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Pojok Kata-kata Bijak 

        

“Pendidikan adalah senjata  

paling mematikan di dunia,  

karena dengan itu Anda  

dapat mengubah dunia”  

– Nelson Mandela 

 

 

“Orang-orang yang melontarkan  

kritik bagi kita pada hakikatnya  

adalah pengawal jiwa kita yang  

bekerja tanpa bayaran”  

– Corrie Ten Boom 
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Pengenalan Kompetensi Inti 

(KI) 
 

 

 

KI 1 Sikap Spiritual     :menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang 

dianutnya 

KI 2 Sikap Sosial :menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, 

disiplin, tanggung jawab, peduli (gotong royong, 

kerjasama, toleran, damai), santun, responsif dan 

pro-aktif dan menunjukan sikap sebagai bagian 

dari solusi atas berbagai permasalahan dalam 

berinteraksi secara efektif dengan lingkungan 

sosial dan alam serta dalam menempatkan diri 

sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia 

 

KI 3 Pengetahuan :memahami, menerapkan, menganalisis 

pengetahuan faktual, konseptual, prosedural 

berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan 

humaniora dengan wawasan kemanusiaan, 

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait 

penyebab fenomena dan kejadian, serta 

menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang 

kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan 

minatnya untuk memecahkan masalah 

 

KI 4 Keterampilan : mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah 

konkret dan ranah abstrak terkait dengan 

pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah 

secara mandiri, dan mampu menggunakan metode 

sesuai kaidah keilmuan 
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Pengenalan Kompetensi Dasar 

(KD) 

Pengenalan  

Tujuan Pembelajaran 

 

 

 

 

KD 3.4  :menganalisis Struktur dan Kebahasaan Teks Eksposisi 

KD 4.4    :mengonstruksikan teks eksposisi dengan memerhatikan isi 

(permasalahan, argumen, pengetahuan, dan rekomendasi) 

struktur dan kebahasaan 

 

 

 

 

 

 

Setelah pembelajaran dilaksanakan siswa kelas X AP dapat: 

3.4.1 : menjelaskan dengan tepat dan bertanggung jawab struktur teks 

eksposisi atas bimbingan guru, berdiskusi dengan teman, dan 

dibantu penggunaan LKS 

3.4.2 : mendeskripsikan dengan tepat dan bertanggung jawab kebahasaan 

dalam teks eksposisi atas bimbingan guru, berdiskusi dengan teman, 

dan dibantu penggunaan LKS 

4.4.1 : membuat 3 paragraf teks eksposisi dengan tepat dan bertanggung 

jawab atas bimbingan guru, berdiskusi dengan teman, dan dibantu 

penggunaan LKS 
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Materi di dalam lembar kegiatan siswa (LKS) ini hanya terdiri satu 

kompetensi dasar, yaitu struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Satuan 

bahasa yang mengandung makna, pikiran, dan gagasan lengkap adalah 

teks. Teks tidak selalu berwujud bahasa tulis, sebagaimana lazim dipahami, 

misalnya teks Pancasila yang sering dibacakan pada saat upacara. Teks 

dapat berwujud, baik teks tulisan maupun teks lisan. Terdapat perbedaan 

antara satu jenis teks tertentu dan jenis teks lain. Perbedaan dapat terjadi, 

misalnya pada struktur teks itu sendiri. Sebagai contoh, tek slaporan 

observasi disusun dengan struktur pernyataan umum, deskripsi bagian dan 

deskripsi manfaat. Sedangkan teks anekdot disusun dengan struktur 

abstraksi, orientasi, krisis, reaksi dan koda.  

Siswa diharapkan untuk membaca materi pembelajaran dengan teliti. 

Setelah itu siswa mengerjakan tugas mandiri maupun tugas kelompok. 

Siswa tidak perlu mengerjakan tugas di kertas atau buku lain. Siswa dapat 

langsung mengerjakan di dalam LKS disesuaikan dengan petunjuk yang 

ada di setiap tugas. Setelah mengerjakan tugas, guru dapat mengoreksi 

jawaban siswa dan memberikan nilai di tempat yang telah disediakan.  

  

Apa yang di 

bawah ini? 

