
Teks yang berisi cara, tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal

dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan. Teks prosedur

biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips atau tutorial

melakukan langkah tertentu. Didalam teks prosedur terdapat kata

imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks

agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut.

STRUKTUR TEKS PROSEDUR

Tujuan

Bahan dan Alat

Langkah-langkah

Penutup

Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa

yang akan dibuat atau dilakukan dan motivasi dalam melakukannya.

Berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang

akurat.

Berisi langkah melakukan sesuatu dengan urut secara per tahap.

Berisi penekanan pada keuntungan dan ucapan selamat melakukan sesuatu.

bahasa indonesia

Teks Prosedur

PENGERTIAN

MACAM-MACAM TEKS PROSEDUR

a) Teks Prosedur Sederhana
Teks prosedur sederhana yaitu teks yang berisi

langkah-langkah sederhana yang biasaya hanya 2-4
langkah saja dalam melakukannya, contohnya cara login

facebook, cara mematikan komputer yang benar.
 



b)Teks Prosedur Kompleks

Teks prosedur kompleks yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam

melakukannya. contohnya, cara membuat sambal balado, cara mengajukan

pembuatan kartu SIM, cara memperpanjang STNK, prosedur pembuatan ktp.

c)Teks Prosedur Protokol

Teks prosedur protokol adalah teks yang pada setiap langkahnya bisa

diubah tidak harus runut, walaupun berubah, tetapi hasil akhirnya tetap

sama. 

• Terdapat tujuan, langkah-langkah dan penutup.

• Menggunakan kalimat imperatif atau kalimat perintah sehingga

pembaca bisa mengikuti apa yang diperintahkan pada sebuah teks.

• Menggunakan kalimat langsung dan tidak langsung.

• Menggunakan kalimat saran dan larangan.

CIRI-CIRI TEKS PROSEDUR

KAIDAH KEBAHASAAN TEKS PROSEDUR
Kalimat Imperatif  

Kalimat yang mengandung perintah, fungsinya ialah untuk meminta atau

melarang seseorang untuk melakukan sesuatu.

Kalimat Deklaratif 

Kalimat yang berisi pernyataan, fungsinya ialah untuk memberikan

informasi atau berita tentang sesuatu.

Kalimat Interogatif 

Kalimat yang berisi pertanyaan, fungsinya ialah untuk meminta informasi

tentang sesuatu.

Konjungsi Temporal 

Konjungsi temporal merupakan kata penghubung yang berhubungan secara

kronologis dengan waktu dan kejadian dari kedua peristiwa yang memiliki

keterkaitan. Misalnya, setelah ini, kemudian, lalu, sesudah itu,

selanjutnya, sebelum itu, dan lain-lain.

• Konjungsi temporal berbeda dengan keterangan waktu

Contoh : - pagi , siang , sore , malam 

              - Sekarang , kemarin , lusa

              



Verba 

• Verba material adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan, 

Contoh ; potonglah ubi itu, masukan air ke dalam wadah. 

• Verba tingkah laku adalah perbuatan yang mengacu pada tindakan

berdasarkan ungkapan, 

Contoh ;  tunggu sampai matang, 

               tetap pertahankan, dll. 

Partisipan manusia 

Partisipan manusia adalah mempartisipasikan atau mengikutsertakan

manusia dalam tulisan tersebut untuk membantu langkah-langkahnya.

Bilangan penanda 

Bilangan penanda adalah bilangan yang mengurutkan langkah-langkah pada

tulisannya.

Makna kata 

• Makna leksikal: makna yang tedapat dalam KBBI ( kamus )
• Makna struktural / makna gramatikal : makna yang muncul dalam proses

pembentukan kalimat

a. Makna denotatif

Contoh : Tangan kanan adik patah karena jatuh dari sepeda

b. Makna konotatif

Contoh : Warsono adalah tangan kanan lurah Kademangan

LANGKAH-LANGKAH MENYUSUN TEKS PROSEDUR
Menentukan topik prosedur yang akan disusun.

Mengumpulkan sumber informasi, baik dari media cetak atau media

elektronik.

Mengembangkan informasi yang telah dikumpulkan ke dalam langkah –
langkah yang saling berkaitan.

Menyusun teks prosedur secara utuh.

