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I. LATAR BELAMNG

Tujuan Pendidikan Nasional yakni mencerdaskan kehidupan bangsa dan

mengembangkan manusia seutuhnya. Undang-undang Republik lndonesia No. 20

Tahun 2003 tetang Pendidikan Nasional, jabatan guru sebagai pendidik merupakan

jabatan profesional. Untuk itu profesionalisme guru dituntut agar terus berkembang

sesuai dengan ilmu pengetahuan dan perkembangan jaman.

Kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru mata pelajaran berpangkal

pada kemampuan dasar yang dimiliki oleh seorang guru serta proses

pengembangan diri dalam mata pelajaran yang diampu masing-masing. Mengubah

cara pola pikir pengembangan kompetensi diri yang telah mengakar bagi para guru

bukan hal mudah. Membuang kebiasaan-kebiasaan yang enggan untuk

mengembangkan kemampuan diri adalah hal paling sulit. penyelenggaraan

pendidikan menuntun kepada suatu sistem kerja yang tidak parsial, karena

penyelenggaraan pendidikan terjadi karena adanya jaringan kerja sama dari

berbagai komponen yang ada di dalam pcnyelcnggaraan pembelajaran tersebut.

Guru Bahasa lndonesia menempati peran yang cukup penting dalam

p€ngembangan mata pelajaran yang masuk dalam ujian nasional, guru bahasa

indonesia yang paling mengerti dan mengetahui situasi dan kondisi hasil belajar

peserta didiknya serta bertanggung jawab penuh subtansi materi bahasa lndonesia

didalamnya. Salah satu komponen yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya

penyelenggaraan pembelajaran pengembangan kompetensi guru adalah semangat

yang tinggi dari guru karena guru dituntut mengetahui ilmu pengetahuan bahasa

Indonesia yang terbaru yang relevan dengan perkembangan jaman saat ini dan

masa depan.

Dengan begitu besarnya jumlah guru mata pelajaran di lingkungan

Kabupaten Sidoarjo maka perlu diadakan prioritas dalam pengembangan

kompetensi melalui program UTC pada tahun 2016 ini, tema yang diprioritaskan

adalah mata pelajaran Bahasa lndonesia. Kegiatan tersebut dikemas dalam

pembelajaran berkelompok melalui program UTC Mapel Bahasa lndonesia tahun

2016 ini.



II. TUJUAN

Tujuan dari pembelajaran UTC Mata pelaiaran Bahasa lndonesia, adalah

memfasilitasi PNS / guru mala Pela.iaran SMPN di lingkup Pemerintah Kabupaten

Sidoario untuk meningkatkan kompetensi mata pelajaran Bahasa lndonesia dan

dapat m€ningkatkan kin€ria dan dapat memb€rikan kontribusi nyata terhadap

bidang tugas sehari-hari di sekolah.

Adapun aasaran yang diharapkan diadakannya UTC Mapol Bahasa

lndonesia ini adalah :

1. Meningkatkan kemampuan teknis dalam bidang mata pelajaran Bahasa

lndonesia, sehingga dapat mengembangkan kemampuan ber Bahasa lndonesia

dengan biaya yang efesien.

2. Oapat meng-update ilmu terbaru Bahasa lndonesia dari pakar bahasa lndonesia

yang diteru6kan dengan p€mbimbingan oleh instruktur UTC BahaEa lndonesia.

3. Dapat melakukan tEnsfer skir/ atau kemampuan penulisan Penelitian Tindakan

Kela6 6e6uai dengan mata pelajaran Bahasa lndonesia dan juga kepada PNS

lainnya guna menunjang kinerja sekolah.

4. Guru Bahasa lndoneaia agar menularkan kepada guru lainnya teftadap

informasi baru mata pelajaran dan penulisan PTK untuk kemandirian peserta

dalam penulisan karya tulis.

III. DASAR HUKUM

Dasar Hukum penyelenggaraan pelatihan UTC Mapel Bahasa lndonesia ini adalah,

sebagai berikut :

. Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

r Peraturan Pemerintah Rl Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan

Pelatihan Pegawai Negeri Sipil.

. Surat Kepala BKD Kabupaten Sidoaqo tanggal I Januari Nomor

8931381404.6.1 120'16 pedhal persetujuan penyelengaraan kegiatan UTC di

lingkungan Kabupaten Sidoarjo.

r Serta memperhatikan; Dafrar Kontrol Muatan lsi Modul Oiklat Badan Diklat

Kemendagri tahun 2007, Dan Panduan Penyelenggaraan Diklat Di

Lingkungan Kemendagri Dan Daerah tahun 2007.