Ini petunjuk tentang 

penggunaan lembar 

kegiatan siswa atau 

LKS. Dibaca dengan 

teliti ya! 
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Materi Pembelajaran 

Pengertian Teks Eksposisi 
 

 

 

 

 
 

Eksposisi biasanya digunakan seseorang untuk menyajikan gagasan 

dari sudut pandang tertentu dan disertai dengan alasan-alasan yang logis. 

Teks ini biasanya digunakan dalam kegiatan ceramah, perkuliahan, pidato, 

editorial, opini dan sejenisnya. Berikut ini adalah salah satu contoh teks 

eksposisi. 

Pembangunan dan Bencana Lingkungan 

Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan 

yang serius. Enam masalah lingkungan yang utama adalah ledakan 

jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim 

global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, 

serta peningkatan polusi dan kemiskinana. Dari hal itu dapat 

dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah 

populasi yang besar, konsumsi sumber daya alam dan polusi yang 

meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan 

permasalahan tersebut. 

Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh 

praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam, 

atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya, 

konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini 

dengan memepertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam 

memenuhi kebutuhannya. 

Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini 

ternyata jauh dari harapan. Kesulitan penerapannya terutama terjadi 

di negara berkembang, salah satunnya Indonesia. Sebagai contoh, 

setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan 

seluas 3.180.243 ha (atau seluas 50 kali luas kota Jakarta). Hal ini 

juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka. Kenyataan ini 

sangat jelas menggambarkan kehancuran alam yang terjadi saat ini 

yang diikuti bencana bagi manusia. 
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Materi Pembelajaran: 

Membedakan Fakta dan Opini 

Pada tahun 2005-2006 tercatat terjadi 330 bencana banjir. 69 

bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 gempa 

bumi, dan 13 bencana tsunami. Bencana longsor dan banjir itu 

disebabkan oleh perusakan hutan dan pembangunan yang 

mengabaikan kondisi alam. banjir itu disebabkan oleh perusakan 

hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. 

Bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak 

terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa 

memperhatikan potensi bencana. Misalnya, banjir yang terjadi di 

Jakarta pada Februari 2007, dapat dipahami sebagai dampak 

pembangunan kota yang mengabaikan kerusakan lingkungan dan 

bencana alam. 

Menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya 

Air, penyebab utama banjir di Jakarta ialah pembangunan kota yang 

mengabaikan fungsi daerah resapan air dan tampungan air. Hal ini 

diperparah dengan saluran drainase kota yang tidak terencana dan 

tidak terawat serta tumpukan sampah dan limbah di sungai. 

Akhirnya, debit air hujan yang tinggi menyebabkan bencana banjir 

yang tidak terelakan. 

Masalah lingkungan di atas merupakan maslaah serius yang harus 

segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam masalah 

utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi untuk 

mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. 

 

 

 

 

 

Dari contoh di atas dapat kita ketahui bahwa teks eksposisi merupakan 

teks yang dibangun oleh pendapat atau opini. Untuk itu, kamu harus 

mengerti perbedaan kalimat opini dengan kalimat fakta. Coba kamu 

perhatikan contoh kalimat-kalimat berikut ini. 

Kalimat fakta : Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia hingga tanggal 

13 Mei 2013 mencatat ada 158.812 narapidana dan 

tahanan di Indonesia, yang 51.899 orang di antaranya 

terkait kasus narkoba. 

Kalimat opini : Sebagai generasi muda, calon penerus perjuangan bangsa, 

sudah sehausnya kita menyiapkan diri menjadi generasi 

yang berkualitas. 

Diskusikanlah dengan temanmu, apa perbedaan kalimat opini dengan 

kalimat fakta. Lalu kerjakan bersama temanmu tugas berikut ini. 
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Tugas Kelompok 1 
 

 

 
Bacalah kembali teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan 

Bencana Lingkungan. Kemudian, datalah bersama temanmu 3 kalimat opini 

dan 3 kalimat fakta. Kerjakan di dalam kotak yang telah disediakan. 

Kalimat Fakta Kalimat Opini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggal Penilaian: 

 

 

  

Nilai 

Ayo Berdiskusi 
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Kegiatan 1 

Menelaah Struktur Teks Eksposisi 

 

 

 

 

Amatilah contoh teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan 

Bencana Lingkungan di bawah ini. 