Teks Eksplanasi
PENGERTIAN
Teks eksplanasi dapat disamakan dengan teks yang menjelaskan prosedur

atau proses terjadinya fenomena yang memiliki hubungan sebab akibat

(kausalitas).



tujuan dan fungsi teks eksplanasi
Tujuan teks eksplanasi adalah untuk memberikan informasi yang jelas

kepada para pembaca agar bisa memahami mengenai suatu fenomena yang

sedang terjadi.

Sedangkan, fungsi teks eksplanasi adalah untuk menjelaskan dan

menggambarkan suatu kejadian atau yang terjadi dengan menyertai contoh

yang ada di sekitar. Lebih singkatnya, teks eksplanasi berfungsi untuk

menjelaskan suatu sebab akibat dari peristiwa.

STRUKTUR teks eksplanasi
Pernyataan umum (gambaran  awal  tentang apa yang disampaikan).

Deretan penjelas (inti penjelasan apa yang disampaikan),

Interpretasi (pandangan atau simpulan).

Identifikasi fenomena  (phenomenon  identification), mengidentifikasi

sesuatu yang akan diterangkan. Hal itu bisa terkait dengan fenomena alam,

sosial, budaya, dan fenomena lainnya. 

Penggambaran rangkaian kejadian (explanation sequence), memerinci proses

kejadian yang relevan dengan fenomena yang diterangkan sebagai

pertanyaan atas bagaimana atau mengapa.

Ulasan (review), berupa komentar atau penilaian tentang  konsekuensi atas

kejadian yang dipaparkan sebelumnya.

KAIDAH KEBAHASAAN teks eksplanasi
 Terdapat bahasa istilah atau bahasa ilmiah/ sesuai bidang.

 Menggunakan kalimat pasif Karena sifatnya menganalisis, maka teks  eksplanasi

menggunakan kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subyeknya dikenai

suatu perbuatan atau aktivitas. 

Konjungsi kausalitas, seperti:  sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu,

sehingga.

Konjungsi kronologis (hubungan waktu), seperti : kemudian, lalu, setelah itu, pada

akhirnya

Pemakaian kata kerja relasional dan materi

       Contohnya: Gunung terbentuk karena lempeng bumi bergerak dan 

       saling menabrak satu sama lain. 

Kata kerja relasional adalah kata kerja yang berfungsi meyatakan hubungan sebab

akibat. Contohnya: Disebabkan, Menyebabkan, Berakibat,Berdampak, Adalah,

kata kerja material adalah kata kerja yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan

fisik atau peristiwa. Contohnya:  Diubah,  Masuk,  Menjadi,  Berubah,  Terbentuk, 

 Terjadi.



MENYUSUN teks eksplanasi
(1) Menentukan tema

(2) Menentukan tujuan

(3) Mengumpulkan data

(4) Mengembangkan kerangka

(5) Menyunting teks  

Sifat Teks Eksplanasi :

 - Faktual (sesuatu yang benar benar terjadi dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya)
- Objektif (analisis / penafsiran terhadap seperangkat fakta secara apa adanya)

Teks Ceramah
PENGERTIAN
Teks ceramah ialah tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf yang

isinya mengandung informasi pengetahuan atau ajakan kepada khalayak

yang mendengarkan. Teks ceramah biasanya memiliki pesan yang bertujuan

untuk memberikan nasihat, petunjuk, atau petuah secara lisan.

ciri ciri teks ceramah
Teks ceramah disampaikan oleh seseorang yang ahli

dalam bidang atau disiplin ilmu tertentu.

Teks ceramah punya struktur yang lengkap, biasanya

terdiri dari pendahuluan, isi, dan penutup. 

Isi teks ceramah disesuaikan dengan pemilihan tema

yang sesuai dengan kegiatan yang sedang

diselenggarakan.

Bahasa yang digunakan dalam teks ceramah adalah

bahasa yang mudah dipahami dan sopan.

Teks ceramah berisi informasi yang bertujuan untuk

memberi nasihat, ajakan, menghibur, dan bisa diterapkan

dalam kehidupan sehari-hari.



tujuan teks ceramah

Informatif/instruktif

Memberikan informasi pada pendengar tentang sebuah hal sehingga

pendengar bisa memahami atau mengerti isi informasi tersebut jelas dan

benar.

Persuasif 

Mengajak pendengar agar mengikuti apa yang sudah pembicara sampaikan

supaya keyakinan pendengar semakin bertambah guna melakukan sesuatu

kearah yang lebih baik lagi.

Argumentatif 

Untuk meyakinkan pendengar tentang sebuah hal.

Deskriptif 

Untuk menggambarkan atau melukiskan mengenai sebuah keadaan.

