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Kompetensi Dasar Indikator Pencapaian Kompetensi 

3.5 Mengidentifikasi informasi 

(pendapat, alternatif solusi dan 

simpulan terhadap suatu isu) dalam 

teks editorial. 

3.5.1 Mengidentifikasi isu dalam teks editorial. 

3.5.2 Mengidentifikasi pandangan penulis dalam teks 

editorial. 

3.5.3 Mengidentifikasi solusi dalam teks editorial. 

4.5 Menyeleksi ragam informasi 

sebagai bahan teks editorial secara 

lisan maupun tulis 

4.5.1 Mengalisis ragam pola pembahasan teks editorial 

 

 

Melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran inquiry 

learning, peserta didik mengidentifikasi informasi (pendapat, alternatif solusi dan 

simpulan terhadap suatu isu) dalam teks editorial serta terampil menyeleksi ragam 

informasi sebagai bahan teks editorial dengan menunjukkan perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, damai), santun, responsif, 

dan pro-aktif selama proses pembelajaran dengan tepat dan jelas. 

. 

MEDIA DAN SUMBER BELAJAR 

Media : Editorial audio-visual, Teks editorial, Kompute/Laptop?gawai, dan Sosial 

media  

Sumber belajar : 1. Suherli.(2017)..Buku Bahasa Indonesia Kelas XII. Pusat Kurikulum dan 

Perbukuan, Balitbang, Kemendikbud:Jakarta. 

2. Jurnal atau artikel daring. 

3. Video pembelajaran 

 

  KEGIATAN PEMBELAJARAN 

 

Pertemuan ke-1 (Mengidentifikasi isu, pendapat, dan solusi) 

Tahapan Kegiatan Pembelajaran 

Pendahuluan 

1. Peserta didik Membalas sapaan ucapan salam dari guru. 

2. Peserta didik berdoa bersama sebelum mengawali kegiatan 

pembelajaran. 

3. Peserta didik merespon kesediaan dalam proses pembelajaran 

mengenai kesiapan dan kehadirannya. 

4. Peserta didik  dimotivasi pada awal pembelajaran yang dikaitkan  

dengan materi ajar (teks editorial) terhadap kehidupan sehari-hari 

5. Peserta didik merespon apersepsi yang diberikan guru. 

6. Peserta didik menyimak tujuan pembelajaran yang akan dilakukan 

7. Peserta didik menyimak cakupan atau ruang lingkup materi yang 

akan dipelajarai. 

Kegiaatan 1. Peserta didik menyimak stimulus teks editorial ke-1 dalam bentuk  

Mata pelajran : Bahasa Indonesia Materi : Teks Editorial 

Sekolah : SMAN 1 TASIKMALAYA Alokasi waktu : 4JP/2 kali  pertemuan 

Kelas : XII-MIPA/IPS Semester : 1 (satu) 

TUJUAN PEMBELAJARAN 
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Inti audio-visual yang disajikan guru  

( https://www.youtube.com/watch?v=kQOGgOhdd54 ) 

2. Peserta didik dan guru mengidetifikasi isi teks editorial yang 

ditonton dengan berdiskusi bersama. Bagi yang pembelajaran daring 

diskusi  

bisa dilakukan pada kolom komentar classroom. 

3. Peserta didik bersama guru membentuk kelompok yang terdiri dari 

5-6 orang 

4. Peserta didik secara berkelompok menyimak stimulus teks editorial 

ke-2 dalam bentuk 

audio-visual yang disajikan guru  

( https://www.youtube.com/watch?v=XG04JZxipos&t=7s ) 

5. Peserta didik secara berkelompok berdiskusi membuat sebuah peta 

konsep untuk merumuskan masalah dari hasil mengidentifikasi 

stimulus serta mengkolaborasikan dengan hasil pencarian dari 

sumber ajar lain. 

6. Peserta didik menganalisis isi informasi (pendapat, alternatif solusi, 

dan simpulan terhadap suatu isu) teks editorial yang telah disimak 

secara mandiri. Bagi yang pembelajaran daring pengerjaan bisa  

diunggah pada classroom yang disediakan. 

7. Peserta didik secara bergilir menyampaikan hasil Inquiry Learning-

nya kepada kelompok lain. 

8. Peserta didik memberikan tanggapan pengerjaan tentang pembuatan  

peta konsep dan menganalisis isi teks editorial. Bagi yang  

pembelajaran daring diskusi bisa dilakukan pada kolom komentar 

classroom. 

