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PENDAHULUAN 

 Bahasa Indonesia dalam 
Kurikulum 2013 menggunakan 
pendekatan berbasis teks. Teks adalah 
satuan bahasa yang dimediakan secara 
tertulis  dengan tata organisasi tertentu 
untuk mengungkapkan makna dalam 
konteks tertentu pula. Konteks di sini 
bisa menyangkut konteks sosial-
kultural maupun konteks situasi. 
Konteks sosial-kultural misalnya 
penghargaan masyarakat terhadap 
hutan, pohon, sungai atau budaya yang 
ada di masyarakat. Dalam penggunaan 
pendekatan pembelajaran berbasis 
teks, bahasa Indonesia diajarkan bukan 
sekedar sebagai pengetahuan bahasa, 
melainkan sebagai teks yang berfungsi 
untuk menjadi sumber penggambaran 
diri penggunanya pada konteks sosial-
budaya akademis. 

   Pembelajaran bahasa 
Indonesia berbasis teks dilaksanakan 
dengan menerapkan prinsip bahwa 
bahasa bersifat fungsional. Bahasa 
bersifat fungsional yaitu penggunaan 
bahasa yang tidak pernah terlepas dari 
konteks karena dalam bentuk bahasa 
yang digunakan itu tercermin ide, 
sikap, nilai, dan ideologi penggunanya. 
 Pembelajaran bahasa 
Indonesia yang berbasis teks ini 

menggunakan  buku pegangan bagi 
peserta didik. Dalam proses belajarnya 
dilaksanakan dalam empat tahap. 
Pertama membangun konteks, kedua 
pemodelan teks, ketiga membangun 
teks secara berkelompok, dan yang 
keempat membangun teks secara 
mandiri. Konteks pembelajaran 
dibangun menurut sosial dan budaya 
yang dihadapi peserta didik sehari-
hari. Hal ini dilakukan untuk 
memudahkan peserta didik untuk 
memahami pembelajaran yang 
diberikan. 
 Menurut Baiq Dian Rinjani 
guru bahasa Indonesia di SMPN 6 
Mataram, penggunaan bahasa dalam 
buku pedoman bagi peserta didik 
cukup sulit untuk dipahami oleh 
peserta didik apalagi bagi kelas VII. 
Guru harus bekerja ekstra dalam 
menjelaskan kata-kata sulit dan 
membangun konteks yang sesuai 
dengan keadaan nyata yang diketahui 
oleh peserta didik. 
 Materi yang digunakan  tidak 
menampilkan kenyataan yang ada di 
lapangan. Pada materi pokok teks 
deskripsi dengan tema pengenalan 
budaya Indonesia yang dijadikan 
contoh adalah Tari Saman. Tidak 
semua peserta didik mengetahui  Tari 
Saman. Apalagi mereka yang 
bersekolah di daerah-daerah 
pedalaman dengan fasilitas yang serba 
kurang. Tugas guru untuk menjelaskan 
hal yang tidak pernah dilihat dan tidak 
diketahui oleh peserta didik seperti ini 
akan menjadi sulit. Oleh karena itu, 
pengembangan pembelajaran dengan 
menggunakan budaya yang ada di 
sekitar peserta didik adalah solusi yang 
tepat untuk dilakukan oleh guru, 
mengingat bahwa Indonesia dikenal 
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kaya akan budaya dan setiap daerah 
memiliki budaya asli daerahnya.  
 Dengan banyaknya 
kebudayaan yang ada di Indonesia dan 
pemberlakuan mata pelajaran bahasa 
Indonesia yang berbasis teks, guru 
harus memperhatikan berbagai 
komponen yang berhubungan dengan 
kegiatan belajar mengajar khususnya 
pengembangan bahan ajar. 
Pengembangan bahan ajar pada materi 
teks deskripsi dengan berwawasan 
multikultural dengan menggunakan 
Kurikulum 2013 perlu diberlakukan, 
karena pengembangan perangkat 
pembelajaran bahasa Indonesia saat ini 
kurang menyesuaikan dengan 
kenyataan yang ada di lapangan. 
 Sebagaimana yang telah 
diungkapkan di atas bahwa setiap 
daerah memiliki budaya asli 
daerahnya. Oleh karena itu, hendaklah 
dalam pengembangan perangkat 
pembelajaran yang dilakukan oleh 
guru pada setiap sekolah perlu 
memperhatikan hal tersebut, sehingga 
peserta didik akan lebih mudah 
memahami pelajaran apabila 
disuguhkan dengan contoh-contoh 
yang nyata yang mereka ketahui dan 
berada di sekitar mereka. Keragaman 
atau perbedaan terhadap suatu 
kebudayaan dengan kebudayaan lain 
inilah yang dinamakan multikultural. 
Oleh karena itu, peneliti terdorong 
untuk mengangkat penelitian tentang 
pengembangan perangkat 
pembelajaran menulis teks deskripsi  
berwawasan multikultural kelas VII di 
SMPN 6 Mataram  . 
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METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini berjenis 
deskriptif kualitatif. Produk yang 
dikembangkan berupa perangkat 
pembelajaran yakni sebuah modul 
yang dikhususkan untuk pembelajaran 
menulis teks deskripsi yang 
berwawasan multikultural. Proses 
penelitian pengembangan ini diawali 
dengan potensi atau masalah yang 
muncul di lingkungan peneliti, 
kemudian peneliti menetapkan produk 
yang akan dihasilkan sebagai solusi 
atas masalah tersebut. Peneliti akan 
membuat perangkat pembelajaran 
yang berupa modul dengan materi 
menulis teks deskripsi. Pembuatan 
modul ini diharapkan mampu 
membantu proses pembelajaran 
khususnya di daerah-daerah terpencil 
dengan fasilitas yang kurang memadai. 
Penelitian ini bersifat kolaboratif yaitu 
peneliti bekerja sama dengan guru 
pendamping.Peneliti menanyakan pada 
guru pendamping apa saja kendala 
yang dihadapi oleh guru dan peserta 
didik khususnya materi menulis teks 
deskripsi. Dalam hal ini, guru berperan 
membantu peneliti dalam 
melaksanakan penelitian. Penelitian ini 
berlokasi di SMPN 6 Mataram Jalan 
Udayana Desa/Kelurahan Karang Baru 
Kecamatan Selaparang Kota Mataram 
Provinsi  NusaTenggara Barat. Data 
penelitian ini berupa perangkat 
pembelajaran menulis teks deskripsi 
dengan berwawasan multikultural. 
Perangkat pembelajaran yang 
dimaksud adalah modul atau buku 
yang memiliki keterkaitan dengan 
masalah yang akan peneliti kaji. 
Sumber data penelitian ini adalah 
kurikulum 2013 pada pembelajaran 
menulis teks deskripsi kelas VII. 

Dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan dua metode 
pengumpulan data yakni observasi dan 
dokumentasi. 

1. Observasi 
 Peneliti telah melakukan 
pengamatan pada saat melaksanakan 
Program Pengalaman Lapangan (PPL) 
yang dimulai dari tanggal 01 
September 2014 dan berakhir pada 
tenggal 10 Desember 2014. Selain 
melakukan pengamatan tentang proses 
belajar yang dilakukan, peneliti juga 
mengamati buku pegangan bagi 
peserta didik yang digunakan sebagai 
perangkat pembelajaran. Peneliti 
merasa perlu membuat suatu perangkat 
pembelajaran yang dapat menunjang 
hasil belajar siswa khususnya pada 
materi pembelajaran menulis teks 
deskripsi.Peneliti  membuat atau 
mengembangkan perangkat 
pembelajaran menulis teks deskripsi 
dengan berwawasan multikultural agar 
lebih mudah dimengerti oleh peserta 
didik. Multikultural itu sendiri adalah 
keragaman atau perbedaan terhadap 
suatu kebudayaan dengan kebudayaan 
lain. Kebudayaan yang digunakan  
adalah kebudayaan yang ada disekitar 
peserta didik. 
2. Dokumentasi 
  Peneliti mengumpulkan 
dokumen perangkat pembelajaran 
yang digunakan oleh guru dalam 
proses belajar di kelas. Perangkat 
pembelajaran yang dimaksud adalah 
buku pegangan bagi peserta didik, 
buku pegangan bagi guru, dan RPP 
yang digunakan oleh guru.Semua itu 
dilakukan untuk membuktikan 
keabsahan data dalam penelitian ini. 
Menurut Riduwan (2003:77), 
dokumentasi ditujukan untuk 
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memperoleh data langsung dari tempat 
penelitian, meliputi buku-buku yang 
relevan, peraturan-peraturan, laporan 
kegiatan, foto-foto, atau film 
dokumenter.  

 Dalam penelitian ini, data 
dianalisis dengan menggunakan 
metode deskriptif kualitatif dengan 
langkah-langkah sebagai berikut. 

1. Mengidentifikasi data yang berupa 
dokumen seperti buku pegangan 
bagi peserta didik, buku pegangan 
bagi guru serta RPP yang 
digunakan oleh guru pada 
pembelajaran menulis teks 
deskripsi. 

2. Data yang sudah diidentifikasi 
digunakan untuk menentukan topik 
dan materi pembelajaran untuk  
pembuatan modul. Materi modul 
berisi tentang menulis teks 
deskripsi dengan berwawasan 
multikultural. 

3. Kompetensi dasar dalam modul 
disesuaikan berdasarkan kurikulum 
2013. 
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PEMBAHASAN 

Bab 1 

Pendahuluan 

A. Deskripsi  
 Modul menulis teks deskripsi  
berwawasan multikultural memuat 
materi pengetahuan tentang menulis 
teks deskripsi. Di dalam modul teks 
deskripsi  berwawasan multikultural 
ini peserta didik akan mempelajari apa 
itu teks deskripsi dan menghasilkan 
teks deskripsi sendiri. Teks deskripsi 
yang peserta didik hasilkan nantinya 
akan berwawasan multikultural. 
Artinya, hasil tulisan peserta didik 
akan memuat tentang kebudayaan-
kebudayaan yang berada di sekitar 
peserta didik. Hal ini dikarenakan agar 
mempermudah peserta didik dalam 
memahami materi yang diberikan. 
B. Prasyarat 
 Kompetensi ini akan berhasil 
secara optimal apabila telah selesai 
mempelajari dan menguasai modul:  
1. Pembangunan konteks 
2. Pemodelan teks 
3. Membangun teks deskripsi secara 

berkelompok 
4. Membagun teks deskripsi secara 

mandiri 
C. Petunjuk Penggunaan Modul 
1. Petunjuk untuk Peserta Didik 

a. Bacalah dan pahami dengan 
seksama keseluruhan isi dalam 
modul ini. 

b. Pahami setiap materi teori 
dasar dengan membaca secara 
teliti, kemudian kerjakan soal 
evaluasi sebagai saran 
berlatih. 

c. Berlatihlah secara berulag-
ulang dalam menulis teks 

deskripsi berwawasan 
multikultural. 

d. Jika ada hal yang kurang jelas 
atau peserta didik mengalami 
kesulitan dalam mempelajari 
isi modul, tanyakan kepada 
guru/fasilitator. 

e. Bacalah referensi lainnya 
yang berhubungan dengan 
materi modul agar peserta 
didik mendapatkan tambahan 
pengetahuan. 