Rekreatif 

Untuk menghibur atau menggembirakan pendengar supaya merasa puas.

Naratif 

Untuk menceritakan sesuatu hal pada pendengar.

struktur teks ceramah

Pembuka: bagian ini berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan

ucapan syukur.

Pengantar: bagian ini adalah paragraf pengantar yang mengarah pada

topik. Biasanya pengantar berasal dari informasi atau berita yang

faktual yang masih terkait dengan topik ceramah.

Inti: berisi paparan dari penceramah, pandangan umum, ilustrasi dari

materi yang disampaikan.

Gagasan: berisi ide besar yang ingin disampaikan kepada pendengar.

Ceramah yang baik berisi satu gagasan besar yang kemudian

dikembangkan dalam subtopik.

Simpulan

Ucapan permintaan maaf

Salam penutup

Pendahuluan

Isi Ceramah

Penutup



unsur - unsur teks ceramah
Penceramah

Pendengar

Materi

Metode Ceramah

Impromptu, yakni metode ceramah tanpa persiapan. Biasanya

penceramah yang melakukan metode ini sudah memiliki jam terbang

berceramah yang cukup tinggi.

Menghafal, yakni dilakukan dengan persiapan, kemudian menghafalnya.

Membaca naskah, yakni melakukan ceramah dengan naskah lengkap.

Ekstemporan, yakni metode ceramah yang menuliskan pokok-pokok

pikiran sebagai catatan pengingat.

Media Ceramah

1.

2.

3.

4.

kaidah kebahasaan teks ceramah

Menggunakan kata ganti orang pertama atau orang kedua jamak di

dalamnya. Contoh kata ganti orang pertama adalah ‘saya’ dan ‘aku.’
Sementara itu, kata ganti orang kedua jamah adalah ‘kami.’ 
Menggunakan kata-kata sapaan yang ditujukan kepada pendengar,

contohnya adalah ‘bapak-bapak,’ ‘ibu-ibu,’ dan ‘hadirin sekalian.

Menggunakan istilah atau kata-kata teknis yang berkaitan dengan

materi yang dibahas. Contoh jika ceramah sedang membahas

kebahasaan, tidak heran jika konsep-konsep tata krama, kesantunan

berbahasa, sarkastis, dan eufemisme turut dibahas.

kata-kata yang menunjukkan hubungan argumentasi, seperti hubungan

sebab-akibat dan hubungan temporal serta perbandingan atau

pertentangan. 

Contoh kata-kata yang menunjukkan hubungan sebab-akibat adalah ‘jika,’
‘maka,’ ‘sebab,’ ‘karena,’ ‘dengan demikian,’ ‘akibatnya,’ dan ‘oleh karena

itu.’ 
Contoh kata-kata yang menunjukkan hubungan temporal dan

perbandingan/pertentangan adalah ‘sebelum itu,’ ‘kemudian,’ ‘pada

akhirnya,’ ‘sebaliknya,’ ‘berbeda halnya,’ dan ‘namun.



Menggunakan kata-kata kerja mental dan persuasif.

Kata kerja mental menunjukkan respons pembicara terhadap sesuatu.

Contoh ‘memprihatinkan,’ ‘memperkirakan,’ ‘mengagumkan,’ ‘menduga,’
‘mendapat,’ ‘berasumsi,’ dan ‘menyimpulkan.’
Kata persuasif digunakan untuk mendorong/ mengajak pendengar

contohnya adalah,’ ‘ayo,’ dan ‘harus.’
 

kalimat majemuk
Kalimat majemuk adalah kalimat yang disusun dari dua atau lebih klausa yang

terhubung dengan kata penghubung  atau kata sambung. 
Kalimat  majemuk  hubungan  akibat,  ditandai  oleh  kata penghubung

sehingga, sampai-sampai,  maka. 

 Contoh: Ia terlalu banyak bermain sehingga jatuh sakit.
Kalimat  majemuk  hubungan  cara,  ditandai  oleh  kata   penghubung 

 “dengan. “ 

 Contoh: AREMA berhasil mempertahankan kemenangannya dengan memperkokoh

pertahanan  mereka.
Kalimat majemuk hubungan sangkalan, ditandai oleh konjungsi seolah-
olah, seakan-akan.

Contoh: Keadaan di dalam kota Malang kelihatan tenang, seolah-olah tidak

ada suatu apa pun yang terjadi.
Kalimat   majemuk   hubungan   kenyataan,   ditandai   oleh konjungsi

padahal, sedangkan.