IV. PESERTA

> Peserta UTC Mapel Bahasa lndonesia adalah PNS berjumlah 20 orang dari

guru SMPN di lingkungan Kabupaton Sidoario tsrbagidalam 2 kelompok.



> Apabila progress pembelajaran diukur dan menghasilkan KTI yang baik dan

dapat dirasakan oleh seluruh peserta, akan diusulkan penambahan peserta

UTC Mapel bahasa lndonesia selanjutnya.

V, MATERI/TOPIK BAHASAN

Materi dan topik pembela.,aran dilaksanakan dengan motode sebagai berikut:

> Metode in class dilaksanakan selama 9x pertemuan setiap pertemuan 3JP (2

jam 15 menit) dilaksanakan pada pukul '14.00 WIB s/d 16.15 WlB sesuai jadwal

(t6rlampir) sehingga relatif tidak mengganggu jam psmbelajaran di sekolah. JP

yang di dapat selama metode ,,h c/ass adalah 27 JP.

> Mstods out crass di terapkan pada portemuan ks 4, 5, 6 dan 7 untuk

melaksanakan penyusunan dan penyempurnaan peulisan di rumah/sekolah.

Masing-masing dokumon dihargai 2 JP sehingga ouf crass medapauGn I JP,

> Dengan panduan pokok bahasan pembelajaran sebagai berikul:

1) Penielasan tema isu aKual mata pelajaran Bahasa lndonesia terbaru dari

pakar dan didampingi oleh instruktur Mapel Bahasa lndonesia.

2) Penyelesaian permasalahan I dari isu actual tema mata pelajaran gahasa

lndonesia (diampu oleh instruktur Mapel Bahasa lndonesia).

3) Penyelesaian permasalahan ll dari isu actual tema mata pelajaran Bahasa

lndonesia (diampu oleh instruktur Mapel Bahasa lndonesia).

4) Penjelasan tsknis pcnulisan penelitian tindakan kelas sssuai dengan tema

mapel Bahasa lndonesia, penulisan dikerjakan di ouf crass. (diampu oleh I

orang instruktur Mapel Bahasa lndonosia dan 1 orang lnstruktur Karya Tulis).

5) Pembahasan hasil penulisan out class pertama, dan lanjutan penjelasan

bahasan psnulisan PTK, p€nulisan lanjutan dikerjakan di ou, crass. (diampu

oleh 'l orang instruktur Mapel Bahasa lndonesia dan I orang lnstruktur Karya

Tuli6).

6) Pembahasan hasil penulisan ou, crass kedua, dan lanjutan penjelasan

bahasan penulisan PTK, p€nulisan lanjutan diksrjakan di oul c/ass. (diampu

oleh 'l orang instruktur Mapel Bahasa lndonesia dan 1 orang lnstruKur Karya

Tulis).

7) Pembahasan hasil penulisan ouf class ketiga, dan lanjutan bahasan

penulisan PTK persiapan presentasi individu, penulisan presentasi

dikedakan di out c/ass. (diampu oleh 1 orang instruktur Mapel Bahasa

lndonesia dan 1 orang lnstruKur Karya Tulis).

8) Pembahasan hasil penulisan oul c/ass keempat^erakhir, dan lanjutan

bahasan penulisan PTK persiapan presentasi individu, penulisan prcsentasi



dikerjakan di ou, class. (diampu oleh 1 orang instruKur Mapel Bahasa

lndonesia dan 1 orang lnstruktur Karya Tulis).

9) Presentasi laniutan hasil penulisan individu dan penilaian. (diampu oleh 1

orang instruktur Mapel Bahasa lndonesia dan I orang lnstruktur Karya Tulis,

bila dip€rlukan dapat menghadirkan pakar)

VI. NARA SUMBER DAN FASILITATOR

Nara sumber atau instruktur UTC berasal PNS guru Bahasa lndonesia di

lingkungan Kabupaten Sidoarjo yang m€mpunyai kemampuan lebih untuk dapat

mentranferkan ilmunya kepada PNS lainnya, sebagai upaya dalam

membedayakan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupatsn Sidoarjo.