 

 
 

Tesis/Pernyataan 
Pendapat 

Paragraf 1 
Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan 
yang serius. Enam masalah lingkungan yang utama adalah 
ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, 
perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, 
kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan 
kemiskinana. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar 
kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, 
konsumsi sumber daya alam dan polusi yang meningkat, 
sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan 
permasalahan tersebut. 

Argumentasi Paragraf 2 
Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan 
oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan 
kelestarian alam, atau disebut pembangunan yang tidak 
berkelanjutan. Seharusnya, konsep pembangunan adalah 
memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan 
memepertimbangkan kebutuhan generasi mendatang dalam 
memenuhi kebutuhannya. 

Argumentasi Paragraf 3 
Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini 
ternyata jauh dari harapan. Kesulitan penerapannya terutama 
terjadi di negara berkembang, salah satunnya Indonesia. Sebagai 
contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi 
penebangan hutan seluas 3.180.243 ha (atau seluas 50 kali luas 
kota Jakarta). Hal ini juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna 
langka. Kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran 
alam yang terjadi saat ini yang diikuti bencana bagi manusia. 

Argumentasi Paragraf 4 
Pada tahun 2005-2006 tercatat terjadi 330 bencana banjir. 69 
bencana tanah longsor, 7 bencana letusan gunung berapi, 241 
gempa bumi, dan 13 bencana tsunami. Bencana longsor dan 
banjir itu disebabkan oleh perusakan hutan dan pembangunan 
yang mengabaikan kondisi alam. 

Argumentasi Paragraf 5 
Bencana alam lain yang menimbulkan jumlah korban banyak 
terjadi karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa 
memperhatikan potensi bencana. Misalnya, banjir yang terjadi di 
Jakarta pada Februari 2007, dapat dipahami sebagai dampak 
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Tugas Mandiri 1 

pembangunan kota yang mengabaikan kerusakan lingkungan 
dan bencana alam. 

Argumentasi Paragraf 6 
Menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber 
Daya Air, penyebab utama banjir di Jakarta ialah pembangunan 
kota yang mengabaikan fungsi daerah resapan air dan 
tampungan air. Hal ini diperparah dengan saluran drainase kota 
yang tidak terencana dan tidak terawat serta tumpukan sampah 
dan limbah di sungai. Akhirnya, debit air hujan yang tinggi 
menyebabkan bencana banjir yang tidak terelakan. 

Penegasan Ulang dan 
Rekomendasi 

Paragraf 7 
Masalah lingkungan di atas merupakan maslaah serius yang 
harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi keenam 
masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari 
solusi untuk mencegah bertambah buruknya kondisi bumi. 

Setelah kamu mengamati teks di atas, kamu akan mengetahui bahwa 

struktur teks eksposisi meliputi tesis atau pernyataan pendapat, 

argumentasi, dan penegasan ulang.  

 Tesis atau pernyataan pendapat adalah bagian pembuka dalam teks 

eksposisi. Bagian tersebut berisi pendapat umum yang disampaikan penulis 

terhadap permasalahan yang diangkat dalam teks eksposisi. 

 Argumentasi merupakan unsur penjelas untuk mendukung tesis 

yang disampaikan. Argumentasi dapat berupa alasan logis, data hasil 

temuan, fakta-fakta, bahkan pernyataan para ahli. Argumen yag baik harus 

mampu mendukung pendapat yang disampaikan penulis atau pembicara.  

 Bagian terakhir adalah penegasan ulang, yaitu bagian yang bertujuan 

menegaskan pendapat awal serta menambah rekomendasi atau saran atas 

permasalahan yang diangkat. 

 

 

 

Analisislah struktur teks eksposisi di bawah ini. Lalu jawaban pertanyaan 

dan tulis jawaban kamu di dalam kotak yang telah disediakan. 

 

 
MANFAAT JAMU TRADISIONAL 

Seiring dengan kemajuan zaman, banyak hal mengalami kemajuan. Yang 

paling mencolok adalah kemajuan teknologi yang makin canggih dalam berbagai 



10 
 

aspek kehidupan. Selain itu, secara ekonomis, masyarakat juga dapat makin 

menjangkau teknologi informasi dan teknologi kesehatan. 

