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1 

3.1   Mengidentifikasi unsur-unsur teks berita 

(membanggakan dan memotivasi) yang 

didengar dan dibaca. 

Teks Berita 

Disajikan sebuah teks berita, siswa menentukan 

unsur berita yang terdapat dalam berita tersebut. 
PG Biasa 1 Terlampir Terlampir

Disajikan sebuah teks berita, siswa mampu 

menemukan uUnsur-unsur berita yang ada dalam 

teks tersebut dengan benar. 

Pilihan Ganda 

kompleks 
2 sda 

2 
3.2   Menelaah struktur dan kebahasaan teks 

berita (membanggakan dan memotivasi) 

yang didengar dan dibaca berita  

Disajikan 4 buah kalimat, siswa menentukan kalimat 

yang mengandung kata kerja mental. 
Menjodohkan 3 sda 

Disajikan teks berita, siswa menentukan kalimat 

yang menggunakan konjungsi temporal/ kronologis 
Uraian  4 sda 

Disajikan sebuah teks berita,  mampu menelaah  

struktur teks berita dengan tepat 
PG Kompleks 5 sda 

3 3.3   Mengidentifikasi informasi teks iklan, slogan, 

atau poster (yang membuat bangga dan 
Teks iklan 

Disajikan 4 buah kalimat, siswa menentukan kalimat 

yang merupakan slogan. 
PG Kompleks 6 sda 



memotivasi) dari berbagai sumber yang 

dibaca dan didengar. 

Disajikan sebuah slogan, siswa mampu 

menyebutkan makna slogan tersebut dengan benar. 
PG Biasa 7 sda 

4 

3.4   Menelaah pola penyajian dan kebahasaan 

teks iklan, slogan, atau poster (yang 

membuat bangga dan memotivasi) dari 

berbagai sumber yang dibaca dan didengar  

Disajikan teks iklan, siswa dapat menemukan 

pernyataan yang sesuai dengan teks iklan tersebut 

dengan benar. 

PG Kompleks 8 sda 

Siswa menjawab jenis-jenis iklan berdasarkan 

isinya. 
Jawaban Singkat 9 sda 

Disajikan iklan, siswa menentukan jenis iklan 

berdasarkan isinya 
Menjodohkan 10 sda 

5 

3.5   Mengidentifikasi informasi teks eksposisi 

berupa artikel ilmiah populer dari koran/ 

majalah) yang didengar dan dibaca yang 

didengar dan dibaca. 

Teks 

Eksposisi 

Disajikan teks eksposisi, siswa dapat menemukan 

pernyataan yang sesuai dengan isi teks tersebut 

dengan tepat. 

PG Biasa 11 sda 

Disajikan teks eksposis,i siswa mampu menentukan 

kalimat fakta dengan benar.. 
PG Kompleks 12 sda 

6 

3.6   Menelaah isi dan struktur teks eksposisi 

(berupa artikel ilmiah populer dari koran/ 

majalah) yang diperdengarkan atau dibaca  

Disajikan teks eksposisi, siswa mampu 

memasangkan penggalan paragraf dengan struktur 

teks yang sesuai 

Menjodohkan 13 sda 

Siswa membuat sebuah teks eksposisi secara 

lengkap sesuai strukturnya. 
Uraian 14 sda 

Disajikan sebuah paragraf eksposisi, siswa 

menentukan kalimat yang mengandung kalimat 

fakta. 

PG Kompleks 15 sda 

7 
3.7   Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun 

teks puisi yang diperdengarkan atau dibaca. 

Teks puisi 

 

Siswa menentukan jenis puisi berdasarkan cara 

penyair mengungkapkan isi atau 

gagasannya dengan tepat 

PG Kompleks 16 sda 



Siswa menentukan yang TIDAK termasuk ke dalam 

struktur batin puisi. 
PG Biasa 17 sda 

8 

3.8   Menelaah unsur-unsur pembangun teks puisi 

(perjuangan, lingkungan hidup, kondisi 

sosial, dan lain-lain) yang diperdengarkan 

atau dibaca. 

Disajikan sebuah puisi, siswa mampu menentukan 

tema puisi dengan tepat 
Uraian singkat 18 sda 

Siswa menjodohkan pernyataan pada kolom A dan 

jawaban yang tepat pada kolom B. 
Menjodohkan 19 sda 

Menentukan makna denotasi dan makna konotasi 

puisi yang dibaca dan didengar 
PG Kompleks 20 sda 

9 

3.9   Mengidentifikasi informasi dari teks ekplanasi 

berupa paparan kejadian suatu fenomena 

alam yang diperdengarkan atau dibaca  

Teks  

eksplanasi 

Disajikan sebuah paragraf, siswa mampu 

menentukan gagasan penjelas teks eksplanasi 

dengan benar 

PG Kompleks 21 sda 

Disajikan sebuah paragraf, siswa mampu 

menentukan jenis teks dengan benar.. 
PG Biasa 22 sda 

10 

3.10 Menelaah teks eksplanasi berupa paparan 

kejadian suatu fenomena alam yang 

diperdengarkan atau dibaca.  

Disajikan sebuah teks eksplanasi, siswa mampu 

menentukan struktur  ekasplanasi dengan tepat 
Uraian 23 sda 

Disajikan 4 buah kalimat, siswa mampu 

menentukan   kalimat yang  konjungsi kausalitas 

dengan benar. 

PG Kompleks 24 sda 

Disajikan teks eksplanasi, siswa 

memasangkan/menjodohkan paragraf dengan pola 

pengembangan  teks eksplanasi dengan benar 

Menjodohkan 25 sda 
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