagihan, misalnya listrik atau 

telepon; 

(4) pengecekan saldo tabungan; 
 

(5) pembayaran (belanja) di kasir di tempat- 

tempat tertentu, misalnya swalayan; 

(6) pengisian pulsa telepon seluler; 
 

(7) pembayaran tiket pesawat. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: dimodifikasi dari situs 
www.bni.co.id 

Gambar 2.2 Anjungan tunai mandiri 
 

2        Perhatikan panduan ini baik-baik agar tujuan menggunakan ATM tercapai. 
 

3 Setelah memasuki ruang mesin ATM, masukkan kartu ATM (lihat jangan sampai 

terbalik, bagian sisi kiri yang harus dimasukkan terlebih dahulu). Pada kartu ATM 

tertentu biasanya ada tanda panah. Tanda panah itulah sisi yang harus dimasukkan 

terlebih dahulu. Setelah memasukkan kartu ATM, tunggu sampai layar meminta 

pilih bahasa. Jika ingin menggunakan bahasa Indonesia, pilihlah bahasa Indonesia. 

Setelah itu, Anda masukkan nomor PIN (personal identification number) rahasia 

Anda setelah di layar tertera masukkan nomor PIN Anda. Pastikan jangan sampai 

http://www.bni.co.id/
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ada yang mengintip, sebaiknya rapatkan tubuh Anda ke mesin ATM. Setelah 

memasukkan nomor PIN dengan benar, pilihlah transaksi yang diinginkan 

dengan menekan tombol yang ada di sisi layar lurus dengan menu transaksi 

yang ingin dipilih, misalnya penarikan tunai atau transaksi lainnya untuk melihat 

layanan transaksi yang lain. Ikuti perintah selanjutnya sesuai dengan yang tertera 

di layar. Masukkan jumlah uang yang akan ditarik (kelipatan Rp50.000,00 atau 

Rp100.000,00) jika Anda ingin menarik uang. Anda tidak bisa menarik uang dari 

ATM dengan jumlah, seperti Rp22.750. Berbeda dengan saat Anda mentransfer 

uang, jumlah berapa saja dimungkinkan. Ambillah uang yang keluar dari lubang 

uang yang ada di bagian bawah. Jika tidak diambil, mesin ATM akan menunggu 

perintah Anda selanjutnya. Adakalanya di ATM bank yang berbeda pada transaksi 

penarikan uang justru Anda diminta mengambil kartu ATM terlebih dahulu. 

Perhatikan saja perintah yang ada di layar. 

4 Jika transaksi selesai, jawablah pertanyaan bahwa Anda selesai bertransaksi sesuai 

dengan menu yang tertera di layar. Tunggu sampai keluar kertas bukti transaksi dan 

ambil. Pada transaksi penarikan uang adakalanya mesin ATM tidak mengeluarkan 

tanda bukti. Perhatikan saja keterangan yang tertera di layar. Setelah itu, kartu akan 

keluar dengan sendirinya. Ambil kartu Anda dan transaksi berhasil. 

(Diadaptasi dari situs www.bni.co.id) 
 

 

(4) Mengapa sebelum prosedur yang sesungguhnya diberikan, disampaikan terlebih 

dahulu informasi tentang manfaat ATM? Ditujukan kepada siapakah teks ini? 

(5) Identifikasilah struktur teksnya dengan menggunakan format berikut ini. Gunakan 

konjungsi, seperti setelah dan kemudian sebagai pedoman! 
 

Tujuan 

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

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

Langkah-Langkah 

(1) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

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

(2) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

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

(3) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

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

(4) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

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

http://www.bni.co.id/
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(6) Apakah teks prosedur kompleks itu tergolong ke dalam teks prosedur kompleks? 

Apa alasannya? Kalian bisa menelusurinya dari penggunaan konjungsi jika untuk 

mengidentifikasi syarat yang diminta dan konjungsi setelah atau kemudian untuk 

menentukan banyak sedikitnya langkah. 

(7) Sederhanakanlah prosedur itu dengan hanya membatasi transaksi untuk menarik 

uang di ATM. Ikuti formulasi berikut ini! 
 

 

Menarik uang dari mesin ATM sangatlah  mudah. Pertama, masukkan 

kartu ATM Anda di lubang yang tersedia. Kedua,    
 

 

                                                              . Ketiga,    

                                                                                                       . Keempat, 
 

 

                                       dan seterusnya. 
 
 

 

Kegiatan 2 
Kerja Sama Membangun Teks Prosedur Kompleks 

 

Pada kegiatan ini kalian akan mengerjakan tugas agar kalian lebih mendalami 

teks prosedur kompleks. Kalian sudah tahu bahwa langkah-langkah dalam prosedur 

kompleks lebih rumit daripada langkah-langkah dalam prosedur sederhana. Dikatakan 

kompleks karena langkah-langkah yang ada hanya dapat dilaksanakan dengan 

memenuhi berbagai syarat. Langkah yang satu menentukan  langkah berikutnya. 

Apabila syarat pada salah satu langkah tidak terpenuhi, langkah-langkah selanjutnya 

tidak dapat dilakukan. 

Kalian diharapkan lebih banyak mengerjakan tugas untuk membuat teks prosedur 

kompleks. Tugas itu berkaitan dengan cara mengurus SIM dan cara pendaftaran siswa 

baru yang telah kalian lakukan ketika kalian masuk di sekolah ini. 

Kalian juga akan diajak untuk mengerjakan tugas lain. Sebagian besar tugas yang 

disebutkan di atas berkaitan dengan prosedur dengan langkah-langkah yang tidak 

dapat diubah urutannya  dalam mengerjakan sesuatu. Ternyata ada prosedur yang 

langkah-langkahnya tidak terlalu ketat. Prosedur yang demikian itu disebut protokol. 

Dalam hal ini, kalian akan diajak untuk menerapkan prosedur yang berkaitan dengan 

cara membaca puisi yang baik. 
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Tugas 1 Membaca Teks “Cara Mengurus SIM” 

Bacalah teks berikut ini dengan teliti. Setelah itu, kerjakan tugas di bawahnya 

dengan mengikuti petunjuk yang diberikan pada setiap nomor! 
 

 

Cara Mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) 
 

1    Pernahkah Anda mengurus surat izin mengemudi (SIM), misalnya SIM C? 

Mengurus SIM tentu memerlukan waktu dan biaya. Tulisan ini bertujuan untuk 

berbagi pengalaman dalam mengurus SIM C dengan jalan yang benar. Tulisan 

ini akan bermanfaat bagi para pengendara sepeda motor yang belum mempunyai 

SIM C. Manfaat yang diperoleh adalah bagaimana menghemat biaya dan waktu, 

bagaimana bisa memastikan diri lulus ujian SIM C, dan bagaimana menjawab 

soal ujian SIM C dengan benar. Tulisan ini juga dimaksudkan agar Anda mampu 

mengurus SIM sampai selesai dalam satu hari. 

 
Sumber: Dokumentasi Kemdikbud 

Gambar 2.3 Ujian praktik mengemudi 
 

2    Syarat Administrasi 

Berikut adalah dua syarat yang penting untuk disiapkan. 
 

(1)  Fotokopi KTP 1 lembar 

Penting juga Anda biasakan untuk selalu menyiapkan fotokopi KTP di dompet. 
 

(2)  Uang 

Biaya total per April 2012 adalah Rp120.000,00 (yang diperinci menjadi 

Rp20.000,00 untuk cek kesehatan dan Rp100.000,00 untuk biaya pembuatan SIM). 



Kelas X SMA/MA/SMK/MAK Edisi Revisi 52 
 

Biaya lainnya tidak ada, tetapi hendaknya Anda membawa uang lebih (misalnya 

Rp150.000,00 untuk berbagai hal yang bersifat pribadi). Uang sejumlah itu 

sudah cukup berdasarkan pengalaman untuk hari tersebut. Anda yang berada 

di daerah lain bisa jadi uang yang diperlukan lebih kecil atau lebih besar. Silakan 

bertanya terlebih dahulu ke polres setempat atau mencari informasi. 
 

(3)  Syarat Pribadi 

Berikut ini beberapa syarat pribadi yang harus dipenuhi. 

(a)  Berumur minimal 17 tahun 

Yang belum berumur  17 tahun jangan berharap dapat mengajukan 

permohonan SIM. 
 