Walaupun demikian, obat tradisional atau yang sering disebut jamu masih 

mendapat tempat di hati masyarakat. Jamu dipercaya mempunyai banyak 

kelebihan jika dibandingkan dengan obat-obatan modern seperti yang banyak 

beredar di pasaran. Jamu juga dianggap lebih sesuai dengan kebanyakan penyakit 

modern, seperti diabetes. 

Berikut adalah kelebihan obat tradisional (Katno, Balitro Tawangmangu, 

dan S. Pramono, Fakultas Farmasi UGM Yogyakarta, Tribun Yogya edisi 16 

Oktober 2011). 

1. Obat tradisional mempunyai efek samping yang lebih kecil apabila 

digunakan secara tepat, baik waktu penggunaan, takaran, cara pemakaian, 

pemilihan bahan maupun penyesuaian dengan indikasi tertentu. 

2. Ada efek komplementer dan/atau sinergisme dalam ramuan obat tradisional 

(komponen bioaktif tanaman obat). 

3. Satu tanaman yang sangat murah mempunyai banyak manfaat farmakologi. 

4. Obat tradisional lebih sesuai untuk penyakit metabolik, seperti diabetes, 

kolesterol, batu ginjal, dan hepatitis (metabolik) dan penyakit degeneratif, 

seperti rematik, asma, tukak lambung, ambeien, dan pikun. 

 
Keunggulan obat tradisional, jika dibandingkan dengan obat modern, lebih 

aman dan ekonomis. Apabila dikonsumsi dalam waktu lama dan terus-menerus, 

obat modern akan mengakibatkan efek samping yang dapat memicu penyakit 

baru. 

 

Pertanyaan. 

1. Setelah membaca teks di atas, kamu kan mengetahui bahwa paragraf pertama 

pada teks itu merupakan struktur teks eksposisi bagian ...................... Lalu 

tuliskan satu kalimat opini yang ada di paragraf pertama. 

Kalimat opini: 

 

 

 

 

2. Selanjutnya, paragraf kedua merupakan struktur teks eksposisi bagian 

................... Tuliskan satu kalimat opini yang ada pada paragraf kedua. 

Kalimat opini: 

 

 

 

 

3. Paragraf ketiga dalam teks di atas merupakan strukur teks eksposisi bagian 

................ Tuliskan satu kalimat fakta yang berada di paragraf ketiga. 

Kalimat fakta: 
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Kegiatan 2 

Menelaah Kebahasaan Teks Eksposisi 

 

 

 

 

4. Paragraf terakhir merupakan struktur teks eksposisi bagian ........................ 

Tuliskan kalimat opini pada paragraf terakhir. 

Kalimat opini: 

 

 

 

 

 

Tanggal Penilaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam teks eksposisi banyak digunakan istilah yang sesuai dengan 

bidang permasalahan yang dibahas. Penggunaan istilah itu tersebut 

membantu penulis atau pembicara memperkuat gagasan yang 

disampaikan. Di dalam teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan 

Bencana Lingkungan  banyak istilah yang akan kita temukan, seperti iklim, 

global, habitat, polusi, flora, fauna, debit dan lain sebagainya. Kamu bisa 

mencari makna dari istilah di atas di dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia. 

Selain menggunakan istilah, teks eksposisi juga banyak 

menggunakan kata sifat (adjektiva) seperti, serius, besar, punah, langka, 

banyak, tinggi dan sebagainya. Pada teks eksposisi dan teks lainnya dapat 

kita temukan proses afiksasi (pengimbuhan). Di bawah ini adalah proses 

afiksasi secara singkat. 

Awalan Proses Afiksasi Contoh 

Se- Se- + semua vokal dan konsosnan tetap tidak 
berubah kata dan bunyi 

Se+kantor = sekantor 
Se+bangsa = sebangsa 
Se+arah = searah 

Me- Me- + vokal (a, i, u, e, o) menjadi meng Me+urai = mengurai 

Me- + konsonan b menjadi mem Me+beli = membeli 

Me- + konsonan c menjadi  men Me+cuci = mencuci 

Nilai 
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Me- + konsonan d menjadi  men Me+dorong = mendorong 