9. Peserta didik menerima tanggapan dari guru terkait peta konsep isi 

editorial yang dipresentasikan. 

Penutup 

1. Peserta didik dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan 

pembelajaran; 

2. Pesertadidik melaksanakan umpan balik berupa evaluasi terhadap 

proses dan hasil pembelajaran; 

3. Peserta didik menyimak informasi pembelajaran berikutnya 

4. Peserta didik menyimak penguatan dan motivasi kepada peserta 

didik 

5. Peserta didik dengan dipimpin ketua murid berdoa untuk mengakhiri 

kegiatan pembelajaran 

6. Peserta didik merespon salam sebagai petanda menutup kegiatan 

pembelajaran. 

 

Pertemuan ke-2 (Ragam pola pembahasan) 

Tahapan Kegiatan Pembelajaran 

Pendahuluan 
1. Peserta didik Membalas sapaan ucapan salam dari guru. 

2. Peserta didik berdoa bersama sebelum mengawali kegiatan 
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pembelajaran. 

3. Guru mengondisikan kesiapan peserta didik dan mengecek 

kehadiran. 

4. Guru memgawali dengan memberikan motivasi yang dikaitkan  

dengan materi ajar (teks editorial) terhadap kehidupan sehari-hari 

5. Peserta didik merespon apersepsi yang diberikan guru. 

6. Peserta didik menyimak tujuan pembelajaran yang akan dilakukan 

7. Peserta didik menyimak cakupan atau ruang lingkup materi yang 

akan dipelajarai. 

Kegiaatan 

Inti 

1. Peserta didik menyimak stimulus teks editorial ke-1 dalam bentuk  

audio-visual yang disajikan guru  

( https://youtu.be/AjfQrADNOKE ) 

2. Peserta didik dan guru menganalisis ragam pola pembahasan teks 

editorial yang ditonton dengan berdiskusi bersama. Bagi yang 

pembelajaran daring diskusi bisa dilakukan pada kolom komentar 

classroom. 

3. Peserta didik menyimak stimulus teks editorial ke-2 dalam bentuk 

audio-visual yang disajikan guru  

( https://youtu.be/IdCACMWTPCM ) 

4. Peserta didik membuat sebuah peta konsep dari hasil 

mengidentifikasi stimulus serta mengkolaborasikan dengan hasil 

pencarian dari sumber ajar lain. Bagi yang pembelajaran daring  

pengerjaan bisa diunggah pada classroom yang disediakan. 

5. Peserta didik menganalisis ragam pola pembahasan teks editorial 

yang telah disimak secara mandiri. Bagi yang pembelajaran daring  

pengerjaan bisa diunggah pada classroom yang disediakan. 

6. Peserta didik memberikan tanggapan pengerjaan tentang pembuatan  

peta konsep dan menganalisis ragam pola pembahasan teks editorial. 

Bagi yang pembelajaran daring diskusi bisa dilakukan pada kolom 

komentar classroom. 

Penutup 

1. Peserta didik dan guru melakukan refleksi tentang kegiatan 

pembelajaran; 

2. Guru memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil  

pembelajaran; 

3. Guru menginformasikan pembelajaran berikutnya; 

4. Guru memberikan penguatan dan motivasi kepada peserta didik; 

5. Guru mengajak peserta didik berdoa untuk mengakhiri kegiatan 

pembelajaran; 

6. Guru menutup kegiatan pembelajaran dengan mengucapkan salam. 
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1. Sikap  : Observasi saat pembelajaran tentang perilaku jujur, disiplin, 

tanggung jawab, peduli (gotong royong, kerja sama, toleran, 

damai), santun, responsif, dan pro-aktif Pengetahuan : Tes uraian 

dan penugasan tentang isi dan sistematika teks editorial; 

2. Pengetahuan : Penugasan tentang mengidentifikasi informasi teks editorial; 

3. Keterampilan : Laporan analisis teks editorial;  

4. Remedial : Dilakukan remedial pertama apabila setelah tes tulis remedial belum 

mencapai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa 

tes tulis. 

5. Pengayaan  : Peserta didik yang mencapai nilai >KKM diberikan pengetahuan 

tambahan dalam cakupan KD atau menjadi tutor bagi peserta didik yang 

belum mencapai KKM. 

 

Tasikmalaya,   Juli 2022 

Guru Mata Pelajaran, 

 

 

Deki Giatama, S.Pd. 

NIP. ........................ 

 

PENILAIAN PEMBELAJARAN 


