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MODUL AJAR 

 

 

Nama Sekolah  : SD Negeri Medono 07 

Jenjang   : SD 

Kelas     : 5 

Mata Pelajaran  : Bahasa Indonesia 

Pokok Bahasan/Topik : Fakta dan Opini 

Alokasi waktu   : 3 jam pelajaran ( 3 x 35 menit ) 

Moda Pembelajaran  : Luring 

 

A. PROFIL PELAJAR PANCASILA 

1. Bergotong royong 

2. Kreatif 

3. Bernalar kritis 

 

B. TUJUAN PEMBELAJARAN 

Peserta didik dapat Peserta didik mampu mengidentifikasi fakta atau opini dari sebuah 

teks (deskripsi, narasi dan eksposisi), teks iklan dan/atau audiovisual 

 

C. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN 

PENDAHULUAN  

1. Kelas dimulai dengan dibuka dengan salam, menanyakan kabar dan mengecek 

kehadiran siswa  

2. Kelas dilanjutkan dengan do’a dipimpin oleh salah seorang siswa.  

3. Menyanyikan lagu wajib nasional.  

4. Kegiatan literasi membaca selama 10 menit  

5. Kegiatan Apersepsi 

Disediakan sebuah gambar, peserta didik mengamati gambar dan menjawab 

beberapa pertanyaan. 

 

a) Menurutmu, apa yang sedang dilakukan orang pada gambar tersebut? 

b) Apa yang orang tersebut baca? 

6. Menyampaikan tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam bab ini  

 

KEGIATAN INTI 

1. Peserta didik dibagi menjadi 6 kelompok berdasarkan model tutor sebaya 

dengan melihat hasil asesmen awal yang sudah dilakukan  

2. Disediakan teks berisi pengalaman peserta didik dari beberapa wilayah 

Indonesia tentang pengalamannya dalam melaksanakan pembelajaran secara 

daring ditampilkan pada layar dan prinout 



3. Peserta didik membaca dan mengamati dengan cermat teks informatif secara 

bersama-sama  

4. Bersama kelompoknya, peserta didik kemudian menganalisis teks tersebut 

tentang tantangan yang ada dalam teks dan solusi untuk menghadapi tantangan 

tersebut 

5. Perwakilan kelompok menyampaikan hasil diskusi kemudian ditanggapi oleh 

kelompok lain 

6. Guru dan peserta didik menyimpulkan hasil diskusi kelompok  

7. Guru mengajak peserta didik bermain kartu fakta dan opini 

8. Setiap peserta didik membuat 2 kalimat yang masing-masing merupakan fakta 

dan opini 

9. Setelah selesai membuat, secara berpasangan saling menebak kartu yang telah 

dibuatnya dengan menentukan fakta atau opini berdasarkan teks yang dibaca 

oleh temannya 

 

PENUTUP 

1. Melaksanakan asesmen akhir pembelajaran menentukan fakta dan opini dari teks 

iklan 

2. Melaksanakan refleksi 

a. Apakah hal menarik yang sudah kalian pelajari pada pembelajaran hari ini? 

b. Apakah hal yang sudah kalian pahami dan tidak pahami pada pembelajaran hari 

ini? 

c. Apakah bagian yang paling menantang dari pembelajaran hari 

ini? 

d. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran 

pertemuan hari ini? 

3. Salam dan do’a penutup  

 

D. ASESMEN  

ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN 

Instrumen  

Berdasarkan teks informatif di bawah ini, tentukan tantangan yang dihadapi dan solusi 

yang dilakukan ! Isilah jawaban di dalam tabel di bawah ini! 

Nama 

Peserta didik 
Tantangan yang dihadapi Solusi yang dilakukan 

   

   

   

   

   

 

Penilaian 

Rubrik penilaian kegiatan diskusi kelompok 

Aspek Sangat Baik Baik Cukup Kurang 

Penguasaan Konsep Sangat 

menguasai 

Sudah 

menguasai 

Cukup 

menguasai 

Belum 

menguasai 



konsep fakta 

dan opini 

konsep fakta 

dan opini 

konsep fakta 

dan opini 

konsep fakta 

dan opini 

Kemampuan 

mengeluarkan 

pendapat 

Mampu dalam 

mengeluarkan 

pendapat sesuai 

dengan konsep 

Mampu 

mengeluarkan 

beberapa 

pendapat 

sesuai konsep 

Mengeluarkan 

pendapat 

belum sesuai 

konsep 

Belum dapat 

mengeluarkan 

pendapat  

Kemampuan bekerja 

sama 

Mampu bekerja 

sama dengan 

baik dengan 

kelompoknya 

Sudah dapat 

bekerja sama 

dengan baik 

dengan 

kelompoknya 

Cukup bekerja 

sama dengan 

kelompoknya 

Belum 

bekerjasama 

dengan baik 

Keaktifan dalam 

kelompok 

Sangat aktif 

dalam mengikuti 

diskusi 

aktif dalam 

mengikuti 

diskusi 

cukup aktif 

dalam 

mengikuti 

diskusi 

kurang aktif 

dalam 

mengikuti 

diskusi 

 

Format Pendilaian 

No. Nama Siswa 

Aspek Penilaian 
Nilai 

Akhir 
Penguasaan 

Konsep 

Mengeluarkan 

pendapat 

bekerjasama Keaktifan  

       

       

       

       

 

ASESMEN PADA PROSES PEMBELAJARAN 

Intrumen dan Penilaian 

Buatlah 2 kartu yang berisi kalimat yang merupakan fakta dan opini! Kemudian 

secara berpasangan dengan temannya dengan bermain tebak kartu. 