> Nara sumber atau instruhur UTC Mata pelajaran Bahasa lndonesia ini

diampu oleh guru mata Bahasa lndonesia s€iumlah 8 orang, dan 1 orang

instruktur Karya Tulis dengan dimasukkan dalam Keputusan Bupati Nomor

18813514c4.1.3.212016 tentang pengajar/ instruktur UTC.

> Pakar sejumlah 3 orang dari UniversitayLPMP yang mempunyai keahlian

dalam bidang mata p€lajaran Bahasa lndonesia, Mata Pelajaran Matematika,

dan Mata Pelajaran lPA.

VII. OUKUNGAN PENYELENGGARMN DIKLAT

> Organisasi penyelenggaraan

- Penyelenggara UTC Mata Pelajaran Bahasa lndonesia ini adalah Badan

Kepegawaian Daerah Kabupaten Sidoarjo selaku SKPD yang memiliki

kewenangan dalam pengembangan komp€tensi PNS, sebagaimana tertuang

dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 56 Tahun 2008 tentang Tugas

pokok dan Fungsi BKD.

- Pelaksana teknis adalah Bidang Diklat BKD Kabupaten Sidoarjo,

sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Sidoarro Nomor

1 881351 4O4.1.3.21201 6 tentang panitia pelaksanaan UTC tahun 20'l 6.

> Pembiayaan

- Pelaksanaan UTC Mata Pelajaran Bahasa lndonesia ini di biayai dari

APBD Kabupaten Sidoarjo pada DPA Badan Kepegawaian Daerah

kegiatan diklat teknis dan fungsional 2016.

> Fasilitas dan bahan yang digunakan

Fasilitas yang disediakan oleh panitia dan digunakan selama pembelajaran

adalah:

- Ruang kelas ber AC.

- Jadwal p€mbelaiaran pada papan pengumuman.



- Papan tulis

- LCD

- Layar

- Sound system/wireless/pengeras suara

- Flipchard

- Meja kursi sesuaijumlah kelompok

- Meja pengajar

- Kertas HVS, sepidol, penghapus, kertas flip chart

- Lsmbar presensi

- lembar evaluasi dan penilaian peserta

- lembar evaluasi pengaiar

> Jangka waktu dan tempat penyelenggaraan

- Kegiatan dilaksanakan Eelama I x pertemuan, setiap pertemuan @ 3 Jp

sekitar 45 menit x 3 jp = 2 iam 15 menit.

- Kegiatan dimulai pada bulan Pebruari 2016 sebagaimana jadwal dari

panitia.

- Tempat penyelenggaraan adalah bertempat di Balai Diklat Kabupaten

Sidorjo, Jl. Moiopahit No. 5 Sidoado.

> Konsumsi

- Panitia menyediakan konsumsi berupa snack 1x @ orang pada setiap

pertemuan, dikscualikan pada rapat pcrsiapan dapat diberikan makan

sesuai ketentuan, sebagaimana yang sudah teranggarkan dalam DPD

BKD Kabupaten Sidoario tahun 2016.

- Konsumsi / snack tersebut disediakan oleh pihak iasa penyedia sesuai

dsngan ket€ntuan yang berlaku.

> Kesehatan

- Apabila p€serta terdapat yang 6akit mondadak dapat diantarkan ke RSUO

Kabupaten Sidoario, dengan jarak tempuh 50 m dari lokasi pembelajaran.

> Tempat ibadah

- Tersedia musholah di lingkungan balai diklat Kabupaten Sidoarro yang

dimanfaatkan untuk sholat berjamaah.

> Keamanan

- Di lingkungan Balai Diklat Kabupaten Sidoarjo terdapat penjaga kantor

terbagi dalam ship, sehingga aman bagi peserta untuk parkir kendaraan

dan ganguan lainnya.



VIII. SUMT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Pembelajaran UTC Mata pelajaran Bahasa lndonesia dilaksanakan secara

bertahap dan berkelompok secara berkelaniutan sesuai dengan jadwal, sehingga

total jam pelajaran yang dicapai oleh peserta adalah 35 JP. Maka dapat diberikan

sertifikat sebagai peserta yang telah mengikuti pembelajaran UTC Mapel Bahasa

lndonesia dengan dasar:

- Tingkat kehadiran

- Lembar penulisan Pada out class

- Evaluasi dan progress pembelajaran dari instruktur pada setiap

pertemuan

- Evaluasi dan penilaian seminar individu diakhir pembelajaran.