(b) Terampil mengendarai sepeda motor 

Polisi penguji menyatakan bahwa orang yang pengalaman mengendarai 

sepeda motor kurang dari satu tahun sering gagal dalam ujian. Bahkan, 

ada peserta ujian yang menabrak pagar waktu menempuh ujian. 

(c)  Sehat, jernih, dan tenang 

Anda datang ke tempat ujian dengan badan yang sehat, pikiran yang 

jernih, dan hati yang tenang. 

(d)  Jangan merasa hebat 

Walaupun sudah bertahun-tahun mengendarai sepeda motor, bahkan banyak 

tempat sudah dijelajahi, belum tentu Anda lulus tes pada hari itu juga. 

(e)  Harus tahu diri 

Belum tentu Anda lulus pada hari itu apabila Anda datang ke tempat 

ujian SIM C tanpa persiapan yang cukup. Tahu diri itu penting karena 

Anda harus menempuh ujian praktik dan ujian teori. Bahkan, di beberapa 

daerah diterapkan uji jalan raya dengan kendaraan masing-masing. 

3 Sama halnya di instansi lain, ketika seseorang akan membuat surat, seperti SIM 

C, ia pasti harus menempuh prosedur atau urutan langkah yang ada. Berikut ini 

beberapa langkah yang perlu diikuti. 

(1)  Saat Anda memasuki pintu gerbang polres, siapkan KTP asli untuk diserahkan ke 

polisi jaga. Anda cukup membawa fotokopinya saja. Di polres lain, mungkin tidak 

diterapkan aturan ini. Silakan ikuti aturan masuk lingkungan polres setempat. 

(2)  Masukkan semua berkas ke dalamnya dan ikuti petunjuk di loket itu. 
 

(3)  Dari tempat parkir dengan membawa fotokopi KTP, Anda langsung menuju 

ke pos pemeriksaan kesehatan. Petugas akan memeriksa mata, tensi darah, 

berat badan, dan tinggi badan. Untuk itu, Anda membayar Rp20.000,00. 

Setelah itu, Anda akan mendapat surat keterangan kesehatan. 
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(4)  Bawalah surat keterangan dan fotokopi KTP ke loket pendaftaran SIM baru. 

Ikuti antrean. Jika ada tumpukan map satlantas yang tersedia, ambillah satu 

karena memang disediakan untuk pengurus SIM. 

(5)  Parkirkan motor atau mobil Anda di tempat yang disediakan. Serahkan berkas 

itu ke petugas yang ada. Dia akan berkata, “Tunggu di tempat ujian praktik”. Di 

sebagian tempat, polres mendahulukan ujian praktik, kemudian mengikuti ujian 

teori. Setelah itu, Anda menempuh proses berikutnya. 

4    Catatan: 

Urutan tersebut mungkin berbeda di setiap polres. Anda dapat mencari informasi 

tentang prosedur mengurus SIM baru di polres setempat. Khusus untuk SIM C, 

di daerah lain pembuat SIM baru harus mengikuti tiga ujian, yaitu ujian praktik, 

ujian jalan raya, dan ujian tulis. 

(Diadaptasi dari situs resmi samsat http://www.tmcmetro.com) 

 
 

(1) Setelah kalian membaca teks itu, identifikasilah partisipan yang terlibat, siapa 

yang menulis teks itu, dan ditujukan kepada siapa tulisan itu. Untuk itu, tujukan 

perhatian kalian pada butir 1 sampai dengan 4! 

(2) Identifikasilah setiap butir dan berilah nama untuk setiap butir yang berkaitan 

dengan struktur  teks. Betulkah butir 1 merupakan pengantar? Jelaskan fungsi 

butir 1 itu pada teks itu! 

(3) Mengapa penulis teks merasa perlu memberikan catatan pada butir 4? 
 

(4) Butir ke berapakah yang betul-betul merupakan prosedur? Jelaskan alasannya! 
 

(5) Berapa langkah yang harus ditempuh untuk mendapatkan SIM C? Apakah langkah- 

langkah itu harus ditempuh secara berurutan? 

(6) Betulkah teks ini tergolong ke dalam teks prosedur kompleks? Dari manakah 

kalian mengatakan bahwa teks itu adalah teks prosedur kompleks? 

(7) Apakah langkah-langkah prosedur itu sudah urut? 
 

(8) Salah satu hal yang perlu kalian pertimbangkan adalah adanya beberapa syarat 

karena syarat itulah yang antara lain membuat prosedur itu kompleks. 

(9) Konjungsi jika atau apabila yang menjadi pedoman lain untuk menentukan 

kompleksitas itu tidak ditemukan pada teks tersebut. Carilah bukti lain, seperti verba 

tindakan dan keterangan tempat atau keterangan cara yang ada. 

http://www.tmcmetro.com/
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Tugas 2 
Menyusun Langkah-Langkah Penerimaan Siswa Baru 

Kerjakan tugas di bawah ini sesuai dengan petunjuk pada setiap nomor! 
 

(1) Kalian sudah memahami teks prosedur kompleks, baik yang sederhana maupun 

yang kompleks. Ingat-ingatlah lagi waktu kalian mendaftar di sekolah tempat 

kalian belajar ini. Syarat apakah yang harus disiapkan terlebih dahulu? 

(2) Ada berapa langkah yang harus kalian tempuh pada waktu kalian mendaftar itu? 

Betulkah apabila kalian tidak menempuh langkah-langkah itu, kalian tidak dapat 

mendaftarkan diri ke sekolah ini? 

(3) Apabila kalian menempuh setiap langkah dengan tertib, selain tujuan tercapai, pada 

saat itu kalian juga telah menjadi calon warga sekolah yang baik. Ceritakanlah apakah 

yang dialami teman-teman kalian juga seperti itu? 

(4) Susunlah langkah-langkah pendaftaran itu ke dalam bagan di bawah ini dengan 

mengisi titik-titik yang disediakan. Kalian boleh menambahkan langkah-langkah 

lain apabila lima langkah belum cukup. Pikirkan bahwa uratan langkah-langkah 

itu tidak dapat dipertukarkan. Setelah selesai, bandingkan dengan teks prosedur 

kompleks yang dijadikan model pada Kegiatan 1. 
 

 

Prosedur Penerimaan Siswa Baru 
 

M e n g u m p u l k a n  
Langkah Pertama 

syarat-syarat 
 

 
 

Langkah Kedua ...................... 
 
 
 

Langkah Ketiga ...................... 
 
 
 

Langkah Keempat ...................... 
 

 

 
Langkah Kelima 

Menerima 

pengumuman 

hasil 
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5)  Sekarang tulislah teks prosedur kompleks pendaftaran siswa baru sesuai dengan 

bagan tersebut. Jangan lupa gunakan verba dan konjungsi yang mendukung 

prosedur tersebut. 

(6) Apakah pekerjaan kalian masih perlu diperbaiki? Mintalah pendapat teman-teman 

kalian. Tulis ulang pekerjaan kalian itu setelah diberi masukan. 

 

Tugas 3 
Membuat Teks prosedur kompleks ”Pengurusan KTP” 

Kerjakan sesuai dengan petunjuk pada setiap nomor! 

(1) Sebagai warga yang baik, bagi yang sudah memenuhi syarat, hendaknya mempunyai 

KTP. Sebelum kalian diminta untuk membuat teks prosedur kompleks untuk 

mengurus KTP, bacalah beberapa informasi tentang pengurusan KTP berikut ini! 
 

 

Proses Pengurusan KTP-Elektronik 
 

 
 
 

Syarat: 

Sumber: Dokumentasi Kemdikbud 

Gambar 2.4 Kartu tanda penduduk 

>   Berusia 17 tahun 

>   Menunjukkan surat pengantar dari RT 

>   Mengisi formulir F1.01 yang ditandatangani oleh RT 
 

 

Proses: 

>   Fotokopi kartu keluarga (KK) 

Ambil nomor antrean, tunggu pemanggilan nomor antrean, menuju ke loket yang 

ditentukan, memasukkan data dan foto, pembuatan e-KTP selesai, KTP diambil 

dua minggu kemudian. 

(Diadaptasikan dari situs resmi Pemerintah Daerah DKI Jakarta http://www.jakarta.go.id) 

http://www.jakarta.go.id/
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(2) Proses pengurusan KTP elektronik kurang lebih sama dengan pengurusan SIM. 

Proses itu dapat diungkapkan ke dalam teks prosedur kompleks. 
 