Me- + konsonan g dan h menjadi meng Me+hapus = menghapus 

Me- + konsonan j menjadi men  Me+jauh = menjauh 

Me- + konsonan k menjadi meng (luluh) Me+kalah = mengalah 

Me- + konsonan p menjadi meng (luluh) Me+pasang = memasang 

Me- + konsonan s menjadi meny (luluh) Me+selam = menyelam 

Me- + konsonan t menjadi men (luluh) Me+tambah = menambah 

Me- + konsonan l, m, n, r, w tetap me Me+lempar = melempar 

Ke- Ke- + semua konsonan dan vokal tetap ke- Ke+adil+an = keadilan 

Di- Di- + semua konsonan dan vokal tetap di-  Di+curi = dicuri 

Ber- Ber- + semua konsonan dan vokal kecuali r menjadi 
ber 

Ber+korban = berkorban 

  

Ber- + konsonan r, salah satu r nya luluh Ber+racun = beracun 

Ber- + kata dasar  er menjadi be Ber+kerja = bekerja 

Ber- + kata ajar akan berubah bentuk Ber+ajar = belajar 

Ter- Ter- + semua konsonan dan vokal kecuali r tetap 
menjadi ter 

Ter+cepat = tercepat 

Ter- + konsonan r, salah satu r nya luluh Ter+ramai = teramai 

Pe- Pe- + semua vokal menjadi peng Pe+usaha = pengusaha 

Pe- + konsonan g, h menjadi  peng Pe+harum = pengharum 

Pe- + konsonan k menjadi peng (luluh) Pe+keras = pengeras 

Pe- + konsonan t,j,d,c menjadi pen Pe+ jahit = penjahit 

Pe- + konsonan b, f menjadi  pem Pe+bawa = pembawa 

Pe- + konsonan p menjadi  pem (luluh)  Pe+pikir = pemikir 

Pe- + konsonan s menjadi peny (luluh) Pe+sabar = penyabar 

Pe- + konsonan l, m, n, r. Y. Z tetap  Pe+muda = pemuda 

 

Imbuhan di Tengah (sisipan) Cara Penulisan Sisipan 

er Gigi + er = gerigi 

Sabut + er = serabut 

Gendang + er = genderang 

el Suling + el = seruling 

Tunjuk + el = telunjuk 

Sidik + el = selidik 

Patuk + el = pelatuk 

Tapak + el = telapak 

Jajah + el = jelajah 

em Getar + em = gemetar 

Kuning + em = kemuning 

Tanggung + em = temanggung 

Tali + em = temali 

Kilau + em = kemilau 

Akhiran Proses Afiksasi Contoh 

-kan Bermakna perbuatan yang dilakukan 
untuk orang lain. 

Menjualkan = menjual untuk 
orang lain 

Bermakna menyebabakan sesuatu 
menjadi.... 

Menghancurkan = membuat 
sesuatu hancur 

Menganggap sesuatu sebagai apa yang 
disebut pada bentuk dasar. 

Mendewakan= menganggap 
sebagai dewa 

Membawa sesuatu ke tempat yang 
disebut pada bentuk dasar. 

Melarikan = membawa lari 
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Tugas Mandiri 2 

Lengkapilah analisis afiksasi pada kolom berikut ini. 

-an Bermakna alat untuk melakukan 
sesuatu 

Timbangan =  alat timbang 

Bermakna hasil Sulaman = hasil sulam 

Bermakna tiap-tiap Harian = tiap hari 

Bermakna menyerupai Mobil-mobilan = menyerupai 
mobil 

-i Bermakna perbuatan yang dilakukan 
berulang-ulang 

Memukuli = memukul 
berulang-ulang 

Memberi apa yang disebut pada kata 
dasar 

Mewarnai = memberi warna 

Bermakna tempat Mendatangi =  datang ke 
tempat 

Bermakna membuat jadi Menerangi = membuat jadi 
terang 

-man Muncul apabila kata yang didekatinya 
berakhiran i 

Budi + man = budiman 

-wan Muncul apabila kata yang didekatinya 
berakhiran a  digunakan untuk pria 

Olahraga + wan = 
olahragawan 

-wati Muncul apabila kata yang didekatinya 
berakhiran a  digunakan untuk wanita 

Olahraga + wati = 
olahragawati 

-isme Digunakan untuk kata yang 
mengandung makna ajaran, paham 
atau aliran 

Sosialisme = berfaham sosial 

-is Menjadi kata sifat Nasionalis = orang yang 
berjiwa nasional 

Kata 

Bentukan 

Jenis Imbuhan Kata Dasar Jenis 

penipisan nomina Pe(N)-an tipis adjektiva 

kepunahan nomina    

kerusakan nomina    

kemiskinana nomina    

kelestarian nomina    

kehancuran nomina    

perusakan nomina    
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Materi Pembelajaran: 