(terlampir) 

 

ASESMEN AKHIR PEMBELAJARAN 

Instrumen dan penilaian 

Tentukan fakta dan opini dari teks informatif dan teks iklan di bawah ini! 

(terlampir) 

 

E. Sumber dan Media Pembelajaran 

Sumber Belajar 

1. Buku Guru Bahasa Indonesia SD Kelas V; Evy Verawaty dan Zulqarnain; 

Kemendikbudristek dan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan 

Pusat Perbukuan 

2. Buku Siswa Bahasa Indonesia SD Kelas V; Evy Verawaty dan Zulqarnain; 

Kemendikbudristek dan Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan 

Pusat Perbukuan 

 



Media Pembelajaran 

1. Layar proyektor  

2. Gambar ilustrasi  

3. Teks iklan (terdapat pada buku cetak) 

4. Teks informatif (terdapat pada buku cetak) 

 

Pekalongan,    Januari 2023 

Guru Kelas 5 

 

 

Ernas Priyo Hardiwiyoto, S.Pd. 

  



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

(LKPD) 

 

Nama kelompok :  

Topik    : Fakta dan Opini 

Tujuan Pembelajaran :  

Peserta didik dapat mengidentifikasi fakta dan opini dari teks informatif dan teks 

iklan 

 

Petunjuk lembar kerja! 

1. Bacalah dan cermati teks informatif yang telah disediakan 

2. Diskusikan dengan kelompokmu! Tentukan tantangan dan solusi yang dapat 

dilakukan dari setiap teks yang ditampilkan! 

3. Lengkapi tabel yang telah disediakan! 

4. Sampaikan hasil diskusi oleh perwakilan kelompok 

 

Berdasarkan teks informatif di bawah ini, tentukan tantangan yang dihadapi dan solusi 

yang dilakukan! Isilah jawaban di dalam tabel di bawah ini! 

 

1.              2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.              4. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apakah tantangan yang dihadapi oleh setiap peserta didik dan bagaimana solusinya? 

Isilah pada tabel di bawah ini! 

Nama 

Peserta didik 
Tantangan yang dihadapi Solusi yang dilakukan 

   

   

   

   

   

 

 

  



LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK 

(LKPD) 

 

Topik    : Fakta dan Opini 

Tujuan Pembelajaran :  

Peserta didik dapat mengidentifikasi fakta dan opini dari teks informatif dan teks 

iklan 

Petunjuk Unjuk Kerja! 

1. Ambilah 2 buah kartu yang sudah disediakan! 

2. Tulislah pada masing-masing kartu dengan sebuah kalimat yang memuat fakta 

dan opini 

3. Tunjuklah salah satu teman untuk menjadi pasangan untuk bermain tebak kartu 

4. Secara berpasangan dengan teman yang dipilihnya untuk bermain tebak kartu 

fakta atau opini 

 

Rubrik Penilaian 

Aspek Mahir Cakap Layak 
Baru 

berkembang 
Penulisan 
kalimat  

Penulisan 
kalimat sangat 
tepat dalam 
penggunaan 
tanda baca 
dan bahasa 

Sebagian 
besar sudah 
baik dalam 
penggunaan 
tanda baca 
dan bahasa 

Sebagian 
sudah baik 
dalam 
penggunaan 
tanda baca 
dan Bahasa 
 

belum baik 
menggunakan 
tanda baca 
dan Bahasa 
dengan baik 

Penguasaan 
konsep 
 
 

Sangat 
menguasai 
konsep fakta 
dan opini 

Sudah 
menguasai 
konsep fakta 
dan opini 

Cukup 
menguasai 
konsep fakta 
dan opini 

Belum 
menguasai 
konsep fakta 
dan opini 

Kreatifitas 
 
 
 

Sangat kreatif 
dalam 
pembuatan 
kalimat 

kreatif dalam 
pembuatan 
kalimat 

cukup kreatif 
dalam 
pembuatan 
kalimat 

belum kreatif 
dalam 
pembuatan 
kalimat 

 

  



ASESMEN FORMATIF 

 

Tentukan fakta dan opini dari teks iklan di bawah ini! 

1.              2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta  :      Fakta  : 

Opini :      Opini : 

 

3               4     

    

 

 

 

 

 

 Fakta :       Fakta : 

 Opini :        Opini :  