Contoh: Ia pura-pura tidak tahu padahal dia tahu banyak.
Kalimat majemuk hasil, ditandai oleh konjungsi makanya. 

Kalimat majemuk hubungan penjelasan, ditandai oleh kata penghubung

Kalimat majemuk hubungan atributif, ditandai oleh konjungsi yang ( bukan

konjungsi). 

 Contoh: Tempat ini licin, makanya Anda jatuh.

bahwa, yaitu.

Contoh: Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa ada dua kelompok siswa

yang memiliki sikap berbahasa yang berbeda di sekolah tersebut.

 Contoh: Pamannya yang tinggal di Batu itu, sedang dirawat di rumah sakit.



Teks Cerpen

PENGERTIAN
jenis karya sastra berbentuk prosa dan bersifat fiktif yang

menceritakan/menggambarkan suatu kisah. 

ciri ciri cerpen
• Terdiri kurang dari 10.000 (sepuluh ribu) kata.

• Selesai dibaca dengan sekali duduk.

• Bersifat fiktif ( rekaan ) ( tetapi juga bisa kisah nyata )
• Hanya mempunyai 1 alur saja (alur tunggal).
• Isi dari cerita berasal dari kehidupan sehari-hari.

• Penggunaan kata-kata yang mudah dipahami oleh pembaca.

• Bentuk tulisan yang singkat (lebih pendek dari Novel).
• Penokohan dalam cerita pendek sangat sederhana.

• Mengangkat beberapa peristiwa saja dalam hidup.

• Kesan dan pesan yang ditinggalkan sangatlah mendalam sehingga si

pembaca ikut merasakan isi dari cerita pendek tersebut.

struktur cerpen
Abstrak 

Gambaran awal dari cerita yang akan diceritakan, bersifat opsional..

Orientasi

Berhubungan dengan waktu, suasana, tempat di dalam cerita pendek

tersebut.

Komplikasi 

Urutan kejadian yang dihubungkan secara sebab dan akibat. Karakter

dan watak tokoh biasanya terlihat di struktur ini.

Evaluasi 

konflik yang terjadi dan menuju pada klimaks serta mulai mendapatkan

penyelesaian dari konflik tersebut.

Resolusi 

Pengarang mengungkapkan solusi terhadap masalah yang dialami tokoh

dalam cerpen.

Koda 

Nilai atau pelajaran yang bisa didapat dari teks cerita pendek oleh

pembaca.( tidak tertulis dalam teks cerpen )



struktur alur cerpen
1. Exposition, Orientation  (Pengenalan situasi cerita

2. Complication( Pengungkapan peristiwa)
3. Rising Action ( Menuju pada adanya konflik )
4. Turning Point (Puncak konflik )
5. Ending ( Penyelesaian)

unsur pembangun cerpen
A. Unsur Intrinsik

Tema merupakan inti pokok yang ingin di ceritakan pada sebuah cerita

Setting / latar, : bagian penjelasan mengenai waktu, tempat dan juga

suasana yang terjadi

Alur :  alur atau plot ini adalah jalan dari sebuah cerita. Alur  memiliki

beberapa jenis, yakni alur maju, alur mundur dan alur campuran

Penokohan, tokoh adalah sosok yang diceritakan dalam sebuah

karangan. Penokohan ada beberapa yaitu : tokoh utama , tokoh

pembantu dan tokoh figuran

Watak  / karakter ( sifat tokoh ). Tokoh memiliki beberapa jenis, yakni

tokoh baik, tokoh jahat dan tokoh netral

Karakterisasi
karakterisasi merupakan cara pengarang menggambarkan dan

mengembangkan karakter tokoh-tokoh dalam cerita. 
Sudut pandang / Point of View  : merupakan suatu bentuk cara pandang

si pembuat cerita pendek ( kedudukan/ posisi tokoh dalam cerita ) 
       contoh : Sudut pandang orang pertama, Sudut pandang orang ketiga
B. Unsur Ekstrinsik

Latar belakang dari pengarang. Biasanya pengarang akan membawakan

cerita berdasarkan pengalaman pribadinya.

Latar belakang dari masyarakat. Kondisi latar belakang masyarakat

ini akan mempengaruhi isi dan jalannya cerita.