Dengan informasi yang diberikan di atas, buatlah teks prosedur kompleks yang lengkap. 

Kerjakan bersama-sama dengan teman-teman kalian. 

(3) Terapkan semua kaidah yang menjadi ciri teks prosedur kompleks! 
 

Usahakan teks yang kalian buat itu berstruktur teks yang baik dan unsur kebahasaan 

yang mendukung langkah-langkah yang harus ditempuh. 

 

Tugas 4 Menyusun Kembali Urutan Kalimat 
dalam Teks prosedur kompleks 

Ikutilah petunjuk yang diberikan pada setiap nomor! 
 

(1) Kalimat pada teks yang berjudul “Cara Membuat Botol Kaca” berikut ini masih 

tersusun secara acak. Kalian diminta untuk menata kalimat tersebut dengan 

memberikan nomor urut pada setiap kalimat sehingga membentuk teks prosedur 

kompleks yang baik. Nomor (1) sudah dikerjakan untuk kalian sebagai contoh. 

Kalian harus ingat bahwa teks prosedur kompleks disusun dengan struktur teks 

tujuan^langkah-langkah. Tujuan teks prosedur kompleks yang kalian hadapi ini 

adalah judulnya itu sendiri, yaitu “Cara Membuat Botol Kaca”. Langkah-langkahnya 

adalah urutan kegiatan yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. 

Untuk memudahkan kerja kalian dalam mengurutkan kalimat itu, perhatikanlah 

penanda wacana, seperti pertama, lalu, setelah itu, kemudian, dan akhirnya. 
 

 

Cara Membuat Botol Kaca 
 

 
Sumber: Dokumentasi Kemdikbud 

Gambar 2.5 Botol kaca 
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.....   Setelah itu, campuran  adonan  itu dibentuk menjadi botol dengan cetakan. 

.....   Kadang-kadang pecahan  kaca ditambahkan. 

.....  Akhirnya,  botol-botol itu siap untuk digunakan. 

.....   Selanjutnya, untuk memperkuat kaca botol-botol tersebut, botol-botol itu 

dipanaskan kembali, lalu didinginkan. 

.....   Pertama, ketiga bahan tersebut dicampur secara proporsional. 

.....   Kaca untuk  botol  dibuat  dari pasir, batu  gamping, dan abu soda dengan 

menempuh langkah-langkah  sebagai berikut. 

.....   Setelah itu, campuran  itu dipanaskan  dalam tungku pada suhu yang sangat 

tinggi. 

.....   Lalu, adonan  kaca diproduksi. 
(Diadaptasi dari Academic Writing Course, 2003: 16) 

 

 
(2) Cocokkan hasil pekerjaan kalian dengan milik teman-teman  kalian. Sudah 

ditunjukkan di atas bahwa kalimat pertama pada teks prosedur kompleks yang 

kalian bangun itu adalah Kaca untuk botol dibuat dari pasir, batu gamping, dan 

abu soda dengan menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Setelah itu, kalimat 

yang mengikutinya adalah kalimat yang menunjukkan  urutan  pertama, yaitu 

kalimat yang mengandung penanda wacana pertama. Kalian dapat menduga bahwa 

kalimat yang mengandung penanda wacana akhirnya pasti merupakan kalimat 

yang terakhir, yang menunjukkan bahwa tujuan yang dimaksud sudah tercapai. 

Dengan demikian, masih terdapat lima kalimat yang perlu ditata di antara kalimat 

yang diletakkan pada awal dan pada akhir tersebut. 

Selain dari penanda wacana, untuk menguji kebenaran urutan kalimat yang kalian 

buat, kalian dapat memperhatikan kata penunjuk, seperti berikut ini, itu, dan tersebut. 

Kecuali itu semua, kalian juga dapat memperhatikan hubungan kata yang satu dan 

kata yang lain serta kata yang disebutkan berulang-ulang. 

(4) Gunakan teks prosedur kompleks tersebut untuk membuat teks prosedur kompleks 

yang lain dengan mengganti tujuan yang akan dicapai dan langkah-langkah yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut; misalnya cara membuat roti panggang, 

cara membuat kopi tubruk, atau cara memasak nasi goreng. 

(5) Untuk mengerjakan tugas nomor (4) di atas, kalian lebih baik bekerja sama tiga 

sampai lima orang. Satu kelompok hanya membuat satu teks. Setelah itu, hasil 

kerja kelompok kalian dapat dibandingkan dengan hasil kerja kelompok lain. 
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Tugas 5 Memahami Prosedur Membaca Puisi 

Tugas yang kalian hadapi di sini agak berbeda dengan tugas sebelumnya meskipun 

masih berkaitan dengan prosedur. Kalian akan diajak untuk menerapkan prinsip 

membaca ekspresif pada saat membaca puisi atau sajak. Ikutilah petunjuk yang 

diberikan pada setiap nomor! 

(1) Tahukah kalian cara membaca puisi? Puisi dapat dibaca dalam hati atau dengan 

suara keras. Berikut ini, kalian akan diajak untuk membaca puisi dengan suara 

keras dan dengan menerapkan teknik yang baik. 

Sajak yang telah dipilih untuk kalian berjudul “Aku”, karya Chairil Anwar. Ia adalah 

sastrawan Angkatan 1945 yang lahir di Medan pada 1922. Bacalah sajak tersebut 

dengan saksama sebelum kalian mempelajari teknik yang benar itu. Cobalah untuk 

memahami isi sajak tersebut! 
 

 

Aku 

Karya Chairil Anwar, Sastrawan Angkatan 1945 
 

1     Kalau sampai waktuku 

Ku mau tak seorang kan merayu 

Tidak juga kau 
 

2     Tak perlu sedu sedan itu 
 

3     Aku ini hewan jalang 

Dari kumpulannya terbuang 
 

4     Biar peluru menembus kulitku 

Aku tetap meradang-menerjang 

5     Luka dan bisa kubawa berlari 

Berlari 

Hingga hilang pedih peri 
 

6     Dan aku akan lebih tidak peduli 

Aku mau hidup seribu tahun lagi 

 
Sebelum menerapkan teknik yang baik, kalian perlu mengetahui beberapa prinsip 

yang harus dipertimbangkan  pada saat kalian membaca sajak dengan keras. 

Prinsip itu adalah volume suara, artikulasi suara, intonasi, gerak tubuh, mimik, 

dan pandangan mata. 
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Sumber: Dokumentasi Kemdikbud 

Gambar 2.6 Peragaan prosedur membaca sajak 
 

 

(a)  Volume suara adalah derajat keras atau lemahnya suara pada saat kalian 

membaca puisi yang dimaksud. 

(b)  Artikulasi suara adalah pengucapan kata demi kata dengan benar serta dengan 

suara yang jelas dan pilah. 

(c)  Intonasi adalah lagu membaca yang meliputi penggalan kata dan tinggi atau 

rendahnya suara pada saat kalian membaca larik demi larik sajak. 

(d)  Gerak tubuh meliputi gerak seluruh anggota tubuh: kaki, tangan, badan, dan 

kepala sesuai dengan isi sajak yang dibaca. 

(e)  Mimik adalah ekspresi atau perubahan wajah sesuai dengan karakteristik dan 

suasana (misalnya, sedih, semangat, atau gembira) yang digambarkan pada 

sajak yang dibaca. 

(f )  Pandangan mata adalah arah mata memandang, yang seharusnya ditujukan 

ke segala penjuru tempat penonton berada. 
 

Diskusikanlah prinsip tersebut dengan teman-teman  kalian. Setelah itu, 

praktikkanlah untuk membaca sajak yang berjudul “Aku”. 

(2) Semua prinsip itu berguna untuk membaca sajak secara ekspresif. Tahukah 

kalian yang dimaksud dengan membaca ekspresif ? Istilah ekspresif diperoleh dari 

fungsi bahasa secara umum. Sebelum pengertian membaca ekspresif disampaikan, 

cermatilah keterangan berikut ini! 
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Bahasa mempunyai empat fungsi utama, yaitu fungsi ekspresif, fungsi deskriptif, 

fungsi sosial, dan fungsi tekstual (Longman Dictionary of Language Teaching 

and Applied Linguistics, 4th ed., 2010: 236). Fungsi ekspresif berkenaan dengan 

penggunaan bahasa untuk  menampilkan  hal-hal yang terkait dengan diri 

pembicara atau penulis, seperti perasaan, pikiran, pilihan, prasangka, dan 

pengalamannya. Fungsi deskriptif berkaitan dengan penggunaan bahasa untuk 

menyampaikan informasi faktual. Fungsi deskriptif juga disebut fungsi ideasional. 

