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3.1  Menemukan makna 

kata tertentu dalam 

kamus secara cepat dan 

tepat dengan konteks 

yang diinginkan melalui 

kegiatan membaca 

memindai  

 

Makna Kata / VII /I  Cara menemukan  makna kata  

secara cepat dan implementasi-

nya 

o Disajikan sebuah kutipan teks eksposisi, siswa dapat 

menentukan makna kata dalam teks. 

o Disajikan kutipan cerpen siswa dapat menjelaskan 

makna pada kutipan cerpen 

o Disajikan cuplikan puisi siswa menjelaskan makna 

kata pada cuplikan puisi 

PG 

 

PG 

 

PG 

2,4 

 

11 

 

15 

2 

 

 

3.2. Menyimpulkan isi 

bacaan setelah 

membaca cepat 200 

kata per menit 

Penyimpulan isi bacaan, 

VII/I 

 Cara menyimpulkan isi bacaan 

dengan cara merangkai pokok-

pokok bacaan 

 Disajikan kutipan teks, siswa dapat menyimpulkan isi 

kutipan teks tersebut 

 Disajikan sebuah teks siswa dapat meringkas isi teks 

tersebut 

PG 

 

PG 

6 

 

8 

3 

 

 

 

 

11.2. Menemukan 

gagasan utama 

dalam teks yang 

dibaca. 

Penemuan gagasan  

utama teks,   VII / 2 

 Menunjukkan letak kalimat 

utama dalam suatu paragraf 

pada teks bacaan 

 

 Disajikan paragraf siswa menentukan kalimat utama 

paragraf 

 Disajikan kutipan paragraf menemukan gagasan 

utama dalam teks yang dibaca. 

 Disajikan sebuah paragraf  dengan kalimat yang 

acak  siswa dapat mengurutkan paragraf tersebut 

dengan padu. 

PG 

 

PG 

 

Isian 

1 

 

5 

 

44 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.1 Menemukan pokok-

pokok berita (apa, 

siapa, mengapa, di 

mana, kapan, dan 

bagaimana) yang di 

dengar atau ditonton 

melalui radio/televisi 

Menemukan pokok-pokok 

berita dan 

implementasinya, IX/1 

 Cara menentukan pokok-

pokok berita  

 

 Disajikan teks berita  siswa dapat menemukan 

informasi yang merupakan isi berita 

PG 3 

5 11. 1  Menemukan 

masalah utama dari 

berbagai berita yang 

bertopik sama 

melalui membaca 

ekstensif 

Cara menemukan 

masalah utama dan 

implementasi nya, IX /1  

 Menemukan masalah utama 

dan implementasinya, 

 Disajiakn sebuah kutipan teks, siswa mampu 

menentukan informasi yang sesuai 

PG 7 

6 4.3. Menyunting 

karangan dengan 

berpedoman pada 

ketepatan ejaan,  

pilihan kata, 

keefektifan kalimat,  

keterpaduan paragraf, 

dan kebulatan wacana 

Penyuntingan  karangan, 

IX/ 1 

 Memperbaiki kesalahan ejaan,  

pilihan kata, keefektifan 

kalimat,  keterpadiuan paragraf, 

dan kebulatan wacana dengan 

cara mengganti bentuk yang 

salah dengan bentuk yang 

benar. 

 Disajikan sebuah kalimat siswa dapat memperbaiki 

kesalahan ejaan pada kalimat tersebut 

 Disajikan sebuah kalimat siswa dapat memperbaiki 

kesalahan kata dalam kalimat tersebut 

 Disajikan sebuah kalimat siswa dapat memperbaiki 

kalimat yang tidak efektif 

 Disajikan sebuah kalimat yang tidak lengkap siswa 

dapat melengkapi kalimat tersebut. 

 Disajikan sebuah penggalan teks yang tidak lenkap 

siswa dapat melengkapi penggalan teks tersebut. 

 Disajikan sebuah kutipan teks yang rumpang siswa 

dapat memperbaiki  kalimat rumpang pada kutipan 

teks tersebut. 

 Disajikan sebuah kalimat siswa dapat memperbaiki 

kesalahan tanda baca pada kalimat tersebut. 

 Disajikan sebuah kalimat siswa dapat memperbaiki 

kesalahan ejaan kata  pada kalimat tersebut. 

PG 

 

PG 

 

PG 

 

PG 

 

PG 

 

 

PG 

 

 

PG 

 

PG 

9 

 

33 

 

34 

 

35 

 

36 

 

 

37 

 

 

38 

 

39 



 Disajikan sebuah paragraf  siswa dapat memperbaiki 

kesalahan tanda baca pada kelompok kata  pada 

kalimat tersebut. 