2. Peran Guru/Fasilitator 
a. Menginformasikan cara 

mempelajari dan 
menggunakan modul. 

b. Menginformasikan langkah-
langkah belajar yang harus 
dilakukan peserta didik 

c. Memberikan penjelasan 
kepada siswa bagian-bagian 
dari modul yang belum 
dipahami oleh peserta didik. 

d. Membimbing peserta didik 
dalam membuat teks 
deskriptif  berwawasan 
multikultural, baik secara 
berkelompok maupun 
mandiri. 

e. Melakukan evaluasi melalui 
proses dan produk belajar 
yang dicapai. 

D. Tujuan Akhir 
 Setelah mempelajari modul 
ini, peserta didik diharapkan dapat: 
1. Mengetahui tentang teks deskripsi 
2. Menyusun teks deskripsi secara 

berkelompok 
3. Menyusun teks deskripsi secara 

mandiri. 
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Bab II 
Pembelajaran 

1. Tujuan Kegiatan Pembelajaran 

1. Setelah membaca model teks 
tanggapan deskripsi, siswa 
menjelaskan makna kata atau istilah 
dalam teks tersebut dengan penuh 
percaya diri serta jujur  
menyebut/mencatumkan sumber 
bacaan/informasi yang dijadikan 
rujukan. 

2.  Setelah membaca model teks 
tanggapan deskripsi, siswa 
menjawab pertanyaan-pertanyaan 
tentang isi teks dengan bahasa 
santun sebagai bentuk rasa 
menghargai dan mensyukuri 
keberadaan bahasa Indonesia 
sebagai anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa. 

3.  Setelah membaca model teks 
tanggapan deskriptsi, siswa 
mengungkapkan hubungan isi teks 
dengan kenyataan di lingkungan 
(sekolah/tinggal) dengan bahasa 
santun sebagai bentuk rasa 
menghargai dan mensyukuri 
keberadaan bahasa Indonesia 
sebagai anugerah Tuhan Yang 
Maha Esa. 

4. Setelah membaca model teks 
tanggapan deskripsi, siswa 
menjelaskan struktur isi teks dengan 
penuh percaya diri dan tanggung 
jawab. 

5. Setelah membaca model teks 
tanggapan deskripsi, siswa 
menentukan gagasan-gagasan 
pokok dalam teks tersebut  secara 
jujur dan bertanggung jawab. 

6. Setelah membaca model teks 
tanggapan deskripsi, menyusun 
kembali teks tersebut secara ringkas 
dengan menggunakan bahasa 

Indonesia baik dan benar sebagai 
bentuk rasa menghargai dan 
mensyukuri keberadaan bahasa 
Indonesia sebagai anugerah Tuhan 
Yang Maha Esa. 

7. Setelah membaca model teks 
deskripsi, siswa mampu menyusun 
teks deskripsi berdasarkan struktur 
teks baik secara berkelompok 
maupun mandiri. 

 
2. Uraian Materi 
A. Teks Deskripsi 

 Teks deskripsi adalah teks 
yang menggambarkan atau melukiskan 
sesuatu sehidup-hidupnya, seperti 
keadaan alam, ruangan, dan keindahan 
wajah seseorang. Dengan kata lain, 
teks deskripsi adalah kalimat yang 
menggambarkan keadaan, bentuk, atau 
suasana tertentu, seperti benda, orang 
atau tempat sesuai dengan objek yang 
sebenarnya. Dengan teks deskripsi, 
pembaca seolah-olah melihat, 
mendengar dan merasakan sendiri 
tentang hal yang disampaikan dalam 
teks.  

 Teks deskripsi memiliki ciri-
ciri sebagai berikut. Pertama, 
menggambarkan sesuatu sejelas-
jelasnya. Kedua, melibatkan kesan 
indra (melihat, mendengar, meraba, 
dan mencium atau membau. Ketiga, 
membuat pembaca atau pendengar 
merasakan sendiri atau mengalami 
sendiri. Keempat, menjelaskan ciri-ciri 
objek seperti warna, ukuran, bentuk, 
dan keadaan suatu objek secara 
terperinci.   

 Ciri bahasa teks  deskripsi 
 Teks deskripsi harus dapat 
menghidupkan kesan atau daya hayal 



 
9 

pembaca. Untuk itu penulis dituntut 
mampu memilih dan mendayagunakan 
kata-kata yang dapat memancing kesan 
serta citra indrawi dan suasana  batin 
pembaca. Sesuatu yang dideskripsikan 
harus secara gamlang,  hidup, dan 
tepat. Dalam menulis deskripsi harus 
dihindari pernyata umum yang tidak 
terperinci. Metafora, kiasan, atau kata-
kata konotatif akan sangat menentukan 
kekenyalan nuansa makna dari sebuah 
deskripsi. 