Fungsi sosial dimaksudkan sebagai penggunaan bahasa sebagai alat untuk menjalin 

dan memapankan hubungan sosial di antara pengguna bahasa. Fungsi sosial juga 

disebut fungsi interpersonal. Adapun fungsi tekstual adalah fungsi bahasa yang 

terkait dengan cara penciptaan teks, baik lisan maupun tulis, yang runtut  dan 

sesuai dengan konteks. Fungsi ekspresif berimpitan dengan fungsi tekstual dalam 

hal bahwa untuk mengungkapkan diri pembicara atau penulis, baik media tulis 

maupun lisan, dapat digunakan. 

Apa yang dimaksud dengan membaca ekspresif? Membaca ekspresif adalah 

membaca dengan mengekspresikan pikiran, perasaan, dan pengalaman penulis. 

Pada umumnya kegiatan membaca ekspresif dilakukan dengan suara yang keras 

dan gaya atau penampilan sesuai dengan isi materi yang dibaca. Dengan demikian, 

membaca ekspresif dapat dikatakan sebagai membaca dengan penuh penghayatan. 

Mengingat kegiatan membaca ekspresif dilakukan dengan suara keras, kegiatan 

membaca seperti ini sejalan dengan membaca teks secara lisan, yang berlawanan 

dengan membaca teks dalam hati. 

(3) Dengan keterangan itu, kalian dapat menggarisbawahi bahwa membaca ekspresif 

sangat cocok diterapkan dalam membaca puisi. Sekarang bacalah sajak “Aku” 

tersebut secara ekspresif dengan penghayatan yang sungguh-sungguh. 

(4) Bagaimana perasaan kalian setelah membaca kembali sajak tersebut? Siapakah yang 

dimaksud dengan “aku” pada puisi itu? Apakah kalian merasa bahwa si “aku” adalah 

kalian sendiri? Mengapa si aku lirik berani menantang “peluru”? Mengapa pula si 

aku lirik ingin “hidup seribu tahun lagi”? 

(5) Membaca puisi ekspresif sering dilakukan di depan kelas atau di depan penonton 

di atas pentas. Jika demikian halnya, diperlukanlah teknik membaca puisi yang 

benar. 

Dapat dikatakan bahwa teknik itu merupakan  prosedur yang mengandung 

beberapa langkah. Langkah-langkah itu tidak harus ditempuh secara urut karena 

tidak saling menentukan.  Seperti akan kalian eksplorasi lebih jauh lagi pada 

Pelajaran 6, prosedur seperti ini disebut protokol. Cermatilah teknik membaca 

puisi di atas pentas berikut ini! 



Bahasa Indonesia Ekspresi Diri dan  Akademik 61 
 

Teknik Membaca Puisi di Atas Pentas 
 

1.       Yakinlah bahwa kalian telah mengenakan pakaian dengan rapi atau mengenakan 

pakaian sesuai dengan isi sajak yang akan kalian baca. 

2. Berdirilah dengan tegak dan tenang di atas pentas sebelum kalian memulai 

membaca. 

3.       Kuasailah pentas dan penonton  dengan mengarahkan pandangan ke segala 

penjuru  sambil memberikan penghormatan  kepada mereka dengan cara 

menganggukkan kepala. 

4.       Hayatilah sajak yang kalian baca dengan memahami isi dan pesannya. 
 

5. Bacalah sajak tersebut dengan artikulasi suara yang jelas, dengan volume suara 

yang dapat menjangkau semua penonton, dan dengan intonasi yang bagus. 

6. Aturlah napas dengan baik dengan menyesuaikan penggalan kata, larik, dan 

bait sajak tersebut. 

7. Pusatkan perhatian pada sajak yang dibaca dengan mengendalikan diri tanpa 

terpengaruh oleh penonton. 
 

 
 

(6) Setelah kalian memahami teknik membaca puisi di atas, praktikkanlah teknik itu 

untuk membaca sajak yang berjudul “Aku” tersebut di depan kelas. Anggaplah bahwa 

posisi depan kelas itu sebagai pentas. Kalian dapat membaca dengan teknik tersebut 

secara bergantian satu demi satu dan teman-teman kalian yang lain dapat memberikan 

komentar atau penilaian. 

(7) Dari komentar dan penilaian teman kalian itu, kalian mungkin merasa bahwa butir- 

butir pada teknik membaca puisi di atas perlu ditambah. Diskusikanlah dengan 

teman-teman kalian butir-butir apa yang perlu ditambahkan dan mengapa demikian. 

(8) Dari penambahan butir pada nomor (7) di atas, kalian memahami bahwa prosedur 

tentang teknik membaca puisi itu bukan merupakan prosedur yang ketat yang setiap 

langkahnya harus ditempuh secara urut. Kalian mungkin juga berpendapat bahwa 

puisi dengan isi dan pesan yang berbeda menuntut teknik membaca yang berbeda 

pula. Diskusikanlah apakah teman-teman kalian juga berpendapat demikian. 

(9) Mengingat teknik membaca puisi itu dapat diubah-ubah, buatlah teks prosedur 

kompleks yang bersifat protokol tentang hal yang sama menurut pendapat kalian 

sendiri. Bandingkanlah hasilnya dengan pekerjaan teman-teman kalian. Setelah 

itu, perbaiki lagi apabila dipandang perlu! 
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Kegiatan 3 
Kerja Mandiri Membangun Teks Prosedur Kompleks 

 

Kegiatan 3 dimaksudkan sebagai kegiatan mandiri bagi kalian. Artinya, secara 

mandiri kalian diminta untuk membuat teks prosedur kompleks. Tema yang disarankan 

adalah “Proses Menjadi Warga yang Baik”. Pada dasarnya tata cara apa pun yang harus 

diikuti untuk mencapai, mengerjakan, atau mengoperasikan sesuatu adalah proses 

yang dapat diungkapkan ke dalam teks prosedur kompleks. Prosedur berada di sekitar 

kita apabila kita berhadapan dengan layanan publik. 

 

Tugas 1 Mencari Contoh Teks Prosedur 
tentang Menjalankan sebuah Pekerjaan 

Kerjakan sesuai dengan petunjuk pada setiap nomor! 
 

(1) Carilah teks prosedur  kompleks tentang  cara mengerjakan sesuatu, cara 

mengoperasikan alat, atau cara membuat atau menyelesaikan pekerjaan! 
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(2) Apabila teks yang kalian dapatkan itu belum ideal dalam hal urutan  langkah- 

langkah yang ada dan dalam hal ciri kebahasaannya, betulkanlah teks itu agar teks 

itu benar-benar dapat menjadi petunjuk bagi pihak lain untuk melakukan sesuatu 

yang dikehendaki pada prosedur tersebut! 

 
 
 

Tugas 2 Memahami Teks Prosedur tentang Pengurusan Visa 

Kerjakan sesuai dengan petunjuk pada setiap nomor! 
 

(1) Perhatikan gambar visa di bawah ini. Visa adalah surat keterangan (seperti kupon) 

yang diberikan kepada seseorang sebagai izin tinggal di luar negeri untuk tujuan 

tertentu dalam jangka waktu tertentu, misalnya ketika siswa mengikuti program 

pertukaran antarsekolah di negara lain. Visa itu dikeluarkan oleh negara yang akan 

dikunjungi oleh seseorang melalui kedutaan besar yang berkedudukan di negara 

tempat tinggal orang yang bersangkutan. 

 
Sumber: http://www.indonesiamatters.com/wp-content/uploads/visa-on-arrival-470x328.jpg 

Gambar 2.7 Visa yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia 

http://www.indonesiamatters.com/wp-content/uploads/visa-on-arrival-470x328.jpg
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Sumber: Dokumentasi Kemdikbud 

Gambar 2.8 Paspor yang dikeluarkan oleh 

Pemerintah Indonesia 
 

(2) Untuk memperoleh visa, seseorang harus mempunyai paspor terlebih dahulu. 

Paspor adalah buku kecil yang berisi foto dan informasi identitas diri seseorang. 