 Disajikan kutipan berita siswa dapat menentukan kata 

yang tidak baku. 

PG 

 

 

Isian 

40 

 

 

45 

7 4.2 Meresensi buku 

pengetahuan 

 

Cara meresensi buku 

pengetahuan dan 

implemenasinya, IX /1 

 Menemukan kelebihan dan 

kekurangan buku 

 

 Disajikan sebuah kutipan teks siswa dapat menjelaskan 

keunggulan kutipan teks. 

PG 10 

8 7.2 Menganalisis 

nilai-nilai kehidupan 

pada cerpen-cerpen 

dalam satu buku  

Penganalisisan nilai-nilai 

kehidupan pada cerpen, 

IX/1 

 Berdiskusi untuk menemukan  nilai 

kehidupan yang positif dan negatif 

dalam kumpulan cerpen 

 Menemukan bagian –bagian cerpen  

 menyimpulkan  nilai kehidupan dalam 

cerpen yang dapat menjadi teladan  

siswa 

 Disajikan kutipan cerpen siswa mampu 

menafsirkan makna tersurat dalam cerpen 

 Disajikan teks cerpen siswa menemukan bagian 

dari teks cerpen 

 Disajikan teks cerpen siswa mampu 

menyimpulkan  nilai kehidupan dalam cerpen 

yang dapat menjadi teladan  siswa 

PG 12 

 

PG 

 

PG 

 

13 

 

14 

9 16.1 Menulis puisi 

bebas dengan 

menggunakan 

pilihan kata yang 

sesuai 

 Penulisan puisi bebas 

dengan pilihan kata yang 

sesuai,  VIII/ 2 

 Menulis puisi dengan menggu-

nakan pilihan kata yang tepat 

 

 Disajikan teks puisi siswa mampu menemukan makna 

kata dalam puisi 

PG 15 

10 13.1 Menerangkan 

sifat-sifat tokoh dari 

kutipan novel yang 

dibacakan 

Cara menerangkan sifat 

tokoh dan implementasi- 

nya ,  VIII/2 

 Menentukan simbol-simbol pada 

novel 

 Disajikan kutipan novel siswa mampu menemukan 

simbol-simbol pada novel tersebut 

PG 16 



11 13.1 Mengidentifikasi 

karakter tokoh novel 

remaja (asli atau ter-

jemahan) yang dibaca-

kan 

Pengidentifikasian unsur 

intrinsik novel, VII/2 

 Mendengarkan pembacaan cuplikan 

novel remaja terjemahan, kemudian 

bertanya jawab mengenai tokoh-

tokoh dalam novel 

 

 Disajikan kutipan novel siswa mampu menyebutkan 

amnatnya 

PG 17 

12 7.1 Menemukan tema, 

latar,  dan penokohan, 

pada cerpen-cerpen 

dalam satu kumpulan 

cerpen 

 

Cara menemukan unsur-

unsur cerpen dan 

implementasinya X/1  

 Berdiskusi untuk menentukan  

tema, latar, dan penokohan dalam 

tiap-tiap cerpen 

 Menunjukkan keterkaitan 

antarunsur cerpen sebagai dasar 

pembulatcermatan makna cerpen 

secara utuh. 

 Disajikan kutipan cerpen siswa mampu menyimpulkan 

karakter tokoh 

 Disajikan dialog tokoh dalam kutipan cerpen siswa 

mampu menentukan bukti watak tokoh dalam dialog 

tersebut. 

 

 

 Disajikan urutan cerita csecara acak siswa dapat 

mengurutkan cerpen secara utuh 

. 

PG 

 

 

PG 

 

 

18,  

 

 

21 

 

 

 

26 

 

 

13 4.3 Menyunting 

karangan dengan 

berpedoman pada 

ketepatan ejaan,  

pilihan kata, 

keefektifan kalimat,  

keterpaduan 

paragraf, dan 

kebulatan wacana 

Penyuntingan  karangan 

IX/ 1 

 Mendiskusikan teks  untuk 

menandai kesalahan ejaan,  

pilihan kata, keefektifan kalimat, 

keterpaduan paragraf, dan 

kebulatan wacana 

. 

 Disajikan kalimat siswa mampu memperbaiki 

kesalahan dalam penulisannya 

 

 

 

 

 Disajikan paragraf siswa dapat melengkapi paragraf 

dengan kalimat yang tepat. 