Struktur Teks Deskripsi 

 

 

  

 

  

Stuktur teks deskripsi ada 2 yaitu 
deskripsi umum dan deskripsi bagian. 
Deskripsi umum berisi penjelasan 
secara umum tentang apa yang akan 
dijelaskan atau dipaparkan dalam teks 
tersebut. Biasanya kata kunci yang 
digunakan pada deskripsi umum ini 
adalah kata yakni, yaitu, merupakan, 
adalah, tapi tidak semua deskripsi 
umum menggunakan kata-kata tadi. 
Deskripsi bagian berisi penjelasan 
secara terperinci tentang apa yang 
menjadi masalah atau apa yang 
dibahas di dalam teks.  

 

 

 

 

 

  

Peresean

 

 Salah satu Budaya tradisional 
yang merupakan warisan peninggalan 
nenek moyang suku Sasak adalah 
budaya Peresean. Peresean adalah 
salah satu dari sekian banyak Budaya 
asli suku Sasak yang ada di Pulau 
Lombok. Budaya Peresean ini 
merupakan sebuah seni tradisional 
pertarungan antara dua orang petarung 
yang disebut pepadu, dengan 
menggunakan sebuah rotan sebagai 
pemukul yang ujungnya dilapisi 
balutan aspal dan pecahan beling yang 
ditumbuk sangat halus, dan perisai 
sebagai pelindung yang disebut ende 
yang terbuat dari kulit sapi atau kulit 
kerbau.  
 Acara adat Peresean telah 
berlangsung secara turun temurun 
sejak ratusan tahun yang lalu, dan 
acara ritual adat Peresean ini biasanya 
digelar disaat musim kemarau tiba 
untuk memanggil hujan. Tradisi atau 
budaya ini sangat disakralkan oleh 
masyarakat suku Sasak di Pulau 
Lombok, tapi karena sesuai dengan 
perkembangan jaman maka saat ini 
tradisi Peresean diadakan hanya pada 
saat-saat tertentu menjelang perayaan-
perayaan khusus seperti pada perayaan 
Hari Ulang Tahun Kemerdekaan RI, 
hari Ulang Tahun 
Kabupaten/Kotamadya di Pulau 
Lombok atau menjelang bulan 
Ramadhan.  

Struktur Teks 
Deskripsi 

DESKRIPSI UMUM 

DESKRIPSI BAGIAN 

http://3.bp.blogspot.com/--g1g6pK4aQU/ToFLQ5b7qxI/AAAAAAAAAKQ/GWYZbR6Bxag/s1600/Peresean13.jpg
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 Tradisi Peresean ini pada 
awalnya dilatar belakangi oleh rasa 
emosional para raja-raja di masa 
lampau ketika mereka harus berjuang 
menuju medan pertempuran untuk 
mengalahkan musuh-musuhnya. Pada 
budaya tradisi Peresean ini biasanya 
para pesertanya atau pepadu tidak 
pernah dipersiapkan terlebih dahulu 
seperti umumnya pada pertarungan-
pertarungan lainnya, karena para 
penonton yang hadir juga bisa ikut 
mengambil bagian dalam pertarungan 
ini, atau pemimpin pertandingan yang 
disebut pekembar bisa menunjuk 
secara langsung calon pepadu dari 
para penonton yang hadir ketika acara 
pertarungan hendak dimulai saat itu. 
Dan selanjutnya wasit atau pekembar 
akan mencarikan lawan seimbang 
untuk petarung atau pepadu tersebut. 
Jumlah petarung (pepadu) dalam 
Peresean ini biasanya tidak pernah 
dibatasi, dan pertarungan dilakukan 
satu lawan satu yang dipimpin oleh 
dua orang wasit (pekembar) yaitu 
wasit tengah yang bertugas memimpin 
pertandingan, dan wasit pinggir yang 
bertugas untuk memberikan nilai pada 
pasangan yang bertarung. 
   
B. Imbuhan Kata 
 Imbuhan kata adalah kata-
kata dasar yang mendapatkan imbuhan 
yang berupa awalan, akhiran, sisipan, 
dan awalan-akhiran. Imbuhan sendiri 
berfungsi untuk menambahkan arti 
atau maksud dari kata-kata dasar yang 
diberi imbuhan tersebut.  
Macam-macam imbuhan: 
 Dalam bahasa Indonesia ada 
empat macam imbuhan yaitu: 
1. Awalan (Prefiks) 
 Awalan (prefiks) adalah 
imbuhan-imbuhan yang diletakkan 

pada awal kata dasar. Imbuhan-
imbuhan yang termasuk ke dalam 
awalan (prefiks) adalah me-, ber-, ke-, 
di-, pe-, dan ter-. 
Contoh: ber- + langsung = berlangsung 
  di- + gelar = digelar 
2. Sisipan (Infiks) 
 Sisipan (infiks) adalah 
imbuhan yang diletakkan di tengah-
tengah kata dasar. Bentuk-bentuk 
sisipan antara lain: -el-, -em-, dan –er-.  
Contoh: -em- + getar =gemetar 
 -em- + turun = temurun  
3. Akhiran (Sufiks) 
 Akhiran (sufiks) adalah 
imbuhan yang diletakkan pada akhir 
kata dasar. Ada beberapa macam 
bentuk sufiks, diantaranya: -kan, -I, -
an, -kah, -tah, dan –pun. 
Contah: pecah + -an = pecahanan 