Paspor berfungsi sebagai KTP internasional. Paspor dikeluarkan oleh kantor 

imigrasi yang ada hampir di setiap kota. Visa ditempelkan pada paspor itu. 

Carilah teks prosedur kompleks tentang cara mengurus paspor di agen-agen 

perjalanan atau di internet. Setelah kalian mendapatkannya, tirulah teks prosedur 

kompleks itu untuk membuat teks prosedur kompleks tentang cara mengurus visa. 

Tentukan  bagian tujuan dan bagian langkah-langkah yang ditempuh  untuk 

menunjukkan struktur teksnya. Untuk memudahkan pekerjaan kalian, buatlah 

bagan alir terlebih dahulu. Jangan abaikan penggunaan konjungsi dan ciri 

kebahasaan yang lain! 

(3) Kumpulkanlah pekerjaan kalian pada nomor (1) dan (2) di atas dalam map sebagai 

arsip! 
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Tugas 3 Membuat Teks Prosedur 
tentang Pengurusan Kartu Pelajar 

Kerjakan tugas berikut ini sesuai dengan petunjuk! 
 

(1) Buatlah teks prosedur kompleks tentang cara mengurus kartu pelajar. 
 

(2) Buatlah teks prosedur kompleks tentang cara mengurus surat keterangan catatan 

kepolisian (SKCK). 

(3) Ceritakan pengalaman kalian tentang cara mendirikan tenda untuk berkemah. 
 

(4) Kumpulkanlah pekerjaan kalian pada nomor (1), (2), dan (3) tersebut dalam 

stopmap sebagai arsip. 

(5) Suntinglah terlebih dahulu lalu sampaikanlah di depan teman kalian. 

 

Tugas 4 Menceritakan Ulang Teks Prosedur 

Kerjakan tugas ini sesuai dengan petunjuk pada setiap nomor! 
 

(1) Untuk mengerjakan Tugas 4, kalian perlu membaca teks ini dengan cermat. 

Sebelum membaca teks tersebut, perhatikanlah pernyataan berikut! 
 

(a)  Setiap berapa tahun sekali kampung kalian melakukan pemilihan Ketua RT? 

(b)  Siapa saja yang boleh mencalonkan diri sebagai Ketua RT? 

(c)  Di manakah biasanya dilakukan acara pemilihan Ketua RT? 
 

(d)  Bagaimanakah tata cara pemilihan Ketua RT di tempat tinggal kalian? 
 
 
 

Tata Cara Pemilihan Ketua RT dan Wakil Ketua RT 
 

Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT dilaksanakan oleh suatu Panitia yang 

dibentuk oleh Lurah dengan Keputusan Camat berdasarkan usulan dari para 

Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat yang terdiri atas: 

1.   Ketua; 
 

2.   Wakil Ketua; 
 

3.   Sekretaris; 
 

4.   Beberapa anggota yang ditentukan  oleh Ketua bila dipandang perlu dengan 

ketentuan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang. 

Panitia pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT tidak dapat dicalonkan sebagai 

Ketua dan Wakil Ketua RT. Tugas dan wewenang panitia pemilihan adalah mencari 

dan mengumpulkan nama calon Ketua dan Wakil Ketua RT berdasarkan usulan dari 

para Kepala Keluarga di lingkungan RT setempat; memeriksa dan meneliti nama- 
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nama dan persyaratan calon dalam surat pencalonan dan surat suara pemilihan; 

menyelenggarakan pemilihan dengan mengutamakan musyawarah untuk mufakat; 

mengumpulkan surat-surat suara dan mengumpulkan nama calon yang telah dipilih 

dengan suara terbanyak; mengawasi dan menjamin pelaksanaan pemilihan secara 

tertib, bebas dan rahasia; melaporkan berita acara hasil pemilihan kepada Camat 

melalui Lurah untuk mendapatkan pengesahan. 

Pada waktu pelaksanaan pemilihan: 
 

1.   Ketua dan Wakil Ketua RT dipilih oleh para Kepala Keluarga setempat dalam 

suatu pemilihan yang dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) Kepala keluarga di 

lingkungan RT setempat. 

2.   Dalam pelaksanaan pemilihan, Ketua RT yang terpilih berdasarkan urutan suara 

terbanyak pertama dan Wakil Ketua RT berdasarkan urutan  suara terbanyak 

kedua, kecuali jika suara berjumlah sama, penentuan  Ketua dan Wakil Ketua 

RT ditentukan  oleh panitia pemilihan dengan memperhatikan  pendidikan, 

kewibawaan, pengalaman hidup bermasyarakat, dan lama tinggal sebagai 

penduduk setempat. 

3.   Apabila dalam suatu pelaksanaan pemilihan Ketua dan Wakil Ketua 

RT, tidak dihadiri sedikitnya 2/3 (dua pertiga) jumlah Kepala Keluarga 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, atas dasar pertimbangan panitia 

pemilihan dengan pemuka masyarakat dan Lurah, waktu pelaksanaan 

pemilihan dapat ditunda paling lama 15 (lima belas) hari kemudian dan 

selanjutnya diadakan pelaksanaan pemilihan walaupun jumlah yang hadir 

tidak mencapai jumlah sedikitnya 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga di 

lingkungan RT setempat. 

4.   Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara dan Seksi dipilih 

oleh Ketua dan Wakil Ketua RT. 

5.   Hasil pemilihan Ketua dan Wakil Ketua RT diajukan panitia pemilihan 

kepada Lurah guna diteruskan pada Camat untuk mendapatkan pengesahan 

dengan keputusan Camat. 

6.   Ketua dan Wakil Ketua dikukuhkan dan dilantik oleh Camat atas nama 

Kepala Daerah. 
 

 
(2) Setelah kalian membaca teks tersebut, coba ceritakan ulang urutan  tata cara 

pemilihan Ketua RT dan Wakil Ketua RT dengan menggunakan kalimat kalian 

sendiri. 
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(3) setelah kalian menceritakan ulang urutan tata cara pemilihan Ketua RT dan Wakil 

Ketua RT itu, buatlah teks prosedur kompleks yang berjudul “Langkah Pemilihan 

Kepala Desa” 

 

Langkah Pemilihan Kepala Desa 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sebelum pelajaran ini berakhir, kalian perlu menyelesaikan 
tugas tambahan membaca buku. 
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 Glosarium   
 
 
 
 
 
 
 
 

amfibia: hewan yang dapat hidup di air dan di darat, seperti katak. 

anekdot: jenis teks yang berisi peristiwa-peristiwa lucu, konyol, atau menjengkelkan 

sebagai akibat dari krisis yang ditanggapi dengan reaksi. Anekdot mempunyai 

struktur teks: abstraksi^orientasi^krisis^reaksi^koda. Tanda “^” berarti “diikuti 

oleh”. 

argumentasi: alasan yang digunakan untuk mempertahankan pendapat. 

arteri: jenis pembuluh darah. 
 

 

bilingual: berhubungan  dengan kemampuan  untuk  menggunakan dua bahasa. 

=>multilingual 
 

 

definisi: batasan, pengertian. Contoh: mamalia adalah hewan yang menyusui. 

demokrasi: nama bentuk atau sistem pemerintahan; gagasan atau pandangan yang 

mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi 

semua warga negara. Demokrasi dipraktikkan di berbagai bidang, misalnya 

ekonomi, politik, bahasa, dan budaya. 

demonstrasi: unjuk rasa: melakukan protes dengan menghimpun masa. 

deskripsi: jenis teks yang berisi gambaran keadaan (sifat, bentuk, ukuran, warna, 

dan sebagainya) sesuatu (manusia atau benda) secara individual dan unik. 

Teks ini mengutamakan hubungan antara keseluruhan dan bagian-bagiannya. 

Struktur teksnya adalah pernyataan tentang hal yang dideskripsikan^bagian 

yang dideskripsikan. 

diskusi: jenis teks yang berisi tinjauan terhadap sebuah isu dari dua sudut pandang 

yang berbeda, yaitu sisi yang mendukung dan menentang isu tersebut. Teks 

diskusi sering disebut teks argumentasi dua sisi. Struktur teksnya adalah 

isu^argumentasi yang mendukung^ argumentasi yang menentang^kesimpulan/ 

rekomendasi. 

editorial: jenis teks pada koran atau majalah yang merupakan ungkapan wawasan atau 

gagasan terhadap sesuatu yang mewakili koran atau majalah tersebut. Editorial 

juga disebut tajuk rencana. 
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eksemplum: jenis teks rekaan yang berisi insiden yang menurut  partisipannya 

tidak perlu terjadi. Secara pribadi, partisipan menginginkan insiden itu 

dapat diatasi, tetapi ia tidak dapat berbuat apa-apa. Struktur teksnya adalah 

abstrak^orientasi^insiden^interpretasi^koda. 

eksplanasi: jenis teks yang berisi penjelasan hubungan logis dari beberapa peristiwa. 