 

 Disajikan kalimat siswa dapat membandingkan 

kalimat mempunyai makna yang sama 

   Disajikan teks narasi siswa dapat membandingkan teks 

narasi yang sepadan. 

  Disajikan kalimat siswa dapat memperbaiki kesalahn 

ejaann pada kalimat tersebut. 

 

PG 

 

 

 

 

 

PG 

 

 

PG 

 

PG 

 

 

PG 

19 

 

 

 

 

 

25 

 

 

29 

 

30 

 

 

31 



14 15.1  Menjelaskan 

alur cerita, pelaku, 

dan latar novel (asli 

atau terjemahan) 

 

Cara menjelaskan alur, 

pelaku, dan latar novel 

serta implementasi- nya  

VII/2 

 Membaca kutipan novel  terje-

mahan untuk mendiskusikan alur, 

pelaku, dan latar dalam kutipan 

novel terjemahan serta menyim-

pulkan keterkaitan alur, pelaku, 

dan latar  

 Disajikan kutipan cerpen siswa menjelaskan sebab 

terjadinya konflik pada kutipan cerpen. 

PG 20 

15 14.1 Mengomentari 

kutipan novel 

remaja (asli atau 

terjemahan) 

 

Cara mengomentari  

kutipan novel dan 

implementasinya,  VIII/2 

 Membaca kutipan novel remaja 

terjemahan, kemudian bertanya 

jawab tentang masalah-masalah 

yang ada dalam kutipan 

 Disajikan kutipan novel siswa dapat memberikan 

komentar terhadap isi cerita 

PG 22 

20 13.1. Mengiden-

tifikasi karakter 

tokoh novel remaja 

(asli atau ter-

jemahan) yang 

dibacakan 

 

Pengidentifikasian 

karakter tokoh , VIII/2 

o Mendengarkan pembacaan cupli-

kan novel remaja terjemahan, ke-

mudian bertanya jawab 

mengenai tokoh-tokoh dalam 

novel 

 

 Disajikan kutipan cerita siswa dapat menunjukan 

bukti watak  tokoh pada kutipan cerita 

PG 23, 24 

21 4.1 Menulis petunjuk 

melakukan sesu-

atu dengan urutan 

yang tepat dan 

menggunakan 

bahasa yang 

efektif 

 

Penulisan bahasa 

petunjuk, VIII/1 

 Mendiskusikan urutan-urutan 

 

 Disajikan urutan petunjuk melakukan sesuatu, 

siswa mampu melengkapi dengan urutan yang 

tepat 

PG 27 

22 8.1 Menulis pantun Penulisan   pantun,   Menulis pantun yang memenuhi   Disajikan pantun yang rumpang siswa melengkapi PG 28 



yang sesuai dengan 

syarat-syarat pantun 

 

VII/2 syarat-syarat pantun 

 

pantun  

 

23 2.1 Berwawancara de-

ngan narasumber 

dari berbagai 

kalangan dengan 

perhatikan etika ber-

wawancara 

Cara berwawancara  dan 

implementasinya, VIII/1 

 

 Mencatat pokok-pokok hasil 

wawancara 

 Disajikan teks wawancara siswa dapat mengubah teks 

wawancara menjadi teks narasi 

PG 32 

24 3.3 Menyimpulkan isi 

suatu teks dengan 

membaca cepat 250 

kata per menit 

Penyimpulan isi teks 

bacaan, VIII/1 

 Mendiskusikan simpulan isi teks  Disajikan sebuah paragraf siswa dapat membuat 

simpulan dari paragraf tersebut. 

Isian 41 

25 14.1 Menanggapi cara 

pembacaan cerpen 

 

 

Cara menanggapi 

pembacaan cerpen dan 

implementasinya, VII/2 

 Mampu menangkap isi, pesan, 

dan suasana cerpen yang dide-

ngarkan 

  

 Disajikan kutipan cerpen siswa dapat menjelaskan 

informasi tersirat pada kutipan cerpen tersebut 

Isian 42 

26 12.1 menulis karya 

tulis sederhana 

dengan menggunakan 

berbagai sumber 

Penulisan karya tulis,  

IX/2 

 Menentukan sebuah  topik/judul 

untuk karya tulis 

 Merumuskan masalah karya tulis 

 

 Disajikan penggalan karya tulis siswa dapat 

menuliskan judul yang tepat karya tulis, dan 

menuliskan rumusan masalah karya tulis tersebut. 

 

Isian 43 

 