 bawa + -kan = bawakan 

4. Awalan-ahiran (Konfiks) 
 Awalan-akhiran (konfiks) 
adalah imbuhan yang diletakkan pada 
bagian awal dan akhir kata dasar. 
Imbuhan-imbuhan konfiks 
diantaranya: me-kan, pe-an, ber-an, 
se-nya. 
Contoh : rasa + me-kan = merasakan 
   kembang + pe-an = 
perkembangan 

lama + se-nya = selamanya 

C. Merujuk Kata 
 Merujuk kata adalah kata 
yang merujuk pada kata lain yang 
disebutkan sebelumnya yang 
mempunyai keterikatan. 
Macam-macam rujukan kata: 
1. Rujukan benda/hal: ini, itu, 

tersebut 
2. Rujukan tempat: di sana, di sini, di 

situ 
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3. Rujukan personal atau orang/ yang 
diperlakukan seperti orang: dia, ia, 
mereka, beliau 
Contoh: 
Acara adat Peresean telah 
berlangsung secara turun temurun 
sejak ratusan tahun yang lalu, dan 
acara ritual adat Peresean ini 
biasanya digelar disaat musim 
kemarau tiba untuk memanggil 
hujan. Tradisi atau budaya ini 
sangat disakralkan oleh masyarakat 
suku Sasak di Pulau Lombok. 

Kata yang bergaris bawah di 
atas merupakan contoh rujukan kata. 
Kata tradisi atau budaya ini merujuk 
pada budaya peresean. Rujukan kata 
ini dimaksudkan agar kata peresean  
tidak terlalu sering digunakan. Kata 
tradisi atau budaya ini sudah 
menunjukkan maksud dari penulis 
yakni pada budaya peresean. 

D. Kelompok Kata (Frase) 
 Kelompok kata (frase) adalah 
gabungan dua buah kata atau lebih 
yang tidak membentuk arti baru. Frase 
berbeda dengan kata majemuk. Frase 
mempertahankan makna asalnya 
sedangkan kata majemuk membentuk 
arti baru. 
Contoh: sangat halus : betul-betul 
halus 

anak rajin  : anak yang 
memiliki sifat rajin, tidak malas 

jauh sekali : betul-betul 
jauh 

baju biru : baju yang 
berwarna biru 

Ciri-ciri frase: 
1. Tidak membentuk makna baru 
2. Dapat disisipi kata lain 

Contoh: ayah ibu  : ayah dan ibu 

telur bebek : telurnya bebek 

mobil baru : mobil yang 
baru 

E. Konjungsi  
 Konjungsi adalah kata yang 
menghubungkan kata yang satu 
dengan kata yang lain di dalam satu 
kalimat. 
Macam-macam konjungsi: 
Penambahan : dan 
Pendampingan : serta 
Pemilihan : atau 
Perlawanan : sedangkan, padahal 
Pertentangan : namun 
3. Rangkuman 

 Teks deskripsi adalah teks yang 
menggambarkan atau 
melukiskan sesuatu sehidup-
hidupnya, seperti keadaan 
alam, ruangan, dan keindahan 
wajah seseorang. Struktur teks 
deskripsi ada dua yakni 
deskripsi umum dan deskripsi 
bagian.  

 Imbuhan kata adalah kata-kata 
dasar yang mendapatkan 
imbuhan yang berupa awalan, 
akhiran, sisipan, dan awalan-
akhiran. Imbuhan sendiri 
berfungsi untuk menambahkan 
arti atau maksud dari kata-kata 
dasar yang diberi imbuhan 
tersebut.  

 Merujuk kata adalah kata yang 
merujuk pada kata lain yang 
disebutkan sebelumnya yang 
mempunyai keterikatan. 

 Kelompok kata (frase) adalah 
gabungan dua buah kata atau 
lebih yang tidak membentuk 
arti baru. Frase berbeda dengan 
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kata majemuk. Frase 
mempertahankan makna 
asalnya sedangkan kata 
majemuk membentuk arti baru. 

 Konjungsi adalah kata yang 
menghubungkan kata yang satu 
dengan kata yang lain di dalam 
satu kalimat. 

 

Tugas Kebahasaan 

Tari Rudat 

 

Tari rudat sudah ada di 
Indonesia sejak abad ke-15. Dulu, 
rudat diajarkan di pesantren sebagai 
sarana dakwah. Berbarengan dengan 
penyebaran agama Islam di berbagai 
daerah di Indonesia, tari rudat pun 
menyebar dan menjadi tarian rakyat. 
Di Pulau Lombok, tari rudat bisa kita 
jumpai hampir di setiap kecamatan. 
Bahkan, beberapa sekolah dasar 
mengajarkan tari rudat kepada murid-
muridnya. Gerakan tari rudat seperti 
gerakan pencak silat. Meskipun tari 
rudat cukup berkembang, pelatih tari 
rudat tidak banyak. Orang mau 
membentuk grup rudat biasanya 
karena keinginan untuk melestariakan 
rudat yang telah diajarkan oleh orang 
tua atau gurunya. 