Pada teks eksplanasi, sebuah peristiwa timbul karena ada peristiwa lain 

sebelumnya dan peristiwa tersebut mengakibatkan peristiwa yang lain lagi 

sesudahnya. Struktur teksnya adalah pernyataan umum^urutan alasan logis. 

eksposisi: jenis teks yang berfungsi untuk mengungkapkan gagasan atau mengusulkan 

sesuatu berdasarkan argumentasi yang kuat. Teks ini berbeda dengan teks diskusi 

yang berisi dua sisi argumentasi; teks eksposisi hanya berisi satu sisi argumentasi: 

sisi yang mendukung atau sisi yang menolak. Struktur teksnya adalah pernyataan 

pendapat (tesis)^argumentasi^penegasan ulang pendapat. => diskusi. 

elastis: lentur. 
 

 

fungsi (nomina),  fungsional (adjektiva): istilah umum  yang digunakan untuk 

menyatakan kegunaan. Dalam Linguistik Sistemik Fungsional (LSF), fungsi 

mengacu pada tiga hal: fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi 

tekstual. => makna metafungsional. 

fungsi ideasional: fungsi untuk mengungkapkan realitas fisik dan biologis serta 

berkenaan dengan interpretasi dan representasi pengalaman. 

fungsi interpersonal: fungsi untuk mengungkapkan realitas sosial serta berkenaan 

dengan interaksi antara penutur/penulis dan pendengar/pembaca. 

fungsi tekstual: fungsi untuk mengungkapkan realitas semiotis/simbol dan berkenaan 

dengan cara penciptaan teks dalam konteks. 
 

 

gagasan: pendapat; opini. 

genre: secara sempit, jenis teks atau wacana; secara luas, konteks budaya yang 

melatarbelakangi lahirnya teks. => teks. pada konteks budaya yang lebih luas, 

genre adalah proses sosial yang berorientasi pada tujuan yang dicapai secara 

bertahap. Dikatakan sosial karena manusia berkomunikasi dengan menggunakan 

genre atau teks; dikatakan berorientasi pada tujuan karena orang menggunakan 

genre atau teks untuk mencapai tujuan komunikasi; dan dikatakan bertahap 

karena untuk mencapai tujuan tersebut, biasanya dibutuhkan beberapa tahap 

melalui pembabakan dalam struktur teks. => struktur teks. 
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habitat: tempat tinggal khas bagi orang atau masyarakat. Di bidang biologi, istilah 

ini berarti lingkungan kehidupan bagi organisme, seperti tumbuh-tumbuhan 

dan hewan. 

hierarki (nomina), hierarkis (adjektiva): urutan tingkatan atau jenjang. Di bidang 

biologi, terdapat urutan  tingkatan dari yang tinggi menuju yang rendah: 

keluarga, order, genus, dan spesies. 

Humor: lucu; jenaka; keadaan dalam cerita yang menggambarkan kelucuan atau 

kejenakaan. 
 

 

invertebrata: tidak bertulang belakang. => vertebrata. 
 

 

kalimat: gugusan kata dalam satuan ortografis yang diawali oleh huruf besar dan 

diakhiri oleh tanda titik (.). Dalam LSF, kalimat tidak dibedakan dengan 

klausa dalam hal bahwa kalimat dan klausa mempunyai kedudukan yang sama 

dalam tata bahasa, yaitu keduanya mengandung setidak-tidaknya subjek dan 

predikator. => klausa. 

Menurut kompleksitasnya, kalimat dibedakan menjadi kalimat simpleks dan 

kalimat kompleks. 

kalimat simpleks: kalimat yang hanya terdiri  atas satu verba utama  yang 

menggambarkan  aksi, peristiwa, atau keadaan. Kalimat simpleks (yang 

sesungguhnya sama dengan kalimat tunggal) hanya mengandung  satu 

struktur: subjek^predikator^(pelengkap)^(keterangan). Unsur yang diletakkan 

di dalam kurung belum tentu ada dalam kalimat. Pada contoh berikut ini 

yang dimaksud verba utama adalah menulis. Verba tinggal pada unsur subjek 

dianggap bukan verba utama. Kalimat tersebut mempunyai satu struktur, yaitu 

subjek^predikator^keterangan cara. 
 

 

Pak guru yang tinggal di rumah dinas itu mengajar dengan baik. 

 

subjek predikator keterangan cara 

 

kalimat kompleks: kalimat yang terdiri atas lebih dari satu aksi, peristiwa, atau 

keadaan sehingga mempunyai lebih dari satu verba utama dalam lebih dari satu 

struktur. Struktur yang satu dan struktur yang lain biasanya dihubungkan oleh 

konjungsi, tetapi sering pula hubungan itu hanya ditunjukkan oleh tanda koma 

atau titik koma, bahkan tidak ditunjukkan oleh tanda baca apa pun. Kalimat 

kompleks dibagi menjadi dua jenis, yaitu kalimat kompleks parataktik dan 

kalimat kompleks hipotaktik. 
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kalimat kompleks parataktik: kalimat kompleks yang terdiri atas dua struktur atau 

lebih yang dinyatakan dengan hubungan konjungtif sejajar dengan makna, 

antara lain dan, tetapi, dan atau. Contoh berikut ini mengandung dua verba 

utama, yaitu masing-masing disebut, dalam dua struktur yang dirangkaikan oleh 

konjungsi dan. Contoh tersebut mempunyai dua struktur (yang kebetulan sama), 

yaitu masing-masing subjek^predikator^pelengkap. Struktur 1 dan struktur 2 

berhubungan secara sejajar dengan konjungsi dan. 
 

 

Struktur 1 

 

Yang pertama 
 

disebut 
 

makhluk hidup 

 

subjek 
 

predikator 
 

pelengkap 

 

Struktur 2 

 

dan 
 

yang kedua 
 

disebut 
 

makhluk mati. 

 

kata perangkai: 

konjungsi 

 

subjek 
 

predikator 
 

pelengkap 

 

kalimat kompleks hipotaktik: kalimat kompleks yang dapat dinyatakan dengan 

hubungan  konjungtif tidak sejajar dengan makna, antara  lain apabila, 

jika, karena, dan ketika. Pada contoh berikut ini, struktur  1 dan struktur  2 

dirangkaikan dengan konjungsi apabila. Kedua struktur itu berhubungan secara 

tidak sejajar. Struktur 2 menjadi syarat berlangsungnya kejadian pada struktur 1. 
 

 

Struktur 1 

 

Tanaman kacang itu 
 

akan tumbuh 
 

subur 

 

subjek 
 

predikator 
 

pelengkap 

 

Struktur 2 

 

apabila 
 

petaninya 
 

rajin menyiram 
 

-nya. 

 

kata perangkai: 

konjungsi 

 

subjek 
 

predikator 
 

pelengkap 

 

Adapun menurut  fungsinya, kalimat dapat diklasifikasikan menjadi kalimat 

imperatif, kalimat deklaratif, dan kalimat interogatif. 
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kalimat imperatif: kalimat yang berfungsi untuk memerintah. Contoh: Ambilkan 

aku minum! 

kalimat deklaratif: kalimat yang berfungsi untuk menyampaikan informasi atau berita. 