Membedakan Gagasan Pokok dan Gagasan Penjelas 

 

Tanggal Penilaian: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seperti yang telah kita ketahui bahwa teks eksposisi diisi dengan 

gagasan dari penulis atau pembicara. Sebelum membuat sebuah teks 

eksposisi kita harus memahami terlebih dahulu apa gagasan pokok dan apa 

gagasan penjelas yang mengisi teks eksposisi. 

 Gagasan pokok bisa kita sebut ide pokok atau pokok pikiran yang 

merupakan inti pembahasan pada sebuah teks, sedangkan gagasan 

penjelas adalah gagasan yang bersifat menerangkan maksud dari gagasan 

pokok. Gagasan pokok biasanya berisi kalimat utama dan gagasan penjelas 

berisi kalimat penjelas. Perhatikan contoh berikut ini. 

Gagasan Pokok Gagasan Penjelas 

Bencana kabut asap merupakan 

bencana memilukan. 

Sudah sebulan ini sebagian negara 

berselimut asap putih. 

Langit Sumatra dan langit 

Kalimantan tak lagi tampak biru. 

 Sejalan pernyataan Zulkifli Hasan, 

mantan Menteri Kehutanan, di 

beberapa media bahwa untuk 

menghentikan kebakaran lahan dan 

hutan yang menimbulkan bencana 

asap memang tak mudah. 

 

diperparah verba    

terencana adjektiva    

terawat adjektiva    

Nilai 
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Tugas Kelompok 2 

Berdasarkan contoh di atas, diskusikanlah dengan teman-teman kamu 

bagaiman membedakan gagasan pokok dan gagasan penjelas.  

 Untuk menguji penguasaan kamu terhadap gagasan pokok dan 

penjelas, kerjakanlah tugas berikut ini. 

 

 

 

 

 
 Bacalah teks eksposisi yang berjudul Pembangunan dan Bencana 

Lingkungan. Lalu tentukanlah bersama temanmu 2 gagasan pokok dengan 

3 gagasan penjelas untuk setiap gagasan pokok. Tulis jawaban kamu di 

dalam kotak yang telah disediakan. 

No. Gagasan Pokok Gagasan Penjelas 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mari   

Berdiskusi 
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Kegiatan 3 

Membangun Teks Eksposisi 

 

 

 

 

 

 

2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Setelah menganalisis isi, struktur dan kebahasaan teks eksposisi, sekarang 

kamu akan membuat satu buah teks eksposisi, cukup dengan tiga paragraf. 

Pilihlah salah satu gagasan pokok berikut ini, lalu kembangkan dengan 

gagasan penjelas. Kerjakan di dalam lembar yang telah disediakan. 

1. Air sungai bermanfaat bagi pengairan sawah dan ladang 

2. Sampah yang dibuang ke sungai akan meyumbat aliran air sungai 

3. Pentingnya pendidikan tentang pelestarian lingkungan hidup 

4. Penyebab utama kerusakan alam dalah perilaku manusia 
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Tugas Mandiri 3 
 

Tuliskan teks eksposisi kamu di kolom berikut ini. 

Judul : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tanggal Penilaian: 

 

Nilai 
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Pojok Teka-teki Silang 
 

             5  

               

               

        4       

  1     3        

      2         

               

1               

        4       

    3           

 2              

               

               

5               

 

Pertanyaan: 

Menurun 

1. Nama lain dari proses pengimbuhan 

2. Kata dasar dari menancap 

3. Bagian pembuka dalam teks eksposisi  

4. Me + apung = ..... 

5. Me + cuci = 

Mendatar 

1. Saran terhadap permasalahan biasanya diletakkan penulis pada struktur 

teks eksposisi bagian apa? 

2. Akhiran yang mengandung makna ajaran, paham atau aliran. 

3. Pe + salur = ..... 

4. Kata dasar pemasangan 

5. Kata dasar penipisan 
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