 

Pakaian yang dikenakan oleh 
penari rudat seperti pakaian  prajurit 
zaman dulu. Bajunya dari saten, 
memakai sabuk, bapang (pangkat), 
tarbus (semacam songkok), dan 
sorban. Jumlah pemain rudat ada 10 
orang. Sedangkan pemain musik yang 
mengiringi rudat ada beberapa orang. 
Masing-masing menabuh gendang, 
tambur, seruling, dan satu orang lagi 
bertugas menyanyikan syair rudat. 
Pementasan rudat hanya berlangsung 
10 menit. Terdiri 3 bagian, yaitu 
pembukaan, shalawat, dan penutup. 
Menyaksikan tari rudat itu seperti 
menonton pertunjukan pencak. Ada 
gerakan memukul, menendang, 
menangkis, dan memasang kuda-kuda. 
Konon, gerakan-gerakan ini 
menunjukkan sikap waspada dan siap 
siaga prajurit Islam tempo dulu. Di 
Lombok, tarian rudat banyak 
ditampilkan pada upacara peringatan 
Maulid Nabi Muhammad SAW, Isra' 
Mi'raj, khataman Al-Qur'an, gebyar 
Muharam, Idul Fitri, dan hari besar 
Islam lainnya. Selain itu, rudat juga 
sering ditampilkan untuk hiburan di 
lingkungan pesantren, acara hajatan, 
juga untuk menyambut tamu di hotel-
hotel berbintang. 

1. Tentukanlah struktur teks di 
atas! 
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2. Carilah masing-masing 5 
imbuhan kata pada teks di atas! 
a. Awalan (prefiks) 
b. Sisipan (infiks) 
c. Akhiran (sufiks) 
d. Awalan-akhiran (konfiks) 

3. Carilah merujuk kata dan 
kelompok kata yang ada dalam 
teks tersebut! 

4. Temukanlah konjungsi yang 
terdapat di dalam teks di atas! 

Kegiatan 1 
Pemodelan Teks Deskripsi 
 Pada kegiatan ini peserta 
didik diajak mengenali dan memahami 
teks deskripsi yang berjudul 
‘Ngurisan’.Ngurisan

 

Tradisi “ngurisan” atau cukur 
rambut bayi pada saat perayaan maulid 
Nabi Muhammad SAW merupakan 
tradisi yang sudah lama dilaksanakan 
di Nusa Tenggara Barat (NTB). 
Tradisi “Ngurisan” atau cukur rambut 
bayi yang baru lahir atau berumur di 
bawah enam bulan bagi masyarakat 
Lombok biasanya dilaksanakan di 
masjid atau mushalla pada hari-hari 
besar agama Islam, terutama saat 
peringatan hari kelahiran Nabi 
Muhammad SAW. Acara ‘ngurisan’ 
atau cukur rambut pada bayi tidak 
hanya ada di pulau lombok.  Di 
Nusantara ada juga budaya cukur bayi 
atau potong rambut bayi. Seperti 

budaya Jawa yang mengenal tradisi 
potong rambut saat bayi berusia 35 
hari atau bertepatan dengan upacara 
selapanan. Pada saat itu beberapa 
orang yang dituakan seperti 
eyang/bude/pakde secara bergantian 
akan memotong sejumput rambut bayi. 
Upacara ini akan diikuti dengan tradisi 
bancakan atau membagikan sepincuk 
nasi gudangan (urap) pada anak-anak 
kecil di lingkungannya. Masyarakat 
Ternate Maluku Utara juga 
mempunyai tradisi memotong rambut 
bayi yang disebut saro-saro. Upacara 
cukur bayi  ini sebagai simbol untuk 
menyambut kehidupan baru bagi sang 
bayi. Tradisi potong rambut ini 
biasanya diteruskan dengan mencukur 
plontos kepala bayi hingga bersih. 
Meski hanya tradisi, mencukur rambut 
bayi hingga plontos membuat 
perawatan kulit kepalanya dapat 
dilakukan dengan lebih mudah dan 
menyeluruh. 

Tradisi ‘ngurisan’ di pulau 
Lombok merupakan warisan para 
orang tua dulu sehingga harus 
dihormati dan dilestarikan sebagai 
bentuk rasa syukur kepada Allah SWT. 
Tradisi ini dilakukan dengan cara 
sejumlah bayi digendong orang tua 
atau kerabatnya di bawa ke masjid 
bersama dengan beberapa jenis bunga 
dan beras kuning yang diletakkan 
dalam sebuah nampan berisi kepingan 
uang logam. Sebelum prosesi 
‘ngurisan’ dilaksanakan oleh para 
tokoh agama dan masyarakat dari 
bebeberapa kampung di dalam dan 
luar, terlebih dulu dimulai dengan 
‘namatan’ atau pembacaan ayat-ayat 
pendek yang dilakukan oleh anak-anak 
usia sekolah dasar. Tamu undangan 
yang telah hadir memperoleh 
penganan berupa kue khas lombok 

https://www.facebook.com/Nutrisi.Gemuk.Sehat.Anak/posts/376492402536978:0
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seperti tarek, iwel, tempeyek dan 
lainnya yang disediakan oleh warga 
kampung yang mengundang mereka. 
Pada siang harinya para undangan 
memperoleh makan siang berupa nasi 
lengkap dengan lauk pauknya, dan 
sore hari tamu undangan memperoleh 
buah-buahan atau yang disebut dengan 
‘dulang penamat’ atau makanan 
terakhir setelah prosesi ‘ngurisan’ 
berakhir. 
Kegiatan 2 
Membangun Konteks 
 Untuk membangun konteks 
dan pemahaman peserta didik tentang 
budaya Indonesia dan budaya 
daerahmu, jawablah pertanyaan di 
bawah ini! 
1). Apakah yang kamu ketahui tentang 
budaya Indonesia?  
2). Apa sajakah yang termasuk budaya 
Indonesia? 
3).Dapatkah kamu menyebutkan 
berbagai nama tarian yang ada di 
Indonesia? 
4). Sebutkan budaya asli di daerahmu 
yang kamu ketahui? 
5). Sebutkan nama tarian asli dari 
daerahmu? 
6). Apakah nama baju adat dari 
daerahmu? 
7). Apakah kamu bangga memiliki 
kebudayaan Indonesia dan Daerahmu? 
8). Bagaimanakah caramu 
mempertahankan kebudayaan yang 
kamu miliki? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Tugas 1 
Pacoa Jara 