Contoh: Akhir-akhir ini, harga buku mahal. 

kalimat interogatif: kalimat yang berfungsi untuk bertanya. Terdapat dua macam 

kalimat interogatif, yaitu kalimat interogatif yang dijawab ya atau tidak dan 

kalimat interogatif yang jawabnya berupa informasi. Secara berturut-turut kedua 

jenis kalimat interogatif itu dapat dicontohkan sebagai berikut: Dapatkah Anda 

berenang? dan Pukul berapakah Anda pulang? 

kapiler: jenis pembuluh darah. 

kata: satuan bahasa yang dapat berdiri sendiri, yang dapat berupa morfem tunggal 

atau morfem gabungan. => morfem. Kata dapat digolongkan menjadi beberapa 

jenis. (jenis kata di bawah ini tidak disusun menurut abjad). 

kata benda (nomina): kata yang mengacu pada orang, benda, atau hal-hal yang bersifat 

abstrak semacam perasaan atau kualitas, misalnya kursi, bangunan, persetujuan, 

keputusan, dan konsep. 

kata kerja (verba): kata yang menunjukkan aksi, peristiwa, atau keadaan, misalnya 

menulis, pergi, mengira, dan memasak. 

kata keterangan (adverbia): kata yang dapat memberikan keterangan tentang kapan, 

bagaimana, di mana, atau dalam keadaan bagaimana sesuatu berlangsung, 

misalnya kemarin, di Jakarta, dan dengan cepat. 

kata ganti (pronomina):  kata yang digunakan untuk  menggantikan benda dan 

menamai seseorang atau sesuatu secara tidak langsung, misalnya ia, -nya, 

mereka, kita, dan kami. 

kata sifat (adjektiva): kata yang digunakan untuk menerangkan kualitas sesuatu, seperti 

ciri, wujud, warna, atau ukuran, misalnya bagus, cantik, mahal, muda, penting. 

kata sandang (artikula): kata penentu (determiner) yang digunakan untuk mengawali 

kata benda atau kelompok kata benda, misalnya sebuah, suatu, beberapa, dan 

sebagian. 

kata sambung (konjungsi): kata yang digunakan untuk merangkaikan dua kalimat 

tunggal atau lebih, misalnya dan, tetapi, setelah, sebelum, apabila, dan karena. 

kata depan (preposisi): kata gramatikal yang selalu diikuti oleh benda atau kelompok 

kata benda, misalnya di, ke, dalam, dengan, pada, untuk, dan dari. 

kata bilangan (numeralia): kata yang digunakan untuk menunjuk jumlah atau angka, 

misalnya satu, dua, tiga, empat, dan lima. 

kata seru (eksklamasi): kata penanda wacana yang digunakan untuk mengungkapkan 

ketakjuban, kemarahan, keterkejutan, dan sebagainya, misalnya ah, em, oh, wah. 
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kelompok kata: kata kompleks. Kelompok kata meliputi kelompok nomina, kelompok 

verba, kelompok adjektiva, kelompok adverbia, dan kelompok preposisi. 

Kelompok kata berbeda dengan frasa dalam hal bahwa kelompok merupakan 

perluasan dari kata, sedangkan frasa merupakan bentuk singkat dari kalimat. 

Kelompok kata dianggap sebagai kata kompleks (apabila dianalogikan dengan 

kalimat kompleks), sedangkan frasa merupakan konstruksi kata-kata yang 

berjajar. Kelompok mengandung muatan logis sebagaimana tercermin pada pola 

urutannya, sedangkan frasa lebih menunjukkan bentuk fisik, yang rangkaian 

setiap kata di dalamnya belum diberi peran tertentu, khususnya peran sintaktis 

dan semantis. Pada tradisi LSF, istilah frasa hanya digunakan pada penyebutan 

frasa preposisi. => kelompok preposisi. 

kelompok nomina: kelompok kata dengan nomina sebagai inti dan kata-kata lain 

sebagai penjelas. Kata-kata lain yang berfungsi sebagai penjelas itu dapat berupa 

nomina, verba, adjektiva, atau kata-kata yang lain. Pada contoh berikut ini, meja 

adalah nomina yang berfungsi sebagai inti dan kata-kata lain berfungsi sebagai 

penjelas. Perlu dicatat bahwa kata-kata penjelas diperinci sesuai dengan peran 

dan fungsinya masing-masing. 
 

 
dua 

 
meja 

 
belajar 

 
baru 

dengan 

empat kaki 

 
itu 

pembilang benda penjenis pendeskripsi penegas penunjuk 

numeralia nomina verba adjektiva frasa 

preposisi 
demonstratif 

penjelas inti penjelas    
 

kelompok verba: kelompok kata dengan verba sebagai inti dan kata-kata lain sebagai 

penjelas. Pada contoh berikut ini belajar adalah kata inti dan akan adalah kata 

penjelas. 
 

 

akan 
 

belajar 

 

verba 2 
 

verba 1 

 

penjelas 
 

inti 
 

kelompok adjektiva: kelompok kata dengan adjektiva sebagai intinya. Kelompok 

adjektiva dibentuk dengan menggabungkan adjektiva dan adverbia. 
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sangat 
 

rajin 

 

adverbia 
 

adjektiva 

 

penjelas 
 

inti 
 

kelompok adverbia: dalam bahasa Inggris, kelompok kata dengan inti adverbia dan 

penjelas yang berupa adverbia lainnya. Pada contoh kelompok adverbia dalam 

bahasa Inggris berikut ini, easily (dengan mudah) merupakan inti dan very 

merupakan penjelas. 
 

 

very 
 

easily 

 

adverbia 2 
 

adverbia 1 

 

penjelas 
 

inti 

 

Akan tetapi, padanannya dalam bahasa Indonesia-yaitu dengan sangat mudah– 

terdiri atas tiga kata. Kata sangat berfungsi sebagai penjelas dan dua kata sisanya 

dengan mudah yang berfungsi sebagai inti merupakan satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan. 
 

 

dengan 
 

sangat 
 

mudah 

 
 

adverbia 1: penjelas  

 

adverbia 2: inti 
 

kelompok preposisi: kelompok kata yang mengandung preposisi sebagai inti dan 

kata-kata lain sebagai penjelas. Pada contoh berikut ini, setelah merupakan 

preposisi yang menjadi inti dan tepat merupakan penjelas. 
 

 

tepat 
 

setelah 

 

adjektiva 
 

preposisi 

 

penjelas 
 

inti 
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frasa preposisional berbeda dengan kelompok preposisi. Pada frasa preposisional 

tidak terdapat kata inti dan kata penjelas, sedangkan pada kelompok preposisi 

terdapat preposisi utama yang berfungsi sebagai kata inti dan terdapat kata lain 

yang berfungsi sebagai penjelas. Contoh di ruang kelas berikut ini di bukan 

preposisi menjadi inti dan ruang kelas juga tidak merupakan penjelasan di. 
 

 

di 
 

ruang kelas 

 

preposisi 
 

kelompok nomina 

 

frasa preposisional 

 

Perbedaan lain antara kelompok preposisi dan frasa preposisional adalah bahwa 

unsur selain unsur inti pada kelompok preposisi dapat dihilangkan, sedangkan 

pada frasa preposisional tidak dapat karena preposisi pada frasa preposisional 

bukan unsur inti dan kelompok nomina yang mengikutinya juga bukan penjelas. 

keterangan: unsur kalimat yang biasanya dipenuhi oleh adverbia. Keterangan bersifat 

sirkumstansial atau yang meliputi keterangan tempat, keterangan waktu, atau 

keterangan cara. 

klasifikasi (nomina), mengklasifikasikan (verba): pengelompokan, mengelompokkan. 

=> Laporan. 

klausa: gugusan kata yang mengandung setidak-tidaknya subjek dan predikator. Dilihat 

dari strukturnya, klausa dan kalimat itu sama. => kalimat. 

konjungsi: kata sambung. => kalimat kompleks. 

konteks (nomina), kontekstual (adjekstiva): lingkungan tempat bahasa digunakan 

untuk berinteraksi dengan sesama, baik secara lisan maupun  tulis. Apabila 

bahasa yang terikat oleh norma-norma budaya yang digunakan untuk berinterasi 

itu adalah teks, lingkungan beserta situasi yang melingkupinya adalah konteks. 

Jadi, bahasa selalu terungkap sebagai teks dalam konteks. Dengan konteks, 

bahasa yang digunakan dalam interaksi itu dapat saling dimengerti. 

kritik: tanggapan atau kecaman yang disertai pertimbangan baik atau buruk terhadap 

suatu karya atau pendapat. 
 

 

laporan: jenis teks yang berisi penjabaran umum mengenai sesuatu yang didasarkan 

pada hasil observasi. Teks laporan juga sering disebut teks klasifikasi. Teks ini 

mengutamakan hubungan antara kelas dan subsubkelas atau anggota-anggota 

kelas yang ada. Struktur teksnya adalah pernyataan umum/klasifikasi^anggota/ 

aspek yang dilaporkan. 
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makna: arti suatu bentuk bahasa. 

makna metafungsional: makna yang secara simultan terbangun dari tiga fungsi 

bahasa, yaitu fungsi ideasional, fungsi interpersonal, dan fungsi tekstual. 

=>Fungsi. 

makna khusus: makna istilah yang digunakan di bidang ilmu tertentu. 

makna umum: makna istilah yang digunakan dengan cara yang sama pada semua 

bidang. 

mamalia: hewan menyusui. 

meneroka (berasal dari kata dasar teroka): menjelajahi; menelusuri. 

morfem: satuan bentuk bahasa terkecil yang mempunyai makna secara relatif stabil 

dan tidak dapat dibagi lagi menjadi bagian bermakna yang lebih kecil. 

multilingual: berhubungan  dengan kemampuan untuk menggunakan dua bahasa 

atau lebih. => bilingual. 
 

 

naratif: teks rekaan yang berisi komplikasi yang menimbulkan masalah yang memerlukan 

waktu untuk melakukan evaluasi agar dapat memecahkan masalah tersebut. Teks 

naratif umumnya dijumpai pada dongeng, hikayat, cerita pendek, atau novel. 

Struktur teksnya adalah abstrak^orientasi^komplikasi^evaluasi^resolusi^koda. 

negosiasi: bentuk interaksi sosial yang berfungsi untuk mencari penyelesaian bersama 

di antara pihak-pihak yang mempunyai perbedaan kepentingan. Teks yang 

mengandung unsur negosiasi disebut teks negosiasi. Struktur teksnya adalah 

pembukaan^isi^penutup. 

observasi (nomina), mengobservasi (verba): pengamatan, mengamati. => laporan 

paspor: buku kecil yang berisi keterangan identitas diri yang berfungsi sebagai KTP 

internasional. 

penceritaan (recount): jenis teks yang berisi pengungkapan pengalaman atau peristiwa 

yang dilakukan pada masa lampau. Struktur teksnya adalah orientasi^urutan 

peristiwa^reorientasi. 

prosedur: jenis teks yang berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan. Langkah-langkah itu biasanya tidak dapat dibalik-balik, 

tetapi apabila teks prosedur kompleks mengandung langkah-langkah yang dapat 

dibalikbalik, teks tersebut disebut protokol. Struktur teksnya adalah tujuan yang 

akan dicapai^langkah-langkah. 
 

 

reptilia: hewan melata, seperti ular, kadal, buaya, dan komodo 
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struktur teks: tata organisasi teks, yaitu cara teks disusun. Sebuah teks ditata sesuai 

dengan jenisnya. Misalnya, teks prosedur kompleks mempunyai struktur teks 

tujuan yang akan dicapai^langkah-langkah; teks laporan mempunyai struktur 

teks pernyataan umum/klasifikasi^anggota/aspek yang dilaporkan. 
 

 

teks: satuan lingual yang dimediakan secara tulis atau lisan dengan tata organisasi 

tertentu  untuk mengungkapkan makna secara kontekstual. Istilah teks dan 

wacana dianggap sama dan hanya dibedakan dalam hal bahwa wacana lebih 

bersifat abstrak dan merupakan realisasi makna dari teks. jenis teks yang secara 

umum dikenal adalah deskripsi, laporan, prosedur, penceritaan, eksplanasi, 

eksposisi, diskusi, surat, editorial, iklan, negosiasi, anekdot, naratif, eksemplum, 

dan lain-lain. jenis teks tersebut mempunyai struktur teks yang berbeda dan 

memanfaatkan bentuk-bentuk  bahasa yang berbeda (misalnya, jenis verba, 

konjungsi, partisipan, dan kelompok kata). Struktur teks dan bentuk-bentuk 

bahasa itu menjadi ciri yang menandai teks-teks tersebut. 
 

 

tilang: kata yang terbentuk dari kata bukti pelanggaran. 

transitivitas: aspek gramatika yang menyangkut verba, partisipan, dan sirkumtansi 

yang berkaitan dengan verba tersebut. Secara eksperiensial, klausa merupakan 

sarana untuk mengaktualisasikan pola pengalaman manusia terhadap peristiwa 

yang berlangsung di sekitarnya (yang direalisasikan oleh verba atau kelompok 

verba). Partisipan umumnya berupa pelaku (yang direalisasikan oleh nomina 

atau kelompok nomina). Sirkumstansi merupakan perwujudan dari keterangan 

(tempat, waktu, cara) yang mencakupi terealisasinya verba di dalam kalimat. 

Sirkumstansi (yang tidak selalu ada dalam kalimat) direalisasikan oleh adverbia 

atau kelompok adverbia. => verba. 

visa: surat yang berbentuk seperti kupon yang berfungsi sebagai izin tinggal di luar 

negeri dalam jangka waktu tertentu. 

vena: jenis pembuluh darah. 

verba: kata yang menunjukkan  aksi, peristiwa, atau keadaan. Terdapat enam jenis 

verba dalam bahasa. => transitivitas. 

verba material: verba yang berupa perbuatan fisik atau peristiwa, misalnya membaca, 

menulis, dan memukul. Pada verba material terdapat partisipan yang melakukan 

sesuatu yang disebut aktor dan partisipan yang lain (tidak selalu ada) yang dituju 

oleh verba tersebut yang disebut sasaran. Contoh, Ayah (aktor) membaca (verba: 

material) koran (sasaran). 
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verba mental: verba yang berupa persepsi (misalnya: melihat, merasa), 

afeksi (misalnya: suka, khawatir), dan kognisi (misalnya: berpikir, 

mengerti). Pada verba mental terdapat partisipan pengindera (senser) dan 

fenomena. Contoh: Ayah (pengindera) mendengar (verba: mental) kabar itu 

(fenomena). 

verba relasional: verba yang berupa hubungan intensitas (yang mengandung pengertian 

A adalah B), sirkumstansi (yang mengandung pengertian A pada/di dalam 

B), dan milik (yang mengandung pengertian A mempunyai B). Verba yang 

pertama tergolong ke dalam verba relasional identifikatif, sedangkan verba 

yang kedua dan ketiga tergolong ke dalam verba relasional atributif. Pada 

verba relasional identifikatif terdapat partisipan token (token) atau 

teridentifikasi (identified) dan nilai (value) atau pengidentifikasi (identifier). 

Contoh: Ayah (token) adalah (verba relasional identifikatif ) pelindung keluarga 

(nilai). Pada verba relasional atributif terdapat partisipan penyandang 

(carrier) dan sandangan (attribute). Contoh: Ayah (penyandang) mempunyai 

(verba relasional atributif ) mobil baru (sandangan). 

v e r b a  v e r b a l :   v erb a  y a n g  b er u p a  p em b er i t a h u a n  a t a u  p e wa r t aa n 

(misalnya:memberitahukan, mengatakan). Pada verba verbal terdapat partisipan 

pewicara dan wicara. Contoh: Ayah (pewicara) berkata (verba verbal): Saya 

lelah (wicara) atau ayah (pewicara) berkata (verba verbal) bahwa ia lelah 

(wicara). 

verba perilaku: verba yang berupa perilaku, baik fisik maupun  psikologis. 

Yang pertama disebut verba perilaku verbal, yaitu verba yang menunjukkan 

perpaduan antara ucapan pada verba verbal dan tindakan pada verba 

material (misalnya: memuji, menggerutu, menertawakan); dan yang kedua 

disebut verba perilaku mental, yaitu verba yang menunjukkan perpaduan 

antara ungkapan perasaan pada verba mental dan tindakan pada verba 

material (misalnya: mengagumi, mencintai). Pada verba perilaku terdapat 

partisipan pemerilaku (behaver) dan sasaran (tidak harus ada) untuk verba 

perilaku verbal, serta pemerilaku dan fenomena untuk verba perilaku 

mental. Contoh untuk yang pertama: Ayah (pemerilaku) menggerutu (verba 

pemerilaku verbal). Contoh untuk yang kedua: Ayah (pemerilaku) mencintai 

(verba perilaku mental) kami (fenomena). 

verba eksistensial: verba yang berupa keberadaan sesuatu (misalnya: ada, terdapat). 

Partisipan pada verba ini disebut eksisten, dan biasanya terletak di 

belakang verba tersebut. Contoh: Ada/terdapat (verba eksistensial) dua 

perguruan tinggi negeri (eksisten) di Solo. 

vertebrata: bertulang belakang. => invertebrata. 

wacana => teks. 