Sehingga pada akhir pembelajaran tersebut peserta diberikan surat keterangan

sebagai peserta yang ditanda tangani Kepala Badan Kepegawaian Daerah

Kabupaten Sidoarjo sesuai dengan hasil progless serta perolehan jam

pembelajaran.

IX. PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun untuk dijadikan acuan pedoman dalam

melaksanakan UTC Mata Pelajaran Bahasa lndonesia bagi guru mata pelajaran

Bahasa lndonesia SMPN di lingkungan Kabupaten Sidoarjo.

BADAN WAIAN DAERAH

Sidoarjo, 4 Pebruari 2016

KEPALA BIDANG DIKLAT

NtP. 1 9621 1 221 998'r 0200 1

Mengetahui,

Muda
1201 199103 2003

Dra.Ec Ratna Kustini '



uNrT TRAINING COMPETENSE (UTC)

UTC MAPEL

Harifianggal
Waktu
Materi
Tempat
Kelompok
Pertemuan ke

Pengajar,

PRESENSI PESERTA

NO NAMA INSTANSI NIP NO TEIP TTD

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

5. 5.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.



KETERANGAN PENGAJARAN

uNrr TRAINING COMPETENSE (UTC)

Nama
Pangkat
NIP

lnstansi

Telah memberikan

Hari/Tanggal

Waktu
Jumlah Peserta
Materi

pengajaran pada UTC, pada:

Ringkasan Materi, sbb:

Pengajar,



HarilTanggal
Waktu
Jumlah Peserta
Materi

NO NAMA EVALUASI NITAI SARAN

1.

2.

3.

4.

5.

5.

7.

8.

9.

10.

Pengajar,

CATATAN:

81 - 100 A (Sangat Baik)

71 -80 B(Baik)
61 -70 C(Cukup)
50 -60 D (Kurang)

0 - 50 E (kurang sekali/mengulang)

Nilai A

Nilai B

Nilai C

NilaiD
Nilai E

Apabila peserta dapat memahami dan mempraktekkan serta bisa memberikan
lnformasi/mengajarkan kepada orang lain terhadap materi yang diajarkan.
Apabila peserta dapat memahami dan mempraktekkan terhadap materi yang

diajarkan.
Apabila peserta mengerti dan memahami sebagian kecil dari materi yang diajarkan.
Apabila peserta mengerti tapi belum dapat memahami materi yang diajarkan.
Apabila peserta belum mengerti dan belum dapat memahamimateri yang diajarkan
( disarankan untuk mengulang).



HarilTanggal
Walrtu
Jumlah Peserta
Materi

NO NAMA EVATUASI NILAI SARAN

1.

2.

3.

4.

5.

5.

7.

8.

9.

10.

Pengajar,

CATATAN:
81 - 100 A (Sangat Baik)

71 -80 B(Baik)
61 -70 C(Cukup)
50 -60 D (Kurang)

0 - 50 E (kurang sekali/mengulang)

Nilai A

Nilai B

Nilai C

NilaiD
Nilai E

Apabila peserta dapat memahami dan mempraktekkan serta bisa memberikan
lnformasi/mengajarkan kepada orang lain terhadap materi yang diajarkan.
Apabila peserta dapat memahami dan mempraktekkan terhadap materi yang
diajarkan.
Apabila peserta mengerti dan memahami sebagian kecil dari materi yang diajarkan.
Apabila peserta mengerti tapi belum dapat memahami materi yang diajarkan.
Apabila peserta belum mengerti dan belum dapat memahamimateri yang diajarkan
( disarankan untuk mengulang).



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO
BADAN KEPEGAWAIAN DAEMH

PAKTA INTEGRITAS
PESERTA UNIT TRAINING OF COMPETENCE (UTC)

DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2016

Yang Bertanda Tangan di bawah ini :

Nama
NIP
Pangkat / Golongan

Jabatan

lnstansi

Adalah sebagai peserta UTC ............... ... bersedia untuk :

1. Meningkatkan kompetensi dalam tugas jabatan secara profesional yang
berorientasi pada tugastugas dan pelayanan di SKPD;

2. Wajib mengikuti pre test, pembelajaran sesuai dengan jadwal, dan
mengisi lembar evaluasi/pelaporan dan pos test.

3. Wajib mengikuti kegiatan UTC dan tidak meninggalkan kegiatan
pembelajaran kecuali setelah mendapat ijin tertulis dari
Penyelenggara/Panitia Diklat;

4. Dinyatakan gugur sebagai peserta dan dikembalikan ke lnstansi pengirim
apabila melalaikan serta melanggar ketentuan yang ditetapkan.