 

Pulau Sumbawa di Nusa 
Tenggara Barat adalah tempat bagi 
kuda liar Sumbawa yang kesohor. 
Kuda Sumbawa sangat terkenal karena 
menjadi tunggangan para raja,  
bangsawan, dan panglima perang sejak 
abad 18. Kuta ini tidak begitu besar, 
namun ternyata terbilang tangguh. 
Kuda ini dikatakan tangguh karena 
selain untuk sarana transportasi juga 
kuat membawa beban hasil panen. 

Pulau Sumbawa tepatnya di 
kota Bima, kuda Sumbawa yang 
terkenal tangguh sering 
diperlombakan. Balap kuda tradisional 
atau yang disebut ‘Pacoa Jara’  oleh 
masyarakat Bima terbilang unik. Joki 
pada balap kuda biasanya adalah orang 
dewasa. Tetapi, di kota Bima para joki 
yang menunggangi kuda pada acara 
‘Pacoa Jara’ anak-anak berumur 5-10 
tahun. Acara ini biasanya di gelar 
secara rutin setiap tahun untuk 
menyambut hari besar seperti HUT RI 
atau Maulid Nabi. 

1. Dalam  teks deskripsi yang 
berjudul  ‘Pacoa Jara’ di atas, pada 
bagian manakah deskripsi umum 
dan deskripsi bagian? 

2. Carilah rujukan kata, kelompok 
kata, kata berimbuhan dan 
konjungsi yang terdapat pada teks 
‘Pacoa Jara’?  
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3. Membuat teks deskripsi 

berwawasan multikultural secara 
berkelompok. Kebudayaan yang di 
angkat adalah kebudayaan asli di 
Indonesia. 

4. Membuat teks deskripsi 
berwawasan multikultural secara 
mandiri. Kebudayaan yang di 
angkat adalah kebudayaan asli di 
daerahmu. 
 
Tugas 2 

Tari Caci 

 
Tari Caci adalah kesenian 

tradisional sejenis tarian perang yang 
khas dari masyarakat Manggarai di 
Pulau Flores, Nusa Tenggara timur. 
Tarian ini merupakan tarian yang 
dimainkan oleh dua penari laki-laki 
yang menari dan saling bertarung 
dengan menggunakan cambuk dan 
perisai sebagai senjatanya. Tari Caci 
ini juga merupakan salah satu kesenian 
tradisional yang cukup terkenal di 
Pulau Flores, NTT. Tarian ini sering 
ditampilkan di berbagai acara seperti 
saat syukuran musim panen (hang 
woja), ritual tahun baru (penti), dan 
berbagai upacara adat lainnya. Tari 
Caci berawal dari tradisi masyarakat 
Manggarai dimana para laki-laki 
saling bertarung satu lawan satu untuk 
menguji keberanian dan ketangkasan 
mereka dalam bertarung. Tarian ini 
kemudian berkembang menjadi sebuah 

kesenian dimana terdapat gerak tari, 
lagu dan musik pengiring untuk 
memeriahkan acara. Nama Tari Caci 
sendiri berasal dari kata “ca” berarti 
“satu” dan “ci” yang berarti “uji”. 
Sehingga caci dapat diartikan sebagai 
uji ketangkasan satu lawan satu. 

Tari Caci ini dilakukan oleh 
sekelompok penari laki-laki dengan 
bersenjatakan cambuk dan perisai. 
Dalam pertunjukannya, sekelompok 
penari tersebut dibagi menjadi dua 
bagian dan dipertandingkan satu lawan 
satu. Sebelum penari dipertandingkan, 
pertunjukan terlebih dahulu diawali 
dengan Tari Tandak atau Tari 
Danding Manggarai. Tarian tersebut 
dilakukan oleh penari laki-laki dan 
perempuan sebagai pembuka acara dan 
meramaikan pertunjukan Tari Caci. 
Setalah tarian pembuka selesai 
kemudian dilanjutkan dengan atraksi 
Tari Caci. Saat kedua penari akan 
memasuki arena, penari terlebih 
dahulu melakukan pemanasan dengan 
melakukan gerak tari. Kemudian 
mereka saling menantang sambil 
menyanyikan lagu-lagu adat, lalu 
pertandingan pun dimulai. Dalam 
atraksi ini juga terdapat beberapa 
aturan, pemain hanya boleh memukul 
pada tubuh bagian atas lawanya seperti 
bagian lengan, punggung, atau dada. 
Selain itu penari harus bisa menangkis 
atau menghindar dari serangan lawan. 
Apabila tidak, maka dia akan terkena 
serangan lawan dan menyisakan luka 
ditubuhnya, bahkan hingga berdarah. 
Pemain bertahan akan dinyatakan 
kalah apabila terkena cambuk di 
matanya. Setelah semua penari sudah 
dimainkan, kemudian kedua kelompok 
dikumpulkan dan melakukan jabat 
tangan atau berangkulan sebagai tanda 

http://1.bp.blogspot.com/-cmr1kvjlwes/VgaoX2g1EZI/AAAAAAAABsw/NL6VervNx1Q/s1600/tari+caci.jpg


 
16 

damai dan tidak ada dendam di antara 
mereka. 