Biografi, memaparkan biodata secara menyeluruh dan lengkap/ latar

kehidupan pengarang

Aliran sastra, aliran sastra akan mempengaruhi gaya bahasa yang

dituangkan dalam cerita tersebut

Kondisi psikologis, biasanya senang, suka, duka, dan sedih dalam sebuah

cerita dipengaruhi oleh mood dari penulis.



unsur kebahasaan cerpen
a. Ragam Bahasa Sehari-hari atau Bahasa Tidak Resmi

 Contoh:

“Coba deh kamu pikir alasan kamu ingin jadi psikolog, penyiar, novelis,

pasti ada alasannya, kan?” potong kak Ruri. “Aku ingin jadi psikolog

karena aku ingin memotivasi orang. Aku ingin jadi penyiar karena aku

menganggap pekerjaan itu asyik. Aku ingin novelis karena aku suka nulis.

Aku ingin jadi guru karena…”
b. Kosakata

 

antusias = bergairah; bersemangat.

kriteria = ukuran yang menjadi dasar penilaian 

motivasi = dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar

atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan

tertentu.

monoton = selalu sama dengan yang dulu; itu-itu saja; tidak ada

ragamnya

Contoh kosakata yang terdapat dalam cerpen 

c. Majas (Gaya Bahasa)
 

d. Kalimat Deskriptif
 Contoh : (Suasana hati tokoh aku dan suasana bus yang mengantarkan

tokoh aku pulang ke rumah dari sekolah)
Aku menatap lalu lalang mobil dengan pandangan bingung. Bus yang

membawaku pulang ke rumah melaju kencang atau bisa dibilang ugal-ugalan.

Jujur, aku bingung. Kejadian di sekolah tadi masih mengganggu pikiranku.

Memang bukan kejadian besar, tetapi itu membuatku berpikir keras dan

berusaha mencari kejelasan atas apa yang aku lakukan.

e. Ciri Kebahasaan Lain
 Banyak menggunakan kalimat bermakna lampau,

Contoh : ketika itu, beberapa tahun yang lalu, telah terjadi.
Banyak menggunakan kata yang menyatakan urutan waktu

(konjungsi kronologis)
Contoh: sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian.

Banyak menggunakan kata kerja yang menggambarkan suatu

peristiwa yang terjadi,

Contoh : menyuruh, membersihkan, menawari, melompat, menghindar.



Banyak menggunakan kata kerja yang menunjukkan kalimat tak

langsung sebagai cara menceritakan tuturan seorang tokoh oleh

pengarang. 

Banyak menggunakan kata kerja yang menyatakan sesuatu yang

dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh.

Contoh: mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, 

Contoh: merasakan, menginginkan, mengarapkan, mendambakan, 

nilai nilai cerpen
Nilai dalam cerpen atau yang sering disebut pesan pesan yang ingin

disampaikan pengarang melalui karyanya  adalah sesuatu yang dapat

diambil atau dipetik dari cerpen yang bersifat edukatif, menambah

pengetahuan, memberikan hiburan, atau yang dapat memanusiakan manusia

sehingga berguna bagi manusia dalam kehidupan seharihari.
Nilai moral, yaitu nilai yang berkaitan dengan akhlak/budi

pekerti/susila atau baik buruk tingkah laku.

Nilai sosial/kemasyarakatan, yaitu nilai yang berkaitan dengan norma

yang berada di dalam masyarakat.

Nilai religius/keagamaan, yaitu nilai yang berkaitan dengan tuntutan

beragama.

Nilai pendidikan/edukasi, yaitu nilai yang berkaitan dengan pengubahan

tingkah laku dari baik ke buruk(pengajaran).
Nilai estetis/keindahan, yaitu nilai yang berkaitan dengan hal-hal yang

menarik/menyenangkan (rasa seni). 
Nilai etika, yaitu nilai yang berkaitan dengan sopan santun dalam

kehidupan.

Nilai politis, yaitu nilai yang berkaitan dengan pemerintahan.

Nilai budaya, yaitu nilai yang berkaitan dengan adat istiadat.

Nilai Patriotik/Perjuangan yaituNilai Patriotik adalah nilai dalam

cerpen/novel yang berhubungan dengan jiwa kepahlawanan atau suatu

perjuangan (misalkan perjuangan hidup, semangat yang membara, cinta

tanah air, dan lain-lain).
Nilai kemanusiaan, yaitu nilai yang berhubungan dengan sifat-sifat

manusia.(Nilai- nilai ini ada yang bersifat  ideologis, politis, ekonomis,

sosiologis, budaya, edukatif, humoris, dan sebagainya).