Demikian Pakta lntegritas ini untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

engetahui,
KEPALA BIDANG DIKLAT

Dra. Ec. RATNA KUSTINI
Pembina TK I

NtP. 196211221998102001

Sidoarjo, ... .......... 2016

PESERTA UTC

(......................................)



it

INSTBUMETTI EVATU,'*I I PEHITAIAIU PESERTA

Unit Training af ComPeten (L;?C i
PEMERINTAH KABUPATEN SIDOAR'O

Jenis Kediklatan : ..........

Tempat

Tanggal

Waktu

Nama peserta

1 Disiplin / kehadiran dalam setiap sesi /jam pelajaran

2 Kerjasama

3 Prakarsa

4 Kemampuan menyam paikan pertanyaan

5 Kemampuan menjawab pertanyaan

6 Kerapian pakaian

7 Sikap

8 Prilaku

9 Penggunaan bahasa

10

Sidoario,

lnstruktur,



at

tNsrRUmEH EVAtUASil I pernnrur PANITIA

Unit Training of ComPeten GffC )

PEMERINTAH I(AEUPATEN SIDOARJO

=================================================================

Jenis Kediklatan : ..........

Tanggal :

Lokasi :

Sidoarjo,

PESERTA

L Kerajinan

2 Kedisiplinan

3 Sikap / etika

4 Hubungan dengan pengajar

5 Hubungan dengan peserta

6 Pelayanan konsumsi

7 Pelayanan Kebersihan ruangan

8 Pelayanan peralatan / perlengkapan

9 Penggunaan bahasa

l.U

Catatan : di ceklist(v ) oleh
n6cart:

NO URA|AN FTILAI

BOEOT

KS K c B BS KET/SARAN



-l

INSTRUffiH EVALUAST / PEHILAIAH IISSTRUKTUR

Unit Training cf Competen (UTC i
PEMERINTAH XABUPATEN SIDOARJO

Nama pengajar : .................

Jenis Kediklatan : ..........

materi :

Sidoario,

PESERTA

L Penyampaian materi pelatihan

2 Penguasaan materi pelatihan

3 Sikap / etika

4 kedisiplinan

5 Hubungan dengan peserta

6 Memberikan kesempatan
bertanya / tanggapan

7 Penggunaan bahasa

8 Pelayanan peralatan /
-^-t^--l-^-^-lrEr rEllEl\dPor r

9 Penggunaan media

10 Penyampaian kesimpulan

Catatan : di ceklist(v ) oleh
peserta

BOEOT

KS K c B BS



Unit Training Competence
Mata Pelaiaran Bahasa Indonesia

Penguatan Materi
Mata Pelaiaran Bahasa lndonesia

Dengan Strategi
Penelitian Tindakan Kelas

B,{D,{N KEPEGAWAIAN D ERAH KAB SIDOARJO

MOTO Bahasa Indonesia penghela
dan pembawa pengetahuan

. Masa depan bangsa Indonesia ada di
pundak generasi muda.

. Martabat bangsa Indonesia merupakan
hatga diri bangsa.

. Martabat bahasa dan sastra Indonesia
adalah harga diri bangsa.

. Kedaulatan bahasa Indonesia penopang
NKRI



Materi Mata Pelajaran Bahasa
Indonesia pada Kurikulum 201i
berbasis teks.

Kelas VII, 5 (lima) teks

Kelas YIII, 5 (ima) teks

Kelas IX, 5 (lima) teks

Teks di Kelas VII

Teks Laporan Hasil Observasi

Teks Deskripsi

Teks Eksposisi

Teks Eksplanasi

Teks Cerita Pendek

t.

2.

3.

4.

5.

2



Teks di Kelas VII

r 1. Teks Cerita Moral / Fabel
12. Teks Biografi
t 3. Teks Prosedur

r 4. Teks Diskusi
r 5. Teks Ulasan

Teks di Kelas IX

r 1. Teks Eksemplum

r 2. Teks Tanggapan Kritis
r 3. Teks Tantangan

r 4. Teks Rekaman Petcobaan

3



Struktur dan unsur kebahasaan teks

Teks Laporan Hasil Observasi
Struktur,

(1) Judul, (2) Definisi umum, (3) Deskripsi
bagian, (4) Deskripsi rnanfaat

Unsur kabahasaan

(1) Kata ruiukan, (2) kata penghubung,

(3) kata berimbuhan, (4) kata baku

Teks Tanggapan Deskripsi

Struktur Teks

(1) iudul, (2) definisi umum.