Dalam pertunjuakan Tari 
Caci ini, penari juga menggunakan 
kostum layaknya prajurit yang akan 
maju ke medan perang. kostum para 
penari biasanya hanya menggunakan 
penutup kepala (pangkal) dan pakaian 
pada bagian bawah saja, sehingga 
tubuh bagian atas tanpa busana. Pada 
penutup kepala penari menggunakan 
topeng yang terbuat dari kulit kerbau 
yang keras untuk melindungi wajah 
dari serangan lawan. Sedangkan pada 
tubuh bagian bawah menggunakan 
celana panjang berwarna putih dan 
sarung songket khas Manggarai 
berwarna hitam. Sebagai aksesoris 
diberi giring-giring yang berbunyi 
mengikuti gerakan penari. Selain itu 
penari membawa cambuk dan perisai 
sebagai senjata, yang terbuat dari kulit 
kerbau/ sapi yang sudah dikeringkan. 
Tarian ini biasanya diiringi oleh alat 
musik tradisional seperti gendang dan 
gong, serta nyanyian nenggo atau dare 
dari para pendukung. Dalam 
pertunjukan tersebut setiap kelompok 
biasanya memiliki pendukung sendiri-
sendiri. Seperti layaknya sebuah 
pertandingan olah raga, para 
pendukung juga bersorak-sorak 
memberikan dukungan dan semangat 
kepada para penari agar bisa menang. 

1. Tari Caci berasal dari kata 
‘ca’ dan ‘ci’ yang berarti? 

2. Tari Caci adalah kesenian 
dari daerah? 

3. Bagaimanakah cara Tari 
Caci dilakukan? 

4. Tari Caci ditampilkan 
dalam acara apa saja? 

5. Apakah nama kostum yang 
digunakan oleh penari Tari 
Caci pada bagian kepala? 

6. Tari Caci diiringi oleh alat 
musik tradisional yaitu? 

7. Apakah tujuan diadakannya 
Tari Caci? 

8. Tentukanlah struktur teks 
di atas! 

9. Carilah masing-masing 5 
imbuhan kata pada teks di 
atas! 

a. Awalan (prefiks) 
b. Sisipan (infiks) 
c. Akhiran (sufiks) 
d. Awalan-akhiran 

(konfiks) 

Tugas 3 
Gedug Ende 

 
Salah satu budaya yang 

merupakan warisan nenek moyang di 
pulau Bali adalah Gebug Ende di 
Karangasem tepatnya di desa Seraya. 
Tradisi ini dipentaskan saat musim 
kemarau tiba, dengan tujuan memohon 
turunnya hujan. Desa Seraya sendiri 
terletak di sebuah dataran tinggi, di 
mana kondisi geografisnya akan 
cendrung tanahnya tandus dan kering 
pada musim kemarau panjang. Hal ini 
tentu tidak menguntungkan bagi petani 
yang mengandalkan pertanian tadah 
hujan. 
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Pada saat musim kemarau 
panjang tiba, masyarakat di 
Karangasem akan akan melakukan 
tradisi Gebug Ende. Tradisi ini di 
awali dengan melakukan persembahan 
dengan berbagai banten (sesajen). 
Kemudian dilanjutkan dengan adu 
ketangkasan Gebug Ende. Tidak perlu 
keahlian khusus untuk melakukan 
tradisi ini. Dua orang pria saling 
berhadapan untuk bertanding dengan 
membawa tongkat dari rotan sepanjang 
1,5 sampai 2 meter yang digunakan 
untuk memukul/ menggebug (gebug) 
lawan, dan di salah satu tangan 
membawa tameng (ende) berbentuk 
bundar yang digunakan menangkis 
serangan lawan. Mereka yang 
bertanding dipimpin oleh seorang 
wasit yang dinamakan Saye. Saye 
memberikan instruksi mana yang 
boleh dan tidak boleh di serang. Para 
pemain pada umumnya tidak 
menggunakan baju sehingga tongkat 
rotan yang digunakan untuk 
menggebug lawan akan langsung 
mengenai tubuh pemain. 

Carilah bentuk kata 
berimbuhan dalam teks Gebug Ende di 
atas! Tuliskan jawabanmu pada kolom 
di bawah ini! 

Kata 
Berimbuhan 

Kata 
Dasar 

Imbuhan 

tanahnya tanah -nya 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

5. Tes Formatif  

Baca dan kerjakan soal berikut 
ini dengan teliti tanpa melihat 
sajian uraian materi yang 
sudah anda pelajari atau kunci 
jawaban. 

 
1. Apakah yang dimaksud dengan 

teks deskripsi? 
2. Ada berapakah struktur teks 

deskripsi? Sebutkan dan jelaskan! 
3. Carilah imbuhan kata, merujuk 

kata dan kelompok kata pada teks 
di bawah ini! 

Tari Gambyong merupakan 
tarian untuk menyambut tamu 
atau mengawali suatu resepsi 
perkawinan. Tarian ini 
dinamai sesuai dengan nama 
penari yang bernama 
Gambyong. Penari ini hidup 
pada zaman Paku Buwana IV 
di Surakarta. 
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