(3) deskripsi bagian, (4) deskripsi manfaat

Unsur Kebahasaan

(1) Kalimat kompleks, (2) koniungsi. (3) istilah
telrris, (4) frase/kelompok kata, (5) kalimat
definisi, (6) kata baku

4



Teks Eksposisi

Struktur

(1) Tesis, (2) Argumentasi, (3) Penegasan
ulang/simpulan

Unsur Kebahasaan

(1) Kata Ganti/Pronomina, (2) penggunaan
kata bemada opini, (3) koniungsi,

Teks Eksplanasi

Struktur

(1) ludul, (2) pemyataan umum, (3) deretan
penjelas, (4) interpretasi

Unsur Kebahasaan

(1) kalimat kompleks, (2) koniungsi, (3) kata
keria aksi, (4) pilihan kata, (5) kalimat sebab
akibat, (6) kalimat definisi, (7) kalimat
tunggd



Teks Cerpen

Struktur

(1) iudul, (2) orientasi, (3) komplikasi,
(4) tesolusi

Unsur Kebahasaan

(1) kata sifat, (2) kataketenngan, (3) kata
keja, (4) kata ganti, (5) malas, (6) kalimat
tunggal, (7) kalimat maiemuk

Teks Cerita Moral / F abel

Struktur

(1) ludul, (2) orientasi, (3) komplikasi,
(4) resolusi, (5) koda

Unsur Kebahasaan

(1) kata sifat, (2) kata keterangan, (3) kata
keria, (4) sudut pandang

6



Teks Biografi

Struktur

(1) iudul, (2) orientasi/pengenalan tokoh,
(3) mngkaian peristiwa, (4) reodentasi

Unsur Kebahasaan

(1) kalimat kompleks, (2) koniungsi, (3) kata
rujukan, (4) pilihan kata, (5) kata kerja aksi,
(6) kata sifat

Teks Prosedur

Struktur

(1) iudul, (2) tuiuan, (3) langkah-langkah

Unsur Kebahasaan

(1) kalimat pedntah, (2) kata bilangan,

(3) koniungsi

7



Teks Diskusi

Struktur

(1) iudul, (2) isu /masalah,
(3) argumen/pendapat, (4) simpulan

Unsur kebahasaan

(1) koniungsi berlawanan, (2) kohesi
leksikal, (3) kohesi gramatikal, (4) modalitas

Teks Ulasan

Struktur ,

(1) iudul, (2) orientasi, (3) tafsiran, (4)
evaluasi, (5) rangkuman

Unsur Kebahasaan

(1) kata sifat sikap, (2) metafora, (3) kalimat
maiemuk/kompleks (4) kata ruiukan
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Teks Eksemplum

Struktur

(1) iudul, (2) orientasi,

(3) interpretasi/penafsiran

Unsur Kebahasaan

(1) kalimat kompleks, (2) kata sifat, (3) kata
ruiukan, (4) kata kerja, (5) koniungsi, (6)
kata keterangan

Teks Tanggapan Kritis

Struktur

(1) ludul, (2) evaluasi, (3) deskdpsi teks,

(4) penegasan ulang

I]nsur Kebahasaan

(1) kalimat kompleks, (2) koniungsi' (3) kata
rujukan, (4) pilihan kata, (5) kata keria aksi
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Teks Tantangan

Struktur

(1) judul, (2) pengantat /isu/masalah,
(3) argumen, (4) simpulan

Unsur Kebahasaan

(1) kalimat kompleks, (2) koniungsi, (3) kata
rujukan, (a) pilihan kata, (5) kalimat
sanggahan atau penolakan

Teks Rekaman Percobaan

Struktur

(1) iudul, (2) tuiuan, alat, dan bahan,

(3) tangkah-langkah, (4) hasil, (5) simpulan

Unsur Kebahasaan

(1) kalimat kompleks, (2) koniungsi, (3) kata
rujukan, (4) istilah telirris, (5) kalimat
perintah, (6) kata bilangan